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PRELIMINARII
Percepute ca anumite sisteme structurate de cunoştinţe, capacităţi, dexterităţi şi valori
dobîndite, formate şi probate prin învăţare, competenţele permit identificarea şi rezolvarea unor
probleme specifice domeniilor de studiu în contexte variate de viaţă. Iată de ce, schimbarea accentului
în construcţia curriculară şcolară de pe obiective pe competenţe este pe deplin justificată, pentru că
acest tip de proiectare vizează, în principal, achiziţiile finale valoroase ale învăţării, care, valorificate la
modul acţional şi racordat la aşteptările societăţii, formează certe trăsături de personalitate.
Într-un asemenea cadru pedagogic, curriculumul la limba şi literatura română reprezintă un
concept integrator al disciplinei, redimensionat pe un parcurs didactic modern şi sistematic. În plus,
menţionăm că o competenţă apare ca structură piramidală, avînd la bază activităţile mai multor
discipline şcolare. Ea nu se formează la o singură disciplină, la o singură oră sau pe parcurs de
semestru. Dacă privim trama educaţională a elevului care vine din ciclul primar cu anumite
competenţe formate, ne dăm seama că studiul gimnazial al limbii şi literaturii române îi va dezvolta
competenţele de comunicare şi lectorale, iar gradul de dezvoltare a acestora va varia de la un an la
altul. Elevul îşi va completa vocabularul activ, va asimila termenii inerenţi demersului analitic, va citi
şi va comenta/interpreta numeroase texte literare şi nonliterare. Totodată, achiziţiile de vocabular şi de
lecturi nu se vor limita la orele de limbă şi literatură română (şi istoria, şi matematica, şi ştiinţele
contribuie la aceste achiziţii), nici nu se încheie la orele de studiu instituţionalizat. În acest cadru,
asimilarea unor tehnici de muncă intelectuală, aplicate la orice oră, creează premisele pentru formarea
şi dezvoltarea competenţei de a învăţa, a şti să înveţi.
Documentul este orientat spre idealul educaţional al modernităţii, fiind întemeiat pe principiile
pedagogice de bază ale învăţămîntului postmodern şi ale didacticii active, ce vizează demersul
complex predare – învăţare – evaluare din perspectiva formării unui sistem pertinent de competenţe
menite să asigure interesele şi nevoile educaţionale ale elevilor, în scopul dezvoltării personalităţii
umane, culturale şi al inserţiei lor active şi fireşti în viaţa profesională şi socială.
Funcţiile curriculumului vizează, aşadar, activităţile de predare – învăţare – evaluare în
diversitatea lor formativă, asigurînd interesul permanent al elevului pentru performarea sa ca vorbitor
şi cititor elevat, cult, pentru stimularea şi dezvoltarea sa ca receptor/producător de mesaje şi interpret
de texte diverse, ce au o funcţionalitate evidentă în contextul actual.
Din aceste funcţii derivă şi modalităţile de aplicare a curriculumului: adecvarea la situaţii reale
de învăţare a unităţilor de conţinut, pentru atingerea standardelor de conţinut şi realizarea finalităţilor
educaţionale prin atingerea standardelor de competenţă.
Beneficiarii curriculumului de limbă şi literatură română vor fi, în primul rînd, cadrele
didactice pentru care acest document va servi ca reper în proiectarea şi realizarea unui parcurs didactic
eficient şi, bineînţeles, autorii de manuale/materiale didactice auxiliare.
Din perspectiva cadrelor didactice, în conformitate cu principiile literaturii/artei, comunicării şi
receptării, cu principiile conceptului educaţional modern – învăţămîntul formativ – Curriculumul la
Limba şi literatura română solicită o nouă atitudine faţă de elev, pe de o parte, tratîndu-l ca subiect al
propriei formări comunicativ-lingvistice şi literar-artistice, şi faţă de materiile predate (sistemele şi
fenomenele limbii, operele şi fenomenele literare), pe de alta, interpretîndu-le nu numai ca valori
imanente, ci şi ca valori care sunt produse prin activitatea de învăţare, comunicativă şi literară a
elevilor (valoarea in actu).
De asemenea, documentul oferă profesorilor un cadru flexibil de organizare a muncii la
catedră, lăsînd o marjă considerabilă de libertate nu numai în privinţa alegerii textelor de studiat, ci şi a
integrării modulelor de conţinuturi şi a proiectării parcursului didactic-educaţional.
Fiind documentul normativ principal al tuturor acţiunilor educative, curriculumul nu
diminuează însă libertatea profesională a cadrului didactic, ci o stimulează, curriculumul reprezintă
finalităţile EL/ELA şi reperele conceptuale pentru proiectarea şi desfăşurarea independentă a tuturor
acţiunilor demersului educaţional, în funcţie de condiţiile concrete ale procesului educaţional, în
aspectele:
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precizarea/adaptarea conţinuturilor EL/ELA la competenţele specifice şi subcompetenţele
disciplinei;
selectarea/combinarea tehnologiilor EL/ELA;
elaborarea, în această bază, a proiectelor didactice ale lecţiilor, ale altor forme de activitate
didactic-educaţională;
desfăşurarea
procesului
educaţional
în
baza
principiilor
EL/ELA,
aplicînd
combinaţiile/sistemele optime stabilite individual de tehnologii specifice EL/ELA;
evaluarea şcolară la fazele iniţială, curentă şi finală.
Autorii de manuale vor aborda conţinuturile educaţionale (materiile lingvistice/de comunicare,
literare/lectorale) în manieră originală, avînd grijă să selecteze şi să structureze materiile
lingvistice/comunicative, textele literare/nonliterare (de bază şi auxiliare), subiectele de comunicare,
temele gramaticale, exerciţiile şi materialele ilustrative în baza principiilor EL/ELA şi a timpului
didactic (nr.ore/disciplină), stabilite prin acest document. Această cerinţă va fi respectată şi la
organizarea materiilor în unităţi de conţinut (module, părţi, capitole, paragrafe, teme etc.), care vor fi
concepute ca entităţi didactic-educaţionale ce integrează următoarele domenii de referinţă: texte de
bază şi auxiliare; analiză de text, elemente de semiotica şi hermeneutica literară; probleme de
comunicare orală şi scrisă; vocabular şi gramatică funcţională; ortoepie şi ortografie; punctuaţie şi
stilistică.
Unităţile mici de conţinut (exerciţii, teme şi întrebări) se vor orienta spre un singur domeniu de
referinţă.
Fiecare manual va propune materii suficiente pentru formarea/dezvoltarea competenţelor
specifice limbii şi literaturii române ca disciplină şcolară, pentru desfăşurarea unor sisteme plenare de
activitate lingvistică/comunicativă şi literară/lectorală, precum şi materii pentru evaluări şcolare
iniţiale, curente şi sumative.
În acest fel, profesorii şi autorii de manuale vor reuşi să găsească modalităţile eficiente de
adaptare a procesului educaţional în gimnaziu la condiţiile particulare ale clasei şi ale individualităţii
elevilor.
Administrarea disciplinei:
Statutul
disciplinei
Obligatorie

