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introducere
Ghidul profesorului este un material de instruire dedicat personalului didactic
implicat în susţinerea cursurilor de limba română ca limbă străină pentru
beneficiarii unei forme de protecţie internaţională (BPI) şi resortisanţi ţări terţe
(RTT) din România , adulţi si copii, în cadrul Programului de Integrare, dar şi
a profesorilor, voluntarilor care susţin, complementar, cursuri de limba română
în cadrul Centrelor Regionale de Integrare.

Scopul acestor materiale este de a îmbunătăţi competenţele specifice ale
personalul didactic, de aprofundare a cunoştinţelor despre profilul grupului
ţintă şi nevoile de învăţare ale acestuia în funcţie de grupe diferite de vârstă,
dar şi de a dezvolta competenţele didactice, personale și atitudinale care să
sprijine demersul de predare a limbii române ca limbă străină.
Elaborarea Ghidului profesorului răspunde unei nevoi de specializare a
cadrelor didactice nominalizate de Inspectoratele Şcolare Judeţene pentru
susţinerea cursurilor de iniţiere în limba română sau a celor implicate în
proiectele de integrare şi de maximizare a eficienţei acestor cursuri. Această
nevoie a fost identificată în practică la nivelul fiecărei Regiuni în care se
desfăşoară proiecte de integrare a BPI şi RTT.
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terminologie

Solicitant
de azil

Potrivit Legii azilului 122/2006 (art.2), România poate acorda persoanelor
care solicită azil două tipuri de protecţie internaţională: statutul de refugiat
şi protecţie subsidiară.

Statut de
refugiat
sau
protecţie
subsidiară

Înainte de a primi una din cele două forme de protecţie internaţională în
România, o persoană are iniţial statutul de solicitant de azil. Acest statut
defineşte o persoană care solicită o formă de protecţie internaţională şi
care a iniţiat o procedură legală în acest sens. Nu fiecare solicitant de
azil, însă, va primi o formă de protecție în urma finalizării procedurii de
azil.

Document de indentitate pentru solicitanţii de azil în România

Cadrul legislativ care reglementează statutul refugiaţilor la nivel
internaţional este reprezentat de Convenţia de la Geneva din 1951, şi de
Protocolul de la New York din 1967.
Cine sunt
refugiaţii?

Potrivit Convenţiei de la Geneva din 1951, refugiatul este o persoană care
„în urma unor temeri justificate de a fi persecutată din cauza rasei,
religiei, naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau opiniilor
sale politice, se află în afara ţării a carei cetăţenie o are şi care nu poate
sau nu doreşte protecţia acestei ţări.”

Permis de şedere pentru persoanele cu statut de refugiat în România

Cine sunt
persoanele
cu statut de
protecţie
subsidiară?

Protecţia subsidiară se acordă persoanei care nu îndeplineşte condiţiile de
acordare a statutului de refugiat, dar care are motive temeinice să creadă
că în cazul returnării în ţara de origine va fi supusă unui risc serios. Risc
serios presupune condamnarea la pedeapsa cu moartea sau executarea
unei astfel de pedepse, tortură, tratamente sau pedepse inumane sau
degradante sau o ameninţare serioasă în situaţii de conflict armat intern
sau internaţional, dacă solicitantul face parte din populaţia civilă.

Permis de şedere pentru persoanele cu statut de protecţie subsidiară în România

Care e
diferenţa între
beneficiari ai
unei forme de
protecţie
internaţională
şi resortisaţi
ţări terţe?

De multe ori, există o confuzie terminologică între beneficiari ai unei form
de protecţie internaţionlă (BPI) şi resortisanţi ţări terţe (RTT).
Deşi ambele categorii de persoane pot împărtăşi anumite nevoi şi dificultăţi
în procesul de integrare în societatea ţării gazdă, BPI au fost forţaţi să îşi
părăsească ţara de origine din cauza unei temeri bine întemeiate de
persecuție sau violenţă generalizată, în timp ce RTT au ales voluntar să îşi
părăsească ţara de origine din motive economice, sociale sau de altă natură.
RTT sunt persoane din afara spaţiului Uniunii Europene care au libertatea
de a-şi alege ţara de destinaţie, scopul şi durata şederii, BPI nu au această
opţiuni, cei mai mulţi dintre ei neştiind nici când şi nici cum vor ajunge
într-un loc sigur.
Cei mai mulţi dintre BPI suferă de traume fizice sau psihologice ca urmare
a diverselor forme de violenţă la care au fost supuşi (directă, structurală şi
culturală) în ţara de origine, a circumstanţelor plecării acestora, precum şi a
condiţiilor de primire din ţara de azil. Aceste traume au un impact puternic
asupra capacităţii de integrare a acestor persoane în societatea ţării gazdă.
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procesul de integrare
al beneficiarilor unei forme de protecţie internaţională şi al străinilor din afara
UE cu şedere legală în România
Scopul principal al protecţiei internaţionale este aceea de a ajuta la găsirea
unor soluţii durabile care să permită acestei persoane să îşi reconstruiască
vieţa cu demnitate şi pace.
Există trei asemenea soluţii preferate de către Înaltul Comisariat al
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR): integrare locală, returnarea
voluntară (reîntoarcere în ţara de origine şi renunţarea la statutul de
protecţie odată ce motivele refugiului au încetat să existe), sau relocarea
într-o ţară terţă, atunci când persoana BPI nu se poate integra din diferite
motive în ţara de prim azil şi i se oferă condiţii de integrare locală într-o
ţară care desfăşoară programe de relocare („resettlement”, în traducere
directă re-strămutare).
Ce este
integrarea
socială?

Dimensiunea legală:
statut juridic sigur
 acces egal la
drepturi civile,
politice,economice,
sociale şi culturale;
 acces la cetăţenie
si la reunificarea
familiei.

Dimensiunea socioeconomică:
 rezultate în
următoarele domenii:
angajare, locuinţă,
educaţie, sănătate;
 legături sociale cu
membrii comunităţii
cu care se identifică şi
cu membrii societăţii
civile şi cu instituţiile
publice.

În România, cei mai mulţi dintre BPI nu speră să se întoarcă acasă. Pentru
ei, singura soluţie este construirea unei noi vieţi şi a unui cămin în ţara
noastră şi de a se integra în comunitatea locală.
Integrarea socială este definită de Ordonanța Guvernului 44/2004 ca
fiind: procesul de participare activă a străinilor care au dobândit o formă
de protecţie sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor
membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European la viaţa
economică, socială şi culturală a societăţii româneşti, în vederea prevenirii
şi combaterii marginalizării sociale, respectiv în vederea adaptării la
condiţiile societăţii româneşti.
UNHCR subliniază faptul că „procesul de integrare locală este complex şi
treptat, având trei dimensiuni distincte, dar inter-conectate, şi anume
legală, economică şi socio-culturală, toate acestea fiind importante pentru
capacitatea BPI de integrare ca membri cu drepturi depline ai societăţii”. 1
Dimensiunea legală a integrării se referă asigurarea unui statut juridic
sigur și un cadru legislativ ce permite BPI să beneficieze în mod egal de
drepturi civile, politice, economice, sociale şi culturale şi să respecte
aceleaşi obligaţii asemeni cetăţenilor ţării gazdă.

Nota UNHCR privind Integrarea Refugiaţilor în Europa Centrală, 2009, document disponibil la
http://www.unhcr.org/ro/wp-content/uploads/sites/23/2016/12/UNHCR-Integration_note-ROM_versionscreen.pdf
1

Dimensiunea socio-economică subliniază participarea activă a BPI în
viața economică a țării gazdă ce le asigură independenţa şi autosuficienţa.

Dimensiunea socioculturală:
 cunoştinţe
satisfăcătoare de
limbă şi cultură;
 persoana se simte în
siguranţă si participa
în mod activ la viaţa
civică, economică
socială şi culturală a
ţarii

Integrarea socio-culturală reprezintă un proces bidirecţional fundamentat
pe valorile diversității, nediscriminării și toleranței, bazându-se pe
dezvoltarea legislației și a politicilor sociale adecvate pentru a permite
participarea activă a BPI în viața civică, economică, socială și culturală a
țării gazdă. Totodată, această dimensiune, accentuează importanţa unităţii
şi a reintregirii familiei.
Învăţarea limbii şi acumularea de cunoştinţe de bază despre ţara de azil
reprezintă o condiţie pentru integrare şi pentru participarea activă a BPI la
viaţa societăţii în ţara de azil.
În România, potrivit legislaţiei în vigoare2, odată dobândit statutul de
refugiat sau de protecție subsidiară, persoana beneficiază, în principal, de
aceleaşi drepturi ca orice cetăţean român. Potrivit Inspectoratului General
pentru Imigrări (IGI), obiectivul general al politicilor privind integrarea
persoanelor care au obţinut o formă de protecţie în România, este acela de
a-i ajuta să se autosusţină, să devină independenţi faţă de asistenţa oferită
de stat sau de organizaţiile non guvernamentale şi să participe activ la
viaţa economică, socială şi culturală.
Ulterior dobândirii unei forme de protecţie, acestor persoane li se oferă
posibilitatea de a participa la un Program de Integrare.

Ce este Programul de
Integrare (PNI) ?

Servicii şi activităţi în
cadrul PNI:
 Curs de limba
română;
 Consiliere socială şi
juridică;
 Facilitatea accesului
la educaţie; servicii de
sanătate, găsirea unui
loc de muncă;
 Cazare temporară în
CRCPSA
 Ajutor financiar

2

Programul de Integrare (PNI) reprezintă un ansamblu de măsuri şi
activităţi necesare facilitării integrării sociale a străinilor care au dobândit
o formă de protecţie în România, desfăşurate, la cererea acestora, prin
cooperarea instituţiilor publice, a comunităţilor locale şi organizaţiilor
neguvernamentale care desfăşoară activităţi în acest domeniu, sub
coordonarea Inspectoratului General pentru Imigrări din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne.
PNI se derulează pe o perioadă de 1 an şi care reuneşte cursuri de limba
română şi sesiuni de orientare culturală, consiliere socială şi informare cu
privire la drepturile şi obligaţiile BPI în România, precum şi consiliere
psihologică pentru persoanele cu nevoi speciale. Alte măsuri speciale de
facilitare a integrării cuprinse în programul de integrare sunt: cazarea
temporară în Centrele
Regionale de Cazare și Proceduri pentru
Solicitanții de Azil (CRCPSA), asistenţă în vederea obţinerii unui ajutor
financiar nerambursabil (în cuantum de 540 ron lunar/persoană timp de

Legea azilului 122/2006; Legea specială OG 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o
formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre UE şi SEE şi
normelor sale metodologice (HG 1483/2004).

maxim un an) facilitarea accesului la servicii de sănătate, educaţie şi
găsirea unui loc de muncă.
Privitor la eficienţa programului de integrare, implicarea comunităţilor
locale, a instituţiilor administraţiei locale şi a BPI în crearea,
implementarea şi evaluarea politicilor şi a programului de integrare are o
importanţă critică. Este încurajată, astfel, cooperarea inter-instituţională şi
iniţierea unor demersuri specifice care să faciliteze dialogul între
beneficiarii PNI şi comunităţile locale şi care să le dea posibilitatea de a
conlucra pentru promovarea priorităţilor şi realizarea obiectivelor de
interes comun.
De asemenea, refugiaţii şi beneficiarii unei forme de protecţie subsidiară
pot avea nevoi specifice şi se pot confrunta cu o serie de provocări
speciale în ceea ce priveşte integrarea, din cauza experientelor de
persecuţie, refugiere şi exil anterioare. În procedura de azil prealabilă
obţinerii formei de protecţie, mulţi BPI petrec perioade prelungite de timp
separaţi de comunitatea gazdă ca rezultat al procedurilor îndelungate de
azil ce limitează accesul la educaţie, muncă, pregătire profesională etc.
Este posibil ca aceste persoane să fi suferit traume fizice sau psihice din
cauza persecuţiei şi, astfel pot avea nevoie de asistenţă specializată. Un alt
aspect relevant este dat de faptul ca mulţi refugiţi nu pot furniza diplome
de studiu sau alte dovezi ale calificărilor academice din ţările de origine,
ale competenţelor sau experienţei profesionale.
Astfel, este accentuată nevoia de servicii specializate pentru persoanele
care au dobândit o formă de protecţie internaţională care să răspundă
nevoilor lor specifice şi să vină în completarea politicilor generale de
integrare.
În acest sens, cu privire la învăţarea limbii ţarii de azil, Biroul Regional
UNHCR pune accent pe adoptarea unei abordări flexibile în predarea
acestor cursuri și a sesiunilor de orientare culturală, care să ţină seama de
vârsta acestor persoane, profilul educaţional, genul sau de diversitatea
persoanelor implicate, precum și de nevoile lor specifice în raport cu
procesul de integrare.
Capitolul următor abordează o serie de aspect care ţin de accesul la
educaţie, orientarea culturală şi învăţarea limbii ţarii de azil de către BPI.
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învăţarea limbii române ca
limbă străină
I. FACTORI CARE POT INFLUENŢA ÎNVĂŢĂREA LIMBII ŢĂRII DE AZIL
DE CĂTRE BPI
Învăţarea limbii țării de azil de către BPI şi dobândirea cunoştinţelor
despre aceasta reprezintă cerinţe de bază pentru obţinerea independenţei şi
auto-susţinerii, precum şi pentru a deveni parte a comunităţii locale.
Acestea reprezintă, de asemenea, și mijloace prin care aceste persoane își
recâștigă siguranţa, demnitatea şi stima de sine.
Există o legătură foarte strânsă dintre limbă și toate celelate aspecte ale
vieții unei persoane BPI. Limba reprezintă premisa pentru relaţionare
socială și angajare în țara de azil. De exemplu, cunoașterea limbii este
esențială pentru înțelegerea regulilor de siguranţă şi îndeplinirea sarcinilor
la locul de muncă şi pentru comunicarea cu angajatorul și colegii. Mai
mult decât atât, cunoaşterea limbii este strâns legată de relaţionarea în
comunitate, cum ar fi socializarea cu membrii ţării gazdă şi exersarea
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor, continuarea educaţiei etc.
O serie de factori interni şi externi pot afecta abilitatea BPI de a învăţa
limba sau cultura ţării gazdă.
Factori interni care joacă un rol determinant în învățarea limbii ţării de
azil sunt: educaţia urmată şi familiarizarea cu mediul şcolar, vârsta la
momentul sosirii în ţara de azil, sexul, timpul petrecut în noua societate şi
gradul de expunere la limba ţării care a acordat forma de protecţie
internaţională, precum şi distanța lingvistică și geografică dintre țara de
origine și cea de azil.3
De asemnea, sănătatea fizică şi mentală, traumele şi tortura anterioare
suferite, responsabilităţile familiale şi circumstanţele economice sau
locative pot constitui provocări pentru abilitatea BPI de a învăța limba şi
cultura țării gazdă.
3

Chiswick et al. 2006.

Referitor la nivelul educaţional al BPI s-a constatat faptul că, persoanele
care au un nivel minim de educaţie au abilităţi mai dezvoltate de învăţare
decât cele care nu sunt familiarizate cu mediul şcolar în ţările lor de
origine. Există o mare probabilitate ca persoanele educate să fi avut
contact de-a lungul vieţii lor și cu alte limbi și culturi străine (prin școală,
turism, lectură etc) ce ceea facilitează procesul de învăţare. În schimb, cei
care duc lipsă de abilităţi primare de scriere şi citire, întâmpină, de obicei,
dificultăţi majore în învăţarea limbii ţării gazdă sau în dobândirea altor
deprinderi necesare traiului independent.
Vârsta la momentul sosirii în ţara de azil, determină capacitatea de
însuşire a limbii acestei ţări.4 Potrivit modelului tri-generațional de
asimilare a limbii5, prima generație de BPI va face progrese pentru
învățarea limbii de azil, însă vor utiliza predominant limba nativă; a doua
generație va fi bilingvă, iar a treia va vorbi numai limba țării de azil.
Timpul petrecut în noua societate este în directă relaţie cu însuşirea limbii.
6
Cu cât intervalul de timp este mai mare cu atât expunerea la limba ţării
de azil este mai mare, iar abilitățile cursantului de a vorbi și de a înțelege
limba vorbită se dezvoltă. Dacă durata de ședere în ţara de azil este scurtă,
interesul manifestat în dobândirea aptitudinilor necesare învățării limbii
poate fi redus.7
Pentru anumiţi cursanţi, perioadele lungi petrecute în așteptarea unui
răspuns favorabil din partea autorităților în timpul procedurii de azil,
izolarea socială şi separarea faţă de comunităţile gazdă constituie motive
care îi determină să nu investească timp, efort și energie în învățarea
limbii ţării respective.
Un alt aspect relevant pentru abilitatea BPI de a învăța limba țării gazdă
este distanţa lingvistică dintre limba maternă și limba ţării care i-a
acordat protecţie.8 Asocierea lingvistică dintre limba maternă a BPI și
limba țării gazdă are o importanță majoră. De exemplu, în România există
un număr destul de mare de BPI proveniți din țările africane care au fost
colonii franceze sau belgiene. Întrucât limba română și cea franceză fac
parte din grupul limbilor romanice, se observă că persoanele francofone
învaţă limba română mai repede comparativ cu cei care provin din țările
arabe, a căror construcţie lingvistică este diferită.

4

Chiswick et al., 2006:437
Waters și Jimenez, 2005:110
6
Rosholm et al. 2001
7
Chiswick, Liang, Miller, 2006:424
8
Chiswick et al., 2006:420
5

Alţi factori care pot afecta abilitatea BPI de a învăța limba şi cultura țării
gazdă sunt și sănătatea fizică şi mentală, luând în considerare traumele şi
tortura anterioare suferite.
Factorii externi care pot afecta abilitatea BPI de a învăţa limba sau
cultura românească pot fi legaţi de disponibilitatea personalului calificat,
de măsura în care programa analitică acoperă nevoile cursanţilor cu
cerinţe educaţionale speciale, de disponibilitatea sistemelor de asistenţă
care oferă oamenilor posibilitatea de a participa la cursuri de limbă şi
orientare culturală, ţinând cont de responsabilităţile familiale şi îngrijirea
copiilor, de costurile de transport, de susţinerea corespunzătoare a
venitului sau de situaţia locativă.
În practică, în Romania, s-a constatat faptul că există un număr limitat de
cadre didactice calificate în a preda limba română ca limbă străină
acestei categorii de persoane şi o nevoie de dezvoltare a unor programe de
formare şi dezvoltare profesională în acest sens. Necesitatea formării
cadrelor dicatice este relevantă atât în cazul profesorilor care susţin cursul
de limba română în cadrul Programului de Integrare, dar şi a celor care
predau limba română în cadrul organizaţiilor non-guvernamentale care
derulează proiecte de integrare.
Lipsa unui manual de calitate adaptat nevoilor reale ale BPI adulţi şi
copii şi a unor instrumente de predare bazate pe metode interactive
constituie un alt impediment în învăţarea limbii de către aceste persoane.
Lecțiile învățate la cursurile de limba română şi acomodare culturală își
găsesc rareori o utilitate în viața de zi cu zi a acestora; lecțiile sunt prea
abstracte și nu sunt axate pe nevoile de comunicare ale acestui grup țintă.
La nivelul organizaţiilor non-guvernamentale care deruleaza cursuri de
limba română nu există un manual şi o programă unitară la nivel naţional
agreate de specialişti în domeniu, predarea realizându-se de cele mai
multe ori în baza unei metodologii elaborate în cadrul organizaţiei
respective şi aprobate de finanţator.
De asemnenea, numărul insuficient de ore de limba română îngreunează
dobândirea cunoştinţelor de bază sau înţelegerea aprofundată a limbii
române. În cadrul Programului Naţional de Integrare, se organizează un
singur curs de limba română în perioada septembrie- iunie. Acesta este
organizat la nivel de bază, astfel că multe persoane nu reuşesc să
dobândească competenţele de limbă necesare pentru continuarea educaţiei
sau deţinerea unui loc de muncă în care cunoştinţele avansate de limbă
reprezintă condiţii prealabile obligatorii.
Cei care nu pot participa la cursuri din motive de sănătate, familiale sau
alte motive, în primul an de la recunoaşterea statutului de protecţie, pot
beneficia de alte oportunităţi de a învăţa limba română în cadrul Centrelor

de Integrare sau organziaţiilor neguvernamentale care susţin astfel de
cursuri.
O altă problemă raportată de participanţii la cursul de limba română în
cadrul Programului de Integrare este inexsitenţa unei corelări între vârsta,
nivelul de educaţie, gen la nivelul grupei, precum şi numărul mare de
cursanţi. De cele mai multe ori, grupele de cursanţi sunt eterogene reunind
cursanţi adulţi şi minori care au avut acces diferenţiat la educație în ţările
de origine sau sunt analfabeţi şi au abilităţi lingvistice diferite. Astfel,
pentru acele persoane care vorbesc deja limba română la nivel de bază,
participarea la curs devine reduntantă, în timp ce cursanţii care nu au
deloc cunoştiinţe de limba română sau sunt analfabete consideră că acest
curs nu este adaptat nevoilor lor.
Absenţa sprijinului specializat pentru învăţarea limbii şi orientarea
culturală a celor cu nevoi speciale, cum ar fi persoanele în vârstă,
supravieţuitori ai torturii şi traumelor, persoanele lipsite de educaţie
primară sau femeile cu copii în îngrijire, sau alte categorii vulnerabile face
dificilă participarea la cursuri.
Totodată, lipsa unor reglementări flexibile care să permită celor care au
un loc de muncă să urmeze cursurile de limbă şi orientare culturală în
afara orelor de program sau la sfarşit de săptămană îi descurajează pe
cursanţi să participe la aceste cursuri. Întrucât veniturile BPI nu sunt
suficiente pentru a face faţă nevoilor de bază, aceştia sunt constrânşi să
muncească pentru a putea supravieţui.
Cazarea în CRCPSA nu asigură un mediu propice pentru îmbunătățirea
abilităților de vorbire a limbii române. O dată finalizate cursurile
săptămânale, mulți dintre BPI se întorc în centre populate de alți BPI și
solicitanți de azil care, la rândul lor, nu cunosc limba română, astfel că
expunerea la limba vorbită se rezumă, în cea mai maire parte, la numărul
de ore din sala de curs.
Recomandări
UNHCR privind
îmbunătăţirea
cursului de limba
română şi
acomodare
culturală pentru
refugiaţi

În concluzie, procesul de învățare a limbii țării de azil de către BPI
trebuie să fie gestionat având în vedere aspectele mai sus prezentate.
Aceste considerente ar trebui să reprezinte pilonii conceptuali în realizarea
unei curricule de predare a limbii române ca limbă străină.
UNHCR9 susţine că aceste cursuri se pot dovedi eficace în transmiterea de
deprinderi şi cunoştinţe esenţiale despre limba, cultura şi valorile societăţii
româneşti, dacă:
 cadrele didactice sunt calificate ;
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 se urmăreşte formarea profesorilor pentru predarea limbii române ca
limbă străină și se derulează programe de formare şi dezvoltare
profesională pentru profesori. Acestea sunt menite sa crescă nivelul de
conștientizare şi senzibilizare a profesorilor despre BPI şi nevoile lor
specifice in procesul de integrare.
 cursurile au la bază un manual specializat, agreat de persoane avizate
în domeniu, iar curricula se limitează la probleme relevante pentru stadiul
specific al procesului de integrare a BPI;
 informațiile din cadrul cursului de limba română şi sesiunile de
orientare culturală se axează sunt axate pe dobândirea de către participanţi
a abilităţilor necesare satisfacerii nevoilor şi depăşirii provocărilor de zi cu
zi;
 sunt dedicate cel puțin 8 ore săptămânal pentru dobândirea
cunoștințelor de limba română şi aspectelor culturale;
 în timpul etapelor preliminare ale programelor de integrare, cursurile
sunt oferite într-o limbă care să fie inţeleasă de către BPI sau cu ajutorul
interpreţilor calificaţi, în ultimă instanţă;
 se oferă sprijin specializat pentru învăţarea limbii şi orientarea
culturală a celor cu nevoi speciale, cum ar fi persoanele în vârstă,
supravieţuitori ai torturii şi traumelor, persoanele lipsite de educaţie
primară, femeile cu copii în îngrijire, femeile singure, persoanele
analfabete sau alte categorii vulnerabile;
 există măsuri speciale pentru favorizarea participării femeilor BPI la
activităţi de formare şi orientare;
 în procesul de predare se folosesc de metode interactive cum sunt
discuţiile, lucrul în grup şi jocuri de rol, exercițiile fizice;
 sunt disponibile pe suporturi multiple şi oferă experienţe de învăţare
care iau în considerare abordările culturale ale învăţării, nivelul de
alfabetizare şi educaţie al BPI şi nevoile speciale ale acestora.
 cursurile iau ca punct de plecare pentru învăţare experienţele din ţara
de origine ale BPIşi implică, după caz, membri ai comunităţilor stabilite
de aceştia;

II. CADRUL LEGAL PRIVIND ACCESUL LA EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢAREA
LIMBII ROMÂNE DE CĂTRE BPI ÎN ROMÂNIA

II.1. Accesul la educaţie al BPI în România
Educaţia este deopotrivă un drept in sine şi un mijloc indispensabil pentru
exercitarea altor drepturiale omului. Privită ca un drept cu caracter
stimulator, educaţia poate fi principalul vehicul pentru BPI, fie ei adulţi
sau copii, de a scăpa de sărăcie şi a deţine mijloacele de care au nevoie
pentru a se implica pe deplin în comunitatea din ţara de azil. Concluzia
UNHCR10 cu privire la integrarea locală menţionează rolul educaţiei şi al
dobândirii de abilităţi profesionale în facilitarea participării BPI la viaţa
economică a ţării gazdă. De asemenea, recunoaşte şi legătura dintre
educaţie şi soluţiile durabile în contextul necesităţii accesului la
oportunităţi de educaţie pentru copiii BPI. Strategia pentru Educaţie a
UNHCR accentuează rolul foarte important al activităţilor educaţionale şi
recreative cu scopul de a readuce starea de normalitate şi rutină în viaţa
copiilor şi adolescenţilor BPI.
Legislaţie
relevantă:
 Legea azilului
122/2006
 Ordonanţa
Integrării 44/2004
 Ordinul 5924/
2009
 Ordinul 5925/
2009
 Legea educaţiei
naţionale
 Ordin 5574/ 2011
 Ordin 5248 2011

În România, deşi cadrul legal favorizează accesul sistemul de învăţământ
al BPI minori şi adulţi, în practică aceştia pot întâmpina o serie de
dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la educaţia primară, secundară sau
terţiară.
Articolul 20 lit. h din Legea azilului 122/2006 conferă beneficiarilor unei
forme de protecţie internaţională adulţi şi minori dreptul de a avea acces
la toate formele de învăţământ, în condiţiile prevăzute de lege pentru
cetăţenii români. Ordonanţa integrării 44/2004 privind integrarea
socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de
şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene şi Spaţiului Economic European reiterează acest drept în
articolul 9.
De asemnea, Legea educaţiei naţionale, potrivit articolelor 4 şi 6,
recunoaşte cetăţenilor României şi minorilor care solicită sau au
dobândit o formă de protecţie în România, minorilor străini și minorilor
apatrizi a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută
conform legii, drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de
învăţământ preuniversitar și superior, precum și la învăţarea pe tot
parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare. Astfel, toate prevederile
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legii educaţiei se aplică minorilor care solicită sau au dobândit o formă de
protecţie în România.
În articolul 3 din Legea educaţiei sunt enumerate o serie de principii care
guvernează învățământul preuniversitar și superior, precum și învățarea pe
tot parcursul vieții din România şi care sunt relevante cu privire la accesul
BPI la educaţie:
a) principiul echităţii — în baza căruia accesul la învățare se realizează fără
discriminare;
b) principiul calităţii — în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la
standarde de referință și la bune practici naționale și internaționale;
c) principiul relevanţei — în baza căruia educația răspunde nevoilor de
dezvoltare personală și social-economice;
d) principiul eficienței — în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate
educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
e) principiul descentralizării — în baza căruia deciziile principale se iau de
către actorii implicați direct în proces;
f) principiul răspunderii publice — în baza căruia unitățile și instituțiile de
învățământ răspund public de performanțele lor;
g) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români și
dialogului intercultural;
h) principiul asumării, promovării și păstrării identităţii naţionale și a valorilor
culturale ale poporului român;
i) principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea
identităţii lor etnice, culturale, lingvistice și religioase;
j) principiul asigurării egalităţii de șanse;
k) principiul autonomiei universitare;
l) principiul libertăţii academice;
m) principiul transparenţei — concretizat în asigurarea vizibilității totale a
deciziei și a rezultatelor, prin comunicarea periodică și adecvată a acestora;
n) principiul libertăţii de gândire și al independenţei faţă de ideologii, dogme
religioase și doctrine politice;
o) principiul incluziunii sociale;
p) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
q) principiul participării și responsabilităţii părinţilor;
r) principiul promovării educației pentru sănătate, inclusiv prin educația fizică și
prin practicarea activităților sportive;
s) principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor specifice
fiecărui cult recunoscut;
t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare;
u) principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar
direct al sistemului de învăţământ.

Solicitanţii de
azil şi BPI
minori au
dreptul de a
participa la
cursuri în
calitate de
audienţi!

Accesul minorilor beneficiari ai unei forme de protecţie la sistemul de
învăţământ românesc este reglementat Ordonanţa Integrării 44/ 2004
potrivit căreia accesul străinilor care au dobândit o formă de protecţie în
România la toate formele de învăţământ se realizează în condiţiile stabilite
de lege pentru cetăţenii români.
Articolul 10 din Ordonanta integrării prevede că în perioada urmării
cursului de iniţiere în limba română din cadrul Programului de Integrare
(detaliat în capitolul următor) minorii BPI pot participa, gratuit, la
activităţi didactice cu caracter teoretic, practic şi recreativ organizate

pentru elevii români, fără ca prezenţa lor să fie înregistrată în documente
oficiale.
De asemenea, Legea azilului 122/2006 reglementează în articolul 7
dreptul solicitanţilor de azil minori de a avea acces la învăţământul şcolar
obligatoriu în aceleaşi condiţii ca şi minorii cetăţeni români. Totodată,
articolului 18 din aceeaşi lege, este prevăzut dreptul solicitanţii de azil
minori de a beneficia, în mod gratuit, pe durata unui an şcolar, de un curs
pregătitor în vederea înscrierii în sistemul naţional de învăţământ (descris
în capitolul următor) în vederea facilitării accesului la sistemul de
învăţământ românesc. Solicitanţii de azil minori se pot înscrie la cursul
pregătitor de limba română în termen de 3 luni de la data depunerii cererii
de azil.
În practică, copiii BPI se confruntă cu o serie de dificultăţi în ceea ce
priveşte accesul la sistemul de învăţământ românesc. Obţinerea unui loc
pentru aceştia în şcolile din apropierea locuinţelor lor este problematică.
Unul din principalele motive este lipsa locurilor disponibile în scoli şi
lipsa dovezilor şi a documentelor de studii din ţara de origine ce
îngreunează accesul copiilor la învăţământ.
Totodată, schimbările frecvente de domiciliu, în timpul procedurilor de
azil şi înaintea recunoaşterii statutului, sunt de natură să cauzeze şi să
accentueze nesiguranţa şi pot împiedica participarea copiilor la procesul
educaţional.
O altă problemă o constituie lipsa expertizei cadrelor didactice necesară
pentru preda grupurilor diversificate din punct de vedere etnic sau elevilor
sau copiilor care au o altă limbă maternă decât limba română.
Acolo unde sunt angajaţi profesori cu experienţă, se poate ca şcoala să nu
aibă acces la resurse educaţionale specializate sau sprijin financiar
suplimentar pentru a înlesni implicarea copiilor BPI în activităţile şcolare
sau pentru a introduce diversitatea ca parte importantă a programe şcolare.
Pentru învăţarea limbii române în cadrul cursului pregătitor de limba
română este alocat un număr insuficient de ore, respectiv 4 sau 2 ore
săptămânal ceea ce nu permite copiilor şi tinerilor să deprindă abilităţile
necesare pentru a frecventa formele clasice de invăţămant, inclusiv
educaţia superioară. În absenţa cunoştinţelor necesare de limbă, copiilor
cu varstă mai mare li se impune adesea inscrierea în clase inferioare
nivelului corespunzător vârstei, dezvoltării intelectuale sau nevoilor lor –
situaţie ce favorizează stigmatizarea şi marginalizarea lor ulterioară.

Accesul la educaţie al copiilor şi tinerilor BPI cu cerinţe educaţionale
speciale este reglementat în condiţii egale cu cel al cetăţenilor români de
articolul Secţiunea 13 din Legea educaţiei şi de Ordinul 5574/ 2011
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin
educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale
integraţi în învãţãmântul de masã.
Potrivit articolului 50 şi 51, Centrele Județene de Resurse şi de Asistență
Educațională (CJRAE) şi, respective, Centrul Municipiului București de
Resurse și Asistență Educațională, (CMBRAE), pot oferi elevilor și
tinerilor solicitanţi de azil şi BPI cu cerințe educaționale speciale servicii
de evaluare, asistență psiho-educațională, orientarea școlară și
profesională în vederea integrării lor în învățământul de masă. CJRAE
cuprind și centre logopedice interșcolare.
Copiii, elevii şi tinerii cu nevoi educaţionale speciale şi integrați în
învățământul de masă, pot beneficia de suport educațional prin cadre
didactice de sprijin și itinerante, de la caz la caz. Totodată, cei școlarizaţi
în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizaţi în
alt judeţ decât cel de domiciliu, pot beneficia de asistenţă socială constând
în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a
cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălţămintei în cuantum egal cu
cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum și de
găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu
cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a
municipiului București de asistenţă social și protecţia copilului.
În cazul copiilor, elevilor si tinerilor care din diverse motive medicale nu
se pot deplasa sau necesită spitalizare mai mult de 4 săptămâni se pot
organiza clase în cadrul unităţii sanitare sau la domicilui, după caz, pentru
o perioada determinată.

Accesul la
educaţie pentru
beneficiarii unei
forme de
protecţie
internaţională
adulţi din
România

În ceea ce priveşte accesul la educaţie – în afara Programului de
Integrare– pentru adulţii beneficiari ai unei forme de protecţie, aceştia au,
potrivit legislaţiei în vigoare, aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii români.
Dacă aceste persoane deţin diplome în original şi calificări anterioare pot
solicita recunoaşterea acestora şi continuarea studiilor în conformitate cu
prevederile legislative actuale. Această opţiune este rareori disponibilă
BPI care, luând în considerare circumstanţele de plecare forţată din ţara
natală, nu au documente justificative de studiu din ţara de origine şi nu le
pot obţine.

Astfel, în cazul BPI care au beneficiat de educaţie superioară, nu există
proceduri care să permită autorităţilor competente din domeniul educaţiei
să facă evaluări corespunzătoare ale studiilor sau obligaţia de validare a
dovezilor acestor studii de către autorităţile din ţara de origine face
imposibilă continuarea studiilor în România la nivel universitar.
O mare parte dintre BPI în România nu au frecventat sau absolvit şcoli
primare sau secundare în ţările lor de origine şi, drept urmare, duc lipsă de
deprinderi şi calificări de bază, necesare pentru participarea la cursuri de
formare profesională sau la alte programe educaţionale ce vizează
obţinerea unui loc de muncă în anumite sectoare de activitate. Cei care nu
au abilităţi primare de scriere şi citire, întâmpină dificultăţi majore în
învăţarea limbii române sau în dobândirea altor deprinderi necesare
traiului independent.
În cazul în care nu deţin diplome anterioare sau nu au urmat cursurile unor
instituţii de învăţământ, beneficiarii unei forme de protecţie adulţi pot fi
înscrişi în cadrul Programului „A doua şansă” în conformitate cu
prevederile Ordinului 5248/2011 al Ministerului Educaţiei şi anexele 1-4.
Programul educaţional “A doua șansă” ca scop sprijinirea
copiilor/tinerilor/adulților care au părăsit prematur sistemul de educație,
fără a finaliza învățământul primar și/sau gimnazial în vederea completării
și finalizării învățământului obligatoriu, şi obținerea unei calificari
profesionale.
Acest program cuprinde „A doua şansă pentru învăţământul primar”
destinat persoanelor care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare
corespunzătoare învăţământului primar şi care nu au parcurs nici o clasă
din învăţământul primar sau au abandonat pe parcurs şi au depăşit vârsta
maximă legală pentru reînscrierea în învăţământul primar şi „A doua
şansă” – învăţământ secundar inferior” adresat persoanelor cu vârsta de
peste 14 ani care au absolvit învăţământul primar. De asemenea, în cadrul
învăţământului secundar inferior se pot înscrie şi persoane care au parcurs
o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI, VII),
au abandonat pe parcurs şi au depăşit vârsta maximă legală pentru
reînscrierea în învăţământul gimnazial, cursuri de zi.
Potrivit Ordinului 5248/2011 (articolul 2) unităţile de învâţământ
interesate pot înfiinţa clase în Programul A doua şansă pentru
învăţământul primar cu avizul inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv
al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. În vederea organizării
unei clase pentru învăţământul primar şi secondar – inferior este necesară
înscrierea a unui număr de 12 elevi, şi maxim 20. Pe durata standard a

programului este permisă funcţionarea claselor sub sau peste efectivul
prevăzut, cu aprobarea inspectoratelor şcolare, în scopul asigurării
programului de pregătire individualizat al elevilor.
Pentru a stabili cât mai exact nivelul de cunoştinţe şi competenţe al
cursanţilor, şi a identifica, în consecinţă, nevoile educaţionale ale acestora,
înscrierea în program este urmată de organizarea unor interviuri
individuale. În acest sens, cunoaşterea limbii române şi prezentarea unui
certificat de competenţe lingvistice (respectiv certificat de participare şi
finalizare a cursului de limba română în cadrul Programului de Integrare)
prezintă un avantaj şi o necesitate deopotrivă.
Programul pentru învăţământul primar este flexibil şi poate fi organizat în
regim de zi/ seral (cu frecventarea cursurilor în mod zilnic, dimineaţa sau
după – amiaza), în regim intensiv (la sfârşit de săptămână) sau comasat (în
perioada vacanţelor şcolare) şi poate fi parcurs în 2 ani, durata de
şcolarizare putând fi mai scurtă sau mai mare pentru fiecare elev, în
funcţie de competenţele dovedite în domeniul educaţiei de bază. Pentru
organizarea programului în regim de zi/ seral, fiecărui an de studiu îi
corespunde un semestru şcolar cu un număr de 16 - 17 săptămâni.
Disciplinele studiate sunt repartizate, în cadrul ariilor curriculare (limba
română, matematică, cunoaşterea mediului, ştiinţe ale naturii, educaţie
civică, orientare şi consiliere, tehnologie, educaţie fizică şi sport, limba
modernă), în module, fiecărui modul fiindu-i alocat un număr de credite.
Evaluarea cursanţilor în cadrul învăţământului primar se realizează la
sfârşitul fiecărui modul pe bază de calificative. Un modul se consideră
promovat dacă se obţine minimum calificativul „suficient”. Învăţătorii,
respectiv profesorii care predau în cadrul programului pentru învăţământul
primar” realizează evaluarea ce cuprinde probe orale, scrise sau practice,
concepute pe baza standardelor de evaluare corespunzătoare fiecărui
modul. Curasanţii care promovează toate modulele din cadrul unui nivel
de studiu primesc o adeverinţă de promovare a nivelului, iar cei care nu
promovează un modul se pot reînscrie în semestrul următor pentru
reluarea modulului. În urma promovării tuturor nivelurilor
corespunzătoare învăţământului primar, se eliberează un certificat de
absolvire a învăţământului obligatoriu de nivel primar, având aceleaşi
drepturi cu absolvenţii învăţământului primar de masă.
Învăţământul secundar inferior se desfăşoară pe durata standard de 4 ani
de studiu (echivalenţi claselor V – VIII şi IX-X din cadrul învăţământului
secundar inferior, liceu – filiera tehnologică), prin cursuri organizate
săptămânal, care îmbină pregătirea în domeniul educaţiei de bază în
alternanţă cu pregătirea pentru obţinerea calificării profesionale. În situaţia
în care unitatea de învăţământ nu dispune de resursele necesare, pregătirea

pentru obţinerea calificării profesionale se poate realiza în grupuri şcolare
dotate corespunzător şi/sau la agenţi economici, pe baza unor contracte de
parteneriat. Întregului program îi sunt alocate 100 de credite şi 720 de ore
de stagiu de practică. iar frecventarea modulelor este obligatorie.
Disciplinele studiate sunt limba română, matematică, ştiinţe, istorie,
geografie, educaţie civică, orientare şi consiliere vocaţională, educaţie
muzicală/plastică, tehnologie, educaţie fizică şi sport
În acest context, programul A Doua Şansă oferă cursanţilor posibilitatea
continuării şi finalizării studiilor obligatorii fără a fi necesară întreruperea
activităţii profesionale sau familiale.
Evaluarea în cadrul programului de învăţământ secundar inferior se face
în scopul recunoaşterii competenţelor dobândite anterior pe căi formale,
informale, non-formale şi/sau a competenţelor dobândite pe parcursul
programului, pe baza creditelor alocate, atât pentru educaţia de bază cât şi
pentru pregătirea profesională. Absolvenţii unui an de studiu, care au
acumulat cel puţin 75% din numărul total de credite alocate unui an
şcolar, pot fi înscrişi în anul şcolar următor.
Cursanţii sunt evaluaţi pentru fiecare modul al educaţiei de bază şi
pregătirii profesionale de către profesorul care susţine cursul, nota minimă
de promovare fiind 5. La final de an cei care nu promovat un anumit
modul pot susţine o altă evaluare indiferent de numărul modulelor
nepromovate. În ceea ce priveşte pregătirea profesională, pe baza
rezultatelor evaluării, cursantul, împreună cu unitatea de învăţământ şi cu
partenerii sociali ai acesteia, identifică ocupaţiile prioritare care urmează a
fi practicate de către absolvent.
În urma absolvirii programului de învăţământ secundar inferior, se emite
participanţilor un certificat de absolvire şi, la cerere, foaia matricolă,
având dreptul de a-şi continua studiile în învăţământul secundar superior.
În cazul în care, după absolvire, aceştia susţin şi promovează un examen
de certificare a competenţelor profesionale, ei dobândesc şi certificat de
calificare profesională.