Aria curriculară
Limbă şi comunicare

Clasa

Nr. de unităţi de conţinuturi
pe clase

Nr. de
ore pe an

V
VI
VII
VIII
IX

80
65
62
61
43

204
204
170
170
170
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I. CONCEPŢIA EDUCAŢIONALĂ A DISCIPLINEI
Cu statutul de disciplină şcolară obligatorie pentru toate clasele şi fundamentală pentru studiul
celorlalte discipline şcolare, Limba şi literatura română integrează, în baza celor două ştiinţe umaniste
fundamentale: lingvistica şi ştiinţa literaturii, două domenii educaţionale:
educaţia lingvistică;
educaţia literar-artistică.
Acest fapt constituie o premisă concludentă pentru titlul de disciplină şcolară de tip integrat,
axată, preponderent, pe un demers educativ-formativ.
Modelul funcţional-comunicativ rămîne perspectiva definitorie în organizarea şi desfăşurarea
procesului educaţional la disciplină. Proiectarea/structurarea activităţilor educaţionale, realizarea
valorică a sensului didactic proiectat şi organizarea pertinentă a tuturor tipurilor de evaluare a
rezultatelor şcolare la disciplină va articula eficienţa celor două componente specifice ale concepţiei
lingvistice şi literare (EL/ELA).
Educaţia lingvistică (EL) este domeniul de formare şi dezvoltare a competenţelor de
comunicare cultă, prin cunoaşterea sistemelor limbii (fonetic, lexical, gramatical) şi angajarea elevului
în producerea actelor comunicării.
Scopul educaţiei lingvistice: formarea unor vorbitori culţi ai limbii materne – române şi a
premiselor pentru cunoaştere şi comunicare în orice domeniu al vieţii umane.
Educaţia literar-artistică (ELA) este domeniul de formare a cititorului cult de literatură, prin
cunoaşterea apropriată a unor opere şi fenomene literare de valoare şi prin angajarea elevului în
producerea, redactarea unor texte literare şi interpretative.
Scopul educaţiei literar-artistice: formarea cititorului cult de literatură artistică şi a
premiselor pentru formarea artistic-estetică generală.
Obiectivele EL/ELA sînt formulate în termeni de competenţe comunicative/literare/lectorale
(cunoştinţe, capacităţi, atitudini), pe care urmează să şi le formeze elevii pe parcursul şcolarităţii,
ajutaţi fiind de profesor.
Realizarea sistemelor de competenţe definite de curriculum se va manifesta în comportamente
comunicative culte, în activităţi şi atitudini literar-artistice şi estetice generale, acestea reprezentînd şi
scopul atins al EL/ELA.
Principiile educaţiei lingvistice şi literare reprezintă baza conceptuală şi acţională a EL/ELA.
Principiile preconizează:
a) centrarea educaţiei lingvistice pe comunicarea în diverse sfere ale cotidianului, pe formarea
competenţelor comunicative;
b) întemeierea educaţiei literare pe legile şi fenomenele receptării şi pe interpretarea textelor
literare, pe formarea competenţelor literare/lectorale;
c) educaţia prin valori şi pentru valori;
d) prioritatea abordării hermeneutice (interpretative) a materiilor studiate;
e) corelarea sistemelor instrumentale comunicative/literare/lectorale;
f) diferenţierea sistemelor de activitate a elevilor în funcţie de:
textul abordat/elaborat;
situaţia de comunicare;
competenţa urmărită;
vîrsta elevilor.
La formarea/dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă se vor avea în
vedere următoarele contexte specifice:
Contextele comunicării orale:
a) organizarea logico-semantică a mesajului;
b) organizarea formală a mesajului;
c) textul monologat şi dialogat.
Contextele comunicării scrise:
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a) scrierea funcţională: tipuri de lucrări cu scop practic, informativ;
b) scrierea reflexivă: tipuri de lucrări inspirate din experienţa personală a elevilor;
c) scrierea despre textul literar: texte interpretative (analize şi comentarii literare,
eseuri) elaborate de elevi;
d) creaţia artistică: încercări literare ale elevilor.
Conţinuturile educaţiei lingvistice şi literare
Componenta comunicativă a conţinuturilor EL/ELA se constituie din materii pentru învăţarea
c o m u n i c ă r i i c u r e n t e (uzuale) şi s p e c i f i c e (ştiinţifice, artistice, sociale):
a) materii lingvistice, reprezentînd sistemele limbii române literare: fonologic, lexical, gramatical
(practica raţională a limbii);
b) materii ale comunicării, reprezentînd fenomene semnificative ale actelor comunicării curente şi
specifice (practica funcţională a limbii);
c) materii didactice, reprezentînd procese de învăţare a actelor comunicative (practica didacticfuncţională a limbii, sau lingvodidactica).
Componenta literară a conţinuturilor EL/ELA se constituie din:
a) texte literar-artistice şi folclorice;
b) texte literare interpretative consacrate: studii şi eseuri de analiză şi comentarii (hermeneutică
literară);
c) texte ştiinţifice: de teorie şi istorie literară, estetică etc.;
d) texte/materii didactice despre învăţarea/realizarea activităţilor de lectură.
Textele literare şi nonliterare, selectate de autorii de manuale şi de către profesori, vor reflecta
şi exigenţele noilor educaţii, ca valori pedagogice importante ale secolului XXI, realizîndu-se astfel
premise pentru integralizarea demersurilor Curriculumului de dirigenţie şi ale Curriculumului de limba
şi literatura română.
Principiile de selectare a textelor literare pentru studiu şi lectură în clasele V-IX oferă
deschideri în special spre realizarea educaţiei pentru valori, educaţiei pentru cetăţenie, educaţiei pentru
democraţie, educaţiei personale şi sociale, educaţiei globale, educaţiei pentru dezvoltare, educaţiei
pentru mediu/ecologice, educaţiei pentru pace şi toleranţă, educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare,
educaţiei pentru comunicare şi mass-media, educaţiei pentru viaţa de familie.
Structura axiologică a conţinuturilor ELA vizează valori fundamentale: Adevărul. Binele.
Frumosul. Dreptatea. Libertatea; valori specifice creaţiei artistice (estetice, morale, religioase,
teoretice); valori contextuale (valorile imanente şi valorile in actu) ale operelor literare.
Conţinuturile EL/ELA vor fi structurate pe principii comune (accesibilitate, valoare stabilă,
anticiparea dezvoltării, coerenţă, echilibru structural etc.) şi specifice educaţiei lingvistice şi educaţiei
literare, după cum urmează:
Principii de selectare/structurare a conţinuturilor educaţiei lingvistice:
a) adecvării la teleologia şi tehnologia EL;
b) plinătăţii sistemelor elementelor de construcţie a comunicării (a sistemelor limbii
naţionale);
c) plinătăţii actelor comunicării curente şi specifice: valorificarea suficientă a limbajelor
comun, poetic, ştiinţific;
d) valorificării mediilor sociolingvistice ale elevilor: general (al comunităţii), specific
(rural/urban, amorf/cultivat, naţional/mixt, monocultural/policultural) şi particular (familial,
şcolar, cultural-artistic);
e) accesibilităţii sau adecvării structurii conţinuturilor la structura actelor cognitive şi de
comunicare a elevilor;
f) adecvării la specificul zonelor de comunicare intensivă a elevilor: utilitară, cognitivă,
didactic-educaţională, interumană, culturală, spirituală;
g) corespondenţei cu tipurile de comunicare a elevilor;
h) asigurării zonei proxime de dezvoltare a competenţelor de comunicare;
i) instrumentării riguroase a activităţii de comunicare a elevilor;
j) coerenţei cu conţinuturile educaţiei lingvistice în cadrul studiului limbilor moderne;
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k) contextualizării interculturale a conţinuturilor educaţiei lingvistice.
Principii de selectare/structurare a conţinuturilor educaţiei literare:
a) adecvării la teleologia şi tehnologia ELA;
b) valorii artistice certificate: valoarea naţională/universală a operei/creaţiei scriitorului;
c) convergenţei/coerenţei în promovarea valorilor fundamentale ale humanitasului, valorilor
naţionale şi în formarea axiologică a elevilor;
d) valorificării de către operă a surselor folclorice şi mitologice naţionale (aplicare selectivă);
e) adecvării la interesele de lectură ale elevilor şi asigurării zonei proxime de dezvoltare
literară;
f) diversităţii poetice (tematice, de gen, stilistice etc.);
g) instrumentării riguroase a activităţii de lectură a elevilor;
h) plinătăţii axiologice: coerenţei valorilor fundamentale (Adevărul. Binele. Frumosul.
Dreptatea. Libertatea), valorilor specifice creaţiei artistice (estetice, morale, religioase,
teoretice), coerenţei valorilor contextuale;
i) plinătăţii şi coerenţei sistemului de elemente ale limbajului poetic : forma, structura, figurile
de stil, versificaţia;
j) convergenţei/coerenţei cu structura sistemului de activitate lectorală a elevilor;
k) accesibilităţii sau adecvării structurii conţinuturilor la structura actelor de receptare poetică
a elevilor;
l) concentrismului şi istorismului;
m) coerenţei cu conţinuturile educaţiei lingvistice şi artistic-estetice (educaţiei muzicale,
artistico-plastice etc.);
n) coerenţei şi continuităţii în raport cu structura sistemului naţional de învăţămînt.
Selectarea/combinarea tehnologiilor educaţionale pentru fiecare formă/acţiune educativă se
va face în baza principiilor:
a) corelării experienţiale – cu valorile comunicative/literare/lectorale achiziţionate de elevi
anterior;
b) adecvării la standardele de conţinut şi la standardele de competenţă;
c) corelării cu specificul materiilor de predare-învăţare (ştiinţifice, artistice, tehnologice);
d) angajării competenţelor, conţinuturilor şi tipului evaluării;
e) particularizării în funcţie de psihologia vîrstei şi individualitatea elevilor;
f) adecvării la mediile sociolingvistic şi cultural-estetic ale unităţii de învăţămînt şi ale elevilor;
g) corelării cu tipurile comunicării (utilitară, cognitivă, literar-artistică) şi cu tipurile de limbaj
(comun, poetic, ştiinţific);
h) gradualităţii demersurilor didactic-educaţional şi comunicativ-literar/lectoral;
i) caracterului personalist-interactiv al demersului tehnologic.
Instrumentarul didactic-metodologic de realizare a EL/ELA se constituie din trei piese
curriculare de bază: prezentul curriculum, ghidul de implementare a acestuia, manualul şi ghidul
metodologic. Profesorul este în drept să facă opţiune pentru manual şi pentru demersul tehnologic.
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II. COMPETENŢE-CHEIE
Competenţele-cheie, stabilite pentru sistemul de învăţămînt din Republica Moldova, au fost
definite pe baza competenţelor-cheie formulate de Comisia Europeană şi conform profilului
absolventului, adaptate specificului educaţional al disciplinei şi recomandate spre valorificare în
corespundere cu scopul general al studiului limbii şi literaturii române în gimnaziu, după cum
urmează:
1. Competenţe de comunicare în limba de instruire.
2. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi.
3. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare.
4. Competenţe interpersonale, civice, morale.
5. Competenţe culturale şi interculturale.
6. Competenţe acţional-strategice.
7. Competenţe de comunicare într-o limbă străină.
8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale.
9. Competenţe antreprenoriale.
10. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
III. COMPETENŢE-CHEIE
ŞI COMPETENŢE TRANSDISCIPLINARE
PENTRU TREAPTA GIMNAZIALĂ DE ÎNVĂŢĂMÎNT
Competenţe de comunicare în limba română
Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba română
(oral şi în scris).
Competenţa de utilizare adecvată în limba română a terminologiei specifice
disciplinelor de învăţămînt, studiate la treapta gimnazială.
Competenţa de a percepe şi asimila noi unităţi de vocabular.
Competenţa de lectură şi comentare a unor texte literare şi nonliterare, recomandate de
curriculum la disciplină.
Competenţa de a recepta anumite valenţe ale frumosul artistic din operele literare
studiate, de explica mesajul acestora şi de a lansa opinii cu un conţinut atitudinal.
Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi
Competenţă de a dobîndi, produce şi asimila noi cunoştinţe şi deprinderi, de a le utliza
în diverse situaţii de comunicare prin normele limbii române literare.
Competenţa de planificare, organizare şi monitorizare a învăţării limbii române
(individual, în perechi, în grup), de organizare a lecturii ca proces de cunoaştere a
anumitor valori ale literaturii şi culturii române.
Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare
Competenţa de a se adapta la condiţii şi situaţii noi de comunicare.
Competenţa de gîndire diferenţiată asupra activităţii sale de vorbitor/ interlocutor/
receptor, în scopul autodezvoltării.
Competenţe interpersonale, civice, morale
Competenţa de a colabora în grup/ echipă, a înţelege/ percepe şi respecta opiniile
colegilor săi în diverse situaţii de comunicare.
Competenţa de a lua atitudine şi a promova anumite valori ale limbii şi literaturii
române prin comunicare.
Competenţa de a accepta şi a respecta, în procesul comunicării, a analizei situaţiilor
reflectate în textele literare şi a cazurilor cotidiene, anumite valori ce vizează unele
drepturi şi responsabilităţi ale copiilor.
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Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori)
Competenţa de receptare a literaturii/ culturii naţionale şi a culturilor europene.
Competenţa de receptare şi angajare, în comunicarea orală şi scrisă, a anumitor valori
interculturale.
Competenţe acţional-strategice
Competenţa de a comunica adecvat în limba română, în legătură cu rezolvarea unor
probleme, intervenite în procesul propriei formări.
Competenţa de a-şi proiecta activitatea, de a-şi concretiza rezultatul final, în
concordanţă cu obiectivul de formare a vorbitorului nativ de limba română, promotor al
anumitor valori culturale româneşti.
Competenţe de comunicare într-o limbă străină
Competenţa de a traduce din/în limba străină, în raport cu limba română, conform
oportunităţilor de învăţare la etapa gimnazială.
Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC)
Competenţa de utilizare, la nivel elementar, a anumitor servicii electronice, inclusiv
reţeaua Internet, pentru documentare în domeniul limbii şi literaturii române, pentru
rezolvarea unor sarcini on-line, în conformitate cu unităţile de conţinut la disciplină,
inclusiv realizarea unor asocieri ale literaturii cu alte arte.
Competenţe antreprenoriale
Competenţa de utilizare adecvată a unor strategii de comunicare în cadrul realizării unor
proiecte cu elemente de antreprenoriat.
Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
Competenţa de a-şi organiza activitatea personală, utilizînd tehnologii adecvate, în
permanentă schimbare, cu aplicare la studiul limbii şi literaturii române în gimnaziu.
IV. COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Competenţa şcolară este un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi
atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate
vîrstei elevului şi nivelului cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se
poate confrunta în viaţa reală.
Studiul integrat al limbii şi literaturii române în gimnaziu urmăreşte cu precădere formarea şi
dezvoltarea competenţelor de comunicare/lingvistice, conjugate organic şi cu formarea competenţelor
lectorale şi valorice, fără a ignora însă şi competenţele cognitive, metodologice (inerente oricărui
studiu riguros, sistemic, organizat) şi competenţele sociale, de neconceput în afara celor de
comunicare.
Centrate pe variate aspecte ale practicii funcţionale şi raţionale a limbii, competenţele de
comunicare sînt o premisă pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor lectorale.
În conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, Chişinău, 1993,
competenţa de comunicare lingvistică este cea care îi permite unei persoane să acţioneze, utilizînd
cu precădere mijloacele lingvistice.
Pentru etapa gimnazială, la disciplina limba şi literatura română, aceste competenţe se edifică
pe practica funcţională şi raţională a limbii materne, care serveşte şi ca limbă de instruire, şi se
dezvoltă prin realizarea variatelor acte de comunicare orală şi scrisă, preconizate de demersul
educaţional.
Competenţele lectorale rezidă în capacitatea de a citi adecvat orice text, a-l înţelege şi a-l
interpreta prin actualizarea informaţiilor exterioare acelui text (de viaţă cotidiană, istorie, geografie,
ştiinţe) şi – nu în ultimul rînd – prin uzul unui instrumentar de teorie literară. Acest set de competenţe
porneşte de la elementara capacitate de a citi coerent orice e scris în limba română şi implică o gamă
largă de operaţii intelectuale, asigurate (la etapa şcolarizării) de activităţi didactice, prin care textul este
înţeles nu doar la suprafaţa informaţiei pe care o conţine, ci şi ca o ţesătură de semne, idei şi imagini.
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După cum se poate observa, formarea şi dezvoltarea competenţelor respective reflectă o ordine a
operaţiilor intelectuale, promovată de taxonomia lui Bloom, ceea ce, în abordarea textului artistic,
vizează organizarea unui demers analitic, de domeniul interogării multiprocesuale.
Competenţele valorice sînt competenţe din domeniul viziunii asupra lumii, legate de reperele
valorice ale elevului, cu capacitatea acestuia de a percepe şi a înţelege lumea înconjurătoare, de a se
orienta, de a-şi conştientiza rolul şi destinaţia, de a şti să-şi aleagă obiectivele şi finalităţile în acţiuni şi
fapte, de a lua decizii. Pornind de la textul artistic ca pretext pentru discuţie, pentru asimilarea unor
modele comportamentale, demersul educaţional la limba şi literatura română în gimnaziu punctează
anumite repere valorice, proiectează comportamente şi atitudini.
Alături de competenţele valorice, se plasează şi competenţele de cultură generală, prin
studiul unui spectru larg de texte literare şi nonliterare, prin relevarea conexiunilor cu aspectul
ontologic, gnoseologic şi hermeneutic al lor.
Competenţa generală se alcătuieşte din:
1. Cunoştinţe;
2. Aptitudini şi deprinderi;
3. Competenţe existenţiale;
4. Capacitatea de învăţare;
5. Competenţe de comunicare.
Raportate la competenţa de comunicare/lingvistică şi la competenţele lectorale, aceste
componente se manifestă în felul următor:
1. Cunoştinţele, ca parte fundamentală a competenţei, includ:
1.1. Cultura generală (cunoaşterea lumii):
Prin studiul limbii şi literaturii, acestea se centrează pe imaginea despre lume şi limba maternă,
cunoaşterea faptică a ţării în care se vorbeşte limba: date geografice, demografice, economice,
politice. Cunoştinţele generale vizează lectura, interpretarea, analiza unui spectru larg de texte, lucrări
literare consacrate, care comportă valori etice şi artistice, care cultivă valori. Aceste cunoştinţe de
cultură generală se dezvoltă în corelaţie cu o abordare transdisciplinară a limbii române, iar
interpretarea în profunzime a unor texte literare studiate are pondere maximă.
1.2. Cunoştinţe socioculturale:
Prin limbă, prin studiul textelor, elevul îşi creează o viziune despre viaţa cotidiană (hrană,
muncă, hobby); condiţiile de viaţă (niveluri de trai); relaţiile interpersonale (familie, societate);
valorile, credinţele şi comportamentele; uzanţele (vestimentaţie, vizite); comportamentele rituale
(datini, religie) ale purtătorilor limbii şi o face atît prin studiul unor subiecte de lingvistică (circulaţia
cuvintelor în timp şi spaţiu; constituirea locuţiunilor şi a expresiilor frazeologice; specificul
semasiologic şi onomasiologic al cuvintelor din diferite cîmpuri lexicale; sistemul de nume proprii
etc.), cît şi prin studiul textelor. Remarcăm aici ponderea textelor folclorice, a celor cu subiect istoric,
dar şi a celor inspirate de actualitate, din întreg arealul românesc.
1.3. Conştientizarea interculturală:
Prin studiul limbii, conştientizarea interculturală se orientează spre diversitatea
regională/teritorială a limbii române, reflectată şi în unele texte artistice. Privite pe aria curriculară
limbă şi comunicare, cunoştinţele respective, practicile şi, mai ales, dificultăţile de traducere îi
ghidează pe elevi spre înţelegerea diversităţii, spre comentarea unor analogii şi diferenţe.
2. Aptitudinile şi deprinderile se materializează în:
2.1.
Aptitudini practice (sociale: conform uzanţelor; ale vieţii cotidiene, care includ
deprinderea de a se îngriji; tehnice şi profesionale, care se soldează cu capacitatea de a-şi cîştiga pîinea;
aptitudini proprii ocupaţiilor în timpul liber, activităţi de divertisment). Deşi aceste aptitudini practice
par detaşate de competenţa lingvistică propriu-zisă, importanţa lor se vede mai ales în aspectele sociale,
tehnice şi profesionale, care necesită anumite deprinderi de scriere, tastare, procesare a informaţiei de
serviciu, respectarea unor reguli şi norme de comunicare. Aici îşi dau mîna educaţia formală (inclusiv
studiul textelor literare) cu cea informală şi nonformală.
2.2.
Aptitudini şi deprinderi interculturale (care se constituie din capacitatea de a stabili
legături dintre cultura proprie şi alte culturi, sensibilizarea faţă de noţiunea de cultură, capacitatea de
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a juca rolul de intermediar în situaţii de neînţelegeri şi conflicte culturale, capacitatea de a depăşi
stereotipurile). Este greu de subapreciat importanţa acestor aptitudini şi deprinderi în aria curriculară
Limbă şi comunicare, dar şi în cazul lecturii sau al studiului unor texte traduse din alte limbi.
3. Competenţele existenţiale
Acestea se constituie din: atitudini (situarea în raport cu diferenţele culturale; astfel se cultivă
alteritatea pozitivă faţă de ceea ce intră, în rezultatul contactelor culturale, în viaţa noastră şi în limba
noastră), motivaţii (dorinţa şi nevoia de a comunica; interesul pentru alte limbi şi pentru comunicarea
cu vorbitorii lor), valori (etica şi morala; exprimarea adecvată a propriei identităţi, prin conştientizarea
apartenenţei la comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română), credinţe, stiluri cognitive,
trăsături ale personalităţii.
4. Capacitatea de învăţare
Examinată transdisciplinar, capacitatea de învăţare vs. oricare dintre competenţe este premisa
dezvoltării. Procesarea şi înţelegerea informaţiei relevante pentru domeniu, asimilarea unor informaţii
noi prin instrucţiuni, surse de documentare etc., în ultimă analiză, se construieşte pe cunoaşterea limbii.
De asemenea, studiul textelor literare este privit ca premisă pentru cultivarea cititorului, receptiv la
apariţiile literare, capabil să asimileze valori, să exprime atitudini argumentate faţă de variate lucrări
artistice.
5. Competenţele de comunicare
5.1. Competenţe lingvistice propriu-zise: competenţa lexicală, competenţa gramaticală,
competenţa semantică, competenţa fonologică, competenţa ortografică, competenţa ortoepică.
5.2. Competenţă sociolingvistică se edifică pe faptul asimilării indicatorilor pe care îi comportă
limba:
ai relaţiilor sociale (salut, adresare, exclamaţii, luări de cuvînt);
ai etichetei verbale (reguli de politeţe; pronume şi substantive ocurente);
ai discursului repetat (zicători, proverbe, frazeologisme, clişee, citate recognoscibile în această
cultură);
ai registrului de comunicare (oficial, neutru, neoficial, familiar, intim);
ai diferenţelor dialectale (teritoriale, sociale).
Studiul instituţionalizat al limbii şi literaturii române se axează pe mostre relevante, care
completează vocabularul activ şi pasiv al elevului şi creează, în ultimă analiză, un sistem funcţional de
referinţă: unităţi de vocabular din toate straturile şi sferele limbii naţionale, nume de autori, texte,
citate uzuale şi recognoscibile.
5.3. Competenţa pragmatică: cunoaşterea de către elev a principiilor conform cărora mesajele sînt
organizate, structurate, adaptate. Ea se manifestă în competenţa discursivă (ordonarea frazelor
în secvenţe cu scopul de a produce ansambluri; structurarea discursului) şi în competenţa
funcţională: procedura propriu-zisă. În planul de studiere a textelor, elevul analizează mesaje
de gata, deducînd ideile şi asimilînd modele relevante.

V. REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A UNITĂŢILOR DE CONŢINUT ŞI A UNITĂŢILOR
DE TIMP PE CLASE
Clasa
Unităţi de conţinut dominante / integratoare
Nr.
de
ore
Situaţia de comunicare. Parametrii comunicării verbale.
2
V
204 ore
Sunetul şi litera. Vocalele, consoanele, semivocalele. Diftongul. Triftongul. 8
Silaba. Trecerea cuvintelor din rînd în rînd. Accentul fonetic. Ortoepia. Normele
ortoepice. Semnele ortografice. Semnele de punctuaţie. Dicţionarul ortografic.
Cuvîntul. Definirea cuvîntului. Cîmpul lexical. Cuvînt de bază/derivat. Structura 8
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VI
204 ore

morfematică a cuvîntului: temă, rădăcină, sufix, prefix. Familia lexicală.
Dicţionarul explicativ.
Părţile de vorbire (noţiuni generale).
Substantivul. Substantive comune şi proprii. Genul. Numărul. Cazul.
Articolul. Articolul substantival hotărît şi nehotărît.
Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul determinat.
Numeralul. Numeralul cardinal.
Pronumele. Pronumele personal. Pronumele personal de politeţe. Declinarea
pronumelor personale.
Verbul. Modurile personale (indicativ, imperativ).
Adverbul. Adverbe de loc, de timp, de mod.
Prepoziţia. Regimul cazual al prepoziţiilor.
Conjuncţia.
Interjecţia.
Sintaxa propoziţiei. Noţiuni generale. Funcţiile sintactice: subiect, predicat,
atribut, complement.
Cartea – obiect cultural. Texte literare şi nonliterare.
Teme, subiecte, mesaje ale textului literar.
Proverbul, zicătoarea, ghicitoarea.
Legenda populară.
Mitul. Miturile lumii antice.
Basmul popular. Personajul literar.
Snoava. Dialogul.
Schiţa. Planul simplu de idei al textului. Rezumatul.
Povestirea. Subiectul operei literare. Naraţiunea.
Poezia lirică. Figuri de stil: epitetul, comparaţia, personificarea, repetiţia,
enumeraţia.
Versificaţia: versul, strofa, tipuri de strofă.
Textul nonliterar. Orarul. Biografia. Autobiografia.
Scrierea funcţională. Mesajul telefonic. Biletul. Notiţele.
Scrierea reflexivă. Scrisoarea familială. Discursul de felicitare.
Scrierea imaginativă. Povestirea.
Ore pentru sinteze şi la discreţia profesorului.
Comunicarea. Situaţia de comunicare dialogată/monologată.
Relaţii între cuvinte: după conţinut (sinonimia, antonimia), după formă
(omonimia, paronimia). Seriile sinonimice. Căile de apariţie a sinonimelor.
Cîmpul semantic. Circulaţia cuvintelor în spaţiu. Regionalismele. Dicţionarul de
sinonime. Dicţionarul de antonime.
Substantivul. Locuţiunea substantivală. Ortografia substantivului.
Articolul. Articolul adjectival. Articolul posesiv.
Adjectivul. Gradele de comparaţie ale adjectivului. Locuţiunea adjectivală.
Adjectivele pronominale. Ortografia adjectivului.
Numeralul. Numeralul ordinal, fracţionar. Ortografia numeralului.
Pronumele. Pronumele reflexiv. Pronumele demonstrativ. Pronumele posesiv.
Verbul. Modurile nepersonale (infinitiv, gerunziu, participiu, supin). Locuţiunea
verbală.
Adverbul. Gradele de comparaţie ale adverbului.
Prepoziţia. Locuţiunea prepoziţională.
Clasificarea
propoziţiilor:
afirmative/negative;
enunţiative/interogative;
simple/dezvoltate.
Cartea – obiect cultural. Structura cărţii.
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10

5
5
8
10
4
4
3
2
8
8
5
5
10
12
7
10
10
20

7
4
4
10
15
9
15

7
5
5
5
10
15
5
4
4
2

VII
170 de ore

VIII

Textul literar. Teme, subiecte, mesaje ale textului literar.
Legenda cultă. Rezumatul.
Parabola.
Basmul cult. Planul dezvoltat de idei al textului citit.
Fabula. Caracterizarea personajului literar.
Povestirea. Descrierea de natură: peisajul.
Poezia lirică. Figurile de stil: hiperbola, metafora. Versificaţia: tipuri de rimă
(împerecheată, încrucişată, îmbrăţişată).
Scrierea funcţională. Mesajul electronic.
Scrierea reflexivă. Argumentarea simplă.
Scrierea imaginativă. Descrierea. Dialogul.
Textul nonliterar. Reţeta. Instrucţiunea. Scrisoarea de felicitare. Fişa de
bibliotecă.
Ore pentru sinteze şi la discreţia profesorului.
Comunicarea. Comunicarea persuasivă.
Cîmpul derivativ. Cîmpurile derivative ale unităţilor din vocabularul curent.
Modificări ale vocabularului. Îmbogăţirea vocabularului prin mijloace interne:
derivarea, compunerea, abrevierea, conversiunea.
Circulaţia cuvintelor în timp. Arhaismele. Neologismele. Cuvintele moştenite şi
cuvintele împrumutate. Dicţionarul de neologisme.
Substantivul. Funcţiile sintactice ale substantivului.
Adjectivul. Funcţiile sintactice ale adjectivului.
Numeralul. Numeralul multiplicativ, distributiv, adverbial, colectiv. Funcţiile
sintactice ale numeralului.
Pronumele. Pronumele nehotărît. Pronumele de întărire. Pronumele negativ.
Pronumele interogativ/relativ. Funcţiile sintactice ale pronumelui. Ortografia
pronumelui.
Verbul. Modurile personale ale verbului (condiţional, conjunctiv). Verbele
personale/impersonale; tranzitive/intranzitive. Funcţiile sintactice ale verbului.
Ortografia formelor verbale. Diateza activă, pasivă, reflexivă.
Adverbul. Locuţiunea adverbială. Funcţiile sintactice ale adverbului. Ortografia
adverbului.
Locuţiunea conjuncţională. Ortografia conjuncţiilor şi a locuţiunilor
conjuncţionale.
Funcţiile sintactice ale interjecţiei.
Cartea – obiect cultural (momente din istoria cărţii-manuscris, a cărţii tipărite şi a
cărţii electronice).
Poezia lirică. Figurile de stil: metonimia, inversiunea, invocaţia, interogaţia
retorică, exclamaţia retorică, paralelismul.
Teme, subiecte, mesaje ale textului literar.
Balada cultă.
Poemul eroic.
Nuvela. Naraţiunea. Descrierea.
Romanul. Caracterizarea personajului literar: portretul fizic şi portretul moral.
Situaţia de comunicare dialogată/monologată.
Scrierea funcţională. Forumul de discuţie. Anunţul. Reportajul. Rezumatul.
Scrierea reflexivă. Argumentarea unui punct de vedere.
Scrierea imaginativă. Povestirea. Descrierea (de localitate; de itinerar). Dialogul.
Scrierea metaliterară: comentarea unor secvenţe.
Ore pentru sinteze şi la discreţia profesorului.
Limba – principalul mijloc de comunicare umană.
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6
6
3
12
6
12
22
2
7
10
14
18
5
5
5
5
5
5
5
10