II.2. Accesul la cursul de îniţiere în limba română
Conform articolului 35 din Ordonanţa integrării 44/2004 persoanele care
au obținut o formă de protecţie internaţională din partea statului român
beneficiază de un curs de învățare a limbii române gratuit, în cadrul unui
Program Naţional de Integrare. Înscrierea la acest curs se realizează o
singură dată, la nivel de bază, respectiv începător numai în primul an de la
dobândirea statutului de refugiat şi, respectiv, protecţie subsidiară.
Metodologia de organizare si desfãşurare a cursurilor de învățare a limbii
române pentru adulţi şi copii (inclusiv a minorilor neînsoţiţi) este realizată
în baza a două ordine ministeriale, respectiv Ordinul 5924/ 200911 –
privind cursul de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au
dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România şi
Ordinul 5925/ 200912– privind cursul de iniţiere în limba română pentru
străinii copii minori care au dobândit o formă de protecţie sau un drept
de şedere în România.
Ce instituţii
sunt
responsabile de
organizarea
cursului de
limba română
ca limbă
străină?

Cum se
realizează
înscrierea la
cursul de
limba română
în cadrul
Prgramului de
Integrare?

Potrivit celor două Ordine, aceste cursuri sunt organizate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului în colaborare cu
Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) și Inspectoratele Școlare
Județene. Scopul cursurilor de limba română este de a asista BPI să
deprindă un nivel de cunoaștere a limbii române satisfăcător astfel încât să
se poată bucura de accesul la societatea românească și, în special, la
educație, calificare și angajare. Ministerul Educaţiei prin Inspectoratele
Școlare Județene pune la dispoziție profesori calificați și pregătiți pentru a
preda limba română. Conform legii, în situaţia în care Ministerul
Educaţiei nu dispune de spaţii corespunzătoare desfăşurării cursurilor de
învățare a limbii române, IGI pune la dispoziţie spaţiile necesare în
CRCPSA de la nivel teritorial, respectiv Bucureşti, Giurgiu, Galaţi,
Rădăuţi, Şomcuta Mare şi Timişoara.
Înscrierea se realizează înainte de începutul fiecărui an şcolar, în perioada
25 august-5 septembrie pentru adulţi şi, respectiv, în perioada 15-30
august pentru minori, în baza unor cereri de participare şi a unei copii
legalizate a documentului de identitate.
În situaţia în care elevii nu pot fi înscrişi, din motive obiective, în perioada
15-30 august, se va putea solicita înscrierea şi participarea la curs, în

Ordinul 5924/ 200911 – privind cursul de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă
de protecţie sau un drept de şedere în România poate fi accesat online la următoarea adresă:
11
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Ordinul 5925/ 200912 – privind cursul de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă
de protecţie sau un drept de şedere în România poate fi accesat online la următoarea adresă:
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cadrul grupelor deja constituite, pe baza unei cereri speciale adresate
inspectoratului şcolar organizator.
Cererile de participare se depun de către persoanele interesate la
Inspectoratele Şcolare Judetene/al Municipiului Bucureşti sau la sediile
Centrelor Teritoriale ale IGI. În această situaţie, centrele IGI transmit
cererile de participare, însoţite de copiile legalizate ale documentelor de
identitate, în termen de cel mult 5 zile de la primire, Inspectoratelor
Şcolare în a căror rază domiciliază beneficiarii.
În urma primirii cererilor de participare, Inspectoratul şcolar general
numeşte un inspector responsabil cu organizarea, monitorizarea şi
evaluarea cursului de iniţiere în limba română şi nominalizează unitatea
şcolară sau, după caz, unităţile şcolare unde urmează să se desfăşoare
cursul în perioada 6-10 septembrie. Unităţii şcolare/unităţilor şcolare i/li
se aduce la cunoştinţă nominalizarea, prin transmiterea deciziei
Inspectorului şcolar general, nu mai târziu de data de 11 septembrie.
Cum se
stabileşte
orarul cursului
de limba
română?

Câte ore sunt
prevăzute
săptămânal
pentru cursul
de limba
română?

Şcolile care organizează cursul sunt responsabile pentru stabilirea
spaţiului de desfăşurare, a profesorul/profesorilor care va/vor preda cursul
şi orarul cursului printr-o decizie a consiliului de administraţie până cel
târziu la data de 14 septembrie. Ordinul 5924/2009 pentru BPI adulţi (Art.
4, punctul 4) prevede faptul că orarul cursului se stabileşte pe baza
consultării conducerii unităţii şcolare cu profesorul/profesorii care predau
cursul şi cu participanţii sau reprezentanţi ai participanţilor la curs. În fapt,
însă, cursanţii nu sunt consultaţi cu privire la disponibilitatea lor de a
participa la curs într-un anumit interval de timp în timpul săptămânii,
aceştia fiind numai informaţi asupra orarului stabilit. Astfel, persoanele
care nu pot participa la curs din diverse motive sunt nevoite să renunţe la
cursul de iniţiere în limba română. Prezenţa la curs a BPI adulţi se
consemnează într-un catalog special.
Potrivit celor două Ordine, numărul de ore prevăzut pentru cursul de
limba română este de 10 ore pe săptămână.
Privitor la structura grupelor, acestea sunt formate în medie din 15
persoane, numărul minim de participanţi fiind de 10, iar numărul maxim
de participanţi fiind 20.

Care este
structura
grupelor de
cursanţi?

În cazul în care efecivul grupei depăşeşte numărul maxim sau este sub
numărul minim de participanţi inspectoratul şcolar judeţean/al
municipiului Bucureşti poate dispune organizarea grupelor.
Potrivit Ordinului 5925/2009 art. 6 punctul 3 în desfăşurarea activităţilor
de învăţare a limbii române de către minorii BPI în constituirea grupelor
se va ţine cont de diferenţele de vârstă. Astfel, elevii vor fi organizaţi în
cadrul a 3 grupe/categorii de vârstă, după cum urmează:

 grupa/categoria de vârstă 6-10 ani;
 grupa/categoria de vârstă 11-14 ani;
 grupa/categoria de vârstă 15-18 ani. În cadrul acestei grupe vor fi
înscrişi şi elevii care au depăşit 18 ani, dar nu au încheiat studiile
preuniversitare.
În cazul adulţilor BPI, Ordinul 5924/2008 nu face referiri la constituirea
diferenţiată a grupelor de cursanţi în funcţie de vârstă sau de alţi factori
care pot afecta abilitatea cursanţilor de a învăţa limba română.
În practică, potrivit persoanelor care participă la cursul de limba română
în cadrul Programului de Integrare, nu se realizează nicio diferenţiere a
grupelor de cursanţi minori sau adulţi şi a programei aferente. Astfel,
minori şi adulţi, indiferent de vârstă, profil educaţional sau nevoi speciale
în învăţarea limbii participă la curs în cadrul aceleaşi grupe şi având
acelaşi cadru didactic.

Care sunt
manualele
utilizate
pentru cursul
de limba
română în
Programul de
Integrare?

Predarea cursului de iniţiere în limba română pentru adulţi şi minori se
realizează pe baza unei programe şi, repectiv a unor manuale elaborate şi
aprobate de Ministerul Educaţiei. Inspectoratelor Școlare Județene le
revine sarcina de a distribui aceste manuale şcolilor în care este susţinut
cursul.

Manual de limba română pentru adulţi

Cât costă
aceste
manuale?

Manual de limba română pentru copii

Potrivit Ordinelor, cursanţii minori şi adulţi şi profesorul/profesorii care
susţine/susţin cursul beneficiază gratuit de câte un manual. În practică,
mulţi BPI susţin că nu dispun de aceste manuale.
Străinii adulţi care au dobândit drept de şedere în România, precum şi
cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic
European îşi achiziţionează manuale contra cost, la începerea cursului.
Achiziţionarea manualelor de către cursanţi se poate face fie de la şcolile
care organizează cursul (după ce acestea le primesc din partea
inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti) sau din librării.
Acestea costă aproximatix 35 lei.

Cum se pot
obţine
manualele
care se acordă
gratuit?

Stocul de manuale tipărite se păstrează în depozitul de manuale al
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
Potrivit celor două ordine, Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului
Bucureşti care organizează cursul vor înainta o cerere (semnată de
inspectorul şcolar general şi responsabilul pentru organizarea cursului din
cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti) la
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Direcţia generală educaţie
timpurie, şcoli, performanţă şi programe, prin care solicită primirea unui
număr de manuale corespunzător numărului de cursanţi înscrişi în anul
şcolar respectiv şi numărului de profesori care predau cursul. Cererea de
manuale este însoţită de o listă nominală a participanţilor la curs şi datele
generale de identificare ale acestora, care vor include:
 precizarea explicită a categoriei de străini care solicită
înscrierea la cursul de iniţiere în limba română;
 ţara de provenienţă;
 vârsta cursanţilor (anul de naştere).
Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă aprobă numărul de
manuale solicitate şi transferul acestora din depozitul de manuale al
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti către judeţul respectiv şi
transmite inspectoratelor şcolare judeţene solicitante o adresă de răspuns
în acest sens.
Inspectoratele şcolare judeţene vor adresa cererea lor Inspectoratului
Şcolar al Municipiului Bucureşti, însoţită de o copie a aprobării
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
Totodată, Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi
programe solicită Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti
transferul numărului de manuale către inspectoratele şcolare judeţene
solicitante.
Cheltuielile de transport necesare distribuirii manualelor în şcolile în care
se desfãşoarã cursul de iniţiere în limba română sunt suportate de
inspectoratele şcolare judeţene solicitante.
În cazul în care cererea pentru primirea manualelor aparţine
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Direcţia generală
educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe analizează această
cerere şi transmite o adresă de răspuns prin care aprobă numărul de
manuale solicitate, precum şi transferul acestora din depozitul
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti către unităţile şcolare din
municipiul Bucureşti care organizează cursul de iniţiere în limba română.
Pentru manualele care se acordă gratuit cursanţi adulţi, şcolile respectă un
regim de înregistrare şi distribuţie identic cu al celorlalte manuale şcolare
gratuite, inclusiv recuperarea acestora la finalul cursului de iniţiere. De

asemenea, până la data de 10 septembrie, Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti transmite la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării - Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi
programe şi la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în
Învăţământul Preuniversitar un raport referitor la situaţia manualelor
distribuite, precizând numărul de manuale rămase în depozitul de manuale
al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Retribuţia profesorilor care predau cursul de limba românâ minorilor si
adulţilor BPI în cadrul Programului de Integrare se face, potrivit celor
două Ordine (Art. 22 şi 23 (3) din Ordinul 5925/2009 şi respective Art. 12
şi 13 (3) din Ordinul 5924/2009) în condiţiile legii, prin cumul sau plata
cu ora din bugetele unităţilor şcolare care organizează cursul.
Mai mult, persoanele adulte care au dobândit o formă de protecție au
dreptul la sesiuni de orientare culturală organizate în scopul familiarizării
acestora cu tradiţiile, obiceiurile şi valorile culturii românești şi pentru
oferirea de informaţii practice privind societatea românească. Tematica
este structurată în patru module: Geografie şi Istorie; România – Stat
democratic; Omul şi Societatea; Valorile Uniunii Europene reflectate în
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Pentru desfășurarea
acestor activități de integrare pentru persoanele care au obținut o formă de
protecție din partea statului român, Inspectoratul General pentru Imigrări
poate contracta serviciile organizaţiilor non-guvernamentale.
Cum se
realizează
evaluarea
cursanţilor
minori?

La finalul cursului de învățare a limbii române pentru minori, în perioada
1-15 iunie, o comisie de evaluare numită de inspectorul şcolar general
evaluează competenţele lingvistice şi nivelul de cunoştiinţe generale ale
elevilor în vederea stabilirii clasei în care vor fi integraţi pentru a-şi urma
studiile. Această comisie este alcătuită din directorul şcolii la care s-a
desfăşurat cursul (în calitate de preşedinte al comisiei), 2 profesori de
limba română (dintre care unul este profesorul care a susţinut cursul), un
psihopedagog şcolar şi, după caz, un învăţător/institutor, şi respectiv 2
profesori de matematică.
Evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii române se realizează
diferenţiat, în funcţia de vârsta minorilor. Astfel:
 pentru categoria de vârstă 6-10 ani, comisia include 2 profesori de
limba română şi un învăţător/institutor.
 pentru categoriile de vârstă 11-14 ani, respectiv 15-18 ani, comisia
curpinde 2 profesori de limba română.
Evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii române are în vedere
verificarea următoarelor competenţe:


înţelegerea semnificaţiei globale a unor mesaje orale;

Cum se
realizează
înscrierea în
învăţământul
preuniversitar
a minorilor
BPI?



construirea orală a unor enunţuri coerente pe o temă dată;




citirea unor texte şi desprinderea semnificaţiei lor globale;
scrierea corectă a unor enunţuri.

Articolele 13 -19 din Ordinul 5925/2009 stabilesc modalităţile de înscriere
a minorilor BPI în sistemul preuniversitar din România.
Există mai multe situaţii în care se pot găsi copii BPI la momentul sosirii
în România, şi astfel, înscrierea lor la şcoală se face luând în considerare
existenţa documentelor de studiu din ţara de origine, nivelul educaţional,
cunoştinţele de limba română şi matematică şi vârsta.
Astfel, în cazul în care minorii BPI au acte doveditoare ale studiilor din
ţara de origine, acestea sunt echivalate, conform prevederilor legale, de
serviciul specializat din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. În
urma echivalării studiilor şi ţinând cont de rezultatele obţinute la testul de
limba română, comisia de evaluare recomandă părinţilor sau
reprezentanţilor legali înscrierea elevului, pentru anul şcolar următor, în
anul de studiu corespunzător.
În cazul în care minorii BPI nu au acte de studiu, aceştia susţin, pe lângă
testul de limba română, şi un test de verificare generală a cunoştinţelor de
matematică; situaţie în care comisia de evaluare va include şi 2 profesori
de matematică. În funcţie de rezultatele obţinute la testul de limbă şi testul
de matematică, având în vedere vârsta şi studiile anterioare declarate de
candidat, comisia recomandă părinţilor/ reprezentantului legal înscrierea
în anul de studiu corespunzător.
Dacă copiii refugiaţi pentru care se solicită înscrierea în învăţământul
preuniversitar vorbesc limba română, aceştia pot participa direct la testul
de limbă română şi, după caz, la testul de verificare generală a
cunoştinţelor de matematică, fără urmarea cursului de iniţiere în limba
română.
Recomandarea făcută părinţilor sau reprezentantului legal privind
înscrierea elevilor într-un anumit an de studiu se realizează prin consensul
membrilor comisiei, în caz cotrar, decizia finală aparţinându-i
preşedintelui comisiei. Comisia eliberează o adeverinţă care cuprinde
recomandarea, urmând a fi contrasemnată de părinţi sau reprezentanţii
legali ai minorilor refugiaţi dacă aceştia sunt de acord. În fapt, adeverinţa
eliberată de comisia de evaluare şi contrasemnată de părinţii sau
susţinătorii legali ai elevilor, constituie documentul în baza căruia se
realizează înscrierea copiilor BPI la şcoală.
În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu sunt de accord cu
recomandarea, aceştia au dreptul de a solicita înscrierea copiilor în clasa
pe care o doresc, dar îşi asumă integral responsabilităţile ce decurg din
neacceptarea recomandării comisiei de evaluare. Dacă elevul nu se poate

adapta cerinţelor de la clasă directorul şcolii poate decide cu acordul
părinţilor sau al reprezentantului legal desemnat, trecerea elevului într-o
clasă inferioară celei frecventate până atunci sau trimiterea/retrimiterea la
cursurile de învăţare a limbii române.
În vederea facilitării procesului de adaptare a copiilor BPI la sistemul
educaţional românesc, un consilier şcolar sau un psihopedagog din cadrul
centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/al municipiului
Bucureşti sau al unui cabinet de asistenţă psihopedagogică poate oferi
asistenţă specializată.

Cum se
realizează
evaluarea
cursanţilor
adulţi?

Evaluarea BPI adulţi care au finalizat cursul de limba română în cadrul
Programului de Integrare are loc în perioada 1-15 iunie, în cadrul şcolii
unde au urmat cursul. Comisia de evaluare este numită de inspectorul
şcolar general şi este format dintr-un inspector desemnat inspectoratului
şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti în calitate de preşedinte, un
inspector de limba şi literatura română, profesorul de limba română care a
susţinut cursul şi un professor din cadrul şcolii unde s-a desfăşurat cursul
în calitate de secretar al comisiei.
Testele de evaluare sunt realizate de un grup de lucru format din
specialişti în domeniul limbii şi literaturii române din cadrul Direcţiei
generale educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Centrului
Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Invăţământul Preuniversitar,
Institutului Limbii Române şi 1-2 cadre didactice universitare cu
experienţă în predarea cursurilor de limbă română pentru studenţii străini.
Inspectoratelor şcolare organizatoare solictă Centrului Naţional pentru
Curriculum şi Evaluare în Invăţământul Preuniversitar, transmiteerea
testelor seturile în vederea organizării sesiunilor de evaluare.
Certificatul de participare la cursul de iniţiere în limba română este
acordat cursanţilor care au avut o prezenţă de minimum 70% din totalul
orelor programate. Cei care nu participă la sesiunea de evaluare primesc
un certificat de participare, dar fără menţiunea nivelului de competenţă
lingvistică în limba română. Certficatul se eliberează în termen de cel mult
30
de
zile
de
la
încheierea
sesiunii
de
evaluare.

capitolul 4

întrebări frecvente şi răspunsuri utile pentru
personalul didactic
Există o serie de provocări care ar pot perturba procesul de învățare a limbii țării de azil dacă
acestea nu sunt conștientizate, înțelese și abordate de către profesor şi programa respectivă. În
continuare, sunt prezentate o serie de întrebări pertinente şi răspunsuri privitoare la aceste
aspecte.
Ce trebuie să ştie profesorii despre predarea limbii române ca limbă străină?
Profesorii care predau limba țării română trebuie să urmeze o muncă intensă de informare
și conștientizare a profilului cursanţilor să ia permanent în considerare acest aspect în
planificarea cusurilor și în procesul de predare. Profesorii trebuie să arate un grad foarte mare de
empatie și aptitudini de “igienă mentală” pentru a se asigura de atingerea nevoilor grupului țintă,
dar în același timp pentru a menține un standard profesional înalt.
În România, cursurile de limba română ca limbă română pentru persoanele înscrise în
PNI trebuie să respecte câteva niveluri stabilite și structurate în funcție de dimensiunile
programului de integrare. Informațiile primare din cadrul cursului de limba română ar trebui să
se concentreze pe aspecte utile și pertinente necesare în viața de zi cu zi a refugiaţilor. Acestea
sunt informații specifice, practice, folositoare și pertinente:
-

-

Cursul introductiv: oferirea de informații de bază (introducerea participanților, țările de
proveniență, numele lor, formule de întâmpinare etc.);
Unități tematice caracteristice vieții de zi cu zi (cunoașterea orașului; mijloacele de
transport, instituțiile de bază și instituțiile responsabile pentru integrarea BPI,, şcoli,
spitale etc.; magazine şi mersul la cumpărături; aspect culturale, locul unde se află
lăcaşuri de cult şi alte puncte de interes pentru BPI etc.)
Locuința (accesul la locuință în România; semnarea unui contract; anunțuri în ziar etc.);
Angajarea (redactarea unui CV, susţinerea unui interviu; relația angajat – angajator;
anunțuri de locuri de muncă);
Asistență medicală (numere de urgență; spitale de urgență; spitale de copii; dentist,
doctor de familie, asigurare medicală, farmacii, medicamente, boli);
Asistență socială și asigurări sociale (accesul la sistemul public de pensii; asigurări sau
asistență socială);

-

Educația (sistemul educational în România şi accesul BP minori şi adulţi la educație;
recunoașterea diplomelor și și calificărilor din țara de origine; înscrierea copiilor la
grădiniță sau școală; legislație relevantă și instituții responsabile);

Temele cursurilor trebuie să fie însoțite de exerciții de ortografie și vocabular; pronunție;
ascultarea/înțelegerea exercițiilor orale și scrise; exerciții bazate pe comunicare reală și situații
specifice de zi cu zi; dialoguri; construirea de texte; citirea de texte; alcătuire de texte; activități
practice în aer liber. Cursurile ar trebui să aibă un vocabular simplu, ușor de folosit, comun,
uzitat la timpul prezent. Profesorul trebuie să folosească simboluri vizuale, activități interactive
și în aer liber, materiale tangibile. La începutul cursului se poate folosi o altă limbă ca limbă
secundară, precum engleză sau franceză în măsura în care participanții cunosc una din aceste
limbi pentru a da diferite explicații şi a facilita înţelegerea acestora de către cursanţi.

Ce trebuie să ştie cursanţii despre cursul de limba română ca limbă străină?
Este important să oferiţi într-un limbaj simplu şi clar cât mai multă informație despre
instituția sau organizaţia neguvernamentală care găzduiește cursul şi despre activitățile acesteia,
despre scopul programului în cadrul căreia se desfăşoara cursul de limba română, durata şi
modul în care se va desfăşura cursul, precum şi o serie de informaţii practice legate de mijloacele
de transport folosite pentru a ajunge la şcoală, ce se află în jurul şcolii etc. Întrucât aceste
persoane se găsesc într-un moment de instabilitate al vieții lor, toate aceste informaţii le conferă
sentimentul de siguranţă şi echilibru.
Cum poate profesorul să motiveze cursanţii să participe constant şi activ la cursul de limba
română?
Motivaţia elevilor pentru învăţare constituie o provocare importantă pentru demersul
didactic şi pentru identificarea celor mai reuşite modalităţi de stimulare a cursaţilor de către
profesor. Profesorii care predau limba română ca limba străină în cadrul PNI se confruntă
deseori cu refuzul acestora de a participa constant şi activ la cursuri.
Pentru a adresa această problemă, profesorul ar trebui să fie atent la comportamentul
studentului sau studenţilor neimplicaţi activ în procesul de învăţare şi să răspundă la câteva
întrebări: Participă la curs? Dacă da, când participă? Este timid(ă)?/ Sunt timizi?
Interacţionează mai mult cu anumiţi studenţi din sala de curs decât cu alţii? Cu cine îi(le) place
să interacţioneze?

Răspunsurile la aceste întrebări vor dezvălui informații despre stilul de învățare al cursanţilor și
ceea ce îi motivează să participe la curs.
Este posibil ca participantul la curs:
• să prefere lucrul în echipă decât să lucreze în mod individual;
• să se simtă mai confortabil să lucreze cu persoane care au aceeași vârstă, gen, religie, limbă
etc.;
• să îi placă învăţarea prin joc mai mult decât prelegerile;
• să nu înțeleagă ceea ce este rugat să facă;
• să perceapă o anumită activitate ca fiind prea dificilă sau prea uşoară; în acest caz,
exerciţiile ar trebui modificate pentru a se răspunde capacităţii de soluţionare a cursanţilor;
• să nu fie obişnuit să înveţe într-un mediu interactiv bazat pe colaborare permanentă și are
nevoie de mai multe îndrumări și încurajări pentru a lucra împreună cu alţi cursanţi.
• să resimtă diferențe culturale/de gen în cadrul grupului ce pot inhiba capacitatea sa de
exprimare şi interacţiune.
Este important ca profesorul să se folosească de ceea ce îi motivează pe cursanţi în
avantajul său şi să personalizeze predarea şi activităţile didactice astfel încât să acorde tuturor
cursanţilor oportunitatea de a participa şi de a învăţa. De asemenea, important de reţinut este şi
faptul că demersul didactic bazat pe interacţiune şi construirea colaborativă a conţiutului
educaţional nu se va întâmpla pur şi simplu. Dacă profesorul doreşte ca elevii să lucreze
împreună constructiv, atunci este necesar ca acesta să planifice cu grijă modul în care cursanţii
vor fi împărţiţi pe grupe, activităţile şi sarcinile aferente, să explice clar cursanţilor regulile
activităţilor de joc şi să le dea oportunitatea să exerseze comportamentele situaţionale cuprinse în
cadrul exerciţiilor. Este important ca profesorul să aibă răbdare, să afişeze permanent o atitudine
pozitivă şi să încurajeze constant implicarea cursanţilor pentru ca aceştia să înţeleagă că cerinţa
profesorului este ca ei să participe activ la curs. În mod sigur, prin ajustarea permanentă a
strategiilor de predare şi de relaţionare profesor - cursant, cursanţii vor înţelege rolul lor şi
aşteptările profesorului.
De reţinut este şi faptul că, în general, cursanţii sunt mai motivați să înveţe atunci când
percep că profesorului îi pasă de ei. În acest sens, profesorul poate afişa o atitudine primitoare,
favorabilă incluziunii, fiind sensibil la preocupările elevilor și situaţia lor în interiorul și în afara
sălii de clasă şi fiind echitabil fată de toţi participanţii la curs. De asemenea, profesorul poate
asigura un mediu în sala de curs unde cursanţii se simt în siguranță și unde pot participa liber fără
teama de umilire și ridicol.

Pentru a crește motivația cursanţilor, un profesor trebuie să crească așteptările lor de
succes și importanţa pe care aceştia o acordă activităţilor de învăţare. În acest sens, un profesor
trebuie să se asigure că elevii pot efectua cu succes exerciţiile propuse dacă depun puţin efort
intelectual.
Câteva strategii de stimulare a încrederii cursanţilor în capacitatea lor de a soluţiona cu
succes saricinile propuse presupun:




crearea unor activităţi de lucru adaptate nivelului de limbă al studenților şi capacităţii
acestora de implicare şi soluţionare a cerinţelor profesorului. Profesorul poate considera
modificarea şi adaptarea anumitor exerciţii pentru anumiţi cursanţi sau alocarea unui timp
suplimentar şi suport în vederea rezolvării anumitor sarcini, dacă este necesar.
oferirea de feedback şi implicarea cursanţilor în corectarea exerciţiilor. Oferirea
feedback-ului este foarte importantă, întrucât studenţii tind să fie mai atenţi şi să înveţe
mai mult mai ales dacă sunt implicaţi direct în acest proces.

Profesorul are, de asemenea, responsabilitatea de a-i ajuta pe cursanţi să conştientizeze
importanţa noţiunilor pe care le învaţă în sala de curs. Dacă studentul nu va conştientiza utilitatea
celor învăţate în viaţa de zi cu zi, atunci se va implica foarte puţin în participarea la curs.
Un profesor poate contribui la creşterea utilităţii noţiunilor predate prin:







corelarea lecţiilor cu aspecte cotiediene din viaţa de zi cu zi a cursanţilor, pornind de la
utilizarea numelor şi a intereselor lor în exerciţiile propuse sau prin adresarea unor
întrebări despre viaţa lor atunci când acestea sunt relevante pentru învăţarea unor noţiuni
noi;
exprimarea entuziasmului pentru materialele utilizate sau a unor subiecte de conversaţie;
inlcuderea unor exerciţii de predare noi şi diverse, respectiv jocuri, jocuri de rol, activităţi
de lucru manual etc.;
oferirea oportunităţii cursanţilor de a interacţiona în grupuri mici pentru rezolvarea
anumitor sarcini;
oferirea de recompense materiale sau de aprecieri verbale. Utilizarea recompenselor în
sala de clasă se bazează pe principiul psihologic de întărire a unui comportament
dezirabil şi de creştere a frecvenţei acestuia. Deşi recompensele nu contribuie direct la
creşterea valorii percepute a unei sarcini, la nivel cognitiv se realizează o legătură între
un anumit comportament şi un rezultat pozitiv, respectiv îndeplinirea cu succes a unei
sarcini date.

Cum se poate lucra cu grupuri eterogene de cursanţi?
Fiecare sală de clasă necesită o abordare diferită a predării. Este puţin probabil ca o reţetă
tradiţională de predare bazată pe recitare, lucru individual şi prezentare va fi de succes într-o sală
de curs formată dintr-un grup eterogen de cursanţi care au avut acces diferenţiat la educație în
ţările de origine sau sunt analfabeţi şi au abilităţi lingvistice diferite. O alternativă este utilizarea
metodei colaborative de predare/învăţare. Avantajele acestei metode includ:







consolidarea motivației cursanţilor;
o mai mare implicare a cursanţilor în procesul de învățare;
o competivitate scazută între cursanţi;
creşterea interacţiunii între femei și bărbați, exponenţi ai unor culturi diferite;
un progres colectiv de însuşire a noiţiunilor învăţate;
creşterea interacţiunii între cursanţi şi o relaţionare mai bună a acestora;

Cu toate acestea însă, în cazul în care metoda colaborativă nu este utilizată corect, grupul în
echipă poate genera:





segregare în funcție de gen, etnie și rasă;
participare inegală între membrii individuali ai grupului;
lipsa de cooperare între membrii grupului;
dificultăţi în atingerea obiectivelor activităţilor propuse.

Pentru a gestiona constructiv lucrul în echipă, profesorul trebuie să planifice clar:









componenţa grupului, luând în considerare aspecte precum: rasă/etnicitate, religie,
background-ul cultural şi lingvistic al cursanţilor, precum şi abilităţile acestora de
relaţionare;
în ce măsură cursanţii se pot sprijini reciproc în vederea realizării activităţilor;
utilizarea metodei de peer-tutoring prin intermediul căreia un cursant mai bine instruit
asista un alt cursant mai puţin instruit;
dacă cursanţii au un scop comun şi dacă există sau nu o diviziune a atribuţiilor în cadrul
grupului;
mărimea grupului: perechi de doi cursanţi sau grupuri formate din patru sau cinci
cursanţi;
modul în care este distribuită responsabilitatea în cadrul grupului sau daca toți membrii
grupului sunt responsabili pentru îndeplinirea obiectivul activităţii propuse;
cum să-i învețe pe elevi să coopereze și să lucreze în grup;



cum să monitorizeze învățare, implicarea şi cooperarea cursanţilor.

De asemenea, pentru că unii participanți au trecut prin experiențe traumatice, profesorul
trebuie să se pregătească pentru diferite situații în care participanții nu se pot concentra sau au
probleme de învățare. Profesorul trebuie să fie răbdător, să încurajeze o atmosferă relaxată și fără
să pună presiuni.
Toate aceste condiții recomandă ca viitoarele cursuri să aibă o altă abordare metodologică
decât cea clasică și să se centreze şi pe:


Exerciţiile fizice ar putea fi o prioritate pentru solicitanții de azil și BPI care participă la
aceste cursuri. Mulți dintre ei suferă de dureri de cap, migrene sau tensiuni psihice
datorită lipsei de exerciții fizice. Sănătatea este un subiect cheie în viaţa solicitanților de
azil și BPI. Mulți dintre ei trăiesc în condiții improprii în țările de azil, suferă de boli
cornice și condițiile de viață sunt de multe ori cele care îi îmbolnăvesc. Conceptul
cursului poate astfel să combine învățarea limbii cu promovarea activitățiilor benefice
pentru sănătate.



Victimele traumatizate pot fi ajutate corelând învățarea limbii țării de azil cu programe
terapeutice. Acestea vor rezulta într-o stabilizare psiho-socială în timp ce sunt acumulate
și deprinderile lingvistice. Terapia prin artă, de exemplu, s-a dovedit a fi o abordare
valoroasă oferind atât bărbaților cât și femeilor forme de comunicare estetice permițândule să dea voce temerilor și problemelor într-o manieră non-verbală.



Terapiile și programele terapeutice prin joc s-au dovedit a fi foarte utile pentru
cursanţi. Workshop-urile bazate pe scriere s-au dovedit a fi un mod creativ de a câștiga
accesul la lumea participanților. De exemplu, încurajarea participanților de a-și scrie
propriile povești pe subiecte care sunt foarte importante pentru ei – dobândirea
aptitudinilor lingvistice prin reflectarea asupra propriei biografii;



Jocuri: Profesorul poate să relaxeze participanții la curs prin diferite jocuri de cuvinte
umoristice şi cântece însoțite de diferite mișcări sau dans.

Aceste exemple tind spre dezvoltarea unei curricule de învățare a țării de azil care să fie
flexibilă, centrată pe realitatea vieții BPI care să ia în serios nevoile diferite de învățare și
posibilitățile/ocaziile de învățare relevante pentru acest grup țintă.

Cum putem preda limba română cursanţilor care nu au nicio experienţă educaţională şi nu
ştiu prea bine o limbă de circulaţie internaţională?
Profesorii de limba română trebuie să aibă în vedere faptul că nu toți cursanţii BPI sau
RTT au acces la educație date fiind condițiile particulare din țările de origine. Astfel, unii dintre
BPI sosesc în România fără nicio experiență educațională, situaţie în care se poate vorbi de
analfabetism total. Alţii au învăţat să scrie și să citească în țara de origine, dar și-a pierdut
această îndemânare - caz de analfabetism secundar-, iar alți cursanţi pot identifica literele unui
alfabet, pot să își scrie numele sau alte cuvinte simple, însă nu pot înțelege un text mai complex situaţie de analfabetism funcţional. Aceste situații diferite și definiții ale analfabetismului
presupun că este necesară o abordare diferențiată pentru persoanele cu analfabetism diferit.
Predarea limbii române cursanţilor care se încadrează în una din cele trei situaţii descrise
mai şi nu cunoaşte alte limbi care au la bază alfabetul latin reprezintă o provocare pentru orice
profesor. În această situaţie este necesar să dedicaţi primele sesiuni de predare învăţarii
alfabetului român, scrierii şi pronunţiei corecte a vocalelor, consoanelor
şi a grupurilor de litere.
Deși este posibil să simțiți că nu aveţi abilităţile necesare pentru a preda limba română
acestor persoane este necesar să reţineţi faptul că un demers didactic se va dovedi eficient pentru
toţi participanţii la curs dacă veţi:







furniza cursanților feedback permanent;
oferi asigurări pozitive şi laude pentru orice realizări;
propune exerciţii sau teme pe care cursanţii le pot soluţiona cu succes;
gestiona eficient timpul alocat activităţilor didactive astfel încât să diminuaţi cât mai mult
timpul de tranziţie între activităţi sau lipsa de activitate a cursanţilor;
încerca sa creaţi un mediu pozitiv al învăţării;
menţineţi un angajament permanent al cursaţilor.

Este necesară constituirea de grupe formate exclusiv din femei BPI?
O altă provocare care necesită o abordare specifică este alfabetizarea și educarea femeilor
BPI. În cele mai multe cazuri femeile nu primesc nici un sprijin din partea familiilor pentru a se
alfabetiza sau chiar familia este cea care le descurajează în aceste demersuri. Este nevoie ca
femeile BP să participe la cursuri, iar în același timp cursul să ofere o atmosferă sigură, caldă și
tolerantă. Astfel, atât manualul despre învățarea țării de azil pentru solicitanți de azil și refugiați
al Comisiei Europene (2007) cât și Nota UNHCR privind integrarea refugiaţilor în Europa
Centrală recomandă conceperea de cursuri separate pentru femeile BPI care provin din
societățile segregate pe criterii de sex.

Grupurile din care fac parte exlusiv femei sunt mult mai eficiente pentru acestea și pentru
gradul lor de receptivitate la curs. În general, profesorii care au predat în clase mixte au
confirmat că atmosfera educațională în clasele din care fac parte numai femei este mult mai
relaxată, mai intimă şi mai lipsită de inhibiţii. Diferențele dintre comportamentul social dintre o
femeie și un bărbat pot genera multe tensiuni și pot avea un impact negativ asupra învățării.
Femeile pot vedea în aceste cursuri de limbă o șansă pentru dezvoltarea personală. Aceste grupe
asigură un succes garantat și permit introducerea unor subiecte legate direct de experiențele de
viață ale participantelor cum sunt subiecte ca rolurile în familie, sexualitate, planning familial,
naștere, sănătate, creșterea copiilor, dependența economică, statut, probleme în mariaj - subiecte
care nu sunt posibile a fi abordate într-un grup mixt de participanți.

Cum putem creşte eficienţa gradului de învăţare a limbii române ca limbă străină în condiţiile
în care profesorul care predă ştie numai limba română?
Un mediu de imersiune livistică unde expunerea la limba română este totală reprezintă un
mod eficient de învăţare a limbii. Este foarte probabil, însă, că acest mediu va genera frustrări
atât de partea profesorului cât şi a cursanţilor. Profesorul trebuie să se înzestreze cu multă
răbdare şi să utilizeze strategii eficiente de predare pentru a sprijinii studenţii. Atunci când
aceştia nu înţeleg un cuvânt sau un concept, profesorul poate să:







ilustreze obiectul sau acţiunea;
se folosească de obiecte reale, dacă acest lucru este posibil;
să mimeze obiectul sau acţiunea;
să traducă prin intermediul cursanţilor care au înţeles mesajul;
sa utilizeze un joc sau o activitate pentru a-i ajuta pe cursanţi să identifice singuri
semnificaţia cuvântului sau noţiunii date;
să propună o activitate de lucru în grup.

Cum pot construi şi combina activităţile formale şi nonformale de predare?
Pentru a răspunde la această întrebare, se impune o definire a caracteristicilor activităţilor
formale şi, respectiv, nonformale de predare.
Caracteristicile predării formale:
 se desfăşoară, de obicei, într-o sală de curs;
 conținutul lecţiei este, de obicei, predeterminat de un cadru didactic;
 există o ierarhie prestabilită profesor-student;




predarea se realizează prin prelegeri;
evaluarea se realizează printr-un test formal.