12

5
3
2
3
20
4
5
5
10
13
2
5
5
8
5
20
2

170 de ore

IX
170 de ore

Monosemia şi polisemia. Sensul propriu/figurat; fundamental/secundar;
lexical/gramatical. Unităţile frazeologice. Dicţionarul enciclopedic. Dicţionarul
de locuţiuni şi expresii.
Relaţiile sintactice în propoziţie şi frază: coordonarea, subordonarea.
Fraza. Propoziţia principală/secundară/regentă. Elementele de relaţie în frază.
Subiectul. Subiect simplu/multiplu; exprimat/neexprimat. Acordul cu predicatul.
Propoziţia subiectivă.
Predicatul verbal. Predicatul nominal. Propoziţia predicativă.
Atributul. Atributul acordat şi neacordat. Propoziţia atributivă.
Complementele necircumstanţiale (direct, indirect) şi circumstanţiale (de loc, de
timp, de mod, de cauză, de scop).
Propoziţia subordonată completivă (directă şi indirectă); circumstanţială (de loc,
de timp, de mod, de cauză, de scop, condiţională, concesivă).
Regulile de aplicare a semnelor de punctuaţie.
Apoziţia.
Adresarea.
Cuvintele, construcţiile şi propoziţiile incidente.
Vorbirea directă şi vorbirea indirectă.
Cartea – obiect cultural. Biblioteca virtuală/electronică. Cărţile audio. Genuri şi
specii literare.
Teme, subiecte, mesaje ale textului literar.
Doina populară. Doina cultă. Figurile de stil: aliteraţia, asonanţa, antiteza,
alegoria.
Poezia lirică. Versificaţia. Piciorul de vers (horeu, iamb, dactil, anapest,
amfibrah). Măsura. Ritmul. Versul liber.
Povestirea.
Nuvela. Naraţiunea. Cronotopul (timpul şi spaţiul naraţiunii).
Comedia. Specificul textului dramatic.
Romanul. Caracterizarea personajului literar.
Eseul literar (familiarizare).
Textul nonliterar. Ştirea. Reportajul. Conspectul.
Scrierea funcţională: cererea, completarea formularelor tipizate, anunţul de
reclamă, invitaţia.
Scrierea reflexivă. Meditaţia şi reflecţia.
Scrierea imaginativă. Dialogul. Descrierea (de interior; de obiecte).
Scrierea metaliterară: comentarea unui text liric.
Ore pentru sinteze şi la discreţia profesorului.
Limba – principalul mijloc de comunicare umană. Specificul comunicării orale şi
scrise în diverse domenii de activitate. Circumstanţele comunicării.
Originea limbii române. Caracterul latin al limbii române. Evoluţia limbii
române.
Limba literară/populară; limba vorbită/scrisă. Normele ortografice şi
punctuaţionale ale limbii române.
Vocabularul limbii române. Structura vocabularului. Vocabularul fundamental şi
masa vocabularului. Modificări ale vocabularului. Tipuri de dicţionare. Serii de
dicţionare ale limbii române.
Stilurile funcţionale ale limbii. Carenţele de stil.
Părţile de vorbire (privire de ansamblu).
Valorile stilistice ale părţilor de vorbire şi ale formelor gramaticale.
Totalitatea formelor paradigmatice ale cuvîntului. Proprietăţile sintagmatice
(combinatorii).
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7

5
5
5
5
4
10
10
4
2
2
2
2
5

8
15
8
7
8
10
3
3
4
5
4
5
20
3
4
5
7

10
10

NB!

Părţile de propoziţie (privire de ansamblu). Sinonimia şi omonimia sintactică.
5
Cartea ca mijloc de comunicare. Publicaţiile periodice.
5
Temele literare Patria/Limba română.
8
Temele literare Familia/Şcoala.
8
Temele literare Copilăria/Adolescenţa.
8
Temele literare Universul/Natura.
8
Temele literare Dragostea/Prietenia.
8
Temele literare Călătorii/Lumi fantastice.
8
Temele literare Timpul/Istoria.
8
Temele literare Artistul/Ars poetica.
8
Textul nonliterar. Spotul publicitar.
5
Scrierea funcţională: CV-ul.
5
Scrierea reflexivă. Argumentarea. Eseul.
10
Scrierea imaginativă. Descrierea (de fiinţe; de activităţi). Portretul.
5
Scrierea metaliterară: comentarea unui text liric; comentarea unui fragment de 10
text epic. Rezumatul textului literar.
22
Ore pentru sinteze şi la discreţia profesorului.
SUGESTII DE TEXTE
PENTRU AUTORII DE MANUALE ŞI PENTRU PROFESORI
Textele poartă caracter de recomandare.

Mitul; legenda; basmul; parabola:
Povestea Vrancei; Soarele şi Luna; Greuceanu; Prîslea cel voinic şi merele de aur;
Fiul rătăcitor; Samariteanul cel milos; Parabola viţei-de-vie;
Snoave cu Păcală şi Tîndală;
Ion Neculce O samă de cuvinte;
Alexandru Mitru Legendele Olimpului; Legenda valahă;
Mihail Sadoveanu Mărţişor; Ţara de dincolo de negură;
Ioan Slavici Zîna Zorilor;
Ion Creangă Fata babei şi fata moşneagului;
etc.
Balada şi poemul eroic:
Mioriţa; Monăstirea Argeşului; Toma Alimoş; Novac şi corbul;
George Coşbuc Moartea lui Fulger; Paşa Hassan;
Vasile Alecsandri Dan; căpitan de plai; Golia ticălosul; Noaptea Sfîntului Andrei;
Ştefan Augustin Doinaş Alexandru refuzînd apa;
Aron Cotruş Horea;
Dumitru Matcovschi Baladă cu Păcală;
etc.
Schiţa; povestirea; nuvela:
Constantin Negruzzi Sobieski şi românii; Istoria unei plăcinte;
Nicolai Bălcescu Ardealul;
Ion Luca Caragiale Vizită; Un pedagog de şcoală nouă; Domnul Goe;
Ion Creangă Amintiri din copilărie; Prostia omenească; Povestea unui om leneş;
Ioan Slavici Popa Tanda; Budulea Taichii;
Barbu Ştefănescu Delavrancea Bunicul; Bunica; Domnul Vucea; Hagi Tudose;
Mihail Sadoveanu Dumbrava minunată; În pădurea Petrişorului; Domnul Trandafir; Cozma
Răcoare; Hultanul;
Emil Gîrleanu Căprioara; Sărăcuţul; Gîndăcelul;
Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti Puiul; Privighetoarea;

15

Ionel Teodoreanu În casa bunicilor; Uliţa copilăriei;
Tudor Arghezi Cartea cu jucării;
Vasile Voiculescu Căprioara din vis; Capul de zimbru;
George Meniuc Delfinul;
Aureliu Busuioc Cînd bunelul era nepot; Domniţa; Rochia coţofenei;
Ion Druţă Povestea furnicii; Murgul în Crimeea; Şapte mioare; Horodişte; Odihna;
Fănuş Neagu Dincolo de nisipuri;
Vasile Vasilache Mama mare, profesoară de istorie;
etc.
Romanul:
Ion Creangă Amintiri din copilărie;
Mihail Sadoveanu Baltagul; Neamul Şoimăreştilor; Nicoară Potcoavă;
Ionel Teodoreanu La Medeleni (I);
Ion Druţă Frunze de dor; Clopotniţa;
Aureliu Busuioc Singur în faţa dragostei; Lătrînd la lună;
Nicolae Esinencu Doc;
etc.
Poezia lirică:
Vasile Alecsandri Sfîrşit de toamnă; Iarna; Doina; Sora şi hoţul; Crai nou; Strunga;
Mihai Eminescu Ce te legeni...; La mijloc de codru; Povestea codrului; Revedere; O, rămîi;
Făt-Frumos din tei; Crăiasa din poveşti; Fiind băiet…;
George Coşbuc Mama; Cîntec; Doina; Pentru libertate; Vestitorii primăverii; Vara; În miezul
verii; Nunta în codru; Iarna pe uliţă; La oglindă;
Alexei Mateevici Limba noastră;
Octavian Goga Toamna;
Tudor Arghezi Fă-te, suflete, copil; O furnică; Prisaca; Lumină lină; Prefaţă;
Lucian Blaga Focuri de primăvară; Părinţii; Cărăbuşul de aramă; Fîntînile;
Ion Pillat În vie;
George Topîrceanu Acceleratul; Rapsodii de toamnă;
Nichita Stănescu Plopul; Noi; Adolescenţi pe mare, Viaţa mea se iluminează;
Grigore Vieru Cîntec de leagăn pentru mama; Cuvîntul mamă; Copilărie; Mă rog de tine;
Legămînt; Făptura mamei;
Marin Sorescu Trebuiau să poarte un nume;
Ana Blandiana Întîmplări din grădina mea; Păstor de fulgi;
George Meniuc La balul coţofenei;
Valentin Roşca Licuricii; Gîsca; Bucătarul;
Nicolae Dabija Ochiul al treilea;
Vasile Romanciuc Privighetoarea; Ţara iernii; Închinare; Balaurul care n-a mai ajuns în
poveste; De parcă te ascultă Eminescu;
Arcadie Suceveanu Cheile de la poveste; Colind pentru Eminescu;
etc.
Comedia:
Vasile Alecsandri Chiriţa în provincie; Chiriţa în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă; Arvinte şi
Pepelea; Piatra din casă;
Ion Luca Caragiale O noapte furtunoasă; Conu Leonida faţă cu reacţiunea;
Ion Băieşu Boul şi viţeii;
Matei Vişniec Angajare de clovni;
etc.
Fabula:
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Grigore Alexandrescu Cîinele şi căţelul; Boul şi viţelul; Lupul moralist; Dragostea leului;
Alexandru Donici Doi cîini; Vulpea şi bursucul; Două poloboace;
etc.
Texte pentru temele literare (clasa a 9-a):
1. Patria/Limba română:
Miron Costin De neamul moldovenilor;
Barbu Ştefănescu Delavrancea Patrie şi patriotism;
Alexandru Vlahuţă Patria, Poporul;
Octavian Goga Noi;
Alexei Mateevici Limba noastră;
Nichita Stănescu Limba română este patria mea;
Grigore Vieru Pentru ea; Cîntare scrisului nostru; În limba ta;
Liviu Damian Cavaleria de Lăpuşna;
Valentin Mîndîcanu Veşmîntul fiinţei noastre;
Nicolae Dabija Clopotari;
Constantin Stere Limba şi geniul naţional;
Arcadie Suceveanu Ţara; Strămoşii ne întreabă;
Dumitru Matcovschi Poetul şi patria; De patrie; Limba maternă;
Vasile Romanciuc Patria, cuvîntul; Cuvîntul;
etc.
2. Familia/Şcoala:
Constantin Negruzzi Cum am învăţat româneşte;
Ion Ghica Şcoala acum 50 de ani;
Ion Creangă Amintiri din copilărie;
Ion Luca Caragiale Triumful talentului; Un pedagog de şcoală nouă;
Radu Petrescu Ocheanul întors;
Marin Preda Viaţa ca o pradă;
Vladimir Beşleagă Acasă;
Arcadie Suceveanu Arborele familiei;
Nicolae Esinencu Doc; Copacul care ne uneşte;
Nichita Stănescu Învăţăturile cuiva către fiul său;
Ion Druţă Horodişte; Grămăjoară;
etc.
3. Copilăria/Adolescenţa:
Ion Creangă Amintiri din copilărie;
Mihai Eminescu Fiind băiet..;
Ionel Teodoreanu La Medeleni;
Lucian Blaga Hronicul şi cîntecul vîrstelor;
Nicolae Labiş Moartea căprioarei;
Vladimir Beşleagă Durere;
Grigore Vieru Mai caut şi azi anii copilăriei;
Mircea Cărtărescu Nostalgia;
etc.
4. Universul/Natura:
Balada populară Mioriţa;
Mihai Eminescu Mai am un singur dor; Ce te legeni...; Revedere;
Ion Agârbiceanu File din cartea naturii;
Mihail Sadoveanu Baltagul; Ţara de dincolo de negură; Taine;
Vasile Alecsandri Concertul în luncă;
George Topârceanu Rapsodii de primăvară; Rapsodii de toamnă;

17

5.

6.

7.

8.

George Meniuc Delfinul;
etc.
Dragostea/Prietenia:
Mihai Eminescu Dorinţa; Crăiasa din poveşti; Povestea codrului;
Lucian Blaga Izvorul nopţii; Ghimpii; Cresc amintirile;
Ion Minulescu Celei care pleacă;
Mihail Sebastian Oraşul cu salcîmi;
Nichita Stănescu Leoaică tînără, iubirea; O viziune a sentimentelor;
Grigore Vieru Cheamă dragostea; Tu;
Ion Druţă Horia; Şoapte de nuc;
Aureliu Busuioc Singur în faţa dragostei;
Liviu Damian Prietenul care nu vine; Romanţă în alb;
Dumitru Matcovschi Cu numele tău;
Nicolae Vieru Mireasa;
Mircea Cărtărescu Cînd ai nevoie de dragoste; O motocicletă parcată sub stele;
etc.
Calatoria/Iniţierea:
Nicolae Milescu-Spătaru Jurnal de călătorie în China;
Vasile Alecsandri Jurnal de călătorie în Africa;
Alexandru Odobescu Pseudokinegetikos (cap;. IX; „basmul bisoceanului” );
Calistrat Hogaş Pe drumuri de munte;
Mihail Sadoveanu Drumuri basarabene; Ţara de dincolo de negură;
Geo Bogza Basarabia, ţară de pămînt; Cartea Oltului;
Jean Bart Europolis;
Ion Druţă Ultima lună de toamnă; Ţara bărbaţilor frumoşi;
Radu Tudoran Toate pînzele sus;
Nicolae Dabija Pe urmele lui Orfeu;
etc.
Timpul/Istoria:
Ion Ghica O călătorie de la Bucureşti la Iaşi înainte de 1848;
Vasile Alecsandri Balta Albă; Istoria unui galbîn;
Bogdan Petriceicu-Hasdeu Ioan-Vodă cel Cumplit;
Constantin Stere În preajma revoluţiei;
Vasile Vasilache Mama-mare, profesoară de istorie;
Serafim Saka Basarabia în Gulag;
etc.
Artistul/Ars poetica:
Mihai Eminescu Criticilor mei; Dintre sute de catarge; Peste vîrfuri...;
George Coşbuc Poetul;
Grigore Vieru Ars poetica; Motiv clasic; Meşterul; Ultima lună de toamnă;
George Meniuc Caloian;
Ion Druţă Sania;
Nichita Stănescu Cîntec;
Aureliu Busuioc Bătrînul poet; Înţelegere;
Leonida Lari Păstor;
etc.

TEXTE PENTRU MEMORIZARE
Se recomandă ca elevii să memorizeze următoarele texte literare:
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Clasa a V-a: 2 poezii lirice, un fragment de text epic (1/2 pagină);
Clasa a VI-a: 2 poezii lirice, 1 fabulă;
Clasa a VII-a: 3 poezii lirice, un fragment de poem eroic (1/2 pagină);
Clasa a VIII-a: 3 poezii lirice, un fragment de text dramatic (un rol într-un dialog);
Clasa a IX-a: cîte o poezie lirică sau fragment de text epic la fiecare temă literară.
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V. COMPETENŢELE SPECIFICE ŞI SUBCOMPETENŢELE DISCIPLINEI, UNITĂŢI DE CONŢINUT RECOMANDATE,
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI DE EVALUARE
CLASA a V-a
Competenţa specifică

Subcompetenţa

1. Utilizarea diverselor strategii de
informare/documentare, în vederea
abordării eficiente a comunicării
orale şi scrise.

1.1. Organizarea
cronologică a informaţiei
într-un plan simplu de idei,
utilizînd citate din textul dat.

2. Aranjarea/ordonarea în pagină
sau în formular standardizat a
textului propriu/produs.

2.1. Plasarea
ordonată/grafică în pagină a
textului propriu/produs: plan
de idei; rezumat; temele;
biletul; reţeta; fişa
bibliografică; notiţele;
scrisoarea familială.
3.1. Rezumarea unui text
narativ, în limita a 75 de
cuvinte.

Orarul.
Mesajul telefonic.
Biletul.
Notiţele.
Scrisoarea familială.
Discursul de
felicitare.
Biografia.
Schiţa.
Povestirea.

 Analiza mostrelor.
 Identificarea modelelor
relevante.
 Dispunerea grafică în pagină a
elementelor constituente ale
textului/textelor de diferite
tipuri.
 Discernerea informaţiei din
textul narativ.
 Redactarea rezumatului de text
informativ şi narativ.
 Lectură în perechi. Rezumate în
perechi.

4.1. Utilizarea dicţionarului
explicativ în stabilirea
sensurilor cuvintelor
necunoscute.

Dicţionarul
explicativ.
Textul nonliterar.
Textul literar.
Cartea – obiect
cultural.

 Identificarea sensurilor
cuvintelor necunoscute.
 Integrarea cuvintelor explicate
în contexte concrete.

3. Rezumarea textelor literare şi
nonliterare.

4.
Organizarea/desfăşurarea/utilizarea
diverselor strategii de învăţare
autonomă a limbii, prin observare
directă şi exersare.

Unităţi de conţinut
dominante /
integratoare
Povestirea.
Schiţa.
Biografia.
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Activităţi de învăţare
 Identificarea ideilor principale
în secvenţe concrete de text.
 Intitularea punctelor planului
prin citate selectate din text.

Activităţi de
evaluare
 Aranjarea
informaţiei în
tabel cronologic;
clustering.
 Construirea
secvenţelor
contradictorii.
 Prezentarea
grafică a
produsului.
 Transcrierea
textului în
diferite forme
grafice.
 Expunerea
rezumativă.
 Expunerea
detaliată.
 Evaluarea
reciprocă.
 Lectura cu voce a
articolelor de
dicţionar.
 Evaluarea
cantitativă şi
calitativă a


4.2. Utilizarea dicţionarului
ortografic în scopul scrierii
corecte a cuvintelor.

5. Elaborarea şi realizarea
spontană, fluentă, exactă a
diverselor acte de comunicare
orală şi scrisă.

5.1. Redactarea unui discurs
în limita a ½ pagină: o
întîmplare personală; o
felicitare familială; o
felicitare amicală (cu
diferite ocazii).
5.2. Utilizarea formulelor de
iniţiere, menţinere şi
încheiere a unui dialog
(susţinut direct cu o altă
persoană; susţinut la

Sunetul şi litera.
Vocalele,
consoanele,
semivocalele.
Diftongul.
Triftongul. Silaba.
Trecerea cuvintelor
din rînd în rînd.
Accentul fonetic.
Ortoepia. Normele
ortoepice. Semnele
ortografice. Semnele
de punctuaţie.
Dicţionarul
ortografic.
Ortografia
substantivelor
proprii. Ortografia
pronumelui.
Scrisoarea familială.
Discursul de
felicitare.
Dialogul.
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vocabularului
activ.
Construirea
enunţurilor în
parametrii daţi.
Dictări de
cuvinte.
Dictări libere.
Autodictări.
Comentarea
ortogramelor.

 Identificarea informaţiei
necesare în dicţionarul
ortografic.
 Aplicarea regulilor studiate la
producerea textului scris.



 Jocuri de simulare.
 Redactarea discursului conform
algoritmului dat.
 Construirea dialogului, utilizînd
formulele date.
 Atelier de scriere.
 Atelier de discuţie.

 Joc de rol.
 Prezentări
publice (lansarea
orală a
discursului dat
într-un timplimită (2 min.).





telefon).

5.3. Realizarea spontană,
fluentă, exactă a unei
descrieri orale.
6. Explicarea funcţionării
sistemului fonetic, lexical,
gramatical al limbii române.

6.1. Identificarea
elementelor fonetice;
perceperea în sistem a
expresiilor şi cuvintelor noi,
a elementelor gramaticale
ale limbii în textul studiat.

7. Respectarea normei ortografice,
ortoepice, semantice, gramaticale,

7.1. Respectarea regulilor
ortografice, ortoepice,

Sunetul şi litera.
Vocalele,
consoanele,
semivocalele.
Diftongul.
Triftongul. Silaba.
Cuvîntul. Definirea
cuvîntului. Cîmpul
lexical. Cuvînt de
bază/derivat.
Structura
morfematică
a
cuvîntului:
temă,
rădăcină,
sufix,
prefix.
Familia
lexicală. Dicţionarul
explicativ.
Părţile de vorbire
(substantivul,
adjectivul, articolul,
pronumele,
numeralul, verbul,
adverbul, prepoziţia,
conjuncţia,
interjecţia). Sintaxa
propoziţiei.
Trecerea cuvintelor
din rînd în rînd.
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 Identificarea elementelor
lingvistice studiate.
 Interpretarea/comentarea/analiza
faptelor de limbă din textul dat.

 Identificarea
elementelor de
limbă dintr-un
text, la prima
vedere (prin
graficul
conceptual).
 Dictări
comentate.
 Dictări
instructive.

 Dictări comentate.
 Dictări preventive.

 Dictări de
control.

punctuaţionale, stilistice a limbii
române literare.

punctuaţionale, a normei
semantice, în textul produs
(oral şi scris).
7.2. Lectura expresivă a
fragmentului de text liric.

8. Lectura, audierea şi interpretarea
textelor literare şi nonliterare, în
8.1. Comentarea textului
limita standardelor de conţinut.
epic.
8.2. Interpretarea textului
liric.

9. Operaţionalizarea terminologiei
lingvistice şi literare, în limita
standardelor de conţinut.

9.1. Identificarea
fenomenelor şi a unităţilor
lingvistice studiate în
context.

Accentul fonetic.
Ortoepia. Normele
ortoepice. Semnele
ortografice. Semnele
de punctuaţie.
Dicţionarul
ortografic.
Dicţionarul
explicativ. Sintaxa
propoziţiei.
Textul literar şi
nonliterar.
Texte literare şi
nonliterare.
Proverbul,
ghicitoarea,
zicătoarea. Legenda
populară. Mitul.
Povestea
zoomorfică. Basmul.
Snoava. Poezia
lirică. Schiţa.
Povestirea.

 Definirea sensului de bază al
cuvîntului uzual.
 Lectura cu voce a textului
literar/nonliterar.

 Lucrări de
creaţie.
 Prezentări orale.

 Interogarea multiprocesuală pe
textul epic.
 Interpretarea textului liric prin
agenda cu notiţe paralele.
 Reacţia cititorului.
 Atelier de lectură.

Sunetul şi litera.
Vocalele,
consoanele,
semivocalele.
Diftongul.
Triftongul. Silaba.
Cuvîntul. Definirea
cuvîntului. Cîmpul
lexical. Cuvînt de
bază/derivat.
Structura

 Explicarea şi exemplificarea
noţiunilor studiate.
 Analiza faptelor de limbă.
 Utilizarea adecvată a
terminologiei lingvistice.

 Demonstrarea
înţelegerii
textului audiat
prin răspuns la
întrebări
(interogare
frontală).
 Interogarea
reciprocă
(încrucişată).
 Comentariu de
fragment.
 Interogarea
frontală
(conversaţie
catihetică,
euristică).
 Teste formative.
 Teste sumative.
 Organizarea
informaţiei/a
termenilor în
clustering.
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9.2. Aplicarea
instrumentarului de
interpretare a textului.

morfematică a
cuvîntului: temă,
rădăcină, sufix,
prefix. Familia
lexicală. Dicţionarul
explicativ.
Părţile de vorbire
(substantivul,
adjectivul, articolul,
pronumele,
numeralul, verbul,
adverbul, prepoziţia,
conjuncţia,
interjecţia). Sintaxa
propoziţiei.
Proverbul,
 Lectura interogativă şi analitică
ghicitoarea,
a textului.
zicătoarea. Legenda  Elaborarea de hărţi ale
populară. Mitul.
naraţiunii.
Povestea
 Aplicarea algoritmilor de
zoomorfică. Basmul.
caracterizare a personajului
Snoava. Poezia
literar.
lirică. Schiţa.
Povestirea.
Figuri de stil:
epitetul, comparaţia,
personificarea,
repetiţia,
enumeraţia.
Versificaţia: versul,
strofa, tipuri de
strofă.
Subiectul operei
literare. Personajul
literar. Naraţiunea.
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 Interogarea
frontală
(conversaţie
catihetică,
euristică).
 Comentarea
fragmentelor de
text.
 Interpretarea
semnificaţiei
figurilor de stil.
 Compoziţii de
caracterizare a
personajului
literar.

10. Valorificarea mijloacelor
expresive ale limbii române
literare, în diferite situaţii de
comunicare orală şi scrisă.

11. Manipularea suporturilor
audiovizuale şi informatice în
calitate de surse sau mijloace de
învăţare a limbii de instruire.
12. Respectarea etichetei verbale
în orice situaţie de comunicare
orală şi scrisă.

13. Producerea textelor care
reflectă propriile experienţe
senzoriale, idei, judecăţi, opinii,
argumente.

10.1. Utilizarea adecvată a
mijloacelor expresive ale
limbii (sinonime, antonime,
figuri de stil) în textul
produs (scris/oral).

Poezia lirică.
Proverbul,
zicătoarea,
ghicitoarea.
Figuri de stil:
epitetul, comparaţia,
personificarea,
repetiţia,
enumeraţia.