Caracteristicile predării nonformale:
 se axează pe nevoile cursantului;
 profesorul are rolul de facilitator;
 există o relaţie de parteneriat între facilitator și cursanţi;
 se desfăşoară într-un cadru nonformal;
 alături de facilitatori, cursanţii sunt implicaţi în procesul de identificare a nevoilor şi
metodelor de lucru;
 se pune accent pe participarea activă a cursanţilor.
Un profesor cu experienţă în educaţia formală va putea cu uşurinţă să încorporeze metode
de predare nonformale în cursul de limba română. Desigur, cadrele didactice din sistemul
educaţional formal trebuie să fie receptive la limitările unui curriculum prestabilit şi a unui
anumit protocol în predarea limbii române şi să încerce să le adapteze fiecărei grupe de cursanţi
în mod creativ. Puteţi provoca un dialog sau energiza un grup de studenţi obosiţi cu activităţi de
scurtă durată de spargere a gheţii sau orice alte metode de predare pentru a atrage participanţii
care au un stil de învăţare diferit faţă de majortitate. Maniera în care decideţi să integraţi metode
de predare non-formale vă aparţine, ţinând cont de propriul confort şi dinamica clasei. Ghidul
profesorului propune o abordare didactică nouă în predarea limbii române ca limbă străină, dar
rămâne la latitudinea dumneavoastră modul în care decideţi să aplicaţi cuprinsul său.

Predarea trebuie să se bazeze mai mult pe partea de gramatică sau pe partea de conversaţie?
Metoda comunicativă ce subliniază achiziția limbii prin comunicare este metoda de
predare asupra căreia se pune accent în acest ghid. În cuprinsul lecţiilor veţi observa că
structurile de bază gramaticale sunt întotdeauna legate de o competență de comunicare specifică.
Astfel, cursanţii sunt încurajaţi să înveţe gramatica prin comunicare.

Pot profesorii să îi recompenseze pe cei mai buni cursanţi ?
Fiţi extrem de atenţi cu privire la utilizarea unor recompense tangibile, cum ar fi
dulciurile. Dacă alegeți să le utilizați, asigurați-vă că recompensarea este condiționată de
îndeplinirea unei sarcini sau atingerea unui anumit nivel de performanță. Dacă veţi recompensa
cursanţii pur și simplu pentru simpla lor angajare într-o anumită activitate, indiferent de

performanța lor, este probabil ca aceştia să aloce mai puțin timp pentru soluţionarea unei sarcini
de lucru în momentul în care nu mai sunt recompensaţi.
Dacă utilizați recompense tangibile, furnizaţi-le în mod neașteptat, după îndeplinirea
sarcinii. În acest fel, cursanţii vor percepe recompensa ca pe un indicator al performanţei lor şi ca
pe o dovadă a satisfacţiei profesorului, mai degrabă decât o încercare a acestuia din urmă de a le
controla comportamentul sau a le impune o anumită conduită.
Este indicat, de asemenea, să utilizaţi aprecieri verbale pentru a crește motivația
intrinsecă a cursanţilor pentru activităţile din clasă. Mesajele de laudă pot avea un impact pozitiv
asupra motivației intrinseci, mai ales dacă acestea sunt sincere și în directă relaţie cu un anumit
comportament pe care încercați să îl consolidaţi. De reţinut, însă, şi faptul că lauda individuală
poate fi percepută negativ de cursanţii mai în vârstă sau de cei care provin din anumite culturi
unde accentul se pune pe reuşita colectivă şi nu pe realizările individuale.

Numai profesorii de limba română pot susţine cursul de limba română ca limbă străină
pentru BPI şi RTT?
În cadrul programului de integrare, cursul de limba română este susţinut de profesori
calificați desemnaţi de Inspectoratele Școlare. Cu toate acestea, însă, orice persoană având
cunoştiinţe bune de limbă română constituie o resursă cheie pentru învăţarea limbii şi a culturii
româneşti de către străinii care doresc să înveţe limba română.

capitolul 5

I. Programa pentru Limba română
– curs de iniţiere pentru copiii străini care au
dobândit o formă de protecţie internaţională
în România şi resortisanţi ţări terţe
Nota de prezentare
Această programă reglementează studiul limbii române ca limbă străină de către copiii străini
care au dobândit o formă de protecţie internaţională (BPI) şi resortisanţi ţări terţe cu drept de
şedere în România (RTT).
Prezenta programă este centrată pe noul model de proiectare curriculară ce vizează dezvoltarea
competențelor de comunicare în limba română potrivit Cadrului European Comun de Referință
pentru Limbi Străine (CECRL), în acord cu profilul şi nevoile reale de învăţare ale copiilor BPI
şi RTT în România. De asemenea, aceasta este în acord cu Recomandarea Parlamentului
European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării
pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) şi Portofoliul european al limbilor
(http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Portfolio_EN.asp )
Raportându-ne la tendințele actuale în didactica comunicării pe plan european, documentul de
față își propune o consolidare a abordării educaționale centrate pe nevoile copiilor BPI şi RTT în
societatea românească. Obiectivul central al acesteia este dezvoltarea unui set de competenţe
care
să ofere copiilor BPI şi RTT achiziții de bază în comunicarea orală şi scrisă (ascultare, vorbire,
citire şi scris) cu utilitate în contexte socio-culturale diverse: la şcoală, în timpul liber, în
grupurile de interacţiune socială etc.
Există o legătură foarte strânsă între limbă și procesul de integrare a unui copil BPI sau RTT.
Folosirea unui limbaj comun facilitează interrelaţionarea vorbitorilor în toate mediile sociale.
Cunoașterea limbii reprezintă premisa de bază pentru începerea sau continuarea studiilor,
exersarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor şi relaţionarea în diferite contexte sociale.
Revizuirea actualei programe a survenit ca urmare a necesităţii adaptării acesteia la noul model
de proiectare curriculară centrat pe comptenţe. Totodată, este necesară accentuarea aspectului
comunicativ-funcţional al învăţării limbii române, într-o manieră adaptată profilului şi nevoilor
cotidiene de comunicare ale copiilor BPI şi RTT în România, în contextul actual.

Experienţa practică13 de susţinere a cursului de iniţiere în limba română pentru copiii BPI în
ultimii 6 ani a demonstrat că există o serie de factori care pot afecta abilitatea copiilor de a
participa activ la procesul de învăţare.
Principalii factori sunt modelul familial şi istoricul educaţional al cursantului. Luând în
considerare faptul că majoritatea persoanelor adulte BPI din România nu au finalizat gimnaziul
în ţara de origine şi că o pătrime sunt neşcolarizate, tendinţa se perpetuează în rândul noii
generaţii. În aceste situaţii, părinţii nu conştientizează rolul central al şcolarizării în dezvoltarea
şi formarea copilului, tolerând abandonul timpuriu.
Alţi factori care pot influenţa reticenţa faţă de învăţământul românesc sunt: dificultăţile
întâmpinate în înscrierea copiilor la şcoală, în primul an de la sosirea în România, factorii
culturali, lipsa mijloacelor materiale etc.
Constrângerile materiale ale familiei în România determină mulţi părinţi să încurajeze abandonul
şcolar al copiilor cu vârste de peste 12 ani, în favoarea găsirii unui loc de muncă.
Întreruperea studiilor pe termen nedefinit ca urmare a situaţiei conflictuale din ţara de origine,
părăsirea ţării de origine, schimbările frecvente de domiciliu înainte de recunoaşterea formei de
protecţie sunt factori care accentuează pierderea reperelor, nesiguranţa şi care pot împiedica
participarea copiilor la procesul educaţional.
De asemeneea, sănătatea fizică şi mentală, traumele suferite anterior, lipsa prietenilor şi a
familiei - în cazul minorilor neînsoţiti- pot constitui alte provocări pentru abilitatea copiilor BPI
şi RTT de a participa activ la procesul de învăţare.
Pornind de la aceste considerente, este necesară adaptarea programei şi a metodologiei de
predare a limbii române la profilul psihopedagic al copiilor BPI şi RTT.
Prezenta programă este concepută pe trei niveluri corespondente CECRL: începător (nivelul A1),
intermediar (A2) și avansat (B1). Vor fi dezvoltate un set de instrumente de învăţare pentru
fiecare nivel şi resurse auxiliare („Ghidul profesorului”, „Caietul cursantului”) adaptate nevoilor
de învăţare şi vârstei copiilor, dar şi cadrelor didactice implicate care susţin cursul de limba
română pentru copiii BPI şi RTT.
Caracteristicile programei și numărul de ore
Programa este maximală şi permite profesorului să personalizeze activităţile de învăţare, în
funcţie de vârsta, profilul educaţional şi motivaţia cursanţilor, dezvoltând progresiv competenţele
lingvistice ale acestora.
Experienţa a fost dobândită în cadrul cursurilor de limba română pentru BPI şi RTT organizate de organzaţiile
non-guvernamentale şi finanţate prin Programul General Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii (PG
SOLID), Programul Național Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) în perioada 2012-2018.
13

Având în vedere abordarea centrată pe dezvoltarea de competenţe, fiecare oră de curs contribuie
la atingerea unor niveluri conform CECRL, şi nu poate fi văzută doar ca o achiziţie de
cunoştinţe. Numărul de ore alocat pentru atingerea acestor niveluri ţine cont de profilul
educaţional şi motivaţia cursanţilor, de nivelurile de competenţe anterioare reale ale acestora şi
de prevederile OG 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de
protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European cu normele metodologice de aplicare în
vigoare.
Numărul de ore de predare aferent atingerii fiecărui nivel CECRL poate varia în funcţie de
profilul specific şi vârsta cursanţilor. De exemplu, pentru majoritatea cursanţilor, învăţarea limbii
române presupune învăţarea alfabetului latin, astfel încât atingerea nivelurilor A1 şi A2 ar putea
necesita un număr de ore mai mare decât cel prevăzut.

Orientativ a fost alcătuit următorul tabel de corespondenţă:
Nivel CECRL
Număr de ore necesar pentru atingerea
nivelului
136
A1
272 (136 A1 + 136)
A2
408 (272 A2 + 136)
B1
Din punct de vedere formal, programa este structurată astfel:
 notă de prezentare,
 competenţe generale,
 competenţe specifice,
 exemple de activităţi de învăţare,
 conţinuturi,
 sugestii metodologice.
Competenţele generale sunt urmărite pe întreg parcursul cursului şi orientează achiziţiile de
cunoaştere şi de comportament ale copiilor BPI şi RTT în contexte particulare diverse, în
vederea facilitării procesului de integrare în România.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale şi indică achiziţiile cursantului
la finalul cursului. Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple
de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a cursantului şi care integrează
strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.

Conţinuturile sunt exprimate ca sugestii de contexte de comunicare, acte de vorbire/funcții ale
limbii care constituie baza de operare pentru dezvoltarea competențelor specifice. Domeniile de
conţinut propuse sunt selectate din lista oferită în descriptivul de conţinuturi ale competenţei de
comunicare în limba străină din Recomandarea Parlamentului european privind cadrul de
referinţă pentru competenţe cheie pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi.
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic
pentru a reuşi să faciliteze formarea competenţelor.

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Receptarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală
A1
1.1. Oferirea unei reacții adecvate, la un
salut/o întrebare/o instrucțiune simplă
- folosirea saluturilor, în funcție de
momentele zilei și în funcție de persoană
- selectarea unei imagini dintr-un set, pentru
a indica înțelegerea întrebării/instrucțiunii
- realizarea unui desen pentru a indica despre
ce este vorba în mesajul oral
- producerea de răspunsuri nonverbale la
comenzi simple (priveşte, ascultă, deschide
cartea, caietul )
- realizare de acțiuni în cadrul jocurilor:,,ex.
prenumele și o mișcare”
- selectarea detaliului corect dintr-un set de
enunţuri, prin folosirea de semnale vizuale
(ridicarea unui deget/ a creionului etc.)

A2
1.1. Identificarea semnificaţiei unui
mesaj oral, rostit clar şi rar
- utilizarea imaginilor pentru indicarea
înțelegerii semnificaţiei unui mesaj audiat
- realizarea unui desen care corespunde
semnificației mesajului audiat
- formularea de răspunsuri la întrebări:
Cine?, Ce?, Când?, Cum?, Unde? etc.
- respectarea unor comenzi/reguli de joc
prezentate de adulţi sau de copii
- aprecierea ca adevărate sau false a unor
enunţuri scurte care testează înţelegerea
mesajului scurt audiat
- participarea la jocuri de grup, ca urmare a
înţelegerii regulilor jocului

1.2. Identificarea sunetelor și silabelor
dintr-un cuvânt și a cuvintelor în
enunțuri rostite clar și rar
- desenarea unor obiecte/fiinţe cu relevanţă
pentru copii, a căror denumire conține
sunete, silabe sau cuvinte specificate
-indicarea sunetelor, a silabelor sau a
cuvintelor auzite, prin diferite semne: bătăi
din palme, ridicarea unui deget etc.

1.2. Urmărirea unor instrucţiuni simple,
în vederea atingerii unui obiectiv
- exerciții de ascultare pe diferite teme
accesibile
- exerciții de observare a unor mărci
specifice (fără terminologie) - singularul și
pluralul, genul, persoana etc.
- exerciții de pronunție corectă a cuvintelor
care conțin diftongi și triftongi

B1
1.1. Identificarea unor informaţii din
mesaje orale diverse
- selectarea variantei corecte dintr-un set
prezentat (imagine semnificativă şi
imagini plauzibile/distractori)
- alegerea variantei corecte în exerciţii
de tip adevărat/fals
- formularea de răspunsuri la întrebări
referitoare la mesajele audiate: „Cine?,
Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?,
Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.
-vizionarea de emisiuni, reportaje etc. pe
teme de interes, în funcție de specificul
vârstei; audiții de cântece cu versuri
românești
- participarea la acțiuni diverse, ca
urmare a înţelegerii mesajelor orale
primite
1.2. Receptarea corectă a mesajelor
audiate, prin sesizarea unor
regularități ale limbii
-exerciții de discriminare a structurilor
gramaticale corecte de cele incorecte
prin semnalizare sau prin bifare, în
context de comunicare uzuală
- exerciții de semnalare a structurilor
gramaticale incorecte apărute în
exprimarea proprie sau a colegilor

- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/
se termină/conţin un anumit sunet sau silabă
-pronunția corectă a grupurilor de litere ce,
ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

-exerciții de pronunție corectă a unor verbe,
substantive, adjective, pronume, adverbe
etc. fără terminologie, în contexte de
comunicare uzuală

exerciții de sesizare și de corectare a
dezacordurilor

1.3. Manifestarea disponibilităţii pentru
receptarea de mesaje orale simple,
articulate clar şi rar
- participarea la jocuri de rol de tipul
vorbitor-ascultător, folosind păpuși de deget,
pe mână, marionete etc.
- vizionarea de clipuri adecvate din punct de
vedere tematic şi lingvistic
- realizarea unui desen în funcţie de un
mesaj audiat
- răspunsuri nonverbale la recunoaşterea/
înţelegerea contextului/ expresiilor/
cuvintelor: bat din palme, pocnesc din
degete, ridic mâna etc.

1.3. Manifestarea curiozității față de
sesizarea semnificației unor mesaje
simple, adecvate vârstei
- exerciții de practicare a ascultării active, a
înțelegerii față de mesajele emise de diferiți
interlocutori
- vizionarea unor secvențe scurte din desene
animate, filme sau emisiuni pentru copii,
dublate în limba română
- audierea de cântece românești
- formularea orală a unor întrebări sau
solicitări în scopul înţelegerii unui mesaj
oral
- activităţi de tipul „ştirile zilei, meteo etc.”
în care copiii ascultă întâmplări/
evenimente povestite de copii sau adulţi

1.3. Manifestarea interesului pentru
înţelegerea de detalii dintr-o varietate
de mesaje orale simple
- folosirea unui document audio-video
autentic şi simplu ca punct de plecare
a unei activităţi/ a unui proiect
- desprinderea unor informații relevante
din anunțuri de interes public
(în gară, în aeroport, la magazine etc.)
- jocuri de grup ce presupun
comunicarea pe teme familiare
- simulări ale unor situații concrete de
comunicare pe teme familiare
- aplicaţii interactive în jocurile pe
computer cu tematică adecvată, în care
instrucţiunile sunt oferite verbal

2. Exprimarea de mesaje orale în situații de comunicare uzuală
A1

A2

2.1. Reproducerea/ formularea unor
mesaje simple și scurte, respectând
pronunția și intonația specifice, cu sprijin
din partea interlocutorului
- utilizarea formulelor de salut, de
prezentare, de indicare a vârstei, a culorii
preferate etc.

2.1. Utilizarea cuvintelor, sintagmelor,
expresiilor noi în enunțuri proprii, cu
scopul solicitării/oferirii de informații pe
teme accesibile
- exersarea unor formule de adresare, de
solicitare, de mulţumire, adaptate
partenerului de dialog

B1
2.1. Formularea unor mesaje orale
corecte în schimbul de informații, pe
teme cunoscute
- exersarea formulelor prin care se
exprimă o solicitare, o rugăminte, un
îndemn etc.

- exerciții-joc de articulare corectă a
fonemelor specifice, a modelelor intonatorii
specifice
- exprimarea unei idei în cuvinte simple
- oferirea de informaţii minime despre sine,
despre familie, despre colegi, despre
activităţile preferate etc., folosind enunţuri
simple
- jocuri de rol
- exerciţii–joc de dicţie, cântece, numărători
ritmate
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau
folosind cuvinte date

- oferirea de informaţii dezvoltate despre
sine, despre familie, despre colegi, despre
activităţile preferate etc.
- formularea unor întrebări şi răspunsuri
prin care se solicită lămuriri sau informaţii
referitoare la diverse teme din sfera de
interes a copiilor
- formularea de enunţuri pe baza unei
imagini/suite de imagini sau folosind
cuvinte date
-dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe
teme reale sau imaginare

- oferirea unor informaţii despre diverse
arii de interes ale copiilor
- transformarea/completarea unor
enunţuri după modele date: din singular
la plural, de la masculin la feminin etc.
- exerciții de povestire orală a unor texte
citite sau a unor mesaje audiate în
pereche sau în grupuri mici
- exersarea exprimării clare şi corecte şi
descrierea unor reguli simple de
desfăşurare a schimburilor verbale
(prezentarea scuzelor, formularea unei
cereri etc.) care pot determina reuşita
comunicării

2.2. Participarea la dialoguri simple, în
contexte de necesitate imediată
- participarea la jocuri de rol simple după
scenariu dat - Ce mai faci? Câți ani ai? Cine
e prietenul tău? Iți plac fructele? Joci tenis?
- adaptarea dialogului la contexte
situaționale noi
- prezentarea unei activități realizate
individual sau în grup
- formularea unor răspunsuri la întrebări care
vizează acțiuni realizate în prezent, trecut și
viitor
intuirea unor regularități ale limbii: intuirea
persoanei, a numărului, a genului; intuirea
acordului etc.

2.2. Participarea la scurte schimburi
sociale cu sprijin din partea
interlocutorilor
- oferirea de răspunsuri și reacții la întrebări
invitații/oferte etc.
- formularea de întrebări și răspunsuri
pentru a afla/oferi detalii de identificare
- formularea unor enunţuri corecte și
coerente, referitoare la activităţi desfăşurate
zilnic
- exprimarea propriei păreri în legătură cu
fapte sau cu situaţii diverse
- jocuri de rol
- folosirea de conectori în prezentări: şi,
atunci, însă, deoarece, dacă etc.

2.2 Participarea la conversații asupra
unor subiecte generale
- susținerea de conversații simple despre
sine, despre experiențe avute, despre
filme, despre animale, despre persoane
celebre etc.
- realizarea de dialoguri în pregătirea
unor proiecte sau pe parcursul
documentării pentru proiecte
- prezentarea unor proiecte realizate
individual sau în echipă
- povestirea unor evenimente
semnificative din viaţa proprie sau din
activitatea şcolară/a clasei, cu folosirea
verbelor la timpurile potrivite

2.3. Descrierea unui obiect, a unei ființe, a
unui loc din universul apropiat, pe baza
unui suport iconic

2.3. Descrierea unui obiect, a unei ființe,
a unui loc din universul apropiat, pe
baza unui set de întrebări

- răspunsuri la întrebări de tipul: „Ce
culoare are? E mare? E mic? E lung? E din
lemn?”
- realizarea unei descrieri elementare,
indicând una, două trăsături la alegere
- descrierea unui obiect/unei ființe, prin
desen/colaj, urmată de verbalizarea câtorva
elemente
- descrierea frontală, cu sprijin din partea
profesorului, a obiectelor școlare/a unor
elemente vizuale dintr-o carte uriașă etc.

-identificarea și numirea unor trăsături ale
obiectelor/ ființelor din universul apropiat,
pe baza unui set de întrebări
- realizarea unei descrieri a unui obiect, a
unei ființe, a unui loc, folosind mai multe
trăsături
- descrierea unui membru al familiei,
colegului de bancă, a prietenului, a
animalului de companie, pe baza unui set
de întrebări
- descrierea elementelor vizuale dintr-un
afiș, invitație etc., pe baza unui set de
întrebări
2.4. Manifestarea interesului pentru
exprimarea personală într-o altă limbă
decât cea maternă
- jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător,
vizând formarea comportamentului de
vorbitor în limba română
- exerciții de dezvoltare a inițiativei
comunicative și a curajului de a interveni în
actul comunicării, folosind limba română
- interacțiuni și proiecte în perechi, în grup
- exprimarea propriilor opinii în legătură cu
diverse subiecte

2.4. Manifestarea interesului pentru
schimbul de mesaje, în diferite situații de
comunicare
- practicarea formulelor conversaționale
- exersarea convențiilor de comunicare
(folosirea corectă a formelor de adresare)
- jocuri de rol
- interpretarea de cântece și poezii
- producerea și interpretarea de replici scurte
în scenete
- jocuri de construire a unor secvențe
dialogate pe teme cunoscute

2.3. Descrierea unui personaj dintr-o
carte/dintr-un desen animat/film
pentru copii pe baza unui set de
întrebări/plan simplu
- identificarea câtorva trăsături ale
personajelor la alegere, din texte citite
sau din filme vizionate
- realizarea unui portret al personajului,
folosind mai multe coduri (desen/colaj,
ritm/melodie, pantomimă etc.);
verbalizarea și comentarea acestei
descrieri de către cel care a realizat-o
- exerciții de descriere simplă a unui
personaj cunoscut din carte sau film, pe
baza unor întrebări de sprijin sau a unui
plan
2.4. Manifestarea interesului pentru
calitatea exprimării în limba română
- utilizarea limbii române pentru a se
exprima în contexte de comunicare
uzuală
- autoevaluare și autocorectare
- utilizarea limbajului verbal şi
nonverbal corespunzător, în vederea
asigurării/ menţinerii atenţiei
interlocutorului (contact vizual, expresie
facială, claritate în exprimare, ton)
- realizarea de materiale de promovare a
limbii române

3. Receptarea de mesaje scrise în situații de comunicare uzuală
3.1. Citirea unor cuvinte uzuale, din
universul apropiat, scrise cu litere mari şi
mici de tipar
- recunoaşterea şi numirea literelor mari şi
mici de tipar scrise pe diferite suporturi
- asocierea sunetelor cu literele
corespunzătoare
- observarea etichetelor din clasă, plasate pe
dulapuri, sertare, deasupra cuierelor, pe
coşuleţe de plastic, nuiele sau carton (în care
se depozitează diferite lucruri) etc.
- jocuri folosind carduri cu imagini ale unor
obiecte şi denumirea acestora
- citirea globală a unor cuvinte scurte scrise
cu litere de tipar mari și mici
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau
texte scurte, despre tematici variate, care
conţin cuvinte cu structură fonetică simplă,
scrise cu litere de tipar mari și mici
- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”,
cu imagini, cuvinte sau simboluri

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii
scrise cu litere de tipar sau de mână
- recunoașterea literelor mari și mici de
tipar și de mână
- intuirea unor cuvinte însoţite de imagini
corespunzătoare
- marcarea prin colorare, subliniere,
decupare, încercuire, a unor cuvinte
întâlnite pe diferite suporturi: ziare, reviste,
cărți, instrucțiuni de jocuri, rețete etc.
- citirea pe silabe/integrală a cuvintelor
scrise cu litere de tipar sau de mână
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau
texte care conţin cuvinte cu structură
fonetică simplă, scrise cu litere de tipar sau
de mână
- marcarea silabelor care se repetă în
cuvinte și a cuvintelor care se repetă într-un
text
- realizarea unor colaje, afişe publicitare
utilizând cuvinte decupate din ziare şi
reviste

3.1. Citirea unor mesaje scrise,
întâlnite în contexte de comunicare
uzuală
- citirea unor texte literare și informative
scurte, scrise cu litere de tipar sau de
mână
- citirea unor mesaje întâlnite în diverse
contexte de comunicare: reclame, afişe,
anunţuri etc.
- citirea în ritm propriu a unui text scurt,
cu adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie
- identificarea titlului şi autorului unui
text
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei
cărţi
- citirea unor cărţi, poveşti, poezii,
reviste, articole din reviste electronice,
enciclopedii etc. din iniţiativa copilului;
- căutarea unei anumite cărţi la colţul de
lectură sau la bibliotecă

3.2. Identificarea semnificaţiei globale a a
unor simboluri vizuale și a unor texte
simple

3.2. Identificarea unor detalii din texte
simple care conţin informaţii uzuale

3.2. Decodarea semnificației globale și
a informațiilor de detaliu din texte
citite

- identificarea semnificaţiei unor simboluri
întâlnite în situaţii cotidiene: trecere de
pietoni, semafor, M – metrou, H - spital, I informaţii, intrare, ieşire, farmacie etc.
- punerea în corespondenţă a imaginilor cu
mesajele orale indicate
- transmiterea unor mesaje prin intermediul
unor simboluri sau coduri
- asocierea unor cuvinte/enunţuri, scrise cu
litere de tipar, cu imaginile potrivite
- formularea unor răspunsuri orale la
întrebări despre conţinutul textului scurt citit
- completarea enunțurilor lacunare cu
cuvintele potrivite

- formularea unor răspunsuri orale la
întrebări despre conţinutul textului citit
- stabilirea valorii de adevăr a unor
afirmaţii despre conţinutul unor enunţuri
sau al unui text citit
- ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de text
citite
- completarea de organizatori grafici cu
detalii din textile citite (axa timpului, harta
spațiului imaginar, semaforul emoțiilor
etc.)
- analiza legăturii dintre text şi imaginea
care îl însoţeşte
- identificarea titlurilor potrivite unui text
scurt/unor fragmente de text citit

- lectura activă cu creionul în mână
- completarea jurnalului cu dublă intrare
- discutarea textelor relevând cuvinte
familiare, expresii cunoscute sau
necunoscute etc.
- formularea unor întrebări şi răspunsuri
pe baza textului citit
- exerciții de identificare a cuvintelor
cheie sau a mesajelor din textele citite
- exerciții de identificare a personajelor,
a locului, a timpului în care se petrece
acțiunea etc.

3.3. Exprimarea interesului pentru
lectura unor texte simple, susţinute de
suport imagistic
- răsfoirea unor cărţi în colţul amenajat cu o
mini- bibliotecă sau în biblioteca şcolii etc.
- citirea individuală şi din proprie iniţiativă a
unor texte scurte
- observarea intuitivă a cărţilor de diverse
forme, dimensiuni, grosimi, cu sau fără
imagini
- citirea unor reviste pentru copii
- realizarea unor minicărţi pe teme de interes
comun sau personal

3.3. Manifestarea interesului pentru
lectura textelor scrise în limba română
- citirea individuală şi din proprie iniţiativă
a unor texte literare și informative, cu
subiecte diverse
- amenajarea şi reactualizarea unui „colţ al
cărţii” în sala de clasă
- observarea şi stabilirea unor asemănări şi
diferenţe între suporturi de lectură variate
(carte de colorat, carte de poveşti cu
ilustraţii, carte ce conţine doar text, carte
electronică etc.)
- jocuri de rol: „La librărie”; „Toneta cu
reviste” etc.
- completarea unor grafice/ panouri cu
titluri/ autori/ personaje ale textelor citite

3.3. Manifestarea interesului pentru
citirea corectă și fluentă în limba
română
- citirea individuală şi din proprie
iniţiativă a unor texte, în funcțiile de arii
de interes
-realizarea unui jurnal personal de
lectură în care să fie înregistrate titlul şi
personajele/poveştile/ povestirile citite
sau transcrieri/copieri de glume,
ghicitori, poezii etc.
exerciţii de anticipare a evenimentelor
sau a finalului unei poveşti din care a
fost citit, cu voce tare, un fragment;

4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală
A1
4.1. Scrierea de cuvinte și propoziții
folosind litere mari și mici de tipar
-exersarea musculaturii fine a mâinii şi a
coordonării mişcărilor prin colorare,
haşurare în interiorul unui contur, înşirare de
mărgele etc.
-modelarea plastilinei, ruperea hârtiei după
un contur etc.
-orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus,
jos, dreapta, stânga, scrierea de la stânga la
dreapta etc.
-observarea literelor mici și mari tipărite pe
diferite suporturi
-construirea literelor din plastilină, pastă de
modelaj, „fir” de hârtie creponată sau hârtie
etc.
-scrierea elementelor grafice de dimensiuni
şi culori variate (mari/ mici, groase/ subţiri),
pe foi cu și fără spații
-realizarea unor desene cu litere de tipar
asociate unor tematici diferite: alfabetul
prenumelor, animalelor etc.
-scrierea literelor mici și mari de tipar
-scrierea de cuvinte și propoziții simple, cu
ajutorul literelor mici și mari de tipar

A2
4.1. Redactarea unor texte funcționale
scurte, adaptate destinației și scopului
comunicării, folosind scrierea de tipar și
de mână
-observarea literelor de mână
-scrierea literelor de mână, folosind diverse
instrumente de scris (creion, carioca, stilou,
pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie
velină, foaie liniată, tablă etc.)
-redactarea unor texte funcționale scurte,
adaptate destinației și scopului comunicării.
realizarea unei invitații
-transcrierea sau copierea unor mesaje în
cadrul unor activităţi individuale sau
comune
-scrierea după dictare a literelor, silabelor,
cuvintelor, propoziţiilor
-realizarea unor etichete cuprinzând reguli
de conduită, norme de lucru, îndemnuri,
încurajări etc.
-realizarea unor postere, pe diferite teme, în
cadrul proiectelor, folosind imagini, cuvinte
şi propoziţii preluate după modele

B1
4.1. Redactarea unor texte funcționale
pe suport de hârtie sau digital,
adaptate destinației și scopului
comunicării
-transcrieri selective de cuvinte şi
propoziții dintr-un scurt text pe teme
cunoscute
-scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/
a unui text scurt pe suporturi diferite,
respectând încadrarea în pagina de caiet,
aprecierea spaţiilor dintre litere şi
cuvinte
-realizarea unor planşe/ etichete/ postere/
afişe pe teme familiare, după exemple
date
-realizarea unor lucrări de tip proiect, cu
sprijin din partea cadrului didactic
-completarea după model, cu litere de
mână, a unor enunţuri din cuprinsul unor
bilete, invitaţii, felicitări, scurte scrisori
-folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/ cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
-activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
texte funcționale

4.2. Exprimarea de idei simple prin
intermediul limbajelor neconvenţionale
-„scrierea” unor bileţele cu mesaje diverse,
cu ajutorul desenului sau prin simboluri
-etichetarea originală a unor obiecte
personală
-crearea unor ecusoane personalizate (cu
simboluri, cuvinte sau imagini)
-completarea jurnalului de învățare, folosind
desene, fotografii, simboluri
-confecționarea unor minicărți pe teme
familiare

4.3. Manifestarea disponibilității pentru
formularea în scris a unor idei
-scriere de enunțuri scurte în diferite situații
de comunicare
-participarea, alături de colegi și profesor, la
activități de grup/proiecte care presupun
activitate scrisă

4.2. Exprimarea unor idei şi
sentimente prin intermediul limbajelor
convenţionale şi neconvenţionale

4.2. Exprimarea unor idei, sentimente,
păreri prin intermediul limbajelor
convenţionale

-scrierea unor mesaje diverse, utilizând
cuvinte (propoziţii) şi simboluri/ desene;
-scrierea orarului sau a programului zilnic,
cu ajutorul unui cod de culori, cu simboluri
sau cu litere de tipar, de mână
-completarea jurnalului clasei sau a
jurnalului de învățare personal, folosind
scrisul de tipar sau de mână
- realizarea unor scurte descrieri ale unor
elemente din mediul apropiat pornind de la
întrebări de sprijin
- aplicarea regulilor de despărțire în silabe,
de ortografie și de punctuație în textele
redactate

-completarea unui jurnal personal
folosind desene, decupaje şi texte;
crearea unor liste de cuvinte/ idei legate
de o temă propusă
-ascultarea unor experienţe ale colegilor
de clasă şi exprimarea, în scris, a
părerilor şi a reacţiilor personale
-redactarea unor idei despre o melodie
ascultată
- aplicarea regulilor de despărțire în
silabe, de ortografie și de punctuație în
textele redactate

4.3. Manifestarea interesului pentru
redactarea de texte funcționale în limba
română
- alcătuire de enunțuri în diferite situații de
comunicare
- participarea, alături de colegi și profesor,
la activități de grup/proiecte

4.3. Manifestarea interesului pentru o
exprimare corectă și coerentă în scris,
în limba română
-alcătuire de texte scurte în diferite
situații de comunicare
-realizarea de afișe pentru promovarea
unor evenimente din școală; concurs de
afișe etc.

Conţinuturi
Conținuturile din lista de mai jos constituie mijloace pentru dezvoltarea competențelor de comunicare, respectiv baza de operare prin
care se structurează competențele; conținuturile nu se tratează în sine; se va evita metalimbajul14.
Domenii de
conținut
Sugestii de
contexte de
comunicare/
vocabular

A1

A2

B1

- Saluturi uzuale, în funcție de
momentele zilei
- Prezentare: nume, vârstă
- Sala de clasă: obiecte, rechizite
- Culori și monoculori
- La școală învăț…

- Alte forme de salut
- Casa și familia
- Obiceiuri și tradiții în familie
- Școala – profesorii
- Unități de măsură pentru timp
- Vremea
- Povești sau filme pentru copii
- Îmbrăcăminte și încălțăminte
- Accesorii
- Activități zilnice
- Cum sunt eu? Gânduri și emoții
- Reguli de păstrare a sănătății
- Hobby-uri
- Numere de la 1000 la 100 000 000
- Operații de adunare, scădere,
înmulțire și împărțire
- Unități de măsură pentru cantitate

- Saluturi cunoscute în alte limbi
- Membrii unei familii
- Activități gospodărești în casă
- Personaje îndrăgite din cărți, filme,
muzică etc.
- Orașul: La hotel, La restaurant etc.
- Drumul către școală – mijloace de
transport
- Cum se fabrică
- Semnificația culorilor
- Minte sănătoasă în corp sănătos
- Alimente - La piață, În supermarket
- Ziua și noaptea
- Vreme
- Modă
- Accesorii
- Autoportret: emoțiile din viața mea
- Hobby-uri
- Ocupații și domenii de activitate
- Cifrele romane
- Operații de adunare, scădere,
înmulțire și împărțire; fracții

- Ce mănânc dimineața, la prânz,
seara?
- Fructe și legume
- Ceasul cu orele fixe
- Programul zilnic
- Obiecte vestimentare
- Familia
- Locuința
- Meserii și profesii
- Părțile corpului
- Animale și plante
- Ciclul de dezvoltare -plante,
animale, om
- Activități preferate
- Mijloace de transport
- Numere de la 0 la 1000; operații
de adunare, scădere, înmulțire și
împărțire

Domeniile de conţinut propuse sunt selectate din lista oferită în descriptivul de conţinuturi ale competenţei de comunicare în limba străină din Recomandarea
Parlamentului European privind cadrul de referinţă pentru competenţe cheie pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi.
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Funcții ale limbii
(acte de vorbire)

-inițierea, menținerea și încheierea unui
scurt dialog

-inițierea, menținerea și încheierea unui
schimb verbal, pe teme familiare

-inițierea, menținerea și încheierea unui
schimb verbal, având ca temă textele
studiate sau teme diverse, de interes

-utilizarea formulelor de salut, de
prezentare, de solicitare, de
mulțumire

-utilizarea formulelor de salut, de
prezentare, de permisiune, de
solicitare, de mulțumire, de urări în
contexte familiare
-solicitarea și oferirea unor informații
despre activitățile zilnice

-utilizarea formulelor de salut, de
prezentare, de permisiune, de solicitare, de
mulțumire, de urări în contexte diverse

- formularea de întrebări şi răspunsuri
corespunzătoare contextelor de
comunicare propuse
-exprimarea opiniilor în legătură cu acțiuni
proprii

- formularea de întrebări şi răspunsuri
corespunzătoare contextelor de
comunicare propuse
-exprimarea acordului sau dezacordului
în legătură cu
acțiunea unei persoane

- formularea de întrebări şi răspunsuri
corespunzătoare contextelor de comunicare
propuse
-exprimarea acordului sau dezacordului în
legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei
persoane

-cererea de informații (referitoare la
universul apropiat)

-cererea de informații (referitoare la
domenii accesibile)

- oferirea/ cererea de informații referitoare
la domenii diverse

-descrierea scurtă, simplă (de obiecte,
ființe din universul apropiat)

-descrierea simplă (de obiecte/
persoane/ personaje din textele citite)

-descrierea (de obiecte/ persoane/ personaje
din textele studiate sau din viața de zi cu zi)

-povestirea unor fapte și întâmplări în
ordine cronologică, după un suport vizual

-povestirea unor fapte și întâmplări în
ordine cronologică, după un text și/ sau
un suport vizual
- text de informare și funcțional:
invitația, tabele, diagramă Venn sau
orice alt tip de organizator grafic
adecvat vârstei, invitație

-povestirea unor întâmplări cunoscute
(trăite, vizionate/citite)

- cuvântul, enunțul; oferirea de informații
(referitoare la universul apropiat)

Textul

- text de informare și functional foarte
scurt: bilet, tabel sau alt tip de organizator
grafic

- scurt text literar narativ adaptat nivelului
de vârstă

- poezii adecvate nivelului de vârstă

- text literar narativ (povești, povestiri
– adaptate nivelului de vârstă și
interesului)
- text literar/nonliterar descriptiv
(adaptat nivelului de vârstă)
- poezii adecvate nivelului de vârstă

-solicitarea și oferirea unor informații
despre teme diverse

- text de informare şi funcţional: afiş,
poster, carte poștală, tabele, diagramă Venn
sau orice alt tip de organizator grafic
adecvat vârstei, hartă şi plan simplu de
oraş/traseu turistic etc.; în
funcţie de dotări – mesaj text pe email
-text literar narativ adaptat nivelului de
vârstă
- text literar/nonliterar descriptiv (adaptat
nivelului de vârstă)
- poezii adecvate nivelului de vârstă

Scriere/redactare

-simboluri neconvenţionale folosite în
exprimarea scrisă
- scrierea funcţională folosind desene,
simboluri
-alfabetul limbii române: literele mici şi
mari de tipar
-scrierea corectă a grupurilor de litere ce,
ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
-scrierea cu majusculă la începutul
propoziţiei şi al titlului
-scrierea cu majusculă a substantivelor
proprii (fără terminologie)

Variabilitatea și
regularitățile limbii

-intuirea claselor morfologice – substantiv,
adjectiv calificativ, pronume personal,
verb; intuirea acordului – în contexte de
comunicare familiar
-intuirea persoanei, a timpului, a
numărului, a genului – pentru cuvintele
uzuale, din universul apropiat
-folosirea prepozițiilor

- simboluri neconvenţionale
folosite în exprimarea scrisă
- alfabetul limbii române:. Literele
mici şi mari de mână
- scrierea corectă a grupurilor de
litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe,
ghi
- scrierea funcţională folosind
desene, simboluri
- copieri, transcrieri (litere, silabe,
cuvinte, propoziții, texte)
- invitația, jurnalul
- punctuaţia, punctul; semnul
întrebării ; linia de dialog
- scrierea imaginativă
- intuirea claselor morfologice –
substantiv, adjectiv calificativ,
pronume personal, verb; intuirea
acordului – în contexte de comunicare
accesibile

- scrierea funcţională
- copieri, transcrieri
- afișul, cartea poștală, jurnalul (text şi
desene)
- scrierea imaginativă

-intuirea persoanei, a timpului, a
numărului, a genului – pentru cuvinte
din contexte de comunicare accesibile

-intuirea persoanei, a timpului, a
numărului, a genului – în cadrul cuvintelor
din contexte diverse de comunicare

-intuirea claselor morfologice – substantiv,
adjectiv calificativ, pronume personal,
verb;
intuirea acordului pentru cuvinte din
contexte diverse de comunicare

Sugestii metodologice
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei pentru
proiectarea şi derularea activităţilor de predare-învăţare-evaluare a limbii române pentru copiii
beneficiari ai unei forme de protecţie internaţională şi resortisanţi ţări terţei, în concordanţă cu
profilul şi nevoile acestora.
În susţinerea cursului de limba română, cadrul didactic va insista permanent pe trezirea
interesului copilului BPI sau RTT pentru învăţarea limbii române şi pe dezvoltarea încrederii în
sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul pentru participarea activă,
individuală şi în grup, care să permită exprimarea liberă a propriilor idei şi sentimente. Tot ceea
ce se întâmplă la „ora” de comunicare în limba română ar trebui să se deruleze sub forma unei
suite de jocuri sau antrenamente atractive pentru toate grupele de vârstă ale cursanţilor.
Din spaţiul clasei nu trebuie să lipsească jucăriile. De asemenea, accentul se va pune pe
spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor şi nu pe rigurozitatea ştiinţifică a acestora. Prin
reluări succesive şi prin utilizarea obiectelor, copilul ajunge să se corecteze singur, pe măsură ce
noţiunile devin înţelese şi interiorizate.
Scrierea se va consolida treptat, în funcţie de vârsta copiilor.
Activitatea didactică se va desfăşura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel încât să
răspundă intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să
exprime idei şi sentimente despre ceea ce învaţă.
O altă sugestie metodologică se referă la folosirea nonverbalului pentru învăţarea intuitivă, fie că
e vorba de nume de obiecte sau de acţiuni, fie că e vorba de filtre de comunicare de tipul
funcţiilor limbii/actelor de vorbire. Dacă profesorul mimează acţiunea de a se ridica/sta jos
atunci când enunţă aceste activităţi, pentru cursant va fi mult mai clar despre ce este vorba. În
acelaşi context, învăţarea va fi facilitată dacă cursanţii sunt stimulaţi să combine verbalul (ceea
ce au receptat sau ceea ce exprimă) cu limbajul corporal, vizual sau muzical.
Foarte importantă este şi învăţarea în context. Dezvoltarea competenţelor de comunicare are loc
în contexte de comunicare şi, bineînţeles, cu un scop inteligibil copiilor. În absenţa contextului,
cursanţii ajung să recite doar cuvinte şi fraze memorate fără să poată să le transfere apoi în alte
situaţii. De altfel, oricine învaţă mult mai bine dacă înţelege de ce învaţă ceea ce învaţă.
Metode propuse pentru activitățile de învățare
Metoda ȘTIU/VREAU SĂ ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT
Este o metodă care:
- consolidează cunoștințele cursanţilor despre o temă dată, totodată oferă posibilitatea de a învăța
informații noi;
- realizează corelarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor dobândite anterior cu cele noi;
- asigură participarea activă a copiilor BPI şi RTT la actul învățării.
Etapele utilizării metodei:
1. profesorul împarte clasa pe grupe/perechi, și cere elevilor să întocmească o listă cu tot ce
știu despre tema dată;

2. se va lucra pe baza următorului tabel:
ȘTIU
VREAU SĂ ȘTIU

AM ÎNVĂȚAT

3. grupele/perechile de elevi notează informațiile pe care le consideră cunoscute în prima
coloană;
4. în a doua coloană elevii identifică întrebările pe care le au în legătură cu tema abordată;
5. se va citi textul individual;
6. răspunsurile găsite în text la întrebările formulate anterior se trec în coloana a treia;
7. întrebările și răspunsurile primite se compară cu cunoștințele anterioare.
Metoda SINELG
SISTEMUL INTERACTIV DE NOTARE PENTRU EFICIENTIZAREA LECTURII ȘI GÂNDIRII
Metoda constă în lectura unui text însoțită de unele adnotări marginale cu următoarele
semnificații:
- semnul „V” marchează conținutul care confirmă cunoștințele sau opiniile cursantului;
- semnul „-” marchează conținutul textului care infirmă opiniile cursantului;
- semnul „+” marchează o informație nouă;
- semnul „?” marchează un element de conținut considerat confuz de către cursanţi sau un
element despre care ar dori să știe mai mult.
V
+
?
Cunoștințe
Cunoștințe infirmate Cunoștințe noi
Cunoștințe confuze,
confirmate
de text
care merită să fie
de text
analizate și
aprofundate
Metoda JURNALUL CU DUBLĂ INTRARE
Este o metodă prin care elevii:
- stabilesc o legătură între text și propria lor curiozitate și experiență;
- corelează noile informații cu experiența lor personală, cu cunoștințele anterioare;
- reflectează la semnificația pe care o are un text (un conținut informațional) pentru fiecare
dintre ei.
Etapele utilizării metodei:
- fiecare elev alege din text un pasaj care l-a impresionat în mod deosebit;
- pagina de caiet este împărțită în două;
- în partea stângă fiecare elev scrie pasajul ales, iar în partea dreaptă notează comentariile
personale referitoare la acel pasaj;
FRAGMENT
OPINII PERSONALE

-se realizează discuții de grup pe baza celor notate.
DIAGRAMA VENN

Este un organizator grafic, ce poate fi utilizat în activitățile de învățare sau la fixarea
cunoștințelor,
putând constitui și o modalitate de evaluare. Este utilă pentru a arăta asemănările și diferențele
dintre două idei, personaje, trăsături, evenimente etc.
O diagramă Venn este formată din două cercuri mari care se suprapun parțial.

- elevii (individual sau în perechi/grup) completează cercurile cu informațiile referitoare la
temele
de comparat;
- în zona suprapusă se desenează /notează asemănările, elementele comune temelor comparate;
- după completare se vor compara cercurile;
- în final, se face pe un poster diagrama grupei/clasei.
Evaluarea
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. Se recomandă cu prioritate
metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor,
centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice
achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini în contexte
fireşti, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la
competenţele specifice, evitându-se comparaţiile între elevi. De asemenea, evaluarea orientează
cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la particularităţile
individuale şi de vârstă ale copiilor.
Procesul de evaluare valorifică şi experienţele de învăţare anterioare/competenţele dobândite de
către copii în contexte nonformale sau informale. Rezultatele elevilor vor fi înregistrate,
comunicate şi discutate cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit,
încurajat şi valorizat progresul fiecărui copil.

MODEL DE EVALUARE SCRISĂ LA LIMBA ROMÂNĂ
PENTRU CURSANTII COPII
1. Înţelegerea textului scris
a. Citește în gând textul următor :
Copiii sunt în vizită la Ana acasă. Fiecare i-a adus câte un mic dar. Larisa a cumpărat o
ciocolată, Ali un buchet de flori. Arunee și Jonathan au venit cu zece minute mai târziu. Ana îi
servește pe musafiri cu suc de portocale și prăjitură. Ea le face cunoștință cu Lord, un câine
foarte prietenos.
-Și eu am câine, spune Larisa. Este mare și foarte rău.
-Eu nu am niciun animal, zice Ali. Dar mi-ar plăcea o pisică. Una albă și iubitoare.
-Deci, vă plac animalele, spune Ana.
-Foarte mult, răspund copiii.
-Vă mai aduc suc de portocale? Sau mai bine unul de mere? întreabă Ana.
-Eu aș vrea un pahar cu apă, răspunde Ali. Este foarte sănătoasă.
b. Răspunde la întrebările următoare:
 Unde sunt copiii?


........................................................................................................................
Ce a adus Larisa?



........................................................................................................................
Cine este Lord?



............................................................................................................................
Care sunt numele copiilor din text?



...........................................................................................................................
..................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ce bea Ali?

.......................................................................................................................................
2. Exerciții gramaticale.
A .Leagă în ordine logică expresiile din cele două coloane, pentru a saluta corect:
1. Dimineața îți spun:
noapte bună!
2. Pe profesoară o salut cu:
3. Nicu și Andrei își spun:
4.

La culcare tata îți urează:

salut, ce mai faci?
bună ziua!
bună dimineața !

3.Producere de text scris .
Prezintă familia ta, în cel puțin cinci enunțuri.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
BILETUL NR. 1
1. Citeşte textul „Unde stai?” de la pagina 13 din manual şi răspunde la întrebările
următoare:
-Unde locuieşti?
-Ce parcuri din Bucureşti cunoşti? Care este mai aproape de locuinţa ta?
2. Care este anotimpul tău preferat? De ce?
BILETUL NR. 2
1. Citeşte textul „Începe o nouă zi” de la pagina 32 din manual şi răspunde la întrebările
nr.2 si nr.3.
2. Care sunt activităţile tale preferate în timpul liber?
BILETUL NR. 3
1. Citeşte textul „Azi facem cumpărături” de la pagina 37 din manual şi răspunde la
întrebările
următoare:
-Unde sunt personajele?
-La ce magazin mergi de obicei, de ce ?
-Cu cine mergi la cumpărături?
2.
Ce îţi place să mănânci la micul dejun? Dar la prânz ?
BILETUL NR. 4
1 . Citeşte textul „Au mă doare gâtul” ” de la pagina 41 din manual şi răspunde la întrebările
nr.8
si nr. 9 din manual.
2. Ce ai vrea să faci în vacanţă ?
BILETUL NR. 5
1. Citeşte textul „ Cum e şcoala ta?” de la pagina 45 din manual şi răspunde la întrebările
următoare:
- Cum vi se pare şcoala în România?
- Cum este şcoala în ţara ta?
2. Cum este prietenul tău (prietena ta) ?

BILETUL NR. 6
1. Citeşte scrisoarea de la pagina 50 din manual şi răspunde la întrebările următoare:
- Cine a scris scrisoarea? Cui a trimis-o?
- Cine i-a aşteptat pe cei patru la aeroport?
- Unde merg ei de Paşti?
2.
Prezintă membrii familiei tale.
BILETUL NR. 7
1. Citeşte textul „Cu ce mergem?” de la pagina 56 din manual şi răspunde la întrebările de
la exerciţiul 5.
2. Ce reguli de circulaţie cunoşti ?
BILETUL NR. 8
1. Citeşte textul „Am o întâlnire” de la pagina 60 din manual şi răspunde la întrebările de la
exerciţiul 1 .
2. Ce cadouri oferi celor dragi ?
BILETUL NR. 9
1. Citeşte textul „Pe unde mergem” de la pagina 64 din manual şi răspunde la întrebările
următoare:
- Ce regiuni frumoase din România cunoşti?
- Unde se află mânăstirile celebre?
- Unde sunt expuse sculpturile lui Constantin Brâncuşi?
2. Vorbeşte despre sportul care îţi place
BILETUL NR. 10
1. Citeşte textul „ Cum se sărbătoreşte Paştele în România?” de la pagina 69 din manual şi
răspunde la întrebările de la exerciţiul 1.
2. Ce sărbătoare îţi place ? De ce ?
Profesori examinatori: Mădălina Ftomenco și Camelia Badea
Preşedintele Comisiei: Prof. Sbârcea Cristina

CONȚINUTURI PE NIVELURI ȘI UNITĂȚI TEMATICE - LIMBA ROMÂNĂ PENTRU
CURSANŢII COPII
U1 - A1
Să facem cunoștință! – pag. 1 -9
Lecția 1: Salut!
Saluturi uzuale: Bună!, Salut!, Noroc!,
Servus!
Salutul în funcție de momentele zilei: Bună
dimineața!, Bună ziua! Bună seara! La
revedere! Pa!
Alfabetul limbii române – litere mici și mari
de tipar

U1- A2
Despre mine – pag.66- 71
Lecția 1: Bun găsit!
Alte forme de salut – Bun găsit!, Te sărut!, Te
pup!, Te/vă îmbrățișez!
Alfabetul limbii române – litere de tipar mici și
mari; litere de mână mici și mari.

U1- B1
În jurul lumii -pag. 119-124
Lecția 1: Salut!Bonjour! Hola!
Salutul – formule uzuale din diferite limbi
Exersarea și scrierea altor saluturi, în
diferite limbi.
Alfabetul limbii române -litere de tipar
mici și mari; litere de mână mici și mari.

Lecția 2: Mă numesc.....
Mă numesc.....
Spunerea și/sau scrierea prenumelui
Alfabetul limbii române - literele: a A, ă Ă,
m M, r R, e E, d D, u U, y Y

Lecția 2: Numele membrilor familiei mele
Numele și prenumele membrilor familiei mele
Genul feminin, masculin, neutru – sing și
plural, articulat și nearticulat (fără
terminologie)
Scrierea literelor de mână: a A, ă Ă, I, I, m M,
r R, e E, d D, tT, uU, y Y
Formularea de răspunsuri la întrebări: Câtecâți? Ce? Cum?
Lecția 3: Eu sunt din ....
Eu sunt din .....– scrierea numelui țării
Tu de unde ești?
Scrierea literelor de mână: î, Î, â, Â, k, K, l, L,
n N, o, O, s, S, ș, Ș, ț, Ț, v, V, w, W
Nume de țări care se scriu cu literele învățate
Formularea de răspunsuri la întrebarea: De
unde?
Lecția 4: Locuiesc în orașul....pe
strada.......nr....
Tu unde locuiești?
Scrierea literelor de mână b B, c C, f F, gG,

Lecția 2: Personaje îndrăgite
Numele și prenumele unor personaje
îndrăgite din cărți, filme etc.
Descrierea simplă a personajului preferat.
Motivarea alegerii: De ce îți place?

Lecția 3: Mă prezint
Eu sunt.....
Pronumele personal fără denumire: eu, tu, el,
ea, noi, voi, ei, ele
Verbul a fi – la timpul prezent
Literele de tipar, mari și mici: i I, î, Î, l, L, n
N, o, O, s, S, ș, Ș, ț, Ț, v, V
Lecția 4: Număr -0, 1, 2, 3
Cifrele de la 0 la 9
Verbul a număra – la timpul prezent
Literele: b B, c C, f F, â Â, j J, p P, z Z

Scrierea substantivelor proprii cu
majuscule.
Lecția 3: Amintiri din vacanță
Joc de rol – completarea formularului de
check-in cu detalii personale (nume,
prenume, adresă, vârstă, motivul vizitei)

Lecția 4: Vecini și prieteni
Descrierea simplă a contextului în care
oamenii locuiesc.
Formularea de răspunsuri la întrebările:

hH, j J, p P, qQ, z Z, x X
Formularea de răspunsuri la întrebarea: Unde?

Cine? Cu cine? Unde?
în stânga, în dreapta, peste drum, în
apropiere, la câteva case
Verbul a-și aminti

RECAPITULARE
U2- A2
Școala mea -pag.72- 76
Lecția 1: Profesorii mei
Realizarea portretului profesorului/
profesorilor preferați – câteva trăsături
Formularea de răspunsuri la întrebarea: Cum?
Îmi place.../Nu îmi place...
Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, ghe, ghi, che,
chi; cuvinte care conțin grupurile
un profesor; doi profesori; profesorii
o profesoară; două profesoare; profesoarele

RECAPITULARE
U2- B1
Universul școlii -pag. 125-129
Lecția 1: Drumul către școală
Textul informativ- prezentarea drumului
către școală pe care îl fac alți elevi din
lume
Scrierea unui mesaj simplu către un prieten
prin corespondență.
Grade de comparație ale adjectivelor (fără
terminologie)
Verbe – a urca și a coborî
La sfârșitul cuvintelor se scrie cu î.
Lecția 2: La meci!
Afișul - identificarea datei, a locului și a
orei de desfășurare pentru un eveniment
sportiv

Lecția 5: Câți ani ai?
Câți ani ai? Am....ani.
Formularea de răspunsuri la întrebarea: Câți
ani ai?
Operații aritmetice simple, fără trecere peste
ordin, în concentrul 0-10 (adunări și scăderi
– plus, adunare, minus, scădere, egal).
Literele: g G, î, Î, k K, q Q, w W, x X
Verbul a avea- la timpul prezent
RECAPITULARE
U2 - A1
La școală – pag. 10-16
Lecția 1: Colegi
Formularea de răspunsuri la întrebarea: Ce
faci? Ce faceți?
Bună!Ce faci? Bine.
Salut! Ce faceți? Bine.
Sunt elev la școala numărul…
Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, ghe, ghi,
che, chi; cuvinte care conțin aceste grupuri
de litere
Lecția 2: În clasă
Numele obiectelor din sala de clasă: perete,
fereastră, ușă, bancă, scaun, tablă, ceas,
tablou, dulap
Genul fără terminologie: fată, băiat; doamna,
domnișoara, domnul
Lecția 3: În ghiozdan
Numele lucrurilor care se pot afla în

Lecția 2: Locul preferat din școală
Descrierea simplă a locurilor preferate din
școală– câteva trăsături
Planul școlii
Răspunsuri la întrebări simple referitoare la
text
Diftongi: ua, oa, ia, ea (fără terminologie)
Lecția 3: Lucrurile mele
Numele lucrurilor care se pot afla în ghiozdan:

Realizarea unui afiș cu un subiect, la
alegere.
Lecția 3: Cum se fabrică?
Căutarea informațiilor pe internet –

ghiozdan: creioane, caiete, cărți, măr, echer
etc.
Substantive la singular – plural, fără
terminologie: o- două, un -doi, un- două

creioane, pixuri, caiete, cărți etc.

Lecția 4: Culori și nonculori
ROȘU + GALBEN = ORANJ
GALBEN + ALBASTRU = VERDE
ALBASTRU + ROȘU = VIOLET
Nonculori: alb și negru
Formularea de răspunsuri la întrebările:
Ce culoare are? Ce culori au?
Lecția 5: La școală învăț ...
Acțiuni specifice de învățare: citesc, scriu,
cânt, pictez, desenez, experimentez, joc
fotbal, folosesc PC, îngrijim plante, număr,
calculez etc.
Verbele: a învăța, a citi, a scrie, a cânta, a
picta
Compunerea numerelor de la 10 la 31
RECAPITULARE
U3 - A1
Mănânc sănătos – pag. 17 -23
Lecția 1: Ce mănânc dimineața?
Mic dejun- vocabular specific: ou ochi, ou
fiert, pâine, cașcaval,sandvici, măr,
portocală, banana, lapte, suc de portocală,
cereale cu lapte, morcov, ceai, iaurt
Tacâmuri: farfurie, lingură, furculiță, cuțit,
linguriță
Afirmație- negație:
Da, mulțumesc! Nu, mulțumesc!
Verbele: a mânca, a bea, a vrea.
Lecția 2: Fructe
Substantive la singular și plural (fără
terminologie) - denumiri de fructe

Lecția 4: Culoarea preferată
Legătura dintre lumină și culoare
fizicieni, prismă, Spectrul solar
Cum se formează culorile
Culori calde, culori reci
Alb și negru - nonculori

Subst la genul masculin, feminin, neutru,
singular și plural

RECAPITULARE
U3- A2
Obiceiuri -pag.77 - 82
Lecția 1: Micul dejun în familie
Oferirea de informații referitoare la obiceiul
micului dejun în familie – ce?, cum? se ia
micul dejun

oferirea de informații referitoare la
universul cunoscut.
Prezentarea informației sub forma
organizatorilor grafici.
Formulare de întrebări și răspunsuri.
Lecția 4: Semnificația culorilor
Text informativ despre semnificația
culorilor.
Cuvinte care denumesc emoții și stări
sufletești.
Acordul adjectivului cu substantivul pe
care în însoțește.

RECAPITULARE
U3- B1
Alimentația -pag. 130-135
Lecția 1: Micul dejun în lume
Mic dejun în diverse zone ale lumii
Unități de măsură pentru masă și volum.

Substantive nearticulate și articulate
Redactarea unui scurt text cu prezentarea
momentului micului dejun în familie –
folosirea vocabularului specific.
Lecția 2: Fructe
Poezia- versul; rima
Informații despre vitamina C

Lecția 2: Fructe
Oferirea de informații oral și scris
referitoare la consumul personal de fructe:
fructele preferate, în funcție de anotimp

Lecția 3: Ce mănânc la prânz?
Meniu prânz – vocabular specific: salată,
friptură, brocoli, sop/supe, ciorbă/ciorbe,
legume, paste etc.
Exprimarea acordului și a dezacordului:
Mănânc. Nu mănânc.
Îmi place. Nu îmi place.
Lecția 4: Legume
Substantive la singular și plural (fără
terminologie) -denumiri de legume

Lecția 5: Ce mănânc seara?
Poftă bună! Mulțumesc!
Cină - vocabular specific: supă de roșii, supă
cremă de legume, chiftele, cârnați, salată
grecească, salată de legume, spaghete cu
carne, friptură de miel, pui cu cartofi prăjiți
etc.
RECAPITULARE
U4 - A1
Timpul – pag 24 -31
Lecția 1: Când te-ai născut?
Formularea de răspunsuri la întrebările:
Când te-ai născut? Când este ziua ta de
naștere?
M-am născut.../Ziua mea de naștere este...
Numele anotimpurilor: primăvară, vară,
toamnă, iarnă. Numele lunilor anului cu
numărul de zile specific.
Numele zilelor săptămânii.

Lecția 3: Prânzul în familie
Oferirea de informații referitoare la obiceiul
prânzului în familie – când?, ce?, cum? se ia
prânzul în familie
Meniuri de prânz variate: ciorbe și supe, fel
principal, garnituri, salate, desert
Exemple de sărbători la români- enumerare
Vocabular specific
Lecția 4: La piață
Text funcțional – numele legumelor
Unități de măsură pentru cantitate
Monede și bancnote românești

Unități de măsură pentru masă: multiplii și
submultiplii
Lecția 3: În supermarket
formule de adresare, de solicitare, de
mulțumire
Unități monetare
Exerciții/probleme simple de aflare a sumei
și restului
Verbele a cumpăra și a plăti – indicativ
prezent; conjunctiv prezent
Lecția 4: Prânzul la restaurant
Joc de rol – Cum comand prânzul la
restaurant?– formule de adresare, de
solicitare, de mulțumire
Unități de măsură pentru lungime, masa
corpurilor, volum, timp, unități monetare.
Lecția 5: Cina la restaurant
Joc de rol – Cum ajung la restaurantul
preferat pentru a lua cina?
Hartă și plan simplu de oraș
Scrierea corectă a substantivelor proprii

RECAPITULARE
U4 -A2
Timpul - pag.83 - 87
Lecția 1: Te invit la ziua mea!
Scrierea unei invitații la o zi de naștere.
ieri, alaltăieri, azi, acum, mâine, poimâine,
cândva
Verbe: a împlini, a organiza,
Compunerea cuvintelor cu prefixe- fără
terminologie – ex.: ne-răbdare
Aștept cu nerăbdare....sunt
nerăbdător/nerăbdătoare....abia aștept
La mulți ani!, petrecere, cadouri, distracție

RECAPITULARE
U4 -B1
Timpul - pag. 136-140
Lecția 1: Cei mai longevivi oameni din
lume
Text descriptiv de tip portret
Formulare de răpsunsuri la întrebări despre
textele informative.
Exprimarea de opinii despre informațiile
citite.

Lecția 2: Câte ore are o zi?
Formularea de răspunsuri la întrebarea:
Câte ore are o zi?
Ceasul cu cele 24 ore- orele fixe
Strategii diverse de adunare și scădere

Lecția 3: Programul zilnic
Acțiunile specifice din programul unei zile
de elev: mă scol, mă spăl pe dinți, mă
îmbrac, mănânc, plec la școală, învăț, mă joc
cu cățelul, joc baschet, citesc etc.
Verbe: a se trezi, a se spăla, a se culca
Lecția 4: Câte zile are un an?
Formularea de răspunsuri la întrebarea:
Câte zile are un an?
Compunerea numerelor până la 100
Numărare din 10 în zece până la 1000
Operații de adunare și scădere până la 1000

Lecția 2: Cât este ceasul?
Formularea de răspunsuri la întrebările:
Cât este ceasul? Cât e ora?
Citirea și scrierea orelor ceasului
Probleme de aflare a orelor când se dau
anumite coordonate.
Joc de rol: Ai întârziat la oră; ciocăni, intri,
saluți, îți ceri scuze și spui motivul pentru care
nu ai ajuns la timp.
Lecția 3: Planificarea timpului
Planificarea timpului în agenda pe un an, pe o
lună, pe o săptămână, pe o zi - exemple
Zilele săptămânii, lunile anului

Lecția 4: Despre vreme
Jocuri de rol – prognoza meteo
Vocabular specific

Lecția 2: Cum se formează ziua și
noaptea?
Textul informativ – informații despre
rotirea pământului în jurul axei salevocabular specific.
Intuirea sensului unor cuvinte din secvențe
de documentare/ emisiuni audio-video
Lecția 3: Despre punctualitate
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
punctualitatea
Întrebări și răspunsuri.
Ceasul cu orele
Verbul a trebui la indicativ prezent,
imperfect și viitor.
Lecția 4: Despre vreme
Anunț de ultimă oră de la meteorologi!
Vocabular specific

Intuirea sensurilor unor cuvinte din secvenţe de Verbe specifice- forma de viitor
emisiune cu caracter specific – Meteo, Vremea Punctele cardinale
etc.

Lecția 5: Ieri, astăzi/azi, mâine
Ieri a fost..., astăzi este..., mâine va fi...
1 iunie – ziua copilului
Subst. la singular și plural, fără terminologie:
un copil – doi copii
Verbe: a face, a se juca, a se costuma
RECAPITULARE
U5 – A1
La cumpărături – pag. 32 – 37
Lecția 1: Îmbrăcăminte
Substantive însoțite de adjective (fără
terminologie): pantaloni scurți, pantaloni

RECAPITULARE
U5 -A2
Îmi place... - pag.88 - 92
Lecția 1: Haine de poveste...
Hainele cele noi ale împăratului, după Hans
Christian Andersen

RECAPITULARE
U5 -B1
Modă -pag. 141-145
Lecția 1: Parada modei
Text informativ- prezentarea unor ținute la
o paradă a modei, cu focus pe

lungi, tricou cu mânecă scurtă, tricou cu
mânecă lungă, alte articole de îmbrăcăminte
fem. și masc.
Verbul: a se îmbrăca
Când este frig/cald mă îmbrac cu....
Lecția 2: Încălțăminte
Substantive însoțite de adjective (fără
terminologie): sandale roșii, papuci violet,
pantofi maro, ghete gri etc.
Verbul: a se încălța
Când mergem la școală/facem sport ne
încălțăm cu....

Lecția 3: Cu ce mă îmbrac și cu ce mă
încalț iarna și primăvara?
Subst. care denumesc articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte specifice celor
două anotimpuri.
Acordul adjectivului cu substantivul pe care
îl însoțește (fără terminologie): căciulă
galbenă, pantaloni albaștri etc.
Lecția 4: Cu ce mă îmbrac și cu ce mă
încalț vara și toamna?
Subst. care denumesc articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte specifice celor
două anotimpuri.
Acordul adjectivului cu substantivul pe care
îl însoțește (fără terminologie): umbrelă
roșie, pălărie albă, cu fundă roșie etc.
Lecția 5: Cadoul

Antonime: nou- vechi, prost, deștept
Scrierea cu m înainte de p și b.
Realizarea unui jurnal de lectură care să
conţină elementele cheie de
prezentare a unei cărţi citite şi/ sau desene care
să ilustreze ceea ce elevii îşi
imaginează.
Lecția 2: Cizme de poveste...
Motanul încălțat, după Charles Perrault
Imaginarea unei continuări a unei scene de
poveste.
Verbul: a primi, a ieși, a intra
Sinonime fără terminologie: împărat=rege;
caleașcă=trăsură
Scrierea corectă – să fii-să nu fi; n-o să-ți pară
rău, într-o zi
Expresii: a muri de foame, a muri de sete, a
fost odată ca niciodată
Lecția 3: De iarnă sau de vară?

îmbrăcăminte – vocabular specific

Redactarea unui text scurt pentru a prezenta
cuiva necunoscut preferința pentru
îmbrăcămintea și încălțămintea pe care o aleg
în funcție de anotimpuri.

Discuții pe marginea unor evenimente
diverse din viața de zi cu zi

Vocabular specific.
Lecția 4: Accesoriile preferate
Redactarea unui text scurt pentru a prezenta
cuiva accesoriile preferate.
Vocabular specific: substantive nearticulate și
ariculate.

Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
un fapt observat.
Numeralul ordinal +cifrele romane
Lecția 2: Colecția de încălțăminte
Cum ne cumpărăm încălțăminte:
măsuri europene pentru fete și băieți
Tipuri de încălțăminte: sport, de casă,
pantofi, de iarnă, de vară, tradițională
Vocabular specific

Lecția 3: Ținute speciale

Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
fapte trăite.
Cum ne cumpărăm îmbrăcăminte:
măsuri europene pentru fete și băieți
Lecția 4: Colecții de accesorii și podoabe
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
un fapt observat.
Cuvinte cu vocale și consoane duble
Vocabular specific

Nume de articole care se comercializează
într-un magazin de îmbrăcăminte și
încălțăminte.
Verbele: a merge, a cumpăra
Costul unor produse: haina, tricoul, rochia,
pantalonii costă....
Banii: bancnote de 10, 50, 100, 200 lei
Exerciții de aflare a costului unor produse.
RECAPITULARE
U6 – A1
Familia mea -pag. 38 - pag. 42
Lecția 1: Mama, tata, bunici
Familia: tata, mama- părinți
Bunici – părinții mamei și părinții tatălui

Lecția 2: Frați și surori
Pronumele și adjectivul posesiv (fără
terminologie)
> mai mare decât mine; < mai mic decât
mine

RECAPITULARE
U6 – A2
În familie - pag. 93 - 97
Lecția 1: Despre respect
Vasul de lemn, după Frații Grimm
Scrierea corectă: s-au, sau; s-a, sa, într-o, întrun, greșeală
Grade de comparație pentru adjectivul bătrân
Răspunsuri la întrebări despre conținutul
textului.
Lecția 2: Iubirea dintre frați și surori
Fata babei și fata moșului, după Ion Creangă
Realizarea portretului personajelor cu ajutorul
diagramei venn.
Scrierea corectă: nu-i stăteau mâinile
Sinonime (fără terminologie)

RECAPITULARE
U6 – B1
Portrete de familie - pag. 146-150
Lecția 1: Membrii familiei mele
Realizarea arborelui genealogic.
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
fapte trăite.
Vocabular specific: unchi, mătuși, veri,
verișoare etc.
Cuvinte compuse cu prefixe.
Lecția 2: Frați și surori celebri în lume
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
informații aflate din diferite surse.
Formulare de răspunsuri la întrebări.
Vocabular specific

Vocabular specific
Lecția 3: Familiile sunt diferite!
Persoană/persoane; copii gemeni; motan,
pasăre
Lecția 4: E ok să fii diferit!

Lecția 3: Animalele, membrii familiei
Povestea lui Rex
Scrierea corectă a pronumelor personale, forme
accentuate și neaccentuate (fără terminologie)
Formulare de răspunsuri la întrebări
Lecția 4: O altfel de familie

Lecția 3: Curiozități despre viața în
familie
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
informații aflate din diferite surse.
Pronumele/adjectivul pronominal posesiv
Lecția 4: Jocurile generațiilor

Adjectivul – fără teminologie
Antonime care arată însușirile unor persoane:
înalt-scund; gras-slab; lung- scurt; curajosfricos; rapid- lent; amuzant-serios; calmagitat; acordul adj. cu subst.

Stejarul pitic, cel mai bun tătic!
după Victoria Pătrașcu
Scrierea corectă cu respectarea semnelor de
punctuație: punctul, semnul întrebării, semnul
exclamării, două puncte
Diminutive: tată-tătic, stejar-stejărel
Sinonime, antonime, omonime (fără
terminologie).

Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
informații aflate din diferite surse despre
jocurile părinților și bunicilor.

RECAPITULARE
U7 - A1
Casa mea - pag. 43 - pag. 48
Lecția 1: Unde locuiesc
Stau la casă./Locuiesc la bloc.
Substantive la singular și plural: casă-case;
bloc-blocuri; stradă-străzi
Verbele- a sta, a locui

RECAPITULARE
U7 – A2
Acasă - pag. 98 - 102
Lecția 1: Acasă înseamnă...
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
întâmplări trăite, care au legătură cu conceptul
acasă.
Joc de rol: Formule de salut, de prezentare, de
solicitare de permisiune
Vocabular specific
Lecția 2: Casa noastră
Realizarea unei descrieri a unei case imaginate
folosind mai multe coduri (desen/colaj,
ritm/melodie, pantomimă etc.); verbalizarea şi
comentarea acestei descrieri de către cel care a
realizat-o sau de către un coleg
Articolul hotărât și nehotărât al substantivelor
(fără terminologie).
Scrierea corectă: noștri, voștri

RECAPITULARE
U7 – B1
Acasă -pag. 151- 155
Lecția 1: Poștașul vine acasă
Completarea corectă a datelor
destinatarului și expeditorului pe un plic/
pe o carte poştală etc.
Comunicarea ân format digital.

Lecția 3: De la școală acasă
Semnele de circulație- semne vizuale și
vocabular specific.

Lecția 3: Pot și vreau!
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
informații aflate din diferite surse despre
acțiunile gospodărești necesare.

Lecția 2: Drumul către casă
Denumirea mijloacelor de transport:
bicicletă, autobuz, mașină, troileibuz,
tramvai, metrou.

Lecția 3: Apartamentul meu
1.Dormitor mare 2. Dormitor mic 3. Birou 4.
Cameră de zi 5. Bucătărie 6. Baie
Utilitatea fiecărei încăperi.
Verbele: a dormi, a se uita, a asculta, a se
odihni
Prepoziții (fără terminologie)
Lecția 4: Camera mea

Expresii specifice
Scrierea cuvintelor compuse: de-a v-ați
ascunselea, de-a uliul și porumbeii etc.

Vocabular specific.
Lecția 2: Drumul către casă
Elemente vizuale și semne convenționale
întâlnite într-un oraș – rețeaua de transport.
Vocabular specific.

Vocabular specific.
Lecția 4: Cum călătorim?

Lecția 4: Mi-e dor de acasă!

Consolidarea prepozițiilor prin descrierea
unei camere.

Reguli de călătorie în mijloacele de transport –
achitarea biletului de călătorie; exemple de
bilete de autobuz, metrou, tren, avion, în
funcție de localități și distanțe

Realizarea de postere/ organizatori grafici
pentru a indica relaţia dintre
text (literar sau de informare) şi
experienţele propria
Amintiri din copilărie, de Ion Creangă
Scrierea corectă a verbelor:
mă jucam– jucându-mă

RECAPITULARE
U8 – A1
Ce voi fi? -pag. 49-53
Lecția 1: Oamenii cresc
Evoluția plantelor, a animalelor și a omului
în timp
Verbe: a crește, a se dezvolta

RECAPITULARE
U8 – A2
Mă cunosc? - pag. 103 - 107
Lecția 1: Cum sunt eu?
aptitudinile - înclinațiile noastre naturale
abilitățile - priceperile, capacitățile de a face
anumite lucruri
calitățile – însușirile pe care le avem
interesele – preferințele pentru anumite
domenii sau activități
aspirațiile - dorințele, năzuințele de viitor
valorile - lucrurile importante în care credem
și în funcție de care ne comportăm
Vocabular specific
Lecția 2: Gânduri și emoții
Organizarea răspunsurilor într-un tabel sub
forma: Ce gândești?/Ce emoții ai?/Cum se simt
emoțiile în corp?/Ce faci? Cum acționezi?

RECAPITULARE
U8 – B1
Autoportret -pag. 156-160
Lecția 1: Cine sunt eu?
Realizarea unui inventar de trăsături, sub
forma unui organizator grafic la alegere
folosind mai multe coduri (desen/colaj,
ritm/melodie, pantomimă etc.);
Activitate de împărtășire în perechi pe baza
unor întrebări reciproce.

Lecția 2: Ieri am fost/astăzi sunt/
mâine voi fi
Trecut, prezent, viitor: am fost/sunt/voi fi
Conjugarea verbului a fi la trecut și viitor.

Minunea, R. J. PALACIO
Lecția 2: Emoțiile din viața mea
Denumirea emoțiilor trăite de-a lungul
timpului + situațiile cu care sunt asociate
emoțiile: bucurie, surpriză, frică, fericire,
furie, tristețe, dezgust, dezamăgire etc.

Împărtășirea propriilor opinii în legătură cu
modul în care sunt influențate
comportamentele noastre de gânduri și emoții.
Lecția 3: Meserii și profesii
Numele celor mai cunoscute meserii și
profesii.
Lecția 4: Vreau să fiu...

Lecția 3: Disciplinele școlare și profesiile
Realizarea corespondenței între disciplinele de
studiu preferate la școală, domenii de activitate
și profesii – organizator grafic
Vocabular specific
Lecția 4: Mă pricep la...

Lecția 3: Ocupații de ieri, ocupații de azi
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
informații aflate din diferite surse despre
ocupații din trecut, prezent și viitor.
Vocabular specific
Lecția 4: Povești de succes

De la hobby-uri la profesii/meserii
Îmi place/ vreau să fiu.....
Vreau să fiu/vreau să devin

RECAPITULARE
U9 – A1
Cum ne păstrăm sănătatea? – pag. 54-58
Lecția 1: Părțile corpului omenesc
Denumirea fiecărei părți a corpului
stâng/drept

Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
punctele forte/talentele pe care copiii consideră
că le au.
Îndemn, rugăminte – verbe la imperative, fără
terminologie
Vocabular specific
RECAPITULARE
U9 – A2
Cresc, mă dezvolt, învăț - pag. 108 112
Lecția 1: La fel, dar diferiți
Clase și ordine: clasa milioanelor, clasa miilor,
clasa unităților
Scrierea și citirea numerelor mai mari de 1
000
Cunoștințe despre alcătuirea ochiului

Lecția 2: Reguli de păstrare a sănătății
-spălat pe mâini, consum de vitamina C,
curățenie, curățarea dinților, sport,
îmbrăcăminte adecvată anotimpului

Lecția 2: Mici accidente, mari griji
Intervenție în cazul unor mici accidente
Conținutul trusei de prim ajutor
Vocabular specific

Lecția 3: Sănătos - bolnav
Cum te simți? Nu mă simt bine. Sunt bolnav.
Verbul a durea, a se duce.

Lecția 3: Incredibila bunică
Exprimarea propriilor opinii în legătură un fapt
citit despre efectele sportului.
Acordul adjectivului cu substantivul -în gen și
număr – fără terminologie

Lecția 4: La medic
Acțiuni specifice care se întâmplă în
cabinetul unui medic.