 Comentarea potenţialului
expresiv al diferitelor unităţi
lexicale.
 Producerea de enunţuri şi texte
de dimensiuni mici, cu utilizarea
mijloacelor expresive ale limbii.
 Atelier de scriere.

 Elaborarea
textelor în
parametrii
indicaţi.

10.2. Valorificarea
potenţialului expresiv al
părţilor de vorbire
(substantiv, adjectiv) în
textul produs (scris/oral).

Substantive comune
şi proprii. Articolul.
Adjectivul.

 Lucrări de
creaţie.

11.1. Selectarea în volum
rezonabil a informaţiilor
necesare (esenţiale),
utilizînd mijloace
audiovizuale/informative.
12.1. Utilizarea normelor
elementare de etichetă
verbală într-o situaţie
concretă de comunicare
orală şi scrisă (dialog
familial; elev – profesor;
elev – elev).

Textul literar şi
nonliterar.
Cartea – obiect
cultural.

 Observarea valorii expresive a
părţilor de vorbire, în baza
textului citit.
 Producerea de texte, utilizînd
substantivul şi adjectivul cu
valoare expresivă.
 Selectarea şi discernerea
informaţiilor relevante pentru
temele studiate.

 Proiect de grup.
 Înscenare.
 Observarea (cu
grilă de evaluare)
a unui grup, în
procesul discuţiei
formale şi
nonformale.

13.1. Reflectarea propriei
experienţe într-un text, în
limita de ½ pagină
(autobiografie); relatarea

Scrierea reflexivă.
Scrierea
imaginativă.

 Simularea situaţiilor de
comunicare monologată şi
dialogată.
 Atelierul de discuţie.
 Prezentarea grafică a normelor
elementare de etichetă verbală.
 Construirea unor modele de
activităţi de comunicare în baza
normelor de etichetă verbală.
 Formularea unui cod de norme.
 Scrierea liberă.
 Pagina de jurnal.
 Atelierul de scriere.

Dialogul.
Situaţia de
comunicare.
Parametrii
comunicării verbale.
Scrisoarea familială.
Discursul de
felicitare.
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 Lucrare de
portofoliu.

 Povestire.
 Compunere după
tablou.
 Autoevaluarea cu

14. Identificarea propriilor atuuri,
nevoi şi puncte vulnerabile în
diferite situaţii de comunicare
orală şi scrisă.
15. Exprimarea adecvată a propriei
identităţi, prin conştientizarea
apartenenţei la comunitatea
lingvistică a vorbitorilor de limbă
română.

unei experienţe proprii,
opinie despre sine;
autoprezentare.
14.1. Autoevaluarea
propriilor competenţe de
comunicare.

grilă a textului
redactat.
Situaţia de
comunicare.

15.1. Relatarea despre sine, Situaţia de
ca reprezentant al
comunicare.
etniei/generaţiei/comunităţii. Textul literar şi
nonliterar.
Biografia.
Autobiografia.

 Acvariu.
 Discuţie dirijată.
 Analiza probelor de evaluare.

 Portofoliu.
 Erată personală.

 Formarea comunităţii de
instruire.
 Monolog despre sine.
 Redactarea notiţelor
autobiografice.
 Pagina de jurnal.

 Prezentări orale.

CLASA a VI-a
Competenţa specifică

1. Utilizarea diverselor strategii de
informare/documentare, în vederea
abordării eficiente a comunicării
orale şi scrise.

Unităţi de conţinut
dominante
/ integratoare
1.1. Ierarhizarea ideilor
Legenda cultă.
dintr-un text narativ într-un Rezumatul.
plan simplu de idei, utilizînd Basmul cult.
enunţuri proprii.
Povestirea.
Subcompetenţa

2. Aranjarea/ordonarea în pagină
sau în formular standardizat a
textului propriu/produs.

2.1. Aşezarea grafică în
pagină a textului: plan de
idei; text simplu de tip
informativ; dialog;
conspect; scrisoare;
descriere de peisaj.

3. Rezumarea textelor literare şi

3.1. Rezumarea unui text

Mesajul electronic.
Scrisoarea de
felicitare.
Dialogul.
Instrucţiunea.
Reţeta.
Fişa de bibliotecă.
Descrierea.
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Activităţi de învăţare
 Identificarea ideilor principale
din text.
 Alcătuirea planului de idei prin
enunţuri proprii (informative şi
interogative).

 Analiza mostrelor.
 Identificarea modelelor
relevante.
 Dispunerea grafică în pagină a
elementelor constituente ale
textului/textelor de diferite
tipuri.

Redactarea rezumatului (text

Activităţi de
evaluare
 Evaluarea
reciprocă a
planului de idei.
 Elaborarea
planului de idei
al unui
fragment citit
independent.
 Prezentarea
grafică a
produsului.
 Turul galeriei.

 Expunerea

nonliterare.

descriptiv, în limita de 100
de cuvinte.

Povestirea.
Legenda cultă.

descriptiv).
 Evaluarea rezumatului scris,
conform parametrilor indicaţi.
 Rezumarea în perechi.
 Descrierea orală a unor obiecte.

4.
Organizarea/desfăşurarea/utilizarea
diverselor strategii de învăţare
autonomă a limbii, prin observare
directă şi exersare.

4.1. Utilizarea dicţionarului
(explicativ, de sinonime, de
antonime, de neologisme, de
expresii) în stabilirea
sensurilor cuvintelor
necunoscute.

Cartea – obiect
cultural.
Relaţii între cuvinte.
Dicţionarul de
sinonime.
Dicţionarul de
antonime.
Cîmpul semantic.
Circulaţia cuvintelor
în spaţiu.
Ortografia
substantivului.
Ortografia
adjectivului.
Ortografia
numeralului.
Ortografia
pronumelui.

 Identificarea sensurilor
cuvintelor necunoscute.
 Integrarea cuvintelor explicate
în contexte concrete.
 Construirea clusteringului
pentru cîmpul semantic.

Scrisoarea de
felicitare.
Poezia lirică.
Argumentarea simplă.
Descrierea de natură.
Situaţia de
comunicare
dialogată/monologată.

 Jocuri de simulare.
 Redactarea discursului conform
algoritmului dat.
 Construirea dialogului, utilizînd
formulele date.
 Graficul T.
 Atelier de scriere.
 Atelier de discuţie.

4.2. Utilizarea dicţionarului
ortografic în scopul scrierii
corecte a cuvintelor.

5. Elaborarea şi realizarea
spontană, fluentă, exactă a
diverselor acte de comunicare
orală şi scrisă.

5.1. Producerea unui discurs
în limita unei pagini de caiet
(o impresie; o opinie
personală; relatarea unei
întîmplări; argumentarea
unui punct de vedere;
aprecieri simple privind
textele lirice studiate).
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 Identificarea informaţiei
necesare în dicţionarul
ortografic.
 Descifrarea siglelor şi a
abrevierilor din dicţionarul
ortografic.
 Aplicarea regulilor studiate la
producerea textului scris.

rezumativă.
 Expunerea
detaliată.
 Elaborarea
rezumatului de
text descriptiv.
 Evaluarea
reciprocă.
 Evaluarea
cantitativă şi
calitativă a
vocabularului
activ.
 Teste de
vocabular.
 Construirea
enunţurilor în
parametrii daţi.

Dictări de
cuvinte//selective.

Dictări
libere.

Autodictări.

Comentarea
ortogramelor.
 Joc de rol.
 Prezentări
publice
(lansarea orală a
discursului dat
într-un timplimită (2/3
min.).

6. Explicarea funcţionării
sistemului fonetic, lexical,
gramatical al limbii române.

7. Respectarea normei ortografice,
ortoepice, semantice, gramaticale,
punctuaţionale, stilistice a limbii
române literare.

 Povestirea după
imagine/tablou.
 Interviul.

5.2. Lansarea orală a
discursului dat într-un timp
limită (2/3 min.).
5.3. Realizarea spontană,
fluentă, exactă a unei
descrieri orale.
6.1. Relevarea elementelor
fonetice, a expresiilor şi
cuvintelor noi, a elementelor
gramaticale ale limbii în
textul studiat.

Clasificarea
propoziţiilor.

Relaţii între cuvinte.
Părţile de vorbire.
Locuţiunea
substantivală.
Locuţiunea
adjectivală.
Clasificarea
propoziţiilor.

 Identificarea elementelor
lingvistice studiate.
 Interpretarea/comentarea/analiza
faptelor de limbă din textul dat.

7.1. Respectarea regulilor
ortografice, ortoepice,
punctuaţionale, gramaticale,
a normei semantice în textul
produs (oral şi scris).

Ortografia
substantivului.
Ortografia
adjectivului.
Ortografia
numeralului.
Clasificarea
propoziţiilor.
Texte literare şi
nonliterare.
Legenda cultă.
Parabola. Basmul cult.
Fabula.
Poezia lirică.
Povestirea.

 Dictări comentate.
 Dictări instructive.
 Definirea sensului de bază al
cuvîntului uzual.
 Tabelul trăsăturilor semantice.
 Secvenţe contradictorii.

8. Lectura, audierea şi interpretarea 8.1. Lectura expresivă a
textelor literare şi nonliterare, în
fragmentului de text epic.
limita standardelor de conţinut.
8.2. Interpretarea textului
liric, a textului epic
(naraţiune, descriere).

28

 Interogarea multiprocesuală pe
textul epic.
 Interpretarea textului liric prin
agenda cu notiţe paralele.
 Consultaţii în grup.
 Reacţia cititorului.
 Atelier de lectură.
 Activităţi de antrenare a
dicţiunii, de modelare a
intonaţiei.
 Exerciţii de respectare a

 Clasificarea
elementelor de
limbă dintr-un
text, la prima
vedere.
 Probe de
analiză
gramaticală
conform
algoritmului.
 Dictări de
control.
 Lucrări de
creaţie.
 Teste de
ortografie.
 Prezentări orale.
 Teste de
conţinut
(demonstrarea
înţelegerii
textului audiat
prin răspuns
independent la
întrebări).
 Citate.
 Comentariu de
fragment.

pauzelor, a accentelor în textul
citit.

9. Operaţionalizarea terminologiei
lingvistice şi literare, în limita
standardelor de conţinut.

9.1. Aplicarea terminologiei
lingvistice şi literare studiate
în demersul analitic al
textului.
9.2. Identificarea noţiunilor
lingvistice şi literare studiate
în textul epic dat.

9.2. Aplicarea
instrumentarului de
interpretare a textului.

Sinonimia, antonimia,
omonimia, paronimia.
Seriile sinonimice.
Cîmpul semantic.
Regionalismele.
Părţile de vorbire
(substantivul,
adjectivul, articolul,
pronumele,
numeralul, verbul,
adverbul, prepoziţia,
conjuncţia,
interjecţia).
Clasificarea
propoziţiilor.
Texte literare. Texte
nonliterare.
Hiperbola, metafora.
Versificaţia: tipuri de
rimă.
Legenda cultă.
Parabola. Basmul cult.
Fabula.
Poezia lirică.
Povestirea.
Personajul literar.

29

 Explicarea şi exemplificarea
noţiunilor studiate.
 Analiza faptelor de limbă.
 Aplicarea, la analiza textului, a
terminologiei lingvistice şi
literare studiate/ Utilizarea
adecvată a terminologiei
lingvistice.
 Prezentarea grafică a relaţiei
dintre noţiunile studiate.

 Lectura interogativă şi analitică
a textului.
 Identificarea în text a figurilor
de stil.
 Elaborarea de hărţi ale
naraţiunii.
 Aplicarea algoritmilor de
caracterizare a personajului
literar.

 Evaluarea
lecturii orale
conform
algoritmului.
 Determinarea
nivelului de
competenţă
lectorală.
 Interogarea
frontală
(conversaţie
catihetică,
euristică).
 Teste formative.
 Teste sumative.
 Prezentări orale.

 Interogarea
frontală
(conversaţie
catihetică,
euristică).
 Comentarea
fragmentelor de
text.
 Interpretarea
semnificaţiei

10. Valorificarea mijloacelor
expresive ale limbii române
literare, în diferite situaţii de
comunicare orală şi scrisă.

11. Manipularea suporturilor
audiovizuale şi informatice în
calitate de surse sau mijloace de
învăţare a limbii de instruire.
12. Respectarea etichetei verbale
în orice situaţie de comunicare
orală şi scrisă.

figurilor de stil.
 Compoziţii de
caracterizare a
personajului
literar.
 Elaborarea
textelor în
parametrii
indicaţi.
 Jocuri de rol.

10.1. Utilizarea formulelor
de iniţiere, menţinere şi
încheiere a dialogului
(susţinut direct cu o altă
persoană. susţinut la
telefon).

Situaţia de
comunicare
dialogată/monologată.