Lecția 4: La stomatolog
Acțiuni specifice care au legătură cu medicul
stomatolog.
Pronume personal, forme neaccentuate, cazul
acuzativ – fără terminologie.
RECAPITULARE
U10– A2
Hobby-uri - pag. 113 - 118
Lecția 1: Sportul preferat

RECAPITULARE
U10 – A1
Hobby-uri – pag. 59 – 65
Lecția 1: Sportul preferat

Textul informativ – povești ale unor
oameni care au avut succes în diferite
domenii de activitate
Vocabular specific
RECAPITULARE
U9 – B1
Minte sănătoasă în corp sănătos!
pag. 161-165
Lecția 1: Hair-style
Scurte texte funcționale cu descrierea de
tipuri de coafuri, frizuri pentru fete și
pentru băieți
Igiena părului
Vocabular specific
Lecția 2: Reguli de păstrare a sănătății
Reguli de păstrare a curățeniei în mediile în
care învățăm sau stăm.
Instrumente și materiale de curățenie
Vocabular specific
Lecția 3: Sănătatea fizică, mentală,
emoțională
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
igiena învățării și cu gestionarea stresului.
Pietrele lui Aston”- Lotta Geffenblad
Lecția 4: La oftalmolog
Acțiuni specifice care se întâmplă în
cabinetul unui medic oftalmolog.

RECAPITULARE
U10 – B1
Hobby-uri- pag. 166-170
Lecția 1: Sportul înseamnă sănătate!

Hobby
Denumirile diferitelor sporturi
Ce sport preferi?
Verbele: a prefera, a câștiga, a pierde
Când ești bucuros? Când câștig!Când ești
trist? Sunt trist când pierd.
Emoții: Sunt mirat. Sunt nedumerit. Sunt
furios. Sunt bucuros. Sunt trist.
Lecția 2: Animalul preferat
Animale: gâscă, boboc, pisică, cățel, furnică,
broască țestoasă, pește
Ferma de animale: vacă- vaci, oaie-oi, calcai, curcan-curcani, găină-găini, cocoșcocoși, măgar-măgari, porc-porci, caprăcapre, iepure-iepuri; pui de găină.
Verbele: a avea grijă, a îngriji, a plăcea, a
vedea
Lecția 3: Iubesc natura!
Forme diferite ale subst. (articulate cu art.
hotărât la plural, fără terminologie)
copac- copaci-copacii; iarbă- iarba; floareflori-florile; nor-nori-norii; fluture-fluturifluturii; pasăre-păsări-păsările
Verbul: a iubi; a iubi pe cineva- o iubesc,
îl iubesc
Lecția 4: Iubesc muzica!
Numele unor instrumente muzicale:
trompetă, saxofon, vioară, chitară, clarinet,
tobă; cânt, cântec, cântece
Note muzicale: do, re, mi, fa, sol, la, si, do
RECAPITULARE

Exprimarea propriilor opinii în legătură diverse Exprimarea propriilor opinii despre
sporturi: fotbal, handbal, tenis, volei, baseball, legătura dintre sport și sănătate
baschet, înot, caiac, polo,
schi, snow-board, patina
Vocabular specific.
Gradele de comparație ale adjectivului.
Vocabular specific
Lecția 2: Îngrijind animalele
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
informații aflate din diferite surse despre grija
oamenilor față de animale.
Povestea lui Winter, delfinul fără coadă
Realizarea unei descrieri a delfinului, folosind
mai multe coduri (desen/colaj, ritm/melodie
etc.);
Lecția 3: Grija față de mediu
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
grija față de mediu.
Sfaturi pentru un comportament ecologic.
Verbul: a recicla la trecut, prezent și viitor

Lecția 2: Animalele sălbatice din
România
Exprimarea propriilor opinii despre
legătura dintre acțiunile omului și dispariția
unor specii de animale sălbatice
Vocabular specific
Lecția 3: Din grijă pentru mediu
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
informații aflate din diferite surse despre
construcții făcute în armonie cu mediul
Vocabular specific

Lecția 4: Genul de muzică preferat!
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
informații aflate din diferite surse despre genul
de muzică preferat.

Lecția 4: Povești pe muzică
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu
informații aflate din diferite surse despre
viorile Stradivarius

RECAPITULARE

RECAPITULARE

EXEMPLU DE PROIECT DE LECȚIE PENTRU CURSANŢII COPII
-

UNITATEA TEMATICA : U9 Minte sănătoasă în corp sănătos
SUBIECTUL LECTIEI: „Pietrele lui Aston” după Lotta Geffenblad
TIPUL LECTIEI : consolidare
VARIANTA DE LECTIE: lecţie bazată pe utilizarea unor metode şi tehnici ale învăţării prin cooperare
SCOPUL LECTIEI:
 Dezvoltarea capacităţii de receptare a unui text literar, de înţelegere a mesajului textului, de exprimare orală,
dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă
 Dezvoltarea capacităţii de a face predicţii





MOTIVATIA:
Textul face parte dintr-un set de materiale menite să producă unele schimbări de natură atitudinală, motivaţională şi
comportamentală la nivelul personalitătii copiilor.
Lecţia face apel la cunoştinţele de educaţie civică ale elevilor, pe de o parte, iar pe de altă parte le oferă informaţii fundamentate pe
reprezentări imaginare, reliefând creativitatea populară.
Prin întrebările interpretative şi prin brainstormingul de grup se stimulează gândirea liberă la diferite nivele
si imaginaţia creatoare.
Sarcinile fixate la fiecare fragment menţin elevii activi, implicându-i cognitiv în lectura textului

OBIECTIVE OPERATIONALE :
O1 – să citească în ritm propriu, corect, cursiv, expresiv, conştient;
O2 - să facă predicţii pe firul epic al povestirii ;
O3 – să exprime o idee cu cuvinte proprii;
O4 – să argumenteze predicţiile;
O5 – să argumenteze pro sau contra o temă dată în reţeaua de discuţii ;
O6 – să desprindă unele trăsături fizice şi morale ale personajului;
O7 – să realizeze un cvintet pornind de la învăţătura textului.
CONDITII PRELIMINARE:

 Copiii trebuie să manifeste capacitatea de a citi fluent si expresiv un text la prima vedere, să sesizeze semnificaţia cuvintelor în
funcţie de contextul dat, să dea dovadă de toleranţă în acceptarea opiniilor partenerilor de dialog.
 De asemenea , trebuie să fie familiarizaţi cu metodele interactive folosite.
MANAGEMENTUL RESURSELOR:
1. RESURSE PROCEDURALE: conversaţia euristică, exerciţiul, problematizarea, predicţia, reţeaua de discuţii, jocul didactic,
„Cvintetul”, munca independentă, lucrul pe grupe.
2. RESURSE MATERIALE: textul suport, fise cu textul predictiilor, fişa ,,reţeaua de discuţii”, material ppt
3. RESURSE UMANE: 20 copii
4. RESURSE DE TIMP: 50 minute
MOD DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe
BIBLIOGRAFIE:
Vasile Flueraş, „Teoria şi practica învăţării prin cooperare”, Ed. Casa cărţii de ştiinţă, Cluj Napoca, 2007
Ed. Prut International, Chişinău, 2007
Silvia Berben, „Metode interactive de grup”- ghid metodic, Ed. Arves, Craiova, 2007

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
EVOCAREA
CAPTAREA ATENTIEI:
*Copiii vor fi invitați să introducă pe rând, câte o mână într-un săculeț din pânză, în care au fost așezate câteva pietre de diferite
mărimi și texturi. Se trece la desfăşurarea jocului „Ce se află în săculeț” Copiii trebuie să identifice pietrele și să le compare
spunând cât mai multe asemănări și deosebiri între acestea.
ANUNTAREA TEMEI SI A OBIECTIVELOR: Astăzi vom vorbi despre Pietrele lui Aston şi vom descoperi ce emoție a simțit el.
REALIZAREA SENSULUI
LECTURA CU PREDICŢII

 Clasa este împărţită în 6 grupe
 Textul este împărţit în 2 fragmente. Elevii vor citi textul pe fragmente, după fiecare fragment oprindu- se şi făcând predicţii ( acestea
sunt notate în fişa cu predicţii)
Se citeşte primul fragment.
Se face rezumatul fragmentului şi se pun întrebări referitoare la text:
De ce s-a oprit Aston?
Ce credeţi că se va întâmpla în continuare?
Elevii vor completa tabelul predicţiilor şi îşi vor argumenta predicţia
Se citeste al doilea fragment şi se va rezuma, apoi se va completa tabelul cu ce s-a întâmplat de fapt.
Ce s-a întâmplat?
De ce credeți că va lua Aston piatra acasă?

REFLECTIA
Se propune o dezbatere cu tema „Este bine să fim empatici?” după metoda ,,reţeaua de discuţii”
 Copiii, grupaţi în perechi, realizează reţeaua. Caută 2 argumente pentru răspunsul afirmativ şi 2 argumente pentru răspunsul negativ,
pe care le notează în coloana corespunzătoare.
 Se reflectează asupra argumentelor notate şi fiecare elev adoptă o poziţie ,,pro” sau ,,contra”. Elevii care au adoptat poziţia ,,pro”
trec într-o parte a clasei, cei cu păreri ,,contra” în cealaltă parte, iar indecişii la mijloc.
EXTINDEREA
Scriere liberă : CVINTET -activitate pe grupe
Pornind de la învăţătura textului solicit alcătuirea unei poezii. Liderii grupelor citesc cvintetele în faţa clasei.
Se poate realiza şi un desen ataşat cvintetul

Tabelul predicţiilor
Ce crezi că se va
Predicţia
întâmpla?

Ce dovezi ai?

Ce s-a întâmplat
de fapt?

I

II

III
Reţeaua de discuţii
Este bine să
fim empatici?

DA
NU
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

CVINTETUL
Cuvânt – cheie al
textului (substantiv)

Insuşirea cuvântului
cheie (adjectiv)

O acţiune a
subiectului
(treminată în
ind, înd)

Insuşirea cuvântului
cheie (adjectiv)

O acţiune a
subiectului
(treminată în
ind, înd)

O acţiune a
subiectului
(treminată în
ind, înd)

O propoziţie formată din 4 cuvinte despre subiectul acţiunii.

Cuvânt care exprimă
esenţa textului (substantiv)

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI PENTRU CURSANŢII COPIII
Lecția 1: Oamenii cresc
Evoluția plantelor, a animalelor și a omului în timp
„Omida cea flămândă” de E. Carle
1. În lumina lunii un ou mic stătea pe o frunză. Într-o duminică dimineaţa, sorele răsări şi
din micul ou – poc! - ieşi o omidă micuţă şi foarte flămândă. Porni să caute ceva de
mâncare.
2. Luni a mâncat printr-un măr. Dar tot îi era foarte foame.
3. Marţi a mâncat prin două pere, dat tot îi era foarte foame.
4. Miercuri a mâncat prin trei prune, dar tot îi era foarte foame.
5. Joi a mâncat prin patru căpşuni, dar tot îi era foarte foame.
6. Vineri a mâncat prin cinci portocale, dar tot îi era foarte foame.
7. Sâmbătă a mâncat printr-o prăjitură de ciocolată, printr-o îngheţată, printr-un castravete
murat, printr-o felie de caşcaval, printr-o bucată de salam, printr-o acadea, printr-o felie
de plăcintă cu cireşe, printr-un cârnat, printr-o brioşă, printr-o felie de pepene.
8. Noaptea aceea a avut o durere de burtă! Ziua următoare era duminică din nou. Omida a
mâncat printr-o frunză verde şi apoi s-a simţit mult mai bine.
9. Acum nu mai era nici flămândă şi nici mică. Era o omidă mare şi grasă.
10. A construit în jurul corpului său o casă, care se numeşte cocon. A stat înăuntru peste
două săptămâni.
11. Apoi a făcut o gaură mică prin care a ieşit ... un fluture minunat!
Modalități de explorare a textului
1. Predicţie pe baza unor termeni daţi



Cereţi-le elevilor să-şi imagineze că ar putea să se transforme în animalul preferat. Care
ar fi acesta şi de ce?
Explicaţi-le apoi că le veţi citi o poveste despre o insectă. În poveste vor apărea şi
următoarele cuvinte: omidă, luni, pere, cinci. Timpul de gândire este de 1-2 minute după
care se va lucra în perechi. Fiecare îi va spune colegului despre ce crede că va fi vorba în
poveste, folosind termenii daţi. Se vor asculta două, trei versiuni.

2. Întrebări care dezvoltă gândirea critică:
Ce își dorești să fii, fluture sau omidă? De ce?
De ce omida a ieşit din ou dimineaţa şi nu noaptea?
Ce mănâncă o omidă?
Ce înseamnă mâncare sănătoasă? Daţi exemple de lucruri sănătoase pe care le mâncaţi.
Cât timp a stat omida în cocon până s-a transformat în fluture?
Ce a făcut omida în cocon?
De ce unii fluturi sunt foarte coloraţi și alţii nu?

De ce sunt importante omizile? Dar fluturii? etc.
3. Repovestirea sub formă de desen – ciclul de viaţă al unui fluture.
Educatorul le va cere să repovestească textul „Omida cea flămândă”. În timp ce copiii redau
momentele povestirii, cadrul didactic va desena (pe o tablă sau pe un flip-chart) momentele
care îl vor ajuta să scoată în evidenţă ciclul de viaţă al unui fluture. În funcție de vârstă și de
deprinderi formate, copiii pot realiza repovestirea desenând singuri, lucrând în perechi etc.

4. Omida pe/prin frunză
Omida se obține prin tehnica
Scara pisicii (plierea a două fâșii
de hârtie late de 1,5 cm,
una peste cealaltă). La unul dintre
capete se lipește un cerculeț
care va fi capul. Se așază pe o frunză
sau printr-o frunză si se face corespondenta cu
momentul din poveste pe care îl reprezintă.

5. Dramatizare cu figurine pe băț confecționate de copii.

6. Joc de mișcare cu cerinţe date: Cum poate merge o omidă veselă, tristă, obosită, rănită,
ameţită, şchioapă etc.?

Lecția 4: Povești pe muzică
Exprimarea propriilor opinii în legătură cu informații aflate despre pian

1.Metoda ,,Ştiu, vreau să ştiu, am aflat”.
Copiii primesc postit-uri verzi pentru
a completa informaţii legate de ceea
ce ştiu despre pian.

După citirea textului vor completa
în tabel cu informațiile pe care le-au aflat.

2. Audierea unui pasaj din Concertul pentru pian şi orchestră de Mozart.
3. Metoda Caruselul.Elevii se împart în trei, patru echipe. Fiecare echipă formulează răspunsuri
la o întrebare dată. La semnal, grupele se deplasează către următoarea întrebare în sensul acelor
unui ceasornic, până când toate echipele răspund la toate întrebările.

Fişă de lucru
1.Din ce este alcătuit pianul?
A. Claviatură şi clape
B. Clape şi pedale
C. Claviatură, clape şi pedale
D. Claviatură şi pedale
2.Identifică două modalităţi prin care sunetele emise la pian pot fi diminuate sau amplificate.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Foloseşte ce ai citit despre pian. Găseşte două motive pentru care oamenilor nu li se pare atât
de simplu să cânte la pian.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Care parte a textului face referire la faptul că prin apăsarea clapelor, coardele vibrează?
A. Claviatura
B. Clapele

C. Pedalele
D. Cum funcţionează?

Învățarea cititului prin metoda globală sau „priveşte şi spune”
Este folosită în lume din anul 1930. Constă în memorarea cuvintelor în bloc, fără să fie analizate
pe sunete și litere. Învăţătorul scrie pe cartonaşe cuvinte uzuale, cuvinte care denumesc obiecte
cu care elevii lucrează zi de zi, care le sunt aproape, care au semnificaţie pentru ei, care îi
interesează. Atunci când vorbesc despre obiect, le este prezentat şi cartonaşul cu numele
respectiv, în mod repetat, până când este reţinut.

ceas

Careul cuvintelor! Deşi copiii nu ştiu să citească, li se prezintă cartonaşe pe care sunt scrise cu
litere de tipar, cuvinte asemănătoare:

cal

lac

loc
rac

car

cor

arc

Pe o coală mare sau pe tablă se desenează un careu în care se scriu aceste cuvinte, dar şi câteva
în plus. Ei trebuie să suprapună cartonaşele date în căsuţele corespunzătoare din careu (vezi
desenul).
rac

cal

arc

calc

cra

car

lac

cor

loc

Cutiuţa cu surprize. Este vorba de cutii de chibrite sau alte cutii de dimensiune mică, în care se
pun mici obiecte; pe cutie şi în interiorul cutiei se scrie numele obiectului (vezi desenul).

Copiii mai mari, copiii care ştiu să citească sau cadrul didactic îi pot ajuta pe cei mai mici
să facă corespondenţa între cuvântul scris şi surpriză. Se amestecă surprizele şi copiii trebuie să
le pună la loc, în cutiuţa corespunzătoare.

Litere, cuvinte gemene. Se folosesc cartonaşe cu cuvinte formate din trei sau patru litere.
Învăţătorul aşază două cartonaşe cu aceeaşi literă şi unul cu o literă asemănătoare (vezi desenul).
Copiii trebuie să înlăture cartonaşul care nu se potriveşte cu celelalte. Se poate juca în grup, pe
puncte, crescând dificultatea cuvintelor.

c

e

foc

c

toc

toc

Cântă-ţi numele!
Pe cartonaşe se scriu numele copiilor, cu litere de tipar. Fiecare îşi ţine cartonaşul, astfel încât
numele lui să poată fi citit de către colegi. Pe o melodie uşoară, cunoscută de toţi, învăţătoarea
întreabă Unde este ..........?
Fetiţa care şi-a auzit numele ridică cartonaşul şi răspunde cântând Aici sunt! (în afară de faptul că
se reţine forma numelor, copiii reţin şi faptul că acestea se scriu cu literă iniţială mare).
Jocul se poate complica. Copiii se aşază în cerc, pe covor. Învăţătoarea are la dispoziţie
cartonaşele cu numele elevilor şi o minge. Ridică un cartonaş la întâmplare şi întreabă al cui este
numele. Copilul care îşi recunoaşte numele, primeşte mingea. Învăţătoarea continuă să arate
cartonaşe cu nume. Mingea se rostogoleşte de la un copil la altul, pe măsură ce fiecare îşi
recunoaşte numele.
Puzzle din litere. Pe cartonaşe dreptunghiulare se scriu literele de tipar, una în stânga şi cealaltă
în dreapta. Se separă literele cu o tăietură neregulată. (vezi desenul).

A

a

Se amestecă bucăţile de carton. Fiecare copil trebuie să potrivească litera mare lângă cea mică.
Odată familiarizaţi cu literele, se poate cronometra timpul. Sarcina devine mai complicată, dacă
lângă litera de tipar aşezăm litera de mână corespunzătoare.

Domino cu litere. Se joacă în perechi sau în grup. Fiecare copil primeşte 5 piese. Primul aşază o
piesă. Al doilea continuă, dacă are litera corespunzătoare, dacă nu, trage un domino din piesele
rămase în cutie. Câştigă cel care a terminat primul piesele.
a
A

A
m

m
R

R
t

s
R

U
s

Perechea potrivită! Se folosesc litere sau silabe din alfabetarele obişnuite. Se porneşte cu un
număr mai mic de litere. Învăţătorul aşază cartonaşele cu faţa în jos şi le amestecă. Copiii întorc
câte două cartonaşe, încercînd să facă perechi din litera mare şi litera mică. Câştigă cine a făcut
mai multe perechi.

BINGO
Găseşte în clasă şase colegi diferiţi care să răspundă oral cerinţelor din căsuţe, să-şi scrie
numele în clar şi să semneze.
Este născut în mai.

Îi plac cățeii.

Îi place culoarea albastru.

Mănâncă în fiecare zi
un fruct.

A văzut un film în ultima
săptămână.

Are ochi căprui.

Dacă ai terminat primul, strigă Bingo!

Îmi place/nu îmi place
Se dă fiecărui copil o foaie şi un set de post-it-uri, pe care sunt scrise nume de animale. Copilul
trebuie să lipească post-it-ul cu numele animalului la una dintre cele două rubrici. După
încheierea lucrului, învăţătorul citeşte numele animalului şi vede câţi elevi îl plac şi câţi nu.

pisica

ursul

girafa

câinele

oaia

maimuţa

vaca

porcul

vulpea

lupul

capra

elefantul

Îmi place

Nu-mi place

Recunoaşte cuvântul
Se face o fişă în care se scriu cuvinte pe care elevul trebuie să le recunoască şi să le încercuiască
după modelul dat.
mare

mare  armă  mare  rama  mare

rana

nara  rana  rama  rana  rana

amar

mere  amar  amar  nene  mari

Cuvinte tăiate
Se scriu la calculator etichete mari cu anumite cuvinte şi se taie pe orizontală. Învăţătorul lipeşte
pe tablă partea de sus a cuvântului.Partea de jos poate fi distribuită câte una fiecărui elev, dacă se
lucrează individual, sau mai multe unei grupe, dacă se lucrează în echipă. Învăţătorul spune un
cuvânt şi elevul căruia i s-a dat partea de jos merge la tablă şi lipeşte cuvântul, reconstituindu-l
după forma grafică.
DESEN CU FOARFECE CU CUVINTELE TĂTATE MACARA, MECANIC, CORN,
MARE, ORAR, MAC, LAC, LOC

Cuvinte în plic
Se scriu cuvinte pe mai multe etichete şi se împart elevilor plicuri pe care este scrisă o literă. Ei
trebuie să pună în plicuri acele etichete pe care sunt scrise cuvintele ce conţin litera respectivă.
coc

tren

c

motor

tunel

cot

sanie

l

culori

sarma

orar

sora

t

lama

multe

s

Exemple de jocuri
JOC: VÂNĂTOAREA Scop: cunoastere
Materiale necesare: hartie, pix
Regulile și detaliere: Împărţiţi o coală de hârtie în 6 dreptunghiuri. Pe fiecare dreptunghi notaţi:
Vorbeşte fluent limba enegleză (să demonstreze!).
1. Are un frate.
2. Nu a făcut meditaţii.
3. Ştie un banc bun (să-l spună!).
4. S-a culcat după ora 24.
5. Este pasionat de jocurile pe calculator (să enumere trei jocuri).
În cel mai scurt timp, încercaţi să obţineţi câte o semnătură de la 6 persoane distincte ce
corespund acestor caracteristici. Cine termină primul strigă BINGO!
JOC: LINIA VIEŢII
Scop: de exprimare a identităţii
Materiale necesare: sfoara/coarda
Reguli și detaliere: Participantii sunt aşezaţi în cerc pe scaune sau pe iarbă. În mijloc se întinde
un fir de lână/sfoară/coardă. Un voluntar porneşte pe „linia vieţii”, amintindu-şi evenimente
importante din existenţa proprie, prezentându-le în ordine cronologică sau în orice ordine

doreşte (în acest caz va face paşi înainte sau înapoi pe „linia vieţii”), putându-se anticipa şi
asupra viitorului.
JOC: FÂNTÂNA MIRACULOASĂ
Scop: de exprimare a identităţii
Materiale necesare:
Reguli si Detaliere: Cercul în care sunt aşezaţi participantii se imaginează ca fiind marginea unei
fântâni miraculoase. Fiecare participant isi va spune, pe rând, dorinţele. Ex: Dacă aş putea fi o
altă vieţuitoare din lumea animală, aş fi, pentru că; dacă aş putea fi o pasăre (o insectă, o floare,
un copac, o mobilă, un instrument muzical, o casă, o maşină, o stradă, un joc, o emisiune Tv, un
film, un aliment, o culoare, etc.), aş fi, pentru că
…
JOC: CASCADA CUVINTELOR
Scop: de echipa
Materiale necesare:
Reguli si Detaliere: Se împărte grupul în două subgrupe (maxim 7-8 membri în fiecare subgrup).
Fiecare subgrup are o coală de flip-chart. Liderul informal al fiecărui subgrup scrie pe coală un
cuvânt de început. Restul membrilor subgrupului trec pe rând şi scriu un cuvânt pentru a alcătui
în final o frază.
Fiecare echipă va prezenta fraza şi va face comentariile de rigoare!
JOC: CINE SCRIE MAI MULTE NUME?
Scop: cunoastere
Durata: 20
Dificultate mică
Materiale necesare: Cartoane sau foi de hartie format A5 pixuri;
Reguli şi Detaliere: Fiecare participant primeşte cate o foaie şi un pix. Toti participă la un
concurs a cărui tema este umplerea foilor cu numele celorlalti jucători. La un semnal, fiecare
jucător incepe şi scrie nume. Cei care reuşesc sa umple toate locaşurile cu nume strigă "gata".
Instructorul acordă "premiile" 1, 2 si 3 celor care au terminat primii.
Instructorul va "verifica" operele primilor clasati citind tare numele. Cei strigati ridică mana sau
se ridică şi răspund la intrebări: din ce organizatie face parte (an de studii, intreprindere etc.),
calificare, unde locuieşte, loc de baştină etc.
Instructorul poate pregăti şi o listă cu intrebări amuzante, potrivite, pe care le pune celor
nominalizati. In felul acesta se realizează o prezentare a fiecărui participant.
JOC: TRENUL NUMERELOR
Scop: Cunoaştere
Durata: 20 minute
Dificultate: Medie
Materiale necesare: fără
Reguli şi Detaliere: participantii formează un cerc stând cu fata spre centru. Instructorul alege un
jucător pentru a fi "locomotiva". Acesta se agită de-a lungul cercului, prin fata jucătorilor, până
se opreste in fata unuia căruia ii spune "Bună, eu sunt Cornel; pe tine cum te cheamă?" Acesta
va raspunde: Bună Cornel, eu sunt Vlad."
"Locomotiva" va repeta cu voce tare numele nou aflat de 3 ori: "Vlad, Vlad, Vlad.", făcând
gesturi glumete (işi agită bratele şi picioarele etc). Apoi Cornel se intoarce cu spatele iar Vlad il
apucă cu mâinile de talie, devenind "vagonul poştal". Trenuletul porneşte in jurul cercului şi se
opreste in fata altui participant, căruia ii anuntă numele locomotivei ("Eu sunt Cornel"), al
"vagonului poştal" ("Eu sunt Vlad") si apoi il intreabă cum il cheamă. Dupa ce află, trenuletul
repetă in cor noul nume, făcând gesturi hazlii.
De data aceasta, noul jucător devine "locomotiva", fiind apucat de Vlad cu mainile de talie, iar

Cornel devine vagon şi se agată de talia lui Vlad. Se continuă pană când toti jucătorii se ataşează
trenului, fiecare devenind pe rând "locomotiva"
Instructorul va alege pentru inceput un jucător dezinhibat, căruia să nu-i fie ruşine sa tipe şi să se
strâmbe in fata celorlalti, mai intâi in rolul de "locomotivă" iar apoi in cel de "vagon poştal".
JOC: ULIUL ŞI PORUMBEII
Scop: Distractie
Durata: 20 minute
Dificultate: mică
Materiale necesare: minge
Reguli şi Detaliere: jocul se desfăşoară pe o suprafată bine delimitată, suficient de mare dar nu
foarte mare - pentru a se evita deplasările foarte lungi. Se alege un "uliu" - fie un voluntar, fie un
jucător numit de instructor, care stă in centru cu mingea in mană. Uliul va arunca mingea
fermecată numai stând pe loc, incercând sa atingă un porumbel. Porumbeii, adică restul
jucătorilor, se feresc cum pot de a deveni ulii (de a fi atinşi). Porumbelul atins devine obligatoriu
uliu şi va colabora la transformarea porumbeilor in ulii. In acest scop, ulii pot să-şi paseze
mingea fermecată inainte de a arunca spre un porumbel, dar uliul care are mingea este obligat sa
stea pe loc. Deoarece la un moment dat nu se mai ştie bine care jucători sunt ulii si care
porumbei, instructorul va striga din cand in cand "ulii!". La auzul acestui strigăt, jocul se
opreste, fiecare jucător incremeneşte pe loc şi toti ulii ridică bratele. Sau instructorul va striga:
"Porumbeii". La auzul acestui strigăt, jocul se opreste, fiecare jucător incremeneste pe loc şi toti
porumbeii se ghemuiesc. La semnalul instructorului jocul reincepe. Se va termina cand toti
porumbeii devin ulii. Jocul se poate desfăura in interior sau in aer liber.
JOC: HOPA
Scop: Cooperare, distractie
Durata: 15 - 30 minute
Materiale necesare: baloane (o buc. la 5 jucatori)
Reguli şi Detaliere: grupul se imparte in grupe de 4-6 jucatori care primesc cate un balon ce
trebuie umflat. Apoi, tinându-se de maini, membrii grupului formează un cerc şi se vor strădui să
mentină balonul in aer, lovindu-l, fara a-şi desprinde mâinile. Dacă balonul atinge solul, grupa
"pierde" pentru inceput mainile, adică nu mai pot atinge balonul cu mainile. In continuare,
mereu fără a-şi desprinde mainile, de fiecare dată cand balonul atinge solul, jucătorii "pierd"
dreptul de a-şi folosi coatele, umerii, capetele, picioatele.
JOC: ATINGE CUTIA
Scop: Cooperare, distractie
Durata: 15 minute
Dificultate: Mică
Materiale necesare: minge, cutie, sticla din plastic etc.
Reguli şi Detaliere: jucătorii se adună in jurul obiectului, asezat pe sol. Scopul este ca toti sa
atingă in acelaşi timp obiectul cu o anumită parte a corpului (care se indică; de exemplu deget,
deget de la picior, genunchi, cot, umăr etc).
Variantă: grupul va transporta obiectul, sustinut de apăsarea extremitătilor respectiva ale
corpurilor jucătorilor, pană intr-un loc indicat dinainte, situat la vreo 4-6 metri. Un grup prea
numeros va fi impărtit in grupuri mai mici.
JOC: AŞEZAREA IMPREUNĂ
Scop: Cooperare, distractie, energizare
Durata: 20 minute
Dificultate: Mică
Materiale necesare: fără

Reguli şi Detaliere: la inceput, jucătorii se grupează in perechi stând spate in spate cu coatele
agatate. Perechile vor incerca să se aşeze cu fundul pe sol, fără a desprinde bratele. Dupa 2-3
aşezări si ridicări reuşite, perechile se grupează câte două si incearcă să facă exercitiul cu patru
jucători sprijiniti spate in spate si bratele agătate. Se trece apoi la 4 perechi, pentru ca in final
toată grupa aşezată spate in spate să se ridice si să se aşeze deodată.
JOC: TRECEREA RÂULUI
Scop: Cooperare, distractie
Durata: 20 minute
Dificultate: Mică
Materiale necesare: o funie lungă
Reguli şi Detaliere: Doi voluntari stau la distantă de cativa metri, apucă capetele funiei şi le agită
deodată la inăltimea de 10-20 cm de sol. Funia va face "unde" orizontale pe sol - acesta e "râul".
Grupul va trece in ansamblu de pe o parte pe cealaltă a râului şi inapoi. Jucătorii vor merge sau
sări deodată. Nimeni nu are voie sa se abtină. Cine atinge funia va ieşi din joc. Câştiga ultimii
doi rămaşi in joc.
Variante: Funia se agită mai repede.
Cei doi voluntari rotesc in aer funia ca pe o coarda uriaşă pe care toti jucătorii o sar deodată. Toti
jucătorii se tin de mană, de umeri ori de talie.
JOC: SĂ DUCEM MINGEA
Scop: Cooperare
Durata: 20 minute
Dificultate: Mică
Materiale necesare: un ghem cu sfoară groasă, o minge mare
Reguli şi Detaliere: Dacă grupul e prea mare se imparte in grupe de 10-14 membri. Jucătorii
fiecărei grupe se adună in cerc, apoi fiecare aruncă ghemul spre un jucător aproximativ din fată.
Sfoara se desfăşoară in zig-zag de la un jucător la altul. După ce toti au apucat de sfoară, se
leagă capetele sforii care formează o retea de legături intre toti membrii echipei. Instructorul
aşează mingea la mijlocul cercului, pe reteaua de sfoară.
Tema este să se transporte mingea, sustinută de firele intinse, fără a o scăpa pe jos, pană in alt
loc indicat.
JOC: SĂ SCHIMBĂM LOCURILE
Scop: Cooperare
Durata: 20 minute
Dificultate: Medie
Materiale necesare: o bancă de gimnastică (sau un trunchi de copac căzut etc.)
Reguli şi Detaliere: Grupul se inşiră in picioare pe banca de gimnastică, apoi jucătorii se numără
cu voce tare de la 1 la X. Sarcina este schimbarea locurilor, pentru a ajunge in aceeaşi formatie
(ordine) dar aşezati invers pe bancă, adică jucătorul nr. 1 la celălalt capăt al băncii. Se
cronometrează durata activitătii, Nu e voie să se calce pe sol. Dacă un jucător atinge solul, jocul
se reia sau echipa primeste o penalizare de timp care se adaugă la timpul final realizat.
Joc: SĂ NE ÎNCERCĂM MEMORIA
Scop: distractie
Durata: 10 min
Materiale necesare: cat mai multe obiecte, foi, pix
Reguli si Detaliere: Aşezăm pe o masă diferite obiecte, apoi le acoperim cu un prosop. Fiecare
jucător are hârtie şi creion. Se ridică prosopul timp de 10-15 secunde. Jucătorii trebuie să
privească foarte atent obiectele, care vor fi , imediat, acoperite.
Este declarat câştigător cel care poate să noteze din memorie cele mai multe obiecte.

Nume: CORTINA
Scop: Energizare, distractie
Durata: 20 minute
Dificultate: Mică
Materiale necesare: o pătura (fată de masă, sac de dormit etc.)
Reguli şi Detaliere: pătura va fi tinută de doi voluntari verticală, ca o cortină. Grupul se imparte
in două grupe egale, care se aşează de o parte si de alta a cortinei, la 2-3 metri. Fiecare grupă
(care n-o vede pe cealaltă) alege un reprezentant care se va aşeza chiar lângă pătură. La semnalul
instrcutorului, cortina e lăsată în jos. Reprezentantul care spune mai repede numele celuilalt
jucător câştigă şi îl ia pe învins în grupa sa. Câştigă echipa care termină adversarii.
Nume: AMORTIZAREA CAPSULEI SPAŢIALE
Scop: Cooperare
Durata: 35 minute
Dificultate: Medie
Materiale necesare: pentru fiecare grupă: un ou poaspăt, 75 cm leucoplast lat de 2 cm, 20 de paie
(plus rezerve: ouă, paie, leucoplast)
Reguli şi Detaliere: Povestea: NASA a lansat un concurs pentru alegerea celui mai bun sistem de
protecţie al modulului care va coborî pe Marte, prin amortizarea şocului rezultat la contactul
capsulei cu suprafaţa planetei.
Grupul se împarte în grupe a câte 4-6 membri care primesc obiectele susmenţionate şi sarcina de
a concepe, construi şi testa un dispozitiv pentru concursul NASA.
Fiecare grupă participă la concurs cu un dispozitiv de protecţie, care să împiedice spargerea unui
ou care cade de la înălţimea de 2,5 metri pe o suprafaţă tare (sol). Grupele au la dispoziţie 20 de
minute pentru concepţie şi construcţie. După aceste termen, un purtător de cuvânt al fiecărei
grupe va face o scurtă prezentare în care va lăuda capacităţile dispozitivului său. În sfârşt, câte
un reprezentant al fiecărei grupe se caţără pe un scaun şi lansează dispozitivul cu ou cu tot.
Nume: ŞIRAGUL DE ACCIDENTAŢI
Scop: Cooperare
Durata: 25 minute
Dificultate: Medie
Materiale necesare: fulare, eşarfe pentru legat la ochi
Reguli şi Detaliere: jucătorii se înşiră într-o linie, ţinându-se de mâini. Toţi se leagă la ochi (sunt
accidentaţi), mai puţin primul şi ultimul din şir. "Văzătorii" conduc şirul de "nevăzători" într-o
călătorie pe un drum presărat cu obstacole pregătite dinainte: scaune, bănci, mese, uşi, copaci,
gropi, tufişuri, garduri, etc. În timpul călătoriei, mâinile tuturor jucătorilor rămân mereu apucate.
"Văzătorii" de la capetele şirurilor vor anunţa mereu obstacolele şi vor îndruma coechipierii
când şi cum să le treacă, iar "nevăzătorii" îi vor anunţa problemele pe care le au ("opriţi", "unde
să pun iciorul" etc.).
"Accidentaţii" nu vor merge pasivi şi docili ci vor participa la rezolvarea problemelor pe parcurs,
anunţându-şi vecinul de greutăţile pe care tocmai le-au depăşit ("vezi că e un ciot", "am dat de
un copac" etc) sau sprijinindu-l la cerere.
Joc: PE PIPĂITE !
Scop: distractie
Durata: 10 min
Materiale necesare: cat mai multe obiecte, esarfa
Reguli si Detaliere: Se aşeaza pe masă mai multe obiecte. Participantii vor fi legaţi la ochi.
Pipăind obiectele, trebuie să recunoască şi să spună, imediat, ce sunt. Câştigă jucătorul cel care
recunoaşte cele mai multe obiecte.

Joc: MAŞINA DE SPĂLAT
Reguli si Descriere- Se formează două şiruri de copii, faţa în faţă. Un voluntar/cel care rămâne
fără pereche sau animatorul trece printre cele două şiruri („maşina de spălat”). Când ajunge în
dreptul primei perechi din şir se opreşte şi aşteaptă să fie „spălat”: fiecare participant la joc îi
pune mâna pe umăr şi îi spune o caracteristică, o calitate personală sau o vorbă bună. Cel
„spălat” mulţumeşte şi trece mai departe. Atenţie: se va insista de la început pe caracterul pozitiv
al comunicării ! Neapărat trebuie să treacă prin „maşina de spălat” copiii trişti, timizi,
negativişti, pentru a le ridica moralul, pentru a le dezvolta încrederea în sine sau pentru a-i
determina să gândească pozitiv.
Joc: SALUT INTERNATIONAL!
Scop: energizare
Durata:10 min
Dificultate: scazuta
Reguli si Descriere - Pe o foaie de hartie se vor desena
diferite poze cu semne de salut:
HUG, Nose rubbing, Chinese greeting, Hand shake. Se numara din doi in doi, si se va extrage
cate un biletel de salut. Apoi se vor imprastia prin incapere si vor trebui sa se salute fiecare cu
salutul extras, pe rand. Ar merge poze cu imaginile saluturilor.
Joc: OMIDA
Scop: energizare
Durata: 10-15 minute
Dificultate: medie
Materiale necesare: 2 mingi şi opţional un cronometru (vezi telefonul mobil)
Reguli şi Detaliere: Participanţii se împart în două sau mai multe echipe (împărţirea se poate
face fie numărând din unu în unu rezultând două echipe; fie se grupează în funcţie de preferinţe
etc.) care stau în două coloane paralele - unuii în spatele celorlalţi, cu o distanta de 1 brat intre
ei.Primul arunca mingea celui din spate şi fuge apoi la coada (jocul se opreşte când toţi
participanţii au trecut în faţă). Se repetă până când cel ce a fost la început a ajuns primul din nou.
Echipa care termină prima câştigă (opţional se pot şi cronometra timpii).
Joc: GET IT HERE
Scop: teambuilding
- 12 - 60 participanti impartiti in grupuri de 4 -12 pers.
Durata: 90 min.
- 10 minute pregatire in cadrul grupurilor;
- 70 minute desfasurare:
- 60 min. lucru efectiv;
- 10 min. validarea solutiilor;
- 10 minute debrief
Activitati:
- echipele vor primi cate o lista cu obiecte (fiecare obiect fiind cotat cu un anumit numar de
puncte);
- in intervalul de timp de o ora, echipele vor trebui sa adune cat mai multe dintre acele
obiecte si sa le aduca la locatia de baza (juriu);
- obiectele aduse vor fi validate si punctate de catre trainer;
- castiga echipa care a obtinut maximum de puncte Jocul se incheie - la expirarea timpului
Joc: SĂ DESFACEM NODURILE!