 Comentarea potenţialului
expresiv al diferitelor unităţi
lexicale.
 Producerea de enunţuri şi texte
de dimensiuni mici, cu utilizarea
mijloacelor expresive ale limbii.

10.2. Valorificarea
potenţialului expresiv al
părţilor de vorbire
(substantiv, adjectiv,
pronume) în textul produs
(scris/oral).

Substantivul.
Adjectivul.
Pronumele.
Verbul.

 Lucrări de
creaţie.

10.3. Realizarea spontană,
fluentă, exactă a unei
descrieri orale: descrieri de
natură, de portret, de
interior, de exterior.
11.1. Selectarea în volum
rezonabil a informaţiilor
necesare (esenţiale),
utilizînd mijloace
audiovizuale/informative.
12.1. Analiza normelor
elementare de etichetă
verbală în textul studiat.

Descrierea.

 Observarea valorii expresive a
părţilor de vorbire, în baza
textului citit.
 Comentarea polisemiei
cuvintelor în baza dicţionarului.
 Producerea de texte, utilizînd
verbe cu valoare expresivă.
 Cinquain/Cvintet.
 Atelier de scriere.
 Descrierea realităţilor familiare
elevului.
 Atelier de discuţie.

 Selectarea şi discernerea
informaţiilor relevante pentru
temele studiate
 Amenajarea expoziţiilor de carte
la o temă.
 Simularea situaţiilor de
comunicare monologată şi
dialogată.

 Proiect
individual (cu
utilizarea
mijloacelor
audiovizuale).
 Proiect de grup.
 Compuneri
după imagini.

Textul literar şi
nonliterar.
Cartea – obiect
cultural.
Textul literar.
Situaţia de
comunicare
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13. Producerea textelor care
reflectă propriile experienţe
senzoriale, idei, judecăţi, opinii,
argumente.

14. Identificarea propriilor atuuri,
nevoi şi puncte vulnerabile în
diferite situaţii de comunicare
orală şi scrisă.
15. Exprimarea adecvată a propriei
identităţi, prin conştientizarea
apartenenţei la comunitatea
lingvistică a vorbitorilor de limbă
română.

12.2. Utilizarea normelor
elementare de etichetă
verbală într-o situaţie
concretă de comunicare
orală şi scrisă (dialog
improvizat: elev –
bibliotecar; cumpărător –
vînzător; pacient - medic).
14.1. Reflectarea propriei
experienţe într-un text scris
de elev, în limita unei pagini
(editaţie „Comportamentul
meu”).

monologată şi
dialogată.
Scrisoarea de
felicitare.

 Atelierul de discuţie.
 Povestirea după imagini (benzi
desenate).
 Construirea unor modele de
activităţi de comunicare în baza
normelor de etichetă verbală.
 Formularea unui cod de norme.

Scrierea reflexivă.
Scrierea imaginativă.

 Scrierea liberă.
 Pagina de jurnal.
 Atelierul de scriere.

14.1. Autoevaluarea
propriilor competenţe de
comunicare.

Situaţia de
comunicare.

 Acvariu.
 Discuţie dirijată.
 Analiza probelor de evaluare.

15.1. Relatarea despre sine, Situaţia de
ca reprezentant al
comunicare.
etniei/generaţiei/comunităţii. Textul literar şi
nonliterar.
Circulaţia cuvintelor
în spaţiu.

 Pagina de jurnal.
 Lasă-mi mie ultimul cuvînt!
 Jurnalul triplu.

 Înscenare în
baza imaginilor.
 Observarea (cu
grilă de
evaluare) a unui
dialog între doi
elevi, cu tema
dată.
 Povestire.
 Compunere
după tablou.
 Autoevaluarea
cu grilă a
textului
redactat.
 Portofoliu.
 Erată
personală.
 Prezentări orale.
 Proiecte
dedicate
evenimentelor
sau sărbătorilor
oficiale
(aniversărilor).

CLASA a VII-a
Competenţa specifică

Subcompetenţa

Unităţi de conţinut
dominante
/
integratoare
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Activităţi de învăţare

Activităţi de
evaluare

1. Utilizarea diverselor strategii de
informare/documentare, în vederea
abordării eficiente a comunicării
orale şi scrise.

1.1.Organizarea cronologică
a informaţiei într-un plan
dezvoltat de idei (text
narativ; text ştiinţific).

Cartea – obiect
 Identificarea ideilor principale şi a
cultural (momente din
ideilor secundare din text.
istoria cărţii Alcătuirea planului dezvoltat de idei.
manuscris, a cărţii
 Identificarea/interpretarea indiciilor
tipărite şi a cărţii
de cronotop.
electronice).
Povestirea.
Nuvela. Cronotopul.

2. Aranjarea/ordonarea în pagină
sau în formular standardizat a
textului propriu/produs.

2.1. Aşezarea grafică în
pagină a textului: plan
dezvoltat de idei, cu
utilizarea unui sistem
complex de numerotare.
2.2. Dispunerea în pagină a
unui anunţ.

Forumul de discuţie.
Anunţul.
Reportajul.
Rezumatul.

3. Rezumarea textelor literare şi
nonliterare.

3.1. Rezumarea unui text
nonliterar, în limita de 100120 de cuvinte.

Reportajul.
 Redactarea rezumatului (text
Cartea – obiect
nonliterar).
cultural (momente din  Dezvoltarea rezumatului în text
istoria cărţiiprimar.
manuscris, a cărţii
tipărite şi a cărţii
electronice).

4.
Organizarea/desfăşurarea/utilizarea
diverselor strategii de învăţare
autonomă a limbii, prin observare

4.1. Utilizarea dicţionarului
(explicativ şcolar, de
sinonime, de antonime, de
neologisme, de expresii şi

Modificări ale
vocabularului.
Îmbogăţirea
vocabularului prin
32

 Analiza mostrelor.
 Identificarea modelelor relevante.
 Dispunerea grafică în pagină a
elementelor constituente ale
textului/textelor de diferite tipuri.

 Lectura cu voce a articolului de
dicţionar.
 Integrarea neologismelor în contexte
ilustrative (diagnostice).

 Povestirea după
propriul plan
dezvoltat de idei.
 Expunerea scrisă
a textului,
urmînd un plan
dezvoltat
propriu.
 Prezentarea
verbală a
itinerarului.
 Prezentarea
grafică a
produsului.
 Lucrare de
portofoliu –
reportaj de la o
manifestare
şcolară.
 Proiect de grup –
redactarea unei
publicaţii şcolare
de anunţuri.
 Expunerea
rezumativă.
 Expunerea
detaliată.
 Interviul în trei
trepte.
 Evaluarea
reciprocă.
 Evaluarea
cantitativă şi
calitativă a
vocabularului

directă şi exersare.

5. Elaborarea şi realizarea
spontană, fluentă, exactă a
diverselor acte de comunicare
orală şi scrisă.

 Explicarea cuvintelor prin
intermediul dicţionarelor de
sinonime, de paronime.
 Utilizarea dicţionarelor de expresii şi
locuţiuni.

activ.
 Teste de
vocabular.
 Construirea
enunţurilor în
parametrii daţi.
 Construirea
enunţurilor cu
unităţile date.

4.2. Utilizarea dicţionarului
ortografic în scopul scrierii
corecte a cuvintelor.
4.3. Relevarea elementelor
de limbă în textul artistic şi
în textul publicistic.

mijloace interne:
derivarea,
compunerea,
abrevierea,
conversiunea.
Circulaţia cuvintelor
în timp. Arhaismele.
Neologismele.
Cuvintele moştenite
şi cuvintele
împrumutate.
Dicţionarul de
neologisme.
Ortografia formelor
verbale.
Ortografia
pronumelui.
Ortografia
adverbului.

 Identificarea/comentarea/interpretarea
informaţiei necesare în dicţionarul
ortografic.
 Descifrarea siglelor şi a abrevierilor
din dicţionarul ortografic.
 Aplicarea regulilor studiate la
producerea textului scris.
 Identificarea elementelor de limbă în
textele artistice şi publicistice.

5.1. Producerea unui
discurs pe o temă dată (gen:
descriere, naraţiune,
monolog, reproducerea
spuselor cuiva, prezentarea
unui fapt divers, a unui
eveniment cultural, a opiniei
proprii, rezumatul unui text
literar/ştiinţific).

Scrisoarea de
felicitare.
Poezia lirică.
Argumentarea simplă.
Descrierea de natură.
Situaţia de
comunicare
dialogată/monologată.
Clasificarea

 Jocuri de simulare.
 Redactarea discursului conform
algoritmului dat.
 Construirea dialogului, utilizînd
formulele date.
 Graficul T.
 Atelier de scriere.
 Atelier de discuţie.

 Teste de
ortografie.
 Dictări grafice.
 Dictări libere.
 Autodictări.
 Comentarea
ortogramelor.
 Relevare a
elementelor de
limbă şi literatură
într-un text.
 Joc de rol.
 Prezentări
publice (lansarea
orală a
discursului dat
într-un timplimită (2-3 min.).
 Povestirea după
imagine/tablou.

locuţiuni, de paronime) în
stabilirea sensurilor
cuvintelor necunoscute şi a
nuanţelor de sens ale
cuvintelor.
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5.2. Lansarea orală a
discursului în faţa unui
auditoriu dat într-un timp
limită (2 min./3 min)
5.3. Realizarea spontană,
fluentă, exactă a unei
descrieri orale.

propoziţiilor.

6. Explicarea funcţionării
sistemului fonetic, lexical,
gramatical al limbii române.

6.1. Comentarea mărcilor
stilistice ale unităţilor de
limbă în textul literar
studiat.

7. Respectarea normei ortografice,
ortoepice, semantice, gramaticale,
punctuaţionale, stilistice a limbii
române literare.

7.1. Respectarea regulilor
ortografice, ortoepice,
punctuaţionale, gramaticale,
a normei semantice în textul
produs (oral şi scris).

Structura
morfematică a
cuvintelor.
Modificări ale
vocabularului.
Cîmpul derivativ.
Circulaţia cuvintelor
în timp.
Textul literar.
Figurile de stil:
metonimia, invocaţia,
inversiunea,
interogaţia retorică,
exclamaţia retorică,
paralelismul.
Ortografia
substantivului.
Ortografia
pronumelui.
Ortografia formelor
verbale.
Ortografia
adverbului.
Funcţiile sintactice
ale substantivului,
adjectivului,
numeralului,
pronumelui, verbului,
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 Identificarea unităţilor lingvistice
marcate stilistic.
 Interpretarea/comentarea/analiza
faptelor de limbă din textul dat.

 Comentarii de
fragmente (cu
utilizarea
dicţionarului
explicativ).
 Comentarea
scrisă a
diferenţelor
semantice între
cuvintele
înrudite.
 Analiza lexicală
a unui text.

 Lectura expresivă a textelor literare.
 Recitarea textelor literare.
 Definirea sensului de bază al
cuvîntului uzual.
 Dictări explicative.

 Dictări de
control.
 Lucrări de
creaţie.
 Teste de
ortografie.
 Prezentări orale.
 Revizuirea
circulară.

8. Lectura, audierea şi interpretarea 8.1. Lectura expresivă a
textelor literare şi nonliterare, în
fragmentului de text epic.
limita standardelor de conţinut.
8.2. Comentarea textului
liric, a fragmentului de text
epic.

9. Operaţionalizarea terminologiei
lingvistice şi literare, în limita
standardelor de conţinut.

9.1. Aplicarea terminologiei
lingvistice şi literare studiate
în procesul de analiză a
textului.

adverbului.
Texte literare şi
nonliterare.
Poezia lirică.
Balada cultă.
Poemul eroic.
Nuvela.
Romanul.

Modificări ale
vocabularului.
Circulaţia cuvintelor
în timp. Cuvintele
moştenite şi cuvintele
împrumutate.
Substantivul.
Adjectivul.
Numeralul.
Pronumele.
Verbul. Adverbul.
Prepoziţia.
Conjuncţia.
Interjecţia.
Texte literare şi
nonliterare.
Poezia lirică. Balada
cultă.
Poemul eroic.
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 Lectura expresivă a textului.
 Lectura pe roluri a dialogurilor din
textul narativ.
 Interogarea multiprocesuală pe textul
epic.
 Interpretarea textului liric prin agenda
în trei părţi/jurnalul triplu.
 Reacţia cititorului.
 Atelier de lectură.
 Activităţi de antrenare a dicţiunii, de
modelare a intonaţiei.
 Exerciţii de respectare a pauzelor, a
accentelor în textul citit.
 Explicarea şi exemplificarea
noţiunilor studiate.
 Analiza faptelor de limbă.
 Utilizarea adecvată a terminologiei
lingvistice.
 Prezentarea grafică a relaţiei dintre
noţiunile studiate.