Scop: de incredere
Materiale necesare: o chingă, sfoara
Reguli si Detaliere: se fac cât mai multe noduri simple, succesive, pe chingă (nu foarte strânse!).
Apoi chinga trece pe rând la fiecare jucător, care desface un nod şi spune o părere, sau ce a
învăţat el în lecţia respectivă, după care dă chinga vecinului. Acţiunease repetă până se desface
ultimul nod.
Joc: LIMBO
Scop: distractie
Durata: 30 min
Dificultate: scazuta spre mare
Reguli si Descriere- Orice obiect care poate sta intins - coada de matura, o ata mai groasa.
Unul sau 2 participanti tin ata, iar ceilalti trebuie sa treaca pe sub ea, fara sa o atinga.
Treptat ata este lasata in jos. Castiga cel care trece cel mai jos fara sa cada sau sa atinga ata.
Joc: IMITAM
Scop: energizare
Durata: 10 min.
Dificultate: scazuta Reguli si Descriere
Toata lumea face zice ceea ce face si zice animatorul, si repeta dupa el:
Mainile in fata. Degetele mari sus. A ci chi ci chi ci chi
Mainile in fata. Degetele mari sus. Genunchii indoiti. A ci chi ci chi ci chi
Mainile in fata. Degetele mari sus. Genunchii indoiti. Fundul in afara. A ci chi ci chi ci chi
Mainile in fata. Degetele mari sus. Genunchii indoiti. Fundul in afara. Capul pe spate. A ci chi ci
chi ci chi
Mainile in fata. Degetele mari sus. Genunchii indoiti. Fundul in afara. Capul pe spate. Limba
scoasa. A ci chi ci chi ci chi.

Joc: IN OGLINDA
Scop: energizare
Durata -15 min.
Dificultate : medie
Reguli si Descriere - Se impart participantii in grurupri de cate 2. Unul mimeaza o actiune, cel
din fata lui trebuie sa mimeze excat la fel, in acelasi timp, sa fie oglinda partenerului.
Joc: RETEAUA
Scop: de incredere Durata: 10 min
Materiale necesare: un ghem de sfoară (subţire, colorată).
Regulile jocului: grupul se aşează în cerc. Un jucător ia ghemul de sfoară, explică cu voce tare
de ce îi place grupul, reţine capătul sforii apoi aruncă altui participant ghemul care se desfăşoară.
Acesta apucă sfoara, explică şi el cu voce tare de ce îi place grupul, apoi aruncă ghemul altuia. Şi
tot aşa mai departe, până ce restul ghemului revine la primul jucător, astfel ca toţi jucătorii se ţin
de sfoară iar aceasta e desfăşurată în zig-zag de la unul la altul. Reţeaua astfel formată ilustrează
relaţiile dintre toţi membrii grupului.
Variante: jucătorul anunţă numele celui căruia îi va arunca ghemul şi va specifica un motiv
pentru care îl apreciază favorabil, apoi va arunca ghemul. Declaraţia va fi despre contribuţia
celui din faţă la reuşita activităţii colective, sau aprecieri în general despre persoana respectivă.
După ce toată lumea e legată prin sfoară, instructorul ia o foarfecă şi taie sfoara între fiecare
pereche de jucători, explicând: „la terminarea şedinţei (lecţiei),
fiecare participant capătă o bucată de sfoară care-i va aminti mereu de prietenii care i-a făcut

aici şi de cele învăţate”.
Joc: CA FRUNZELE COPACULUI
Scop: de incredere
Materiale necesare: o foaie mare de hârtie, pixuri, un marker, o rolă de bandă adezivă, „frunze”
tăiate din hârtie groasă (aproximativ A5).
Regulile jocului: instructorul desenează pe foaia mare de hârtie (agăţată pe un perete) un copac,
cu componentele sale: trunchi, rădăcini, ramuri, frunze, fructe etc. Jucătorii aşezaţi în cerc, în
jurul planşei desenate, primesc câte o „frunză” şi un pix cu care vor scrie pe „frunză” un gând
sau o învăţătură cu care pleacă de la lecţie. Fiecare va prinde apoi frunza sa cu o bucată de bandă
adezivă pe copacul desenat pe planşă, într-un loc ce i se pare mai potrivit cu gândul scris: la
rădăcină, pe trunchi, pe o ramură, ca o
frunză etc. Instructorul închide activitatea comentând atât gândurile scrise pe „frunze”, cât şi
locurile unde au fost ele amplasate, accentuând simbolismul şi importanţa fiecărei părţi
(rădăcină, trunchi etc.) pentru ansamblul copacului (grupului).
Joc: SARDELELE
Scop: distractie
Materiale
necesare: fără.
Regulile jocului: jocul e la fel cu „de-a v-aţi-ascunselea”, numai că pe invers: un jucător (numit
de instructor, sau voluntar) se ascunde, iar la un semnal restul grupului începe să-l caute. Cine
găseşte persoana ascunsă, se înghesuie şi se ascunde împreună cu ea, în acelaşi loc. Jocul se
termină când ascunzătoarea devine vizibilă din cauza înghesuielii.
Joc: DESENEAZA PE NEVAZUTE
Scop: distractie
Materiale necesare: foi de hârtie A4, pixuri.
Regulile jocului: toţi se aşează pe jos şi fiecare primeşte o foaie de hârtie şi un pix. Instructorul
le comandă să închidă ochii (eventual sunt legaţi la ochi) şi să deseneze un subiect precizat de el.
Cele mai bune desene se expun pentru restul zilei.
Joc: MERSUL PE
INCREDERE
Scop: incredere
Materiale necesare: legături pentru ochi.
Regulile jocului: jucătorii se împart în perechi. Unul din membrii perechii e legat la ochi. Tema
jocului e ca nevăzătorul să fie condus de partener într-o scurtă călătorie, care se poate desfăşura
în sală sau afară. Conducerea poate fi verbală, sau neverbală: nevăzătorul se ţine cu mâinile de
umerii partenerului; ori: partenerul pune mâinile pe umerii nevăzătorului; sau cei doi stabilesc un
cod de gesturi: când partenerul atinge nevăzătorul pe umărul drept, acesta se întoarce cu 90° la
dreapta şi merge înainte etc.
Variante: călătoria poate fi organizată sub forma unei curse cu obstacole
Nume joc: SCAUNELE
Scop: Distracţie
Durata: 20- 30 minute
Dificultate: medie
Materiale necesare: scaune egale cu numărul de participanţi şi muzică
Reguli şi Detaliere: Scaunele se aşază în cerc (în prima tură scaunele sunt egale cu numărul de
participanţi)....după aceea participanţii încep să danseaze nu înainte ca şi coordonatorul să fi scos

un scaun...după un timp coordonatorul jocului opreşte muzica iar participantul care rămâne fără
scaun este scos din joc....se continuă până ramâne un singur participant.Nu se vorbeşte în timpul
jocului
Nume joc: ŞTAFETA
Scop: Energizare
Durata: 10 - 20 minute
Dificultate: mare
Materiale necesare: orice obiect care poate fi folosit ca ştafetă (ex. ouă şi linguri de lemn/metal,
pahare cu apă etc.), realizarea unui traseu
Reguli şi Detaliere: Se formează echipele (împărţirea se poate face fie numărând din unu în unu
rezultând două echipe; fie se grupează în funcţie de preferinţe etc.). Ambele echipe se aliniază la
start pregătite, primii membrii ale echipelor ţin ştafeta iar la semnalul coordonatorului pornesc
pe traseul marcat. Iar după parcurgerea traseului ştafeta se predă următorului membru al echipei.
Câştigă echipa care a parcurs cel mai repede traseul şi cu ştafetele intacte.
Nume joc: Mâncatul merelor de pe sfoară
Scop: Distracţie
Durata: 10 -15 minute
Dificultate: medie
Materiale necesare: sfoară şi mere
Reguli şi Detaliere: Doi participanţi ţin sfoara pe care sunt legate merele. Participanţii trebuie să
mănânce merele fără a se ajuta de mâini. Câştigă cel/cea care mănâncă cel mai repede mărul.
!!!!! Acest joc se poate adapta astfel: în loc de sfoară se foloseşte un lighean cu apă iar merele
trebuie luate din acesta fără a se folosi mâinile.!!!!!!!
Nume joc: SACII
Scop: Distracţie
Durata: 20 - 30 minute
Dificultate: mare
Materiale necesare: saci rafie şi traseu marcat
Reguli şi Detaliere: Jocul este sub forma unui concurs participanţii sunt îmbrăcaţi în saci şi
aleargă pentru a ajunge primul.
Se formează echipele (împărţirea se poate face fie numărând din unu în unu rezultând două
echipe; fie se grupează în funcţie de preferinţe etc.). Ambele echipe se aliniază la start pregătite,
primii membrii ale echipelor se bagă în sacii de rafie şi aleargă pe traseul marcat (dus-întors). Iar
după parcurgerea traseului se întorc ..iasă din sac şi intră celelălalt co-echipier în sac. Câştigă
echipa care a parcurs cel mai repede traseul marcat.
Nume joc: FAZAN adaptat
Scop: Distractie
Durata: 20 min
Dificultate: medie
Materiale necesare: Reguli şi Detaliere: Participantii pe rand trebuie sa gaseasca si sa spuna de ex.
- cuvinte care incep si se termiba cu C
- animale care incep cu o anumita litera stabilita; filme, cărți, etc

II. Programa pentru Limba română
– curs de iniţiere pentru străinii adulţi care
au dobândit o formă de protecţie
internaţională în România şi resortisanţi ţări
terţe

Nota de prezentare
Această programă reglementează studiul limbii române ca limbă străină de către străinii adulţi
care au dobândit o formă de protecţie internaţională (BPI) şi resortisanţi ţări terţe cu drept de
şedere în România (RTT).
Programa pe care o propunem este centrată pe noul model de proiectare curriculară ce vizează
dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română potrivit Cadrului European Comun de
Referință pentru Limbi Străine (CECRL), în acord cu profilul şi nevoile reale de învăţare ale
refugiaţilor şi migranţilor adulţi în România. De asemenea, aceasta este în acord cu
Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind
competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC).
Competenţele-cheie îi permit individului să înţeleagă, să se exprime şi să interpreteze concepte,
sentimente, fapte şi opinii atât în formă orală cât şi scrisă (ascultare, vorbire, citire şi scris) în
anumite contexte sociale şi culturale (muncă, formare profesională, educaţie, în timpul liber, în
viaţa privată etc.), în funcţie de nevoile şi dorinţele fiecăruia în vederea facilitării procesului de
integrare socio-economică şi culturală în societatea românească.
Există o legătură foarte strânsă între limbă și procesul de integrare și autosusţinere ale unui
refugiat sau migrant. Cunoașterea limbii reprezintă premisa de bază pentru exersarea drepturilor
şi îndeplinirea obligaţiilor, obţinerea independenţei şi autosusţinerii şi relaţionarea socială în
noua societate. De asemenea, aceasta este esențială pentru obţinerea de cunoştinţe de bază
privind cultura şi valorile societăţii ţării gazdă şi dobândirea de competenţe civice.
Totodată, este necesară accentuarea aspectului comunicativ-funcţional al învăţării limbii române
într-o manieră adaptată profilului şi nevoilor cotidiene de comunicare ale BPI şi RTT în
România, în contextul actual.

Experienţa practică15 de susţinere a cursului de iniţiere în limba română pentru BPI şi RTT în
ultimii 6 ani a demonstrat că există o serie de factori care pot afecta abilitatea BPI de a participa
activ la procesul de învăţare.
Unul din factori este istoricul educaţional al cursantului şi familiarizarea acestuia cu mediul
şcolar. Aproximativ două treimi din persoanele BPI din România care au participat la cursurile
de iniţiere în limba română şi acomodare culturală organizate în cadrul programelor PG SOLID
şi FAMI în perioada 2012-2016 nu au finalizat gimnaziul în ţara de origine şi o treime sunt
neşcolarizate. Alţi factori determinaţi pentru învăţare sunt: vârsta la momentul sosirii în
România, genul, timpul petrecut şi gradul de expunere la noua societate, dar şi diferenţa
lingvistică și distanța geografică dintre țara de origine și România. De asemnea, sănătatea fizică
şi mentală, traumele şi tortura anterioare suferite, responsabilităţile familiale şi circumstanţele
economice sau locative pot constitui provocări care pot influenţa abilitatea BPI de a învăța limba
română.
Pornind de la aceste considerente, prezenta programă este concepută pe trei niveluri
corespondente CECRL: începător (nivelul A0-A1), intermediar (nivelul A1-A2) și avansat (A2B1). Aceasta permite revizuirea conţinutului cursului actual de iniţiere în limba română pentru
adulţii BPI, fiind centrate pe formarea de competențe de comunicare și nu pe asimilarea de
conținuturi lingvistice specifice limbii române. Vor fi dezvoltate un set de instrumente de
învăţare pentru fiecare nivel şi resurse auxiliare („Ghidul profesorului”, „Caietul cursantului”)
adaptate nevoilor de învăţare, dar şi cadrelor didactice implicate care susţin cursul de limba
română pentru BPI şi RTT.
Caracteristicile programei și numărul de ore
Programa este maximală şi permite profesorului să personalizeze activităţile de învăţare, în
funcţie de profilul şi motivaţia cursanţilor, dezvoltând progresiv competenţele lingvistice ale
acestora.
Având în vedere abordarea centrată pe dezvoltarea de competenţe, fiecare oră de curs contribuie
la atingerea unor niveluri conform CECRL, şi nu poate fi văzută doar ca o achiziţie de
cunoştinţe. Numărul de ore alocat pentru atingerea acestor niveluri ţine cont de profilul
educaţional şi motivaţia cursanţilor, de nivelurile de competenţe anterioare reale ale acestora şi
de prevederile OG 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de
protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European cu normele metodologice de aplicare în
vigoare.
Numărul de ore de predare aferent atingerii fiecărui nivel CECRL poate varia în funcţie de
profilul specific al cursanţilor. De exemplu, pentru majoritatea cursanţilor BPI adulţi, învăţarea
Experienţa a fost dobândită în cadrul cursurilor de limba română pentru BPI şi RTT organizate de organzaţiile
non-guvernamentale şi finanţate prin Programul General Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii (PG
SOLID), Programul Național Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) în perioada 2012-2018.
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limbii române presupune învăţarea alfabetului latin, astfel încât atingerea nivelurilor A1 şi A2 ar
putea necesita un număr de ore mai mare decât cel prevăzut.
Orientativ a fost alcătuit următorul tabel de corespondenţă:
Nivel CECRL
Număr de ore necesar pentru atingerea
nivelului
136
A1
272 (136 A1 + 136)
A2
408 (272 A2 + 136)
B1
Din punct de vedere formal, programa este structurată astfel:
 notă de prezentare,
 competenţe generale,
 competenţe specifice,
 exemple de activităţi de învăţare,
 conţinuturi,
 sugestii metodologice.
Competenţele generale sunt urmărite pe întreg parcursul cursului şi orientează achiziţiile de
cunoaştere şi de comportament ale cursanţilor adulţi BPI şi RTT în contexte particulare diverse,
în vederea facilitării procesului de integrare în România.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale şi indică achiziţiile
participantului la finalul cursului, pe fiecare nivel. Pentru realizarea competenţelor specifice, în
programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a
cursantului şi integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.
Conţinuturile sunt exprimate ca sugestii de contexte de comunicare/vocabular și gramatică
funcțională caare constituie baza de operare pentru dezvoltarea competențelor specifice.
Domeniile de conţinut propuse sunt selectate din lista oferită în descriptivul de conţinuturi ale
competenţei de comunicare în limba străină din Recomandarea Parlamentului european privind
cadrul de referinţă pentru competenţe cheie pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi.
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic
pentru a reuşi să faciliteze formarea competenţelor.

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
2. Exprimarea orală în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse situaţii de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Receptarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
A1
1.1. Oferirea unei reacții adecvate, la
salut sau la o întrebare, rostită clar și
rar
- producerea de răspunsuri exprimate prin
acțiuni, la gesturi sau comenzi simple:
salut, prezentare etc
- realizarea de jocuri de mimică, gestică,
pantomimă

A2
1.1. Identificarea unor detalii din mesaje
simple articulate clar şi rar în contexte
cunoscute/ previzibile
- formularea de răspunsuri la întrebările:
Cine...? Ce...? Când...? Unde...? Cum…?
De unde .?
- selectarea variantei corecte dintr-un set
prezentat (imagine semnificativă şi imagini
plauzibile/ distractori)
- alegerea variantei corecte în exerciţii de
tip adevărat/ fals

B1
1.1. Identificarea de elemente de
înțelegere globală din mesaje autentice
- răspunsuri la întrebări despre anumite
elemente din mesaje audiate
- formularea de întrebări referitoare la
domenii tematice diverse
- completarea unor contexte cu expresii/
cuvinte lipsă
- rezolvarea de exerciții de tip adevărat/ fals,
alegeri multiple etc.

1.2. Urmărirea unor instrucţiuni
simple, în vederea atingerii unui
obiectiv
- realizare de acţiuni în funcţie de
instrucţiuni (deschide cartea la pag….,
deschide caietul…, citește ex….)
- executarea unui set simplu de
instrucțiuni în vederea poziționării
corecte a obiectelor sau a persoanelor în
spațiu

1.2. Distingerea sensului unor cuvinte/
sintagme/enunțuri, prin raportare la
context și la particularitățile
comunicării orale – elemente verbale,
nonverbale și paraverbale
-identificarea unor cuvinte, sintagme și/sau
enunțuri specifice temelor abordate
(Familia, Îmbrăcăminte, Încălțăminte, La
medic etc.)
- explicarea sensului cuvintelor prin
mijloace verbale şi nonverbale, ținând
seama de contextele de învățare create
- exerciţii de tip încercare/eroare pentru a
descoperi semnificaţia unor cuvinte

1.2. Identificarea unor informaţii, a
intențiilor de comunicare și/sau a
emoțiilor și a atitudinilor comunicative,
din dialoguri orale
- identificarea informaţiilor relevante din
dialoguri orale
- formularea unor predicţii, pe baza unor
fragmente de text audiate, cu accent pe
emoțiile, atitudinile comunicative ale
vorbitorilor
- exerciții de identificare a emoțiilor,
atitudinilor comunicative ale vorbitorilor

1.3. Manifestarea disponibilităţii

1.3. Raportarea proactivă la schimburi

1.3. Manifestarea respectului și a

pentru receptarea de mesaje orale
simple, articulate clar şi rar
- vizionarea unor secvențe scurte din
desene animate sau din filme potrivite
vârstelor
- audierea de cântece simple
- vizionarea de clipuri adecvate din punct
de vedere tematic şi lingvistic
- realizarea de desene/organizatori
grafici în funcţie de mesajele audiate
- răspunsuri nonverbale la recunoaşterea/
înţelegerea contextului/expresiilor/
cuvintelor audiate: bat din palme,
pocnesc din degete, ridic mâna etc.

verbale în diverse situații de comunicare
- realizarea de exerciții/activități care
solicită concentrarea atenției
- desprinderea unor informații relevante
din dialoguri, anunțuri de interes public,
texte audiate, filme, cântece, clipuri etc.
- realizarea unor jocuri de rol
corespunzătoare unor situații cotidiene
(în magazin, la școală, în familie, la medic,
la restaurant etc.)

2. Exprimarea orală în diverse situaţii de comunicare
A1
A2
2.1. Reproducerea/formularea unor
2.1. Relatarea unor întâmplări/a unor
mesaje simple și scurte, respectând
experiențe personale în contexte de viață
pronunția și intonația specifice, cu
reală
- relatarea activităților de săptămâna
sprijin din partea interlocutorului
- repetarea formulelor de salut, de
trecută/din vacanțe etc.
prezentare
- expunerea unei experiențe (cu ppt/
- exerciții joc de articulare corectă a
videoclip/jurnal audio etc.)
fonemelor specifice, a modelelor
- realizarea unui interviu dirijat – relatarea
intonatorii specifice
unei întâmplări sau a unei experiențe
- exprimarea unei idei în cuvinte simple
personale
- explicarea simplă a preferinței
- operare cu numere și cu unități de măsură
- realizarea unui top al preferințelor din
în relație directă cu aspecte concrete ale
clasă/familie/grup de prieteni
vieții de zi cu zi
2.2. Prezentarea unui obiect/a unei
2.2. Descrierea unei persoane/a unui
persoane/a unui personaj, prin
personaj/a unor obiecte/a locuinţei/a
identificare
unor locuri

toleranței față de ideile și de punctele de
vedere ale interlocutorului/
interlocutorilor care utilizează diferite
coduri de comunicare
- exerciții de ascultare activă în dialoguri
deschise, pe teme diverse
- manifestarea toleranței față de
argumentele/ contra-argumentele formulate
într-o discuţie
- utilizarea jocului de rol cu schimbarea
statutului participanților

B1
2.1. Formularea de idei/păreri pe teme de
interes în cadrul unei discuţii/ în mesaje
de răspuns
- rezolvarea de exerciții de exprimare a
acordului/ dezacordului
- rezolvarea de exerciţii în vederea
exprimării opiniei personale, exprimării unui
sfat/a unor indicaţii
- dezbateri cu argumente pro/contra pe
marginea unor teme de interes

2.2. Povestirea unui text citit, a unui film,
a impresiilor personale
- relatarea în grupuri diferite a unor secvenţe

- indicarea și numirea unei persoane/ a
unui obiect
- formularea de răspunsuri la întrebările:
cine este? ce este? cum este?
- identificarea unui obiect prin jocuri de
tip întrebare-răspuns
- prezentarea unor însușiri și calități
proprii sau ale celor din jur

- prezentarea trăsăturilor fizice și
comportamental-atitudinale ale unui
prieten, ale unui coleg sau ale unui
membru al familiei
- realizarea unui colaj/desen/organizator
grafic cu trăsăturile unor personaje sau cu
caracteristicile unui obiect, însoțite de
verbalizare
- realizarea de scurte descrieri ale unor
persoane sau personaje, cu accent pe
preferinţele acestora
- realizarea de scurte descrieri ale unor
locuri preferate

dintr-o carte/dintr-un film
- povestirea unei acțiuni și a impresiilor
personale, cu sprijinul unor întrebări
ajutătoare sau cu sprijinul organizatorilor
grafici (axa timpului, harta spațiului
imaginar, semaforul emoțiilor etc.)
- relatarea evenimentelor din perspectiva
unui personaj dintr-o carte sau dintr-un film

2.3. Manifestarea disponibilității
pentru articularea unor sunete noi și
pentru a explora noi modele
articulatorii/de intonație și accent
- repetarea parțială a propoziției/frazei
interlocutorului
- solicitarea reformulării enunțului
- interpretarea de cântece și poezii
- producerea și interpretarea de replici
scurte în scenete
- producerea de texte noi

2.3. Manifestarea deschiderii pentru
interacțiune socială și lingvistică
- practicarea formulelor conversaționale
- exersarea convențiilor de comunicare
(folosirea corectă a formelor de adresare)
- realizarea de jocuri de rol în diferite
situații de comunicare

2.3. Manifestarea interesului pentru
calitatea exprimării personale într-o altă
limbă decât cea maternă
-utilizarea limbii române pentru a se
exprima în contexte de comunicare uzuală
- autoevaluare pe baza înregistrării audio sau
a semnalării unor erori din partea colegilor
- realizarea de exerciţii de corectare
reciprocă /autocorectare
- realizarea de materiale de promovare a
limbii române

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse situaţii de comunicare
A1
A2
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte
3.1. Citirea unor mesaje/texte scurte,
uzuale, scrise cu litere mari şi mici de
scrise cu litere mari şi mici de tipar sau
tipar
cu litere de mână

B1
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite
în diverse situații
- citirea de texte literare și informative,

- recunoaşterea şi numirea literelor mari
şi mici de tipar scrise pe diferite suporturi
- recunoașterea și citirea grupurilor de
litere
- asocierea sunetelor cu literele sau cu
grupurile de litere corespunzătoare
- intuirea unor cuvinte însoţite de imagini
corespunzătoare
- asocierea cuvintelor cu imaginile
corespunzătoare

- citirea pe silabe/integrală a cuvintelor
scrise cu litere de tipar sau de mână
- citirea în ritm propriu a unor enunţuri sau
texte scurte care conţin cuvinte cu structură
fonetică simplă, scrise cu litere de tipar sau
de mână
- marcarea cuvintelor care se repetă într-un
text
- realizarea unor colaje, afişe publicitare
utilizând cuvinte decupate din ziare şi
reviste

scrise cu litere de tipar sau de mână
- citirea unor mesaje întâlnite în diverse
contexte de comunicare: reclame, afişe,
anunţuri etc.
- citirea în ritm propriu a unor texte, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie

3.2. Decodarea semnificației unor
simboluri care transmit mesaje de
necesitate imediată și a semnificației
globale a unor cuvinte și enunțuri,
scrise cu litere mari şi mici de tipar
- identificarea semnificaţiei unor
simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M
– metrou, H - spital, I - informaţii,
intrare, ieşire, farmacie, semne de
circulație etc.
- citirea globală a unor cuvinte uzuale
scurte, scrise cu litere de tipar mari și
mici
3.3. Exprimarea interesului pentru
lectura unor texte simple, susţinute de
suport imagistic
- explorarea unor cărţi din domenii
variate, în biblioteca şcolii
- citirea individuală şi din proprie
iniţiativă a unor texte, în funcție de
domeniile de interes

3.2. Identificarea semnificaţiei globale a
textelor informative sau literare citite
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textelor citite
- discuții despre legătura dintre text şi
imaginea care îl însoţeşte;
- stabilirea valorii de adevăr a unor
afirmaţii despre conţinutul unui text citit
- ilustrarea unor enunţuri/ fragmente de
text citite
- identificarea titlurilor potrivite unui text
scurt/ unor fragmente de text citit
- exerciții de vocabular
3.3. Manifestarea interesului pentru
lectura textelor scrise în limba română
- citirea individuală şi din proprie iniţiativă
a unor texte literare și de informare, în
funcție de arii de interes
- realizarea unui jurnal personal de lectură
în care să fie înregistrate titlul, autorul şi
impresii despre textele citite

3.2. Extragerea unor informaţii din texte
informative sau literare citite, pentru a
susține o opinie
- exerciții de identificare a locului, a
timpului în care se petrece acțiunea, a
personajelor, a mesajului transmis etc.
- lectura activă cu creionul în mână
- formularea unor răspunsuri la întrebări
despre textele citite
- folosirea metodelor gândirii critice și
creative pentru explorarea textelor
- minidezbateri pornind de la aspecte
interesante ale textelor citite
3.3. Manifestarea interesului pentru
citirea corectă și fluentă în limba română
- citirea individuală şi din proprie iniţiativă a
unor texte, în funcțiile de arii de interes
- întâlniri cu scriitori și ilustratori români
- vizită la târgul Gaudeamus sau la alte
târguri de carte

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
A1
A2
4.1. Scrierea de cuvinte și propoziții
4.1. Scrierea de cuvinte și propoziții,
folosind litere mici și mari de tipar
folosind litere de tipar și de mână (mici
- observarea literelor mici și mari de tipar și mari)
din diferite resurse – cărți, ziare, reviste,
- trasarea în duct continuu a literelor de
computer etc.
mână (începând prin unirea punctelor care
- poziţionarea corectă a suportului de
le compun)
scriere, în raport cu propriul corp
- scrierea literelor de mână, folosind
- orientarea în spaţiul scrierii: sus, jos,
diverse instrumente de scris, pe variate
dreapta, stânga etc.
suporturi (foaie velină, foaie liniată, tablă
- exersarea scrierii literelor mici și mari
etc.)
de tipar, pe diferite suporturi
- copierea, transcrierea literelor, silabelor,
- exersarea scrierii grupurilor de litere
cuvintelor, enunţurilor, menţinând distanţa
dintre elementele grafice, dintre litere şi
dintre cuvinte
- completarea după model, cu litere de
mână, a unor enunţuri din cuprinsul unor
bilete, invitaţii, felicitări etc.
4.2. Exprimarea unor idei prin
intermediul limbajelor convenţionale şi
neconvenţionale
- scrierea unor mesaje diverse, utilizând
cuvinte (propoziţii) şi simboluri/desene
- realizarea unor scrisori desenate,
jurnale, invitaţii la evenimente personale
ori ale clasei, documente cu valoare
utilitară în cadrul clasei (orar, traseul
unor excursii, hărţi simple care să
marcheze obiective culturale din jurul
şcolii etc.)

4.2. Exprimarea unor idei și sentimente
prin intermediul limbajelor
convenţionale şi neconvenţionale
- redactarea de mesaje prin care să îşi
exprime bucuria, tristeţea, încântarea, furia
etc.
- prezentarea, în scris, a unor experienţe
plăcute, amuzante, surprinzătoare, a unor
fapte bune
- scrierea unor bilete de mulţumire, de
informare, de solicitare, cu respectarea
convenţiilor

B1
4.1. Scrierea de mesaje, în diverse
contexte de comunicare
- copieri şi transcrieri de litere, silabe,
cuvinte, propoziţii
- autocorectarea literelor, silabelor,
cuvintelor scrise, prin compararea cu un
model
- copierea unor texte scurte, exersând
așezarea în pagină, încadrarea în spaţiul
paginii, respectarea proporţiei între litere şi a
spaţiului între cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/ fraze/ a
unui text scurt pe suporturi diferite
- realizarea unor etichete/ postere/ afişe pe
teme familiare, după modele date
- realizarea unor proiecte

4.2. Exprimarea de idei, sentimente,
opinii prin intermediul limbajelor
convenţionale
- comunicarea între elevi sau cu profesorul
pe o diversitate de subiecte, prin email
(întrebări legate de teme, de modul de
rezolvare a unui exerciţiu etc.)
- scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, la
un film, la un picnic etc.
- completarea corectă a datelor
destinatarului pe un plic/ pe o carte
poştală, precum şi în format digital

- confecţionarea unor mini-cărţi pe teme
familiare, în care se vor folosi limbaje
convenţionale şi neconvenţionale

4.3. Manifestarea disponibilității
pentru schimbul de mesaje scrise în
limba română
- schimb de bilete cu mesaje simple,
scrise în limba română
- utilizarea diverselor aplicații digitale
pentru corespondență în limba română
(e-mail, whatsApp, sms)

Domenii de
conținut
Sugestii de
contexte de
comunicare/
vocabular

- operarea cu numere, date, operații și cu
unități de măsură, în contexte de
comunicare privind aspecte din viața reală
- aplicarea regulilor de despărțire în silabe,
de ortografie și de punctuație în textele
redactate
4.3. Manifestarea interesului pentru
redactare de mesaje în limba română
- schimb de bilete cu mesaje scrise în
limba română
- utilizarea diverselor aplicații digitale
pentru corespondență (e-mail, whatsApp,
sms)
- realizarea de afișe pentru evenimente
- realizarea de anunţuri scurte/anunţuri
publicitare etc.

A1
Domenii de prioritate imediată: saluturi,
prezentare personală, clasa, casa,
cumpărături, îmbrăcăminte, activităţi
curente, timp liber, preferinţe, relaţii
sociale, unități de măsură pentru timp,
valoare și cantitate
Personaje preferate
Orașe și locuri din spaţiul cultural
respectiv
Sărbători naţionale
Numere și operații simple cu numere

- operarea cu numere, date, operații și cu
unități de măsură, în contexte de comunicare
privind aspecte din viața reală
-aplicarea regulilor de despărțire în silabe,
de ortografie și de punctuație în textele
redactate
4.3. Manifestarea interesului pentru o
exprimare corectă și coerentă în scris, în
limba română
- utilizarea diverselor aplicații digitale
pentru corespondență (e-mail, whatsApp,
sms)
- exerciții de scriere creativă
- exerciții de autoevaluare și interevaluare a
mesajelor scrise în limba română

A2

B1

Propria persoană
Familia
Aspecte de istorie/geografie/ științe/ educație
civică/arte
Țări
Persoane celebre: sportivi, exploratori, artiști
Activităţi de interes: muzică, sport, sporturi
extreme, protecţia animalelor/ protecţia
mediului
Tradiţii și obiceiuri specifice
Numere și operații cu numere

Profilul personal
Viaţa cotidiană
Obiective și hărţi turistice
Curiozităţi ale naturii
Curiozităţi din istorie
Curiozități mondene
Comportamentul eco
Personalităţi din domenii diverse
Viaţă sănătoasă/ stil de viaţă sănătos/
sport/ alimentaţie sănătoasă
Evenimente culturale
Numere și date

Gramatică
funcţională
(acte de vorbire /
funcţii ale
limbii, inclusiv
convenţii
socio-culturale)

A se prezenta
A cere și a oferi informaţii
A cere scuze
A mulţumi
A da un ordin
A situa în timp
A exprima preferinţe
A participa la conversaţii simple pe
subiecte cunoscute
A descrie persoane, lucruri, locuri
A relata lucruri simple la timpul prezent,
trecut, viitor
A participa la schimburi verbale
orale/scrise simple
A scrie texte funcționale scurte, scrise cu
litere de tipar mari și mici
A opera cu numere și date simple
A opera cu concepte specifice unităților de
măsură uzuale

A participa la conversaţii pe subiecte
accesibile
A descrie persoane, obiceiuri, activități
A exprima acordul/ dezacordul
A relata activităţi la timpul prezent, trecut,
viitor
A dialoga pe teme cunoscute
A face invitaţii
A compara
A iniția schimburi verbale
orale/scrise
A citi texte cu tematici accesibile
A scrie texte funcționale și imaginative
A citi texte literare și informative de
dimensiuni accesibile
A scrie texte funcționale cu intenții variate,
scrise cu litere de tipar și de mână mari și
mici
A opera cu numere și date
A opera cu concepte specifice unităților de
măsură simple

A relata fapte trăite, întâmplări citite,
la timpul prezent, trecut, viitor
A participa la conversaţii pe subiecte
variate
A face planuri; a exprima intenţii;
a da instrucţiuni; a exprima condiţii; a
propune/a sugera
A redacta texte funcționale variate
A exprima opinii
favorabile/defavorabile
A fac /a accepta /a refuza o invitaţie
A descrie personaje din texte citite,
locuri, obiecte
A citi texte literare și informative cu
subiecte diverse
A scrie texte funcționale și
imaginative
A opera cu numere, operații cu
numere și cu concepte specifice
unităților de măsură

Domenii de
conținut
Sugestii de
contexte de
comunicare/
vocabular

Gramatică
funcţională
(acte de vorbire /
funcţii ale
limbii, inclusiv
convenţii
socio-culturale)

A1

A2

B1

Domenii de prioritate imediată: saluturi,
prezentare personală, clasa, casa,
cumpărături, îmbrăcăminte, activităţi
curente, timp liber, preferinţe, relaţii
sociale, unități de măsură pentru timp,
valoare și cantitate
Personaje preferate
Orașe și locuri din spaţiul cultural
respectiv
Sărbători naţionale
Numere și operații simple cu numere

Propria persoană
Familia
Aspecte de istorie/geografie/ științe/ educație
civică/arte
Țări
Persoane celebre: sportivi, exploratori, artiști
Activităţi de interes: muzică, sport, sporturi
extreme, protecţia animalelor/ protecţia
mediului
Tradiţii și obiceiuri specifice
Numere și operații cu numere

Profilul personal
Viaţa cotidiană
Obiective și hărţi turistice
Curiozităţi ale naturii
Curiozităţi din istorie
Curiozități mondene
Comportamentul eco
Personalităţi din domenii diverse
Viaţă sănătoasă/ stil de viaţă sănătos/
sport/ alimentaţie sănătoasă
Evenimente culturale
Numere și date

A se prezenta
A cere și a oferi informaţii
A cere scuze
A mulţumi
A da un ordin
A situa în timp
A exprima preferinţe
A participa la conversaţii simple pe
subiecte cunoscute
A descrie persoane, lucruri, locuri
A relata lucruri simple la timpul prezent,
trecut, viitor
A participa la schimburi verbale
orale/scrise simple
A scrie texte funcționale scurte, scrise cu
litere de tipar mari și mici
A opera cu numere și date simple
A opera cu concepte specifice unităților de
măsură uzuale

A participa la conversaţii pe subiecte
accesibile
A descrie persoane, obiceiuri, activități
A exprima acordul/ dezacordul
A relata activităţi la timpul prezent, trecut,
viitor
A dialoga pe teme cunoscute
A face invitaţii
A compara
A iniția schimburi verbale
orale/scrise
A citi texte cu tematici accesibile
A scrie texte funcționale și imaginative
A citi texte literare și informative de
dimensiuni accesibile
A scrie texte funcționale cu intenții variate,
scrise cu litere de tipar și de mână mari și
mici
A opera cu numere și date
A opera cu concepte specifice unităților de
măsură simple

A relata fapte trăite, întâmplări citite,
la timpul prezent, trecut, viitor
A participa la conversaţii pe subiecte
variate
A face planuri; a exprima intenţii;
a da instrucţiuni; a exprima condiţii; a
propune/a sugera
A redacta texte funcționale variate
A exprima opinii
favorabile/defavorabile
A fac /a accepta /a refuza o invitaţie
A descrie personaje din texte citite,
locuri, obiecte
A citi texte literare și informative cu
subiecte diverse
A scrie texte funcționale și
imaginative
A opera cu numere, operații cu
numere și cu concepte specifice
unităților de măsură

Sugestii metodologice
Actuala programă de limba română pentru adulţii beneficiari ai unei forme de protecţie
internaţională şi resortisanţi ţări terţei îşi propune să asigure dezvoltarea de competenţe-cheie de
comunicare în limba română şi sensibilizare culturală care să le faciliteze procesul de integrare
locală.
Structura programei este subsumată unei viziuni curriculare centrate pe trei componente:
a) componenta lingvistică ce fundamentează competenţa de comunicare, sprijinind procesul de
înțelegere și de învățare formală, informală și nonformală a limbii române;
b) componenta interrelaţională ce vizează formarea comportamentului comunicativ, fapt ce
contribuie la dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare socio-culturală, obţinerea independenţei
şi autosusţinere a acestor persoane în procesul de integrare în România;
c) componenta culturală ce urmărește descoperirea contextului cultural local şi a patrimoniului
naţional contribuind, în mod direct, la dezvoltarea personală a cursantului.
Aceste componente au caracter instrumental şi formativ, fiind în raport de complementaritate,
ceea ce determină o abordare integrată în demersul didactic de aplicare a programei.
În procesul de predare-învățare-evaluare, se face trecerea progresivă de la nivelul elementar în
deţinerea competenţelor-cheie la nivelul intermediar, respectându-se principiul gradualității
achizițiilor.
Situarea cursantului în centrul activităților destinate formării competențelor cheie de limba
română, prin operaționalizarea cunoștințelor îi asigură acestuia adaptarea la contexte de
comunicare diverse, favorizând controlul propriei formări.
În contextul ofertei de conținut al programei, profesorul este perceput ca o personalitate flexibilă,
creativă, care își proiectează demersul achizițional prin raportare la profilul cursanţilor BPI sau
RTT și la cerințele pragmatice și funcționale ale comunicării eficiente și ale inserției sociale ale
acestora.
Finalitatea urmărită prin oferta de conținut constă în formarea unui individ bi(multi)lingv,
utilizator al limbii române:
- cu o conduită verbală autonomă, capabil să aleagă și să utilizeze eficient registrul lingvistic
adecvat situației de comunicare în primul an de la sosirea sa în România;
- cu abilitatea
- de a utiliza competențele proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa
cotidiană;
- de a exprima și de a-și asuma valorile proprii în contextul alterității lingvistice și
culturale;
- de a valorifica, comparativ, experienţele lingvistice anterioare;
- de a continua procesul de învăţare.
Se recomandă ca profesorul să îşi structureze demersul didactic în funcţie de specificul
individual şi colectiv al grupei de cursanţi, însă în proiectarea scenariului didactic să se ţină cont

de necesitatea exersării integrate a celor patru competenţe de bază (receptare şi producere de
mesaj oral, receptare şi producere de mesaj scris).
Principiile didactice16 care trebuie să ghideze procesul de predare-învăţare-evaluare sunt:
- abordarea comunicativ-funcţională a conţinutului lingvistic, pornind de la faptele de
limbă, actele de vorbire şi dobândind aplicaţie în utilizarea contextuală a cunoştinţelor;
- accentuarea caracterului interactiv al însuşirii limbii, având în vedere abordarea limbii ca
„limbă în funcţiune”, în variantele ei orale şi scrise, ca instrument al exprimării şi al
autoexprimării;
- transpunerea activităţilor de predare/învăţare în medii socio-lingvistice reale, în contexte
nonformale şi informale și re-crearea unor „realităţi exterioare” în sala de curs.
- implementarea demersurilor didactice de însuşire şi exersare activă, ludică a limbii;
- valorificarea creativă a experienţelor lingvistice anterioare, prin proiectarea scenariilor
didactice raportate la valorificarea experiențelor de viață și a cunoștințelor de limbă, prin
dezvoltarea simţului lingvistic şi al conştiinţei lingvistice;
- susţinerea perspectivei holistice asupra achiziţiei limbii, prin proiectarea activităţilor
didactice centrate pe dezvoltarea/exersarea integrată a competenţelor de bază (receptare
de mesaj oral, producere de mesaj oral, receptare de mesaj scris, producere de mesaj
scris), într-o manieră complementară;
- abordarea, ca noţiuni-ancoră, a conceptelor de gramatică, având rol orientativ în
exersarea contextuală a limbii, înţelegerea acestora având rolul de a susţine gândirea
metalingvistică, de a orienta mecanismele de autocorectare şi de a motiva preocuparea
pentru exprimarea corectă, controlată şi eficientă, adaptată la specificul situaţiei de
comunicare;
- stimularea gândirii creative prin limbă, în vederea formării unei personalităţi autonome,
capabile să-și prezinte propriile păreri, să accepte diversitatea de idei şi opinii;
- implementarea în conţinut a viziunii interculturale, în vederea asimilării limbii prin
conţinuturi culturale reprezentative.
Metode propuse pentru activitățile de învățare:
METODE DE ÎNVĂŢARE PRIN COMUNICARE ORALĂ:
-Descrierea: ca modalitate de particularizare a unui individ, obiect sau fenomen prin prezentarea
de însuşiri specifice pe fondul însuşirilor esenţiale, generale ale clasei din care face parte.
Pentru repere teoretice şi practice, se propune următoarea bibliografie orientativă:
Norel, Mariana; Pop, Liana, Limba română ca a doua limbă. Modul pentru dezvoltarea profesională a personalului
didactic, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Proiectul pentru învăţământ rural, Editura Educaţia 2000+, Bucureşti,
2005;
Platon, Elena (coord.), Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul gimnazial,
Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2011;
Tódor, Erika Mária, Predarea-învățarea limbii române ca nematernă. O alternativă a lingvisticii aplicate, Editura
Scientia, Cluj-Napoca, 2009.
16

-Explicaţia: în utilizarea eficientă a acestei metode, este esenţial ca aceasta să fie precisă, concisă
şi accesibilă, adică adaptată nivelului experienţei lingvistice şi cognitive a cursanţilor.
-Povestirea: caracterizată prin prezentarea unei întâmplări simple de către un participant, la
persoana I.
-Conversaţia: instruire cu ajutorul întrebărilor şi răspunsurilor în scopul realizării unor sarcini şi
situaţii de învăţare. Ca metodă verbală, conversaţia contribuie operaţional la realizarea
obiectivelor urmărite, iar întrebările constituie instrumentul metodei ce trebuie să satisfacă
următoarele cerinţe:
- să respecte succesiunea logică a sarcinilor de învăţare;
- să stimuleze gândirea cursantului orientând atenţia spre elementele importante, dar neglijate,
ale unei situaţii-problemă;
- să ajute cursanţii în a-şi valorifica şi reorganiza propriile cunoştinţe, pentru a ajunge la noi
structuri cognitive prin întrebări ajutătoare, necesare rezolvării unor situaţii problematice;
- să fie clare şi precise.
-Brainstorming sau furtuna de idei : metoda prin care, pornind de la un cuvânt, idee, paradigmă
se notează toate ideile participanţilor fără să fie emise judecăţi de valoare cu privire la legătura
dintre subiectul expus şi răspunsurile participanţilor.
- Metoda ciorchinelui: se poate utiliza mai ales în etapa de reactualizare a structurilor
predate/învăţate anterior, sau în etapa de prezentare, cursanţii fiind puşi în situaţia de a stabili
conexiuni între elementele studiate, de a se implica activ în procesul de gândire.
METODE DE ÎNVĂŢARE PRIN COMUNICARE SCRISĂ:
- Lectura explicativă
- Organizatorul grafic: ca metodă de învăţare activă, facilitează esenţializarea unui material
informativ, schematizând ideea/ideile. Metoda aceasta ajută cursanţii să poată face o corelare
între ceea ce ştiu şi ceea ce urmează să înveţe sau ceea ce vor trebui să răspundă, iar profesorii să
stabilească obiectivele lecţiei, să conştientizeze mai bine ceea ce vor să predea şi ceea ce vor să
evalueze, să descopere punctele tari şi slabe ale cursanţilor, pentru a le oferi sprijin.
METODE DE ÎNVĂŢARE PRIN EXPLORARE A REALITĂŢII:
- Observarea: constă în urmărirea sistematică de către cursant a obiectelor şi fenomenelor din viaţa
reală, din experienţă personală, în scopul surprinderii însuşirilor semnificative ale acestora.
- Demonstraţia: utilizată în activităţile de dobândire de noi cunoştinţe şi formare de deprinderi,
consolidare şi sistematizare.
METODE DE ÎNVĂŢARE BAZATE PE ACŢIUNE:
-Exerciţiul: constă în repetarea conştientă a unei acţiuni pentru a o perfecţiona, având ca termen
de comparaţie un model, cu scopul de a o automatiza.
-Studiul de caz: vizează dezvoltarea unor principii şi valori morale prin expunerea unei situaţii
anonime şi purtarea unor discuţii pe marginea subiectului pro şi contra comportamente, atitudini
şi decizii.
-Jocul de rol: se bazează pe ideea că se poate învăţa nu numai din experienţa directă ci şi din cea
simulată. Scopul este de a-i pune pe participanţi în ipostaze care nu le sunt familiare tocmai

pentru a-i ajuta să înţeleagă situaţiile respective și pe alte persoane care au puncte de vedere,
responsabilităţi, interese, preocupări și motivaţii diferite. De asemenea, de multe ori
încremenirea în propriul proiect ne împiedică să vedem posibile variaţii şi alternative ale
propriilor roluri. Din această perspectivă, prin jocul de rol cursanţii pot învăţa despre ei înşişi,
despre persoanele şi lumea din jur intr-o manieră interactivă. Simularea prin joc de rol duce la
creşterea gradului de adaptabilitate și la ameliorarea relaţiilor dintre persoane, dezvoltând în
acelaşi timp gândirea critică, capacitatea de exprimare și cea empatică.
Evaluarea
Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. Se recomandă cu prioritate
metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului cursanţilor,
centrarea pe progresul personal, autoevaluarea.
Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la competenţele specifice. De
asemenea, evaluarea orientează profesorul în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună
adecvare la particularităţile individuale ale cursanţilor.
http://www.ilr.ro/exemple-de-teste-pentru-autoevaluare/

EXEMPLE DE FIŞE DE EVALUARE PENTRU CURSANŢII
ADULŢI 17
NIVEL A1
*Documentul Nivel A1 anexa conţine alte tipuri de exerciţii care pot
apărea în testele de nivel A1.

ÎNŢELEGEREA UNUI TEXT SCRIS

25 de puncte

1.Citiţi câteva informaţii despre vreme şi stabiliţi corespondenţa lor cu
afirmaţiile de la a la g. Atenţie, două propoziţii sunt în plus!
1. Săptămâna trecută a fost frig în toată ţara.
2. Azi vremea a fost frumoasă, dar nu foarte caldă.
3. La prânz, temperatura a fost foarte mare.
4. Condiţiile meteo sunt obişnuite pentru această lună.
5. Pe litoral vremea este frumoasă şi apa este caldă.
a. La mare, cerul este senin şi puteţi face baie.
b. Astăzi vremea a fost plăcută, dar mai rece dimineaţa.
c. Vremea este normală pentru perioada aceasta.
d. Vremea a fost foarte caldă la amiază.
e. Pe litoral, vremea e foarte rece.
f. Săptămâna trecută a plouat în toată ţara.
g. Săptămâna trecută a fost rece în toată ţara.
B. Mihai este la mare şi scrie o scrisoare acasă. Puneţi în ordine fragmentele din
scrisoarea lui.
6.

a. Mai rămân până joi, apoi plec spre Braşov.

7.

b. Am ajuns cu bine la Mangalia.

8.

c. Vremea e minunată şi camera de hotel e bună.

9.
10.

d. Cu drag, Mihai.
e. Dragă mamă,

Indicatie de folosire teste de nivel elaborate de Insititutul Limbii Romane – autoriitatea competenta in certificarea
nivelului de cunoastere a limbii romane. Exemple de teste sunt disponibile pe site-ul, accesibil la
http://www.ilr.ro/exemple-de-teste-pentru-autoevaluare/
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EXPRIMARE SCRISĂ

25 de puncte

A. Citiţi mesajul, apoi răspundeţi. (40 de cuvinte)
Dragă mamă,
Sunt la facultate până la ora 14.
Nu ajung acasă la prânz, pentru
că rămân la bibliotecă.
Dacă vrei să cumpăr ceva
de la piaţă, te rog să scrii un mesaj.

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
...............................................................
...............................................................

Claudia

Descrieţi o persoană din familia voastră sau un prieten.
Specificaţi: caracteristicile fizice şi psihice, vârsta, profesia şi
locul de muncă, hobby-uri etc. (60 de cuvinte)

ÎNŢELEGERE ŞI EXPRIMARE ORALĂ (I, II)

50 de puncte

I. ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ

25 de puncte

A. Ascultaţi dialogurile următoare şi precizaţi ce a cumpărat fiecare persoană de la
magazin. Alegeţi imaginea potrivită:

1. Mirela:

a

b

c

2. Florin:

a

b

c

3. Corina:

a

b

c

4. Bunicul:

a

b

c

5. Oana:

a

b

c

B. Ascultaţi următorul anunţ şi selectaţi răspunsul corect:
6. Auzim acest anunţ în

a. gară.
b. aeroport.
c. staţia de metrou.

7. Acum vine un tren

a. rapid.
b. personal.
c. accelerat.

8. Trenul staţionează la linia

a. numărul 4.
b. numărul 3.
c. numărul 2.

9. Trenul pleacă la

a. Bucureşti.
b. Cluj-Napoca.
c. Baia-Mare.

10. Trenul stă în gară

a. un sfert de oră.
b. treisprezece minute.
c. douăzeci de minute.

II. EXPRIMARE ORALĂ

25 de puncte

A. Conversaţie dirijată
B. Monolog
Priviţi imaginile de mai jos şi descrieţi sporturile pe care le practică fiecare
persoană. Faceţi comparaţii între diferite tipuri de sporturi şi exprimaţi-vă
preferinţele sau motivaţi de ce nu agreaţi un anumit sport.

C. Interacţiune verbală
Studentul A: Sunteţi chelner/chelneriţă într-un restaurant. Recomandaţi o mâncare
şi o băutură speciale pentru clientul vostru.
Studentul B: Sunteţi client(ă) într-un restaurant. Aţi citit meniul. Întrebaţi chelnerul
ce poate recomanda din meniu pentru dumneavoastră şi pentru partenerul/
partenera dumneavoastră, care este vegetarian(ă).

TEXTELE PENTRU EXERCIŢIILE AUDIO
A.
Vânzătoarea: Ce vreţi să cumpăraţi?
Mirela: O umbrelă, vă rog.
Vânzătoarea: Dumneavoastră ce doriţi?
Florin: Am nevoie de o hartă.
Vânzătoarea: Doriţi ceva?
Corina: Da, vă rog. Un fular colorat.
Vânzătoarea: Ce ziar doriţi?
Bunicul: Am nevoie de un ziar cu anunţuri publicitare.
Vânzătoarea: Bună ziua, doamna Pop. Ce cumpăraţi azi?
Oana Pop: Ca de obicei, două kilograme de mere.
B.
Trenul accelerat numărul 427 soseşte în staţie la linia 3. Trenul vine din direcţia
Bucureşti şi pleacă în direcţia Baia-Mare, la ora optsprezece şi treizeci de minute. Trenul
staţionează cincisprezece minute. Vă rugăm, poftiţi în vagoane! Vă dorim „Călătorie
plăcută”!

CHEIA EXERCIŢIILOR
ÎNŢELEGEREA UNUI TEXT SCRIS:
A. 1. g; 2. b; 3. d; 4. c; 5. a; B. 6. e; 7. b; 8. c; 9. a; 10. d.
ÎNŢELEGEREA ŞI EXPRIMAREA ORALĂ
ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ
A. 1. a; 2. c; 3. c; 4. a; 5. b; B. 6. a; 7. c; 8. b; 9. c; 10. a

NIVEL A2
*Documentul Nivel A2 anexa conţine alte tipuri de exerciţii care pot apărea în testele de
nivel A2.

ÎNŢELEGEREA UNUI TEXT SCRIS

25 de puncte

2.Potriviţi următoarele enunţuri cu descrierea sensului lor. (Fiecare poziţie valorează 50
de sutimi.)
Liftul nu funcţionează!
Nu intraţi cu mâncare!
Accesul interzis!
Nu aveţi voie să deschideţi frigiderul cu
îngheţată!
l. Nu folosiţi aparatul de fotografiat!
m. Păstraţi distanţa!
n. Spălaţi-vă pe mâini!
o. Luaţi numai o pungă de plastic!
p. Vă rog să restituiţi volumele peste o
săptămână!
q. Nu aveţi voie să împrumutaţi acest act!

C. Nu vă apropiaţi prea mult!
D. Nu ţineţi cărţile mai mult de şapte zile!
E. Sunteţi singurul care poate folosi
permisul.
F. Trebuie să folosiţi scările!
G. Nu aveţi voie să intraţi aici!
H. Nu fotografiaţi obiectele!
I. Lăsaţi produsele alimentare afară!
J. Vânzătorul vă va servi cu produsul dorit!
K. Folosiţi apa şi săpunul!
L. Nu folosiţi mai multe pungi!

h.
i.
j.
k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

B. Puneţi în ordine paragrafele din următorul text:
Transportul în oraşe – prezent şi viitor
Este nevoie, de exemplu, de soluţii pentru un transport mai rapid şi mai comod. Dacă
numărul de locuitori creşte, vor fi mai multe mijloace de transport, deci mai multă poluare,
mai mult zgomot şi stres
... În unele oraşe, mulţi oameni folosesc acum trenul în loc de maşină.
B.

C.

O altă alternativă e trenul maglev (magnetic levitation). Primul tren comercial maglev
a început să funcţioneze în 2004, între Aeroportul Internaţional Puidong şi Shanghai.
Vehiculul poate merge cu 430 km/ oră.

D.

În 1975 au existat în lume cinci oraşe cu o populaţie mai mare de zece milioane de
locuitori. Până în 2015, numărul lor va ajunge la douăzeci şi trei. Mulţi oameni cred că
acesta este un lucru pozitiv. Dezvoltarea oraşelor înseamnă însă nu numai facilităţi, dar şi
pericole şi probleme.

E.

De exemplu, în capitala Malaeziei, Kuala Lumpur, un tren foarte rapid transportă
călătorii de la aeroport în centrul oraşului în douăzeci şi cinci de minute, iar un taxi are
nevoie pentru acelaşi traseu de cincizeci de minute. În Bangkok, capitala Thailandei, se
construiesc două căi ferate suspendate. Şi metroul reduce mult traficul de suprafaţă.

F.

Vom vedea, în viitor, dacă aceste soluţii vor rezolva problema transportului sau alte
invenţii vor fi necesare. Ne întrebăm, de asemenea, dacă dezvoltarea urbană va avea o
limită sau întreg Pământul va fi o uriaşă metropolă.
(după „Descoperă”, nr. 3/ martie 2007)
11.

12.

13.

14.

15.

EXPRIMARE SCRISĂ

25 de puncte

B. Sunteţi în vacanţă la mare de două zile. Scrieţi o carte poştală pentru familia
voastră despre locul în care sunteţi şi cum vă simţiţi. (60 de cuvinte)
C. Aveţi o fermă agricolă şi, în timpul verii, aveţi nevoie de ajutor. Scrieţi un anunţ
pentru studenţii care vor să lucreze în vacanţă. Daţi informaţii despre: cum se
poate ajunge la fermă, cazare, masă, ce trebuie să facă persoanele care vor veni,
cât timp aveţi nevoie de ajutor, câţi bani oferiţi, ce se mai poate face în localitatea
voastră. (80 de cuvinte)

ÎNŢELEGERE ŞI EXPRIMARE ORALĂ (I, II)

50 de puncte

I. ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ

25 de puncte

C. Doi prieteni se întâlnesc pe stradă şi stau de vorbă. Ascultaţi conversaţia lor şi alegeţi
un cuvânt din coloana B pentru fiecare propoziţie din coloana A. Cuvintele din
coloana B pot fi folosite de mai multe ori, iar unele dintre ele nu vor fi necesare.
A

B
a. luni

1. Melania şi prietenii ei joacă tenis.

b. marţi

2. Cristi are un test.

c. miercuri

3. Melania şi prietenii ei se uită la filme.

d. joi

4. Dan şi Ana au examen.

e. vineri

5. Melania şi Cristi vor vorbi la telefon.

f. sâmbătă
g. duminică

B. Ascultaţi un text publicitar despre hotelul Meteor şi decideţi dacă propoziţiile de
mai jos sunt adevărate (A) sau false (F).
6. Hotelul Meteor e aproape de mare sau de ocean.
7. Există trei tipuri de locuri de cazare la hotel.
8. Hotelul există de doi ani.
9. Există multe lucruri noi şi moderne în bucătărie şi în restaurant.
10. Clienţii pot folosi piscina toată ziua.

II. EXAMINARE ORALĂ

25 de puncte

A. Conversaţie dirijată
B. Monolog
Priviţi imaginile de mai jos şi comparaţi, din diferite puncte de vedere, mijloacele de
transport. Exprimaţi şi motivaţi preferinţele voastre.

C. Interacţiune verbală
Studentul A: Sunteţi în vacanţă într-un oraş de lângă mare şi staţi la hotel. Discutaţi cu
recepţionerul (Studentul B) pentru a afla informaţii despre modalităţ ile în care vă puteţi
petrece timpul în oraş. Întrebaţi despre posibilităţile de: a vedea filme, a merge la
spectacole de teatru, a cunoaşte persoane noi. Apoi daţi câteva informaţii despre oraşul în
care locuiţi.
Studentul B: Sunteţi recepţioner la un hotel dintr-un oraş de lângă mare. Un turist
(Studentul A) doreş te informaţ ii despre modalităţ ile în care îşi poate petrece timpul în
oraş. Răspundeţi la întrebările lui şi faceţi şi alte sugestii. Apoi puneţi câteva întrebări
despre oraşul în care locuieşte turistul. Întrebaţi despre: locaţie, climă, posibilităţi de a
petrece timpul liber.

TEXTELE PENTRU EXERCIŢIILE AUDIO
A.
Cristi: Bună, Melania. Ce faci?
Melania: Salut, Cristi. Aştept nişte prieteni. Mergem împreună să jucăm tenis.
Cristi: Excelent! Dar unde jucaţi?
Melania: Închiriem în fiecare vineri un teren lângă stadion. Vrei să vii cu noi?
Cristi: Vreau, dar nu pot. Mâine dimineaţă am un test foarte dificil, dar după aceea sunt liber. Ce ziceţi de o
partidă de baschet?
Melania: Nu cred, de obicei sâmbătă după-masa mergem cu bicicletele în parc şi seara ne uităm la filme.
Cristi: Şi duminică?
Melania: Trebuie să vorbesc cu prietenii mei. Ştiu că Dan şi Ana au un examen marţi. Poate mai studiază
duminică şi luni. Dar vorbesc cu ei şi te sun duminică dimineaţa să îţi spun. Cristi: Ok. Aştept telefonul tău. Ciao!
Melania: Salut! Hei, Robert, în sfârşit! Unde sunt ceilalţi?
B.
Hotelul Meteor oferă condiţii excelente pentru toţi turiştii care doresc să petreacă pe această insulă zile plăcute şi
relaxante. Avem camere cu un pat şi cu două paturi, dar şi apartamente. Oameni din toată lumea pot să recomande
acest hotel. Mulţi clienţi se întorc aici pentru că le-a plăcut sejurul oferit de noi. Acum doi ani am construit trei
etaje noi, iar luna trecută am terminat renovarea la etajele mai vechi. Suntem cunoscu ţi pentru o bucătărie
excelentă şi un restaurant modern, iar în acest an am cumpărat multe aparate moderne pentru sala de gimnastică. În
plus, clien ţii au acces, în fiecare dimineaţă, la o piscină mare şi foarte modernă. Astfel, standardul hotelului nostru
este acum şi mai bun.

CHEIA EXERCIŢIILOR
ÎNŢELEGEREA UNUI TEXT SCRIS:
A. (Pentru exerciţiul A fiecare poziţie valorează 50 de sutimi.) 1. d; 2. g; 3. e; 4. h; 5. f; 6. a; 7. i; 8. j; 9. b; 10. c;
B. 11. c; 12. a; 13. d; 14. b; 15. e.
ÎNŢELEGEREA ŞI EXPRIMAREA ORALĂ
ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ:
A. 1. e; 2. f; 3. f; 4. b; 5. g; B. 6. A; 7. A; 8. F; 9. F; 10. F.

NIVEL B1
*Documentul Nivel B1 anexa conţine alte tipuri de exerciţii care pot apărea în testele
de nivel B1.

COMPREHENSIUNE DE LECTURĂ. COMPETENŢĂ GRAMATICALĂ (I, II)
25 de puncte
I. ÎNŢELEGEREA UNUI TEXT SCRIS

10 puncte

A. Citiţi textul şi decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F):

Importanţa somnului pentru organism
Somnul este extrem de important pentru organism. În timp ce dormim, organismul
nostru îşi reface rezervele de energie.
La Universitatea din Chicago, un experiment făcut pe 11 tineri sănătoşi a arătat cu
claritate care sunt efectele lipsei de somn. Cei 11 tineri au dormit doar patru ore pe noapte,
timp de şase zile. La sfârş itul experimentului, celulele corpului lor funcţionau la fel cu
celulele unei persoane de 60 de ani. De asemenea, s-a constatat că lipsa somnului creşte
riscul apariţiei infecţiilor şi a bolilor aparatului circulator.
Efectele lipsei de somn sunt de două feluri: efecte imediate şi efecte pe termen lung.
Printre efectele imediate se numără: somnolenţa, afectarea temporară a memoriei, continua
stare de oboseală, schimbarea dispoziţiei, dificultatea de concentrare. A doua categorie de
efecte cuprinde: îmbătrânirea mai rapidă decât cea normală, oboseala cronică, pierderea
cronică a memoriei, apariţia infecţiilor, a bolilor cardiovasculare şi altele.
Un profesor de la un centru de studiere a somnului din Brazilia spune: „Dacă ar şti ce
se întâmplă cu cineva care nu doarme suficient, oamenii s-ar gândi mai mult înainte de a
spune că somnul este o pierdere de timp sau că e doar pentru leneşi”.
Ce se întâmplă însă când simţim că vrem să dormim după-amiaza? Acesta nu este un
semn că nu dormim suficient noaptea. Somnolenţa de după-amiază este absolut normală, fiindcă
este cauzată de o scădere a temperaturii corpului şi de faptul că, după ce mâncăm, creierul
nostru nu mai primeşte destul oxigen. Probabil că acesta este motivul pentru care, în unele ţări,
după masa de prânz, oamenii îşi fac siesta, adică iau o pauză şi trag un pui de somn.

3.După experiment, organismele tinerilor testaţi au funcţionat similar cu ale
unor persoane în vârstă.
2. Lipsa somnului provoacă, pentru o vreme, reducerea capacităţii de memorare.
3. În general, oamenii nu ştiu ce se întâmplă cu corpul lor atunci când nu dorm destul.
4. Somnolenţa de după-amiază apare din cauză că, în timpul nopţii, dormim prea puţin.
5. Simţim nevoia să dormim după-masă deoarece creşte cantitatea de oxigen din creier

B. Citiţi textul de mai jos şi aranjaţi informaţiile în ordinea în care ele apar în text:
Tabere pentru tineri
Pentru vara lui 2007, ANT (Autoritatea Naţională pentru Tineret) pune la dispoziţia tinerilor
un număr de aproape şapte mii de locuri de cazare, în 65 de centre de agrement. Clujenii pot
beneficia de ofertele ANT prin Direcţia judeţeană pentru Tineret (DJT). Taberele pentru tineri nu mai
seamănă deloc cu taberele „tradiţionale”. ANT are o politică mai bună în acest an: centre mai puţine,
dar condiţii mai bune. Partea unde s- a lucrat cel mai mult este cea a serviciilor alimentare: tinerii vor
cunoaşte dinainte meniul, detaliat, pentru fiecare zi de şedere în vacanţă, ca să nu existe niciun fel de
surprize la acest capitol.
Aceste tabere nu sunt destinate doar elevilor şi studenţilor, ci tinerilor, în general. Nu este necesar
ca tinerii să fie încadraţi în sistemul de învăţământ. În plus, pentru fiecare zece persoane care se înscriu
într-unul din programele Direcţiei judeţ ene pentru Tineret, a unsprezecea persoană primeşte gratuitate. Ea
este considerată însoţitor de grup. Această persoană nu trebuie să fie obligatoriu un profesor, cum a fost
înainte, în vechile tabere, ci numai un adult responsabil. El trebuie să rezolve problemele care apar şi să
asigure o bună comunicare între centrul de agrement şi DJT.

Oferta prezintă nu numai tabere de odihnă, ci şi tabere tematice, în toat ă ţ ara, la preţuri
mici. De exemplu, există tabere de engleză, jurnalism, dans, literatură, artă fotografică şi design
vestimentar, dar şi tabere de cantonament sportiv, orientare turistică şi turism montan.
Distracţia începe la mijlocul lunii iunie ş i continuă pe perioada a 13 serii. Fiecare serie
durează câte o săptămână. Preţurile pentru o zi de cazare cu pensiune completă este de 35 de lei şi
poate să ajungă până la 43 de lei, în funcţie de destinaţia aleasă. Preţurile sunt puţin mai mari pentru
taberele tematice.
(după „Foaia Transilvană”, nr. 20/ 2007)

a. În unele tabere se face o selecţie după specializări.

6.

b. O persoană matură are grijă de fiecare grup.

7.

c. Costul biletelor diferă după locul unde se organizează tabăra.

8.

d. E posibil ca unele persoane să nu plătească biletul.

9.

e. În acest an, tinerilor li se oferă un număr foarte mare de tabere de vară.

10.

II. GRAMATICĂ ŞI VOCABULAR

15 puncte

A. Completaţi spaţiile libere cu formele pronominale corespunzătoare:
1. .....-am căutat ieri pe Bogdan să- 2. ..... spun despre întâlnirea noastră. Am sunat- 3. ..... şi
pe Irina, dar nu era acasă şi 4. ....... -am lăsat un mesaj. Dacă ai putea să 5. ........ aju ţi să fac
afişele până mâine, ar fi foarte bine. Te rog, adu- 6. ........ CD-ul cu modelul pe care 7. ...... -am
făcut împreună şi anunţă- 8. ........... pe fete că 9. ..........
întâlnim toţi la mine. Avem multe să
discutăm. Oh! Era să uit. Te rog, aminteşte- 10. .............
părinţilor tăi că mâine sunt invitaţi la
noi la cină.

B. Scrieţi cuvintele din paranteză la forma corectă:
Victor le-a spus (coleg) 11. .............................. lui că nu-i convine programul de lucru.
(Andrei) 12. ............................... nu i-a venit să creadă că Victor va fi capabil să-şi exprime
nemulţumirea şi în faţa ( şef) 13. ............................... său. De fapt, (ei) 14. ............................... le
era frică de consecinţa (atitudine) 15. ............................ lui asupra (echipă) 16. .................. .
C. Alegeţi varianta corectă:
Azi este 2 ianuarie şi mai sunt doar trei zile până 17. ………………. vacanţei. Din păcate, eu
trebuie să mă întorc acasă 18. ………………… terminarea concediului meu. În 24 decembrie,
m-am dus la schi. Am aşteptat atât de mult această vacanţă, încât o lună întreagă m-am gândit
numai la ea. 19. ……...………. mi-am cumpărat mănuşi şi clăpari noi, mi-am luat biletul. Am
ajuns în staţiunea mea favorită şi, 20. ………………. iarna trecută, totul a fost perfect. Dar
21. ......................... m-a sunat vecina mea. Mi-a spus că uşa de la casa mea e deschisă şi că a
văzut şi un geam spart. Acum sunt în tren 22. .............................. o oră. Sunt îngrijorat şi mă
gândesc la ce voi găsi acasă 23. ............................ voi ajunge. Desigur, va trebui să chem
poliţia şi probabil 24. …………..……… voi merge la agenţia de asigurări ca să le spun ce s-a
întâmplat.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

a. la sfârşit
a. înaintea
a. după ce
a. la fel de
a. aseară
a. peste
a. imediat
a. în urmă

b. la sfârşitul
b. înainte
b. după aceea
b. la fel
b. deseară
b. de
b. imediat ce
b. ca urmare a

c. în sfârşit
c. înainte de
c. după cum
c. tot aşa cum
c. deseori
c. după
c. imediat după
c. în urma

d. sfârşitul
d. înainte să
d. după
d. la fel ca
d. câteodată
d. aproape
d. după
d. pe urmă

D. Completaţi spaţiile libere cu derivate ale cuvintelor din dreapta.
O 25. ...................................... prin frumoasa noastră regiune vă va
convinge că aţi făcut o 26. .................................. bună când aţi decis să
vă petreceţi vacanţa aici. Avem, în acest sezon, o 27. ............................
specială pentru oaspeţii noştri: o excursie în zone de o 28. ....................
cu totul specială. Veţi avea 29. .....................................
să admiraţi (şi,
dacă doriţi, şi să escaladaţi!) vârful cu cea mai mare înălţime din munţii
noştri. Vă dorim o şedere cât mai 30. .................... !

25. a se plimba
26. a alege
27. a oferi
28. frumos
29. posibil
30. a plăcea

ELABORAREA UNUI TEXT PE O TEMĂ DATĂ

25 de puncte

r. Sunteţi invitat la o conferinţă pe tema „Spaţiul urban în mileniul trei”. Din păcate,
nu puteţi onora invitaţia. Scrieţi o scrisoare de refuz în care explicaţi motivele
pentru care nu puteţi participa şi prin care prezentaţi scuze gazdelor. (100 de
cuvinte)

Data
Destinatar
Expeditor
Subiect

Luni, 11 Feb 2008 11:42:30
Dora Ardelean <doraardelean@arhitect.com>
Marc Anton <marcanaton@yahoo.com>
Conferinţă

Stimată doamnă Dora Ardelean,
Pe data de 15 martie, 2009, Institutul de Arhitectură organizează o conferinţă intitulată
„Spaţiul urban în mileniul trei”. Vă invităm să participaţi cu o comunicare pe această
temă. Data limită până la care puteţi trimite titlul lucrării dumneavoastră este 1 martie.
Vă vom trimite în curând informaţii despre cazare şi transport, precum şi despre
programul conferinţei. Dacă sunteţi interesată, vă rugăm să confirmaţi participarea în
cel mai scurt timp posibil.
Vă mulţumim!
prof. univ. dr. Marc Anton

M. Aţi fost angajat recent ca administrator al unui bloc de locuinţe. Scrieţi un raport
adresat locatarilor prin care faceţi câteva propuneri pentru înfrumuseţarea şi
întreţinerea spaţiului comun. Menţionaţi materialele de care aveţi nevoie şi
perioada de timp necesară pentru a face lucrările respective. (150 de cuvinte)

ÎNŢELEGERE ŞI EXPRIMARE ORALĂ (I, II)

50 de puncte

I. ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ

25 de puncte

G. Ascultaţi câteva informaţii despre sare. Completaţi spaţiile libere cu un singur
cuvânt:
1. În epoca romană, sarea a funcţionat ca

, pentru că soldaţii romani

au primit mult timp sare în loc de

.

2. În general, se crede despre sare că e periculoasă pentru
poate avea şi

, dar ea

pozitive.

3. Din cauza iernilor mai lungi şi mai

, nordicii au nevoie de o

mai mare de sare.
4. Când corpul are dificultăţi cu adaptarea la frig,
găsească alte

este forţat să

pentru încălzirea organismului.

D. Ascultaţi o conversaţie între o ziaristă şi un psiholog despre violenţa jocurilor pe
calculator. Potriviţi replicile din coloana B cu persoanele din coloana A.
A.

Ziarista

5.

6.

7.

Psihologul

8.

9.

10.

B.
a. Pentru unii copii, jocurile cu arme nu sunt
potrivite.
b. Jocurile pot fi obţinute de copii pentru că nu
se ţine cont de limita de vârstă impusă.
c. Multe jocuri violente sunt cumpărate de către
adulţi pentru copii.
d. Părinţii nu-şi dau seama care sunt adevăratele
dimensiuni ale agresivităţii din jocuri.
e. Din cauza jocurilor, copiii nu mai sunt
preocupaţi de rezultatele la învăţătură.
f. Majoritatea jocurilor propun diverse moduri
de a-ţi omorî adversarul.

II. EXPRIMARE ORALĂ

25 de puncte

D. Conversaţie dirijată
E. Monolog
Priviţi imaginile de mai jos, reprezentând diferite activităţ i pe care copiii le pot face în
timpul lor liber. Descrieţi imaginile ş i discutaţi care dintre activităţi sunt mai
potrivite, mai benefice sau mai negative pentru copii şi de ce.

C. Interacţiune verbală
Studentul A: Sunteţi fotograf profesionist şi aveţi nevoie de un ajutor, care să lucreze
pentru dumneavoastră după-masa. La interviu s-a prezentat un tânăr şi vreţi să aflaţi
dacă este persoana potrivită pentru acest post.
Studentul B: V-aţi prezentat la un interviu pentru un post de fotograf. Vorbiţi despre
calităţile, experienţa pe care o aveţi şi încercaţi să obţineţi postul. Discutaţi despre
programul de lucru, salariu etc.

TEXTELE PENTRU EXERCIŢIILE AUDIO

A.
Sarea, ca multe alte condimente, e esen ţială pentru noi. Dacă acum o folosim numai pentru mâncare, în epoca romană sarea
a funcţionat ca o adevărată valută, pentru că soldaţii romani au primit mult timp salariul în sare. Acum, sarea e foarte ieftină, însă
foarte importantă. Chiar dacă, de obicei, sarea e considerată dăunătoare pentru organism, uneori ea are efecte benefice. Acestea se
manifestă în special iarna. Cercetătorii de la Universitatea din St. Petersburg au demonstrat anul trecut că populaţiile europene din
ţările nordice, unde iernile sunt mai lungi şi mai friguroase, au nevoie de o cantitate mai mare de sare. Atunci când oamenii stau
mai mult în frig, corpul are nevoie de mai mult sodiu, care e folosit în procesele prin care se reglează temperatura corpului. Un
organism care nu se poate adapta uşor la frig, va obliga creierul să găsească noi soluţii pentru încălzire. Pentru acest lucru, e nevoie
de multă energie şi diferite organe din corp vor fi afectate. În aceste perioade, corpul este mai sensibil, mai fragil şi se îmbolnăveşte
mai uşor.
(după „Felicia”, nr. 80/ ianuarie, 2008)
B.
Ziarista: Doamnă psiholog, credeţi că e normal ca orice copil s ă poată cumpăra jocuri pe calculator sau să le descarce direct de pe
internet? Nu credeţi că unii dintre ei sunt prea mici pentru a se distra cu arme în lumea virtuală?
Psihologul: Într-adevăr, mulţi copii cumpără jocuri violente, dar asta numai pentru că vânzătorii nu respectă interdicţia de a vinde
aceste produse copiilor sub 16 ani.
Ziarista: Şi eu am crezut că vânzătorii sunt principalii vinovaţi, dar într-o zi, când mă aflam într-un astfel de magazin, am vă zut
câţiva părinţi care, la sugestia copiilor, cumpărau asemenea jocuri. Psihologul: E o situaţie regretabilă şi greu de înţeles!
Ziarista: Da, ca şi atunci când părinţ ii se relaxează, într-o altă cameră, la televizor şi copiii se joacă fără grijă. Psihologul: Se
întâmplă ca părinţii să profite de această pasiune a copiilor pentru a avea puţină linişte. Ei nu realizează cât este de intensă violenţa
în aceste jocuri ş i consideră că e doar o distracţie. Ziarista: Care consideraţi că sunt efectele negative ale jocurilor asupra copiilor?
Psihologul : Utilizarea lor excesivă îi afectează destul de grav. Nu îi mai interesează performanţele şcolare, competiţia din viaţa
reală, în general. Se poate ajunge la agresiune, iar copiii nu mai comunică deloc cu cei din jur.
Ziarista: E uşor să devină agresivi când multe dintre jocuri nu-i învaţă altceva decât diferite metode de a ucide.
Psihologul: Aceasta este aspectul cel mai tragic al întregii probleme.

CHEIA EXERCIŢIILOR

COMPREHENSIUNE DE LECTURĂ ŞI COMPETENŢĂ GRAMATICALĂ
I. ÎNŢELEGEREA UNUI TEXT SCRIS:
A. 1. A; 2. A; 3. A; 4. F; 5. F; B. 6. e; 7. d; 8. b; 9. a; 10. c.
II. GRAMATICĂ ŞI VOCABULAR:
A. 1. l; 2. i; 3. o; 4. i; 5. mă; 6. mi; 7. l; 8. le; 9. ne; 10. le; B. 11. colegilor; 12. lui Andrei; 13. şefului; 14. lor;
C. atitudinii; 16. echipei; C. 17. b; 18. c; 19. a; 20. d; 21. a; 22. b; 23. b; 24. d; D. 25. plimbare; 26. alegere; 27. ofertă; 28.
frumuseţe; 29. posibilitatea; 30. plăcută.
ÎNŢELEGERE ŞI EXPRIMARE ORALĂ
I. ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ:
C. 1. valută, salariu; 2. organism, efecte; 3. friguroase, cantitate; 4. creierul, soluţii; B. 5. a; 6. c; 7. f; 8. b; 9. d;
10. e.

CONȚINUTURI PE NIVELURI ȘI UNITĂȚI TEMATICE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU
CURSANŢII ADULȚI
Capitol
Unitatea 1

Lectie
1.1. Salutul
Alfabet partea I

1.2 Prezentarea
(Eu sunt...)
Alfabetul partea a
II-a

1.3 Alfabetul
partea a III-a

1.4. Grupuri de
sunete: ce ci ge gi
che chi ghe ghi

A1.1- A1.2
Forme de salut în funcție de
momentele zilei
Prezentare personală- oral
(numele, țara și orașul)
Verbul a fi - pers. I și II oral.
Prezentarea a 10 litere din
alfabet
Identificare consoane,
vocale
Asociere litera -sunet
Literă mică/literă mare
Scrierea prenumelui
Următoarele 10 litere
Consolidare litere învățate
(20 de litere )

Prezentarea a unsprezece
litere
Exerciții de scriere și
asociere sunete-litere
alfabetul complet 31 litere
Conslidare formule de salut
și prezentare personală orală
Identificare grupuri de
sunete

A1.2- A2.2
Consolidare (pentru
persoanele care au învățat
românește informal, dar au
dificultăți de scriere,
pronunție sau pentru cele
care cunosc literele latine)
prezentare alfabet complet
scriere după dictare

A2.2 B1.2
Diftongi, triftongi,
fonetică (accent, cadență)
Semne de punctuație.
Scris de mână, scris de
tipar
Interacțiune orală formule de politețe/
saluturi/ expresii (bine ai
venit/ așa și așa/ toate
bune, mulțumesc/ etc)

Consolidare citire -scriere
(pentru persoanele care au
învățat românește informal,
dar nu au dificultăți de
scriere, pronunție)
Consolidare grupuri de
litere ce ci ge gi che chi ghe
ghi
Reconstituire fragmente de
dialog (cine sunt..);
interacțiune orală; exerciții
pe text; aplicații Cine sunt
eu/Cine ești tu - prezentare
conjugarea verbului a fi

Aprofundare diftongi,
triftongi, fonetică (accent,
cadență)
Prezentare personală oral
și scris
Exemple de exerciții:
blazonul personal, CV,
etc.

Cosolidare litere, exerciții
de scriere- completare de
texte și scriere după dictare,
citire de texte, aplicații
(jocuri, rebus, etc cu
alfabetul)

Aprofundare diftongi,
triftongi, fonetică (accent,
cadență)

Consolidare grupuri de
sunete (che chi ghe ghi) ,
exerciții de scriere-

Aprofundare, aplicații,
exerciții

completare de texte și
scriere după dictare, citire
de texte, aplicații (jocuri,
rebus etc cu grupurile ce ci
ge gi che chi ghe ghi)

Unitatea 2

1.5. Recapitulare
și consolidare 1.1
si 1.2

Scriere și citire
cuvinte simple.

Scriere și citire de cuvinte
cu grad mediu de
dificultate)

Aprofundare, aplicații,
exerciții

1.6. Cine sunt eu?
Cine ești tu?

Pronume personal
Verbul a fi

Pronume personale și
verbul a fi (aplicații
diverse)- consolidare
(asociere pronume cu verb;
asociere pronume/nume)

Interacțiune folosind
pronume personale și
verbul a fi la prezent și
perfect compus (am fost)

1.7 Numerele
Verbul a avea

Numeral 0-10, 11-20
Vârsta: eu am; tu ai

1.8 Recapitulare

Salut, prezentare, verbul a fi
și a avea cifrele,

Formule de salut (diverse
forme de politețe),
prezentare (numele și
câteva cuvinte despre
propria persoană), cifrele
(recunoaștere și aplicații- 1100)

Formule de salut (diverse
forme de politețe folosite
în diverse contexte),
prezentare (numele și
câteva cuvinte despre
propria persoană), cifrele
(recunoaștere exerciții și
aplicații- peste 100

2.1. La curs

Citire text, vocabular,
obiecte din clasă
(mobilier și rechizite)

Text cu grad mediu de
dificultate, comentariu pe
text
Întrebări și răspunsuri
Exerciții și aplicații
Asocierea sală de curs,
gumă de șters, caiet de
limba română, coleg de
bancă

Noțiuni despre gen
a)genul pentru ființecuvinte diferite/ rădăcină

Noțiuni despre gen

Text amplu- citire-scriere
Compunere
Comentariu pe text
Întrebări și răspunsuriformulate de către
cursanți
Construirea de întrebări
după un răspuns dat
Asocierea unei întrebări
cu răspunsul
Exerciții și aplicații
Noțiuni despre gen
Genul- paradigmă și
excepții

text 1

2.2. Noțiuni
despre gen

Numeral 0-100

a)genul pentru ființe-

Numeral și operații
matematice (peste 100)

comună
b)genul pentru obiecte
c) genul neutru
Exerciții și aplicațiiidentificare și asociere

2.3. Articolul
nehotărât (o fată,
un băiat)

2.4. Obiecte din
clasă/culori

2.5. Singular/
plural
2.6. Consolidare

Unitatea 3

Identificarea structurilor nou
introduse (ex: Mihai și
Andreea sunt la școală/ O
fată și un băiat sunt la
școală)
Prezentarea articolului
nehotărât.
Exerciții și aplicații
Text descriptiv
Prezentarea culorilor de bază
(roșu, galben, albastru, verde
etc) în forma masculin
singular.
Identificare culori
Exerciții și aplicații
Teorie, tabel prezentare,
exemple, aplicații și exerciții
Acord masculin /feminin/
număr
Ex: o fată/două fete; un
băiat/doi băieți;
ușă/uși

2. 7 Mijloace de
transport și
simboluri din oraș

Text transport urban

2.8. Recapitulare

Diverse exerciții și aplicații

3.1. Text La piață
vocabular fructe,
legume,
verbul a
cumpăra(indicativ
prezent)

Text
Vocabular, discuții pe text
Prezentare și jocuri
interactive

cuvinte diferite/ rădăcină
comună
b)genul pentru obiecte
c) genul neutru
Exerciții și aplicații.
Compunere de text după
cerință specifică.
Text și vocabular
Prezentarea articolului,
rezolvarea de exerciții.

Exerciții și aplicații

Text descriptiv, prezentare
culori ale obiectelor
învățate
Culori principale și
secundare- acordul
(albastru- albastre)

Text descriptiv, elaborat
Prezentare/Recapitulare
culori
Exerciții și aplicații
Compunere

Prezentare, aplicații și
exerciții
Acord masculin/ feminin/
neutru / număr
(un muzeu/două muzee)

Acord gen și număr
Exerciții și aplicații
Substantiv/adjectiv/număr
(numărul adjectivului,
numărul substantivului,
acordul grupului
substantiv-adjectiv)
Ex: băieți frumoși
Mijloc de transport și
stație ex: avion/aeroport

Text transport aerian si
maritim
Identificarea mijloacelor de
transport folosite până în
prezent
Diverse exerciții și aplicații
Text recunoaștere și
asociere și cantitate

Text și vocabular
Recapitulare articol,
exerciții și aplicații

Diverse exerciții și
aplicații
Text cu vocabular extins
Descriere de fructe și
legume

3.2. Verbul a vrea
(afirmativ/negativ
)

Prezentarea verbului și
aplicații (ex: eu vreau...)

Cantitate
(kilogram și gram)

Cantitate
(kilogram și gram)
Dialog, joc de rol rețete
etc

3.3. Exprimarea
prețului și banii

Text
Prezentare și jocuri de rol

Exerciții cu valori
Prezentare și jocuri de rol

Text
Prezentare și jocuri de rol

3.4. Recapitulare
și consolidare

Diverse exerciții și aplicații

Diverse exerciții și aplicații

Diverse exerciții și
aplicații

3.4.Articolul
hotărât I
Forme și
poziționare

Prezentare teorie-articol
Formele principale (cerc,
pătrat, triunghi)
Stânga, dreapta, jos, sus,
față, spate
Prezentare și jocuri
interactive
Text
Prepoziția de (sală de curs,
kg de mere)
Vocabular alimente
Comunicare

Vocabular cerc pătrat ,
triunghi, dreptunghi, romb
Descrierea poziției
Recunaoștere și asociere

Exercitii+ teorie situații
care impun folosirea
articolului
Cerc pătrat , triunghi,
dreptunghi, romb, trapez
și hexagon
Descriere de obiecte
Text
Rețetă de prăjituri
cantități, produse, verbe
noi etc

Text

Text
Expresii a merge bine/ a
merge ca pe roate / a face

3.7 Cine ești? Ce
este?
Nimic și nimeni

Text
combinat cu afirmativul și
negativul
îmi place mărul (combinația
cu substantivul)
Dubla negație, folosirea
corectă a cuvintelor nimic și
nimeni

Aprofundare

3.8. Recapitulare

Diverse exerciții și aplicații

4.1. Timpul lunile anului,
anotimpurile

Text
prezentare zile, luni,
anotimpuri
vocabular
adverbe de timp (ieri, mâine,
acum etc) este -a fost- va fi
Dacă azi e marți , ieri ce zi a
fost? Mâine ce zi va fi?

Structuri de tipul nu-i
nimeni,
pronume interogative,
cine?/ce?/cui?/nimeni/nimic
/nimănui
Diverse exerciții și
aplicații
Text elaborat
exerciții și aplicații
răspunsuri la întrebări
-calendarul românesc

3.5. Structura Am
nevoie
de...(alimente de
bază)

3.6 Verbele a
merge și a face
îmi place/îmi plac
I

Unitatea 4

Text plus
a avea poftă, chef
Aplicații exerciții, întrebări
etc

Diverse exerciții și
aplicații
Text elaborat
exerciții și aplicații
răspunsuri la întrebări
compunere
Timpul perfect compus (
Ex:am fost)
Calendarul românesc

Unitatea 5

Activitați (verbe) și timpul
(vara/iarna,
weekend/săptămână,
dimineața/seara) lor
Structuri de timp după,
apoi, după ce, din nou
Text
Exerciții și aplicații, jocuri
și sarcini diverse

4.2. Timpul - ora
și momentele zilei

Exprimarea orei
Text Programul de azi
Comunicare Agenda zilei

4.3. Vremeahartă fenomene
meteo

Text
Cum e vremea a(sta)zi?
verbele meteorologice:
plouă, ninge, tună, fulgeră

4.4. Sărbători la
români

Text fotografii cu simboluri
și descriere scurtă a
obiceiurilor
ianuarie- Revelion/ martie mărțișor/ aprilie Paști/ iunie /
ziua copil/ dec/ Crăciun

Paralelă cu sărbătorile
fiecărui participant.
Exerciții și aplicații,
asocieri ale sărbătorilor cu
simboluri și date din
calendar, mâncăruri
tradiționale.

4.5 Numeral
ordinal (primul,
prima,al doilea, al
treilea, al
patrulea)

Prezentare/ tabel
Exerciții și aplicații
1-10

4.6. Verbe la
prezent
(cu terminație în
a, ea, e,i)
4.7. Acțiuni de zi
cu zi

Tabel prezentare cu
conjugări de verbe la
prezent- a mânca, a bea, a
face, a citi
Text (momentele zilei,
diverse verbe, etc)
conjugări, jocuri etc

Prezentare/ tabel
Exerciții și aplicații
strecturi simple folosind
numeral- propoziții ex:În
1989 - Revoluția Română
1 -20 + exprimarea anilor
1998
Verbe neregulate la prezent

4.8. Recapitulare

Diverse exerciții și aplicații

Diverse exerciții și aplicații

5.1. Text La
magazin, obiecte
vestimentare

Text - La cumpărături
vocabular
Răspuns la întrebări

5.2. Pronume
demonstrativ

Pronume de apropiere

Text
Exerciții și aplicații diverse
(piese vestimentare cu
măsuri și culori)
Pronume de apropiere și
depărtare

Curiozități în lume legate
de momentele zilei.

Text elaborat
(introducerea noțiunilor
de mai devreme, mai
târziu)

Text elaborat
Descrie vremea din țara
ta.
Exerciții și aplicații,
jocuri și sarcini diverse
Text Sărbătorile cu texte
detaliate+ sărbători
internaționale
Exerciții și aplicații,
asocieri ale sărbătorilor cu
simboluri și date din
calendar, mâncăruri
tradiționale.
Prezentare/ tabel
Exerciții și aplicații
Text ex: știați că
Momente istorice, invenții
Întrebări text

Verbe nergulate la prezent

Text elaborat
Curiozități în lume legate
anotimpuri
Compunere - agenda unei
zile
Diverse exerciții și
aplicații
Text elaborat- stilul meu
vestimentar
Îmi place/nu-mi place
Pronume și adjective (de
apropiere, depărtare și
identitate)

Unitatea 6

5.3. Recapitulare

recapitularea prețului,
obiectelor, cantităților,
pronumele și vocabularul
temei

Diverse exerciții și aplicații
factură, bon etc

Diverse exerciții și
aplicații
comparare de prețuri,
valoros/ în val de etc..

5.4 Verbe cu
terminația în a (a
cumpăra, a arăta,
a proba)

Text
Tabelexemple de verbe neregulate

Text

5.5 Verbe cu
terminația în i (a
plăti, a citi, a
vorbi)

Text
Tabel
Exemple de verbe neregulate

5.6 Verbe cu
terminația în e (a
merge, a face)
5.7 Verbe cu
terminația în ea (a
vrea, a vedea, a
putea)
5.8 Recapitulare,
consolidare

Exerciții diverse cu grad
scăzut de dificultate

Text
Exemple de verbe
neregulate
Exerciții diverse de
dificultate medie
Text
Tabel
Exemple de verbe
Neregulate
Exerciții diverse de
dificultate medie
Exerciții diverse cu grad
mediu de dificultate

Exerciții diverse cu grad
scăzut de dificultate

Exerciții diverse cu grad
mediu de dificultate

Exerciții diverse cu grad
ridicat de dificultate

Exerciții cu verbe la prezent/
toate grupele 10 verbe

6.1. Acasăvocabular
verbele: a locui, a
sta

Text
Anunț imobiliar- asociere
anunț cu prețuri, cu foto,
persoană cu locuința
potrivită
Consolidare articol
Prepoziții care impun
folosirea articolului

Exerciții cu verbe la
prezent/ toate grupele 20
verbe
Text
Casa mea
întrebări, răspunsuri,
compunere

Exerciții cu verbe la
prezent/ toate grupele +
verbe neregulate
Text
Casa visurilor mele
întrebări, răspunsuri,
compunere

Exerciții cu articol hotărât
și nehotărât

Exerciți/ aplicații/
compunerii cu articol
hotărât și nehotărât

Prezentare teorie
exerciții și aplicații,
propoziții cu cuvinte lipsă
etc

Consolidare teorie
exerciții și aplicații,
propoziții cu cuvinte lipsă
etc

Jocuri, aplicații, exerciții

Text Orașul în care
locuiesc
București
Craiova

Text Orașul natal

Paralelă orașul în care
locuiesc /orașul natal
ce imi place /ce nu-mi
place/ ce este frumos/ ce

6.2 Obiectele de
mobilier
articol hotărât
singular și plural
II
6.3. Prepoziții 1
(în, la, sub, lângă
etc)
6.4. Orașul meu
pronumele de
apropiere

Text

Exerciții diverse cu grad
ridicat de dificultate

Timișoara

Unitatea 7

nu este frumos etc

6.5 Țara mea
pronumele de
depărtare
6.6.Eu și ceilalți
pronumele de
diferențiere și
identiatate

Text despre România

Text

Compunere/ paralelă între
țări

Aplicații și exerciții
celălalt/cealaltă/ceilalți/cele
lelte
același/aceeași/aceiași/acele
ași

Aplicații și exerciții

Aplicații și exerciții

6.7. Prepoziții II
structuri: de la,
până la, către, spre
6.8. Recapitulare

Text Călătoria mea
prezentarea itinerariului

Text elaborat
prezentarea itinerariului cu
detalii
Diverse exerciții și
aplicații

Călătoria meacompunere

7.1.Familia meatext plus citire
meu/mea;
mei/mele etc

Text
gradele de rudenie din
familia nucleu (mama, tata,
frate, soră)
prezentare, exerciții de
fixare la pers. I și II singular

Text elaborat (alte rude din
familia extinsă)
prezentare, exerciții de
fixare la pers. I și II singular
și plural

Text
Aplicație: compunere
prezentarea familiei

7.2. Arborele
genealogic

Structură simplă- părinți,
bunici, frate, soră

Familia până la al X
membru cunoscut

7.3 Conjunctiv

Conjunctiv pers I
Exerciții și aplicații

pers I si II
Exerciții și aplicații

7.4. Adjectivul
(mare, mic, înalt,
scund etc)

Text descriere membri
din familia nucleu,
recunoașterea în text a
gradelor de rudenie studiate
în 7.3, sublinierea
adjectivelor, exerciții de
fixare

Text cu aplicații
complexe si cu spații
libere pentru găsirea de
noi adjective sau
sinonime

7.5. Grade de
comparație

Comparativ: mai mic/mai
mare

Text elaborat
descriere membri
din familia extinsă,
recunoașterea în text a
gradelor de rudenie studiate
în 7.3, sublinierea
adjectivelor, exerciții de
fixare
Cel mai mic/cel mai mare

7.6. Familia de

Text Ferma de animale

Text Ferma de animale

Text Ferma de animale

Diverse exerciții și aplicații

Diverse exerciții și
aplicații

prezentare, exerciții de
fixare la pers. I și II
singular și plural .
Introducere persoana a
III-a
Familia până la al X
membru cunoscutinformații/descriere
despre membri- meserie,
vârstă
pers I, II si III
Exerciții și aplicații

Superlativ

Unitatea 8

animale

tabel cu tata, mama, puiul
de….ex: cal, iapă, mânz

7.7 Condițional
Optativ
7.8 Recapitulare și
consolidare

Conjugare, dacă…./cauzăEfect
Exerciții și aplicații

8.1. Restaurant
îmi place/ îmi
plac II

Text 42 La
restaurant/cantină
îmi place să…. (combinația
cu verb la persoana I
singular)

8.2. Vocabular
tacâmuri și veselă

Recunoaștere, exerciții,
jocuri de rol,

8.3 Profesii
text 45

Profesii de bază - descriere
exerciții de asociere
profesie-loc de muncăactivitate
Obiective personale/
planificarea acțiunilor,
enumerarea dorințelor pe
termen scurt etc
Conjugare verbe uzuale,

8.4 Vreau să...

8.5. Viitor (voi
merge cu...)
8.6. Lui Mihai,
Mariei
8.7 Culoarea
mesei, forma
scaunului

Unitatea 9

8.8 Exprimarea
posesiei
9.1. La spital

tabel cu tata, mama, puiul
de….ex: cal, iapă, mânz,
exerciții cu grad mediu de
dificultate
Conjugare, dacă…./cauzăEfect
Exerciții și aplicații

tabel cu tata, mama, puiul
de….ex: cal, iapă, mânz,
exerciții complexe

Text 43 Preferințe în funcție
de naționalitate
îmi place să….
îți place să….
Ce trebuie să faci dacă vrei
să…
pers I, II si III la sg și plural
Aplicații cu grad mediu de
dificultate

Text 44 Rețetă
vreau să…
trebuie să…
am nevoie să….
la personaI singular

Profesii diverse/ vocabular
extins

Asemănări și deosebiri
între profesii; avantaje și
dezavantaje ale profesiilor

Articolul pentru
genitiv/nume propriu
Formele de genitiv pentru
substantiv

Obiective personale/
planificarea acțiunilor,
enumerarea dorințelor pe
termen lung etc
Conjugare listă extinsă de
verbe
Articolul pentru
genitiv/nume propriu
Excepții
ex: culoarea florii

Text posesia pentru persoane

Posesia și pentru obiecte

Text
vocabular: părți ale corpului
externe mă doare/mă dor

Text
Mă doare/te doare

Ce ai face dacă...
Exerciții și aplicații

Asociere corectă
vocabular

Alte forme de viitor/ am
să...
Articolul pentru
genitiv/nume propriu
Propoziții:
exerciții cu grad de
dificultate ridicat
*genitivul amestecat Ex:
fratele lui Mihai,
bluza lui Mihai, culoarea
bluzei
Text elaborat camera
mea/camerei mele
SOS! ce faci dacă....?

Unitatea 10

9.2. Perfectul
compus (am
mâncat etc..)
9.3. Verbul a
durea la trecut

Verbe fără pronume,
conjugări sub formă de
participiu, exerciții,
M-a durut, m-au durut

Verbe fără pronume,
conjugări sub formă de
participiu, exerciții,
Text

9.4 Părțile interne
ale corpului și
specializări
medicale
9.5 Articol hotărât
genitiv-dativ
9.6 Articol
nehotărât genitivdativ
9.7Animale si
regiuni

Asociere parte corp cu
specializare ex: ochi oftalmologie

Vocabular extins

Articol hotărât genitiv-dativ
I
Forme de tipul unui băiat
unei fete

Articol hotărât genitiv-dativ
ii
Forme de tipul unor băieți
unor fete

Articol hotărât genitivdativ -recapitulare
Recapitulare articolul
nehotărât genitiv- dativ

Text Animale sălbatice

9.8.Activități de
timp liber și
Sporturi
10.1 Stări de
spirit/ descriere
psihică
10.2 Emoțiile

Text
Verbe specifice, vocabular
etc
Imagini, propoziții, situații
limită, vocabular *frică,
bucurie, etc...
Vocabular, exerciții, aplicații

Asocierea unor regiuni cu
animalele din zona
respectivă
Text sporturi preferate

Animale și simbolistică
(zodii/totem/animale de
companie)
Text români campioni

10.3 Verbe la
imperativ

Reguli pentru o viață
sănătoasă
*acțiuni/control/autocontrol/
conduită
Eroi/
prototipuri internaționale
Textvocabular, exerciții, aplicații

Imagini, propoziții, situații
limită, vocabular *frică,
bucurie, etc...
Vocabular, exerciții,
aplicații
Tu și ceilalți/ influențe

Nevoi/piramida
nevoilor/nevoi superioare/
stimă de sine etc
Vocabular, exerciții,
aplicații
Autoportret *tu ca
persoană complexă

Eroul din tine

Personalități model în
cultura ta
Text vocabular, exerciții,
aplicații
Drepturile de cetățean al
României

10.4 Eroi și
personalități
10.5 Legende
și imperfectul
10.6 Drepturi și
obligații

Drepturi fundamentale/
obligații în România

10.7

Verbe la imperativ

Text vocabular, exerciții,
aplicații
Drepturi fundamentale/
obligații în România aplicații
Verbe la imperfect

10.8
Recapitulare

exerciții și aplicații

exerciții și aplicații

Verbe cu și fără pronume
Exerciții complexe,
extinderea vocabularului
răcit bocnă , a-i fi rău,
etc...
Exerciții cu grad ridicat
de dificultate

Stări de spirit și piramida
nevoilor
exerciții și aplicații

EXEMPLU DE PROIECT DE LECȚIE PENTRU CURSANŢII ADULŢI
UNITATEA TEMATICĂ : U9 La secţia de ortopedie
SUBIECTUL LECȚIEI: Predarea vocabularului speficic temei Corpul uman
TIPUL LECȚIEI : consolidare- nivel A2
VARIANTA DE LECTIE: lecţie bazată pe utilizarea unor metode şi tehnici ale învăţării prin cooperare
SCOPUL LECȚIEI:
 Dezvoltarea capacităţii de receptare a unui text, de înţelegere a mesajului textului, de exprimare orală, însușirea vocabularului
specific temei.
 Dezvoltarea capacităţii de a purta un scurt dialog cu un medic în cadrul unei consultații.
MOTIVAȚIA:
 Textul face parte dintr-un set de materiale menite să sprijine interacțiunea socială prin folosirea exclusivă a limbii române ca mijloc
de comunicare.
 Lecţia face apel la noțiunile de gramatică studiate anterior (modul A1) precum verbele la prezent sau perfect compus și vocabular
specific părților corpului introduse anterior (modul A1).
 Prin citirea textului suport se oferă un model despre cum decurge comunicare în cadrul unei consultații medicale, cursanții pot porni
de la acest model pentru a interacționa în cadrul unor scurte dialoguri la indicația profesorului.

OBIECTIVE OPERATIONALE :
O1 – să citească în ritm propriu, corect, cursiv, expresiv, conştient;
O2 - să asimileze vocabularul specific lecței;
O3 – să poată răspunde la întrebări în baza textului suport;
O4 – să poată interacționa în cadrul unor dialoguri pe aceeași temă conform modelului oferit de textul suport ;
O5 – să poată descrie simptomlele pe care le resimt în diferite situații;(ex dorere de stomac, durere de cap, durere de gât)
O6 – să relaționeze o simptomatologie cu domeniul medical care se ocupă de respectiva disciplină;
O7 – să poată răspunde la întrbări simple din cadrul unei consultații medicale.
CONDITII PRELIMINARE:
 Cursanții trebuie să manifeste capacitatea de a citi fluent un text la prima vedere, să noteze cuvintele noi și sa le coreleze cu textul și
cu semnificația lor.

MANAGEMENTUL RESURSELOR:
5. RESURSE PROCEDURALE: conversaţia dirijată, dialogul, jocul de rol
6. RESURSE MATERIALE: textul suport, fișe din caietul de exerciții, Atlas de anatomia a omului, cartonașse cu părțile corpului,
Dicționar vizual.
7. RESURSE UMANE: 10-12 adulți
8. RESURSE DE TIMP: 50 minute
MOD DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe
BIBLIOGRAFIE:
Vasile Flueraş, „Teoria şi practica învăţării prin cooperare”, Ed. Casa cărţii de ştiinţă, Cluj Napoca, 2007
Ed. Prut International, Chişinău, 2007

DESFĂSURAREA LECTIEI
EVOCAREA
CAPTAREA ATENTIEI:
*Profesorul așază pe masă mascota cursului (o jucărie de pluș cu care cursanții sunr deja familiarizați) și spune Ursulețul Martin
este bolnav azi. Săracul Martin! Îl doare capul. Apoi continuă povestea cu încă câteva freze care să conțină cuvinte din vocabularul
tematic al lecției mergem la doctor, mergem la spital, consultație, tratament etc. Profesorul lasă timp cursanților să asimileze
subiectul. Apoi întreabă Voi mergeți la medic? De ce ?
ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR: Astăzi vom vorbi despre Părțile corpului şi vom învăța cum să ne descriem stările în
cazul unor probleme medicale.
REALIZAREA SENSULUI
LECTURA
Clasa este împărţită în 3 grupe
 În cadul fiecărei grupe fiecărui cursant îi este repartizat un personaj din text . Prima grupă citește textul, iar cu ajutorul atlasului
anatomic profesorul prezintă vocabularul nou. Cea de-a doua grupă citește textul fără a mai fi nevoie de traducere și cu cerința ce

a sublinia în text toate cuvintele care se referă la părți ale corpului, iar când grupa a treia începe citirea, profesorul, poate indica
cursanților că trebuie să fie atenți la informații pentru a putea răspunde ulterior la întrebări.
Răspunde la întrebări:
Cine a mers cu Radu la medic?
Ce simțea Radu?
Ce a recomandat medicul?
 Cursanții primesc bilețele cu părți alea corpului al căror nume trebuie să-l rostească, pe tablă profesorul desenează un contur
uman și imediat după ce un cursant recunoaște numele unei părți a corpului vine și scrie la tablă în dreptul zone unde se află
respectiva parte. Activitata continuă până când se termină toate cartonașele cu vocabular și conturul corpului uman este completat
cu vocabularul specific.
EXTINDEREA
Comunicare – conversaţie dirijată: dialog-activitate pe grupe
Pornind de la modelul textului citit și folosind în continuare cartonașele cu părțile corpului profesorul roagă cursanții să numere 1-2,
1-2, 1-2 apoi anunță sarcina de lucru. Cursanții cu numărul unu vor fi pacienți și cei cu numărul doi medici. Profesorul amestecă cartonașele
cu părțile corpului ca la un joc de cărți și roagă un prim cursant cu rolul de pacient să tragă o carte. Apoi cursantul trebuie să discute cu
medicul său despre o afecţiune pe care o simte în zona indicată de cartonaş. Profesorul poate selecta anumite cartonaşe din set pentru a
face jocul mai simplu sau mai dificil, de asemena poate controla timpul de desfăşurare în funcţie de numărul de catonaşe.Profesorul poate
ajuta în orice moment în care conversaţia se blochează.

Scenariu dialog
Pacient
Forme de salut
Prezentarea simptomelor
Întrebări despre diagnostic
întrebări despre durata-costul- tipul
tratamentului
Închiderea conversaţiei

Medic
Forme de salut
Întrebări în vedera stabilirii unui diagnostic
Prescrierea unui tratament
Recomandări ale medicului şi concluzii

Închiderea conversaţiei

EXEMPLU DE FIŞĂ DE LUCRU PENTRU CURSANŢII ADULŢI
Unitatea 9, nivel A2
EXERCIȚIUL 1
Ce părți ale corpului recunoști? Scrie în chenar cu traducerea în limba maternă!

EXERCIȚIUL 2
Plângăcios este un personaj foarte bolnăvicios. Ajută-l să spună ce îl doare după model.

Spate – Plângăcios spune: au, mă doare spatele!
 Burtă- ................................................................
 Gât -.................................................................
 Dinți-..................................................................
 Picior-.................................................................
 Mână-.................................................................
 Ureche-............................................................
 Cap-...................................................................
 Genunchi-...........................................................
 Piept- .................................................................
 Ochi-....................................................................
EXERCIȚIUL 3
Consultă tabelul cu specializări medicale din manual și spune-i lui Plângăcios unde trebuie meragă la spital!
MODEL : Dacă te doare burta mergi la gasteroenterolgie.
Dacă te doare ...................................................
............................................................................
............................................................................
...........................................................................
.........................................................................
EXERCIȚIUL 4
Citește din nou textul ”La secția de ortopediel” și răspunde la următoarele întrebări!
 Ce sport joacă Radu și Mohanad la echipa Universității?
 Ce s-a întâmplat ieri în timpul unui meci?
 Unde au mers pentru investigații cei doi băieți?
 Ce simptome are Mohanad?
 Ce îî spune medicul lui Mohanad să facă?
 Ce diagnostic pune medicul?
 Ce recomandări face medicul

EXEMPLE DE EXERCIŢII PENTRU CURSANŢII ADULŢI
Cum te cheamă?
Cum te cheamă? Jocul se va desfăşura într-un ritm rapid. Participanţii se plimbă prin sală
până când animatorul strigă o cifră. Atunci ei vor forma grupuri din numărul respectiv de
persoane şi îşi vor spune prenumele în cadrul grupurilor formate. Acţiunea se repetă de mai
multe ori.

Întreaga sală-şi strânge mâna
Ajută grupul să formeze 2 cercuri concentrice mari – unul în interiorul altuia.
Participanţii din cercul intern se întorc cu faţa la participanţii din cercul exterior, se prezintă
repede şi dau călduros mâna. Cercul extern se roteşte mereu spre stânga şi cercul intern se mişcă
spre dreapta până când toţi participanţii se reîntâlnesc.

Bună ziua! Vă salut!
Participanţii stau în cerc. O persoană merge în jurul cercului şi loveşte uşor pe umăr un
alt participant. Persoana atinsă începe să se mişte în jurul cercului în sens invers, până când cei
doi se întâlnesc. Ei se salută de trei ori spunându-şi prenumele, apoi îşi continuă drumul în sens
invers în jurul cercului, alergând pentru a ajunge la locul liber. Cel care rămâne fără loc, merge
din nou în jurul cercului. Jocul continuă până când fi ecare persoană a participat cel puţin o dată.

Salutarea
Scrie pe cartonaşe aparte diferite modalităţi de salutare din fi şa Salutare şi distribuie fi
ecărui participant câte un cartonaş. Sarcina lor este să se prezinte şi să strângă mâna altor
persoane. Ei vor atrage atenţia la persoanele care mai folosesc un asemenea tip de salutare ca a
lor. Participanţii se vor saluta până când vor întâlni toate modalităţile de salutare. Apoi, roagă-i
să utilizeze salutul lor preferat sau să inventeze alte modalităţi. Dacă urmează o activitate în care
ai nevoie de grupuri, roagă persoanele care se salută în acelaşi mod să se adune împreună.

Aplauze, vă rog!
Animatorul spune: „Fiecare din noi este o persoană deosebită care merită să fie stimată şi
iubită. Acum fiecare îşi va spune prenumele, iar tot grupul îl va aplauda”.

Identităţi greşite
Pregăteşte din timp fi şe care conţin prenumele participanţilor. Atunci când participanţii
intră în sală, dă-le la întâmplare câte o fi şă cu prenumele altei persoane participante. Apoi roagăi să circule prin sală pentru a găsi persoana la care se afl ă fi şa cu prenumele său şi pentru a face
schimb de fi şe. Continuă activitatea până când cel puţin o jumătate din participanţi au fi şa cu
prenumele lor.

Găseşte-l pe... Găseşte-l pe...
Participanţii stau în cerc. Cel care începe aruncă cuiva o minge, spunând: „Prenumele
meu este Elena, prenumele tău este Ion, găseşte-l te rog pe Eugen”. Ion prinde mingea şi spune
acelaşi lucru: „Prenumele meu este Ion, prenumele tău este Eugen, găseşte-o te rog pe Mariana”.
Se continuă în acelaşi mod.

Castronul cu fructe
Un voluntar va sta în mijlocul cercului, iar ceilalţi participanţi îşi vor alege câte o
denumire de fruct. Apoi se va alege o persoană care va începe jocul (în afară de persoana din

mijloc). Persoana aleasă spune denumirea de fruct pe care şi-a ales-o şi prenumele cuiva, de
exemplu: „Fruct de kiwi! Cătălina!”. Persoana din mijloc trebuie să atingă persoana numită
înainte ca aceasta să spună denumirea fructului său. Se continuă aşa până când cineva din cerc
este atins de persoana din mijloc, după care ei îşi schimbă locurile. Jocul continuă atât timp cât
participanţilor le este interesant.

Bagajul pierdut
Fiecare primeşte câte o fi şă Bagajul pierdut. Fără a-şi semna fi şa, participanţii vor scrie
pe ea 5 lucruri pe care de obicei le iau într-o călătorie. Acestea pot fi materiale, cât şi anumite
calităţi, sentimente, trăsături de personalitate. Apoi, în perechi participanţii îşi vor prezenta unul
altuia conţinutul bagajului personal, după care vor face schimb de bagaje. După aceasta
participanţii vor forma perechi cu o altă persoană şi îi vor spune: „În bagajul meu am... (lucrurile
pe care le-a notat pe fi şa sa), dar acesta este bagajul Angelei şi ea are în bagajul său ... (lucrurile
care sunt notate pe fi şa primită de la Angela)”. Activitatea continuă în acest fel până când
majoritatea participanţilor şiau regăsit bagajul pierdut.

Ocupaţiile care îmi plac
Participanţii se vor desena pe o foaie. După aceasta vor forma perechi şi vor explica
desenul partenerului, povestindu-i de ce îi place să facă această activitate specifi că. În
continuare, perechea se va uni cu alta şi vor repeta explicaţiile în patru. Procedura se poate repeta
până se ajunge în grupul mare. La final poţi discuta cu participanţii despre diversitatea lucrurilor
pe care grupul le face, diferenţele dintre ocupaţiile participanţilor, ce au aflat nou participanţii
despre sine şi despre ceilalţi etc.

Geanta mea e mare
Spune participanţilor să ia unul sau două obiecte din genţile, buzunarele sau portmoneele
lor. Când se vor prezenta grupului, ei vor utiliza lucrurile extrase pentru ca acestea să îi ajute să
se descrie.

Trei adevăruri şi un fals
Fiecare îşi scrie prenumele şi patru afi rmaţii despre sine pe o coală de hârtie, de exemplu
„Lui Andrei îi place să cânte, să joace fotbal, el are cinci copii şi comunică mult cu alţi oameni”.
Apoi participanţii circulă prin sală, formează perechi, îşi arată unul altuia ce au scris şi încearcă
să stabilească care din afi rmaţii este falsă. La un semnal din partea animatorului, participanţii
schimbă perechile. Procedura este repetată de mai multe ori.

Dacă aş fi ...
Fiecare participant primeşte câte o fi şă şi scrie pe ea câte o propoziţie de felul următor:
„Dacă aş fi un automobil, aş fi ...”, „Dacă aş fi un loc geografi c, aş fi ...”, „Dacă aş fi un animal,
aş fi ...”, „Dacă aş fi un cântec, aş fi ...”, „Dacă aş fi un obiect, aş fi ...” etc. Când toţi au terminat,
se strâng fi şele, se amestecă şi se împart la întâmplare. Participanţii vor încerca să găsească
posesorul fi şei, rugându-i să dea o variantă de răspuns la enunţul din fişa lor. Când sursa a fost
găsită, prenumele ei este scris pe fişă şi fi şa este agăţată pe perete sau pe un panou.

Cât e ora?
Fiecare participant primeşte o foaie pe care este desenat un ceas. Grupului i se dă
instrucţiunea timp de 5 minute să se plimbe prin sală şi să stabilească întâlniri la diferite ore cu
diferiţi participanţi. De fi ecare dată când doi participanţi stabilesc o întâlnire, fiecare scrie
prenumele persoanei cu care şi-a dat întâlnire pe fişa cu ceasul său, în dreptul orei respective.
După ce toţi şi-au dat întâlnire, anunţă pe rând câte o oră şi tema fi ecărei întâlniri. Anunţă altă
oră şi altă temă la fi ecare 3-5 minute.

Hai să discutăm
Spune participanţilor să se apropie de cineva cu care încă nu a reuşit să facă cunoştinţă,
să comunice sau să lucreze împreună. Anunţă-i că vor avea 5 minute pentru a le zice partenerilor
ceva despre propria lor persoană. Ei pot discuta despre orice, de exemplu ocupaţie, serviciu,
interese, familie, vocaţii, îndeletniciri. După ce timpul a expirat, o persoană din perechea care
începe se aşează pe scaun, iar cealaltă – stă în picioare la spatele său. Participanţii adresează
întrebări celui de pe scaun (orice este neobişnuit, hazliu, interesant etc., dar nu jenant), dar
răspunde partenerul său care stă în picioare. Apoi cei doi se schimbă cu locurile. Jocul continuă
cu o altă pereche.

Steaua
Împarte fiecărui participant câte o foaie de hârtie şi un creion sau o carioca de o culoare
diferită, pentru a accentua faptul că fiecare este unic. Anunţă participanţii că urmează să-şi
reprezinte personalitatea printr-o stea. Fiecare îşi va desena propria stea, alegând 7-10
caracteristici importante ale personalităţii sale şi scriind fi ecare din ele într-o rază separată a
stelei. Roagă participanţii să meargă în cerc şi să-şi compare stelele. Când cineva va găsi o altă
persoană care are aceeaşi rază, va scrie numele acelei persoane lângă raza respectivă a stelei sale.

Graficul zilelor de naştere
Roagă participanţii să se alinieze conform lunilor sau anotimpurilor de naştere. Împreună
cu ei constată în care lună sau în care anotimp s-a adunat cel mai mare număr de participanţi şi
discută care ar putea fi cauza.

Ziua de naştere
Spune-le participanţilor despre importanţa sărbătoririi zilelor de naştere – reamintirea şi
preţuirea unor persoane doar pentru existenţa sa. Roagă-i să se plimbe prin sală repetând propria
lună de naştere şi să găsească alte persoane care să fi e născute în aceeaşi lună. Când toţi sau
împărţit pe „grupuri lunare”, spune-le să se aranjeze în ordine crescătoare începând cu luna
ianuarie. Propune-le să-şi afl e zilele de naştere. Întreabă cine a descoperit zile de naştere
comune. Poţi introduce condiţia ca participanţii să se găsească doar prin gesturi.

Legăturile lipsă
Roagă participanţii să se deplaseze într-o parte a sălii. Explică-le că au ocazia să
descopere legăturile-lipsă pe care le au cu diferite persoane din grup. Un voluntar va începe
povestind diverse lucruri despre sine, de exemplu locuri în care a trăit, meserii, oameni pe care îi
cunoaşte etc. Spune-le că prima persoană care va stabili o legătură cu vorbitorul, se va identifi ca
drept „legătură-lipsă”, se va muta în stânga lui, va explica legătura şi va continua să povestească
despre sine până când alt membru al grupului va găsi ceva în comun. Continuă activitatea până
când toţi membrii grupului au găsit legături şi au format un cerc închis.

Roata dublă
Participanţii formează două grupuri egale. Fiecare grup se aranjează în cerc, unul în
interiorul celuilalt. Participanţii stau cu faţa unii la alţii, formând perechi. Cei din cercul interior
se vor mişca în direcţia acelor ceasornicului, iar cei din exterior – în direcţie opusă. Cercurile se
mişcă, iar când se opreşte muzica, participanţii încearcă să-şi găsească partenerul precedent şi
amândoi se aşează în pirostrii. Partenerii din perechile care se aşează ultimele, se prezintă
reciproc. Jocul continuă până când toţi participanţii s-au prezentat.
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