 Teste de conţinut
(demonstrarea
înţelegerii
textului citit
independent prin
răspuns la
întrebări).
 Citate.
 Comentariu de
fragment.
 Evaluarea
lecturii orale în
baza grilei.
 Comentariul
textului liric.
 Interogarea
frontală
(conversaţie
catihetică,
euristică).
 Teste formative.
 Teste sumative.
 Prezentări orale.
 Lucrări
individuale (de
portofoliu).

9.2. Aplicarea
instrumentarului de
interpretare a textului.

10. Valorificarea mijloacelor
expresive ale limbii române
literare, în diferite situaţii de
comunicare orală şi scrisă.

10.1. Utilizarea formulelor
de iniţiere, menţinere şi
încheiere a dialogului (în
grup).

Nuvela.
Romanul. Figurile de
stil.
Texte literare şi
nonliterare.
Poezia lirică. Balada
cultă.
Poemul eroic.
Nuvela.
Romanul.
Caracterizarea
personajului literar.
Figurile de stil.

 Lectura interogativă şi analitică a
textului.
 Caracterizarea personajului literar.
 Reprezentarea grafică a liniilor de
subiect în textul epic.
 Aplicarea algoritmilor de
caracterizare a personajului literar.

Situaţia de

comunicare
dialogată/monologată. 
Argumentarea unui
punct de vedere.



10.2. Valorificarea
potenţialului expresiv al
părţilor de vorbire
(substantiv, adjectiv,
pronume) în textul produs
(scris/oral).

Substantivul.
Adjectivul.
Numeralul.
Pronumele.
Verbul.
Adverbul.
Prepoziţia.
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 Interogarea
frontală
(conversaţie
catihetică,
euristică).
 Teste cu itemi
obiectivi.
 Comentarea
textului liric.
 Interpretarea
semnificaţiei
figurilor de stil.
 Compoziţii de
caracterizare a
personajului
literar.
Analiza mostrelor relevante (în baza
 Elaborarea
textelor studiate).
textelor în
Audierea/vizionarea emisiunilor radio
parametrii
şi TV, cu rezumarea ulterioară.
indicaţi.
Interpretarea valorii stilistice a
 Jocuri de rol.
formelor gramaticale.
Producerea textelor de dimensiuni
medii (1,5-2 pagini), cu utilizarea
mijloacelor expresive indicate.
Observarea valorii expresive a
 Comentarea
părţilor de vorbire, în baza textului
potenţialului
citit.
expresiv al unor
Producerea de texte, utilizînd forme
cuvinte şi
gramaticale şi structuri sintactice cu
îmbinări, cu
valoare expresivă.
utilizarea
Atelier de scriere.
articolelor

Conjuncţia.
Interjecţia.

lexicografice.
 Lucrări de creaţie
(Presupunerea
prin termeni;
Maratonul de
scriere).
 Proiect de grup
(emisiune la
radio şcolar).

10.2. Realizarea spontană a
unui reportaj.

Reportajul.

 Atelier de discuţie.

11. Manipularea suporturilor
audiovizuale şi informatice în
calitate de surse sau mijloace de
învăţare a limbii de instruire.

11.1. Redactarea textelor în
Word.

 Elaborarea lucrărilor în variantă
electronică.
 Utilizarea programelor de verificare a
ortografiei.

 Testare la
calculator.

12. Respectarea etichetei verbale
în orice situaţie de comunicare
orală şi scrisă.

12.1. Aplicarea/urmărirea
normelor de etichetă
verbală, în procesul
argumentării.
12.2. Utilizarea normelor
elementare de etichetă
verbală într-o situaţie
concretă de comunicare
orală şi scrisă (dialog
improvizat: elev – părinte;
elev – agent de circulaţie;
elev – prestator de servicii).
13.1. Elaborarea textelor
reflexive, bazate pe
experienţa proprie, în limita
de 1 pagină

Textul literar şi
nonliterar.
Cartea – obiect
cultural (momente din
istoria cărţiimanuscris, a cărţii
tipărite şi a cărţii
electronice).
Situaţia de
comunicare
monologată şi
dialogată.
Argumentarea unui
punct de vedere.

 Simularea situaţiilor de comunicare
în contradictoriu.
 Atelierul de discuţie.
 Relatarea unor scene din conţinutului
unor filme, spectacole.
 Construirea unor modelele de
activităţi de comunicare în baza
normelor de etichetă verbală.
 Formularea unui cod de norme.

 Proiect de grup.
 Compuneri după
imagini.
 Înscenare în baza
imaginilor.
 Observarea (cu
grilă de evaluare)
a unui dialog
între doi elevi, cu
tema dată.

Scrierea reflexivă.
Scrierea imaginativă.

 Scrierea liberă.
 Pagina de jurnal.
 Atelierul de scriere.

 Povestire.
 Scrierea ghidată.
 Argument în
patru paşi.

13. Producerea textelor care
reflectă propriile experienţe
senzoriale, idei, judecăţi, opinii,
argumente.
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(meditaţie gen „Evaluarea
propriului comportament”).
14. Identificarea propriilor atuuri,
nevoi şi puncte vulnerabile în
diferite situaţii de comunicare
orală şi scrisă.
15. Exprimarea adecvată a propriei
identităţi, prin conştientizarea
apartenenţei la comunitatea
lingvistică a vorbitorilor de limbă
română.

14.1. Autoevaluarea
propriilor competenţe de
comunicare.

Situaţia de
comunicare.

15.1. Relatarea despre sine, Situaţia de
ca reprezentant al
comunicare.
etniei/generaţiei/comunităţii. Textul literar şi
nonliterar.
Circulaţia cuvintelor
în spaţiu.

 Acvariu.
 Discuţie dirijată.
 Analiza probelor de evaluare.





Pagina de jurnal.
Lasă-mi mie ultimul cuvînt!
Jurnalul triplu.
Activităţi de formare şi reformare a
comunităţii dinamice de instruire.

 Autoevaluarea cu
grilă a textului
redactat.
Portofoliu.
Erată personală.
 Prezentări orale.
 Redactarea unor
foi
volante/gazete
dedicate unor
evenimente/sărbă
tori oficiale/
aniversări.

CLASA a VIII-a
Competenţa specifică
1. Utilizarea diverselor strategii de
informare/documentare, în vederea
abordării eficiente a comunicării
orale şi scrise.

Unităţi de conţinut
dominante/integratoare
1.1. Structurarea ideilor
Textul nonliterar.
pentru realizarea discursului
Ştirea.
propriu/comentariului/eseului. Reportajul.
Conspectul.
Eseul literar.
Subcompetenţa
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Activităţi de învăţare
 Discriminarea/structurarea
ideilor principale şi secundare
pentru elaborarea textului.
 Alcătuirea planului de idei al
eseului structurat, urmînd
modelul Cubul.
 Alcătuirea planului de idei al
eseului structurat, în bază de
algoritmi.

Activităţi de evaluare
 Susţinerea uni discurs,
după un plan de idei
alcătuit sub îndrumarea
profesorului.
 Prezentarea planului de
idei al discursului –
Turul galeriei.
 Evaluarea cu grilă a
unui discurs, desfăşurat
după un plan propriu.

2. Aranjarea/ordonarea în pagină
sau în formular standardizat a
textului propriu/produs.

3. Rezumarea textelor literare şi
nonliterare.

4.
Organizarea/desfăşurarea/utilizarea
diverselor strategii de învăţare
autonomă a limbii, prin observare
directă şi exersare.

2.1. Plasarea (grafică) în
pagină a textului
propriu/produs:
– comentariu literar
(secvenţă);
– caracterizare de personaj, cu
utilizarea citatelor;
– cerere;
– text argumentativ;
–
pagină de jurnal;
–
conspect;
–
alocuţiune.
2.2. Completarea
formularelor tipizate.
3.1. Asigurarea coerenţei
textului rezumat (audiat,
citit).

Vorbirea directă şi
vorbirea indirectă.
Cererea.
Reportajul.
Ştirea.
Conspectul.
Formularele tipizate.
Anunţul de reclamă.
Invitaţia.

 Analiza mostrelor de facturi şi
formulare tipizate.
 Identificarea modelelor
relevante.
 Dispunerea grafică în pagină a
elementelor constituente ale
textului/textelor de diferite
tipuri.
 Completarea formularelor de
poştă, cazare la hotel.

 Prezentarea grafică a
produsului.
 Lucrare de portofoliu –
un buletin de ştiri
(analiza evenimentelor
săptămînii).
 Proiect de grup –
publicitate pentru
localitatea de baştină ca
obiectiv turistic/pentru
un produs autohton.

Povestirea.
Nuvela.
Romanul.
Eseul literar.
Textul nonliterar.

 Expunerea rezumativă.
 Interviul în trei trepte.
 Evaluarea reciprocă.

4.1. Utilizarea dicţionarului
(explicativ, enciclopedic, de
expresii şi locuţiuni, de
proverbe, de maxime, de
citate) în scopul formării
abilităţii de învăţare a limbii.

Monosemia şi polisemia.
Sensul propriu/figurat;
fundamental/secundar;
lexical/gramatical.
Unităţile frazeologice.
Dicţionarul enciclopedic.
Dicţionarul de locuţiuni
şi expresii.
Dicţionarele de
proverbe, de citate, de
maxime.
Monosemia şi polisemia.

 Predarea complementară.
 Redactarea rezumatului (text
literar).
 Asigurarea legăturii de sens
dintre părţile constituente ale
rezumatului.

Identificarea sensurilor
cuvintelor necunoscute, utilizînd
diverse dicţionare.

Integrarea cuvintelor
explicate în contexte concrete.

Comentarea faptelor de limbă
observate/atestate.

 Identificarea informaţiei
necesare în dicţionarul
ortografic.
 Aplicarea regulilor studiate la

 Teste de ortografie.
 Comentarea
ortogramelor şi a
punctogramelor.

4.2. Utilizarea dicţionarului
(ortografic/de cuvinte
compuse/de greşeli/de
dificultăţi) în scopul scrierii
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 Evaluarea cantitativă şi
calitativă a
vocabularului activ.
 Teste de vocabular.
 Construirea enunţurilor
în parametrii daţi.
 Construirea enunţurilor
cu unităţile date.
 Definirea cuvintelor
uzuale.

producerea textului scris.
 Explicarea regulilor de
punctuaţie aplicate.
 Identificarea elementelor de
limbă în textele artistice,
ştiinţifice şi publicistice.

 Relevarea elementelor
de limbă şi literatură
într-un text
artistic/ştiinţific/publici
stic la prima vedere.

Vorbirea directă şi
vorbirea indirectă.
Dialogul.
Descrierea.
Cartea – obiect cultural.
Dezvoltarea/explicitarea
unei probleme.

 Jocuri de simulare.
 Redactarea discursului conform
algoritmului dat.
 Construirea dialogului, utilizînd
formulele date.
 Dezbateri.
 Atelier de scriere.
 Atelier de discuţie.

 Joc de rol (ghid).
 Prezentări publice
(lansarea orală a
discursului dat într-un
timp-limită (5 min.).
 Interviul în direct
(evaluare cu grilă).
 Compunere – descriere
după tablou.

Monosemia şi polisemia.
Relaţiile sintactice în
propoziţie şi frază.
Elementele de relaţie în

 Identificarea unităţilor
lingvistice marcate stilistic.
 Interpretarea/comentarea/analiza
faptelor de limbă din textul dat.

 Comentarea aspectului
expresiv al structurilor
sintactice, în texte
literare propuse pentru

corecte a cuvintelor.

5. Elaborarea şi realizarea
spontană, fluentă, exactă a
diverselor acte de comunicare
orală şi scrisă.

6. Explicarea funcţionării
sistemului fonetic, lexical,
gramatical al limbii române.

4.3. Explicarea elementelor
de limbă în textul artistic,
publicistic şi ştiinţific.
5.1. Producerea unui discurs
în stil publicistic (gen:
alocuţiune; exprimarea unei
opinii/atitudini/a unei judecăţi
critice/de valoare; evaluarea
unei activităţi
şcolare/extraşcolare; felicitare
cu diferite ocazii (jubileu,
inaugurarea unei instituţii
etc.)).
5.2. Lansarea orală a
discursului în faţa unui
auditoriu dat într-un timp
limită (5 min.).
5.3. Realizarea spontană,
fluentă, exactă a unei
descrieri orale (de interior; de
obiecte).
6.1. Comentarea mărcilor
stilistice ale unităţilor de
limbă în textele lirice, epice,
dramatice.
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6.2. Utilizarea formelor
gramaticale/a
structurilor/mărcilor stilistice
în textele elaborate.

7. Respectarea normei ortografice,
ortoepice, semantice, gramaticale,
punctuaţionale, stilistice a limbii
române literare.

7.1. Respectarea regulilor
ortografice, ortoepice,
punctuaţionale, gramaticale, a
normei semantice şi stilistice
în textul produs (oral şi scris).

8. Lectura, audierea şi interpretarea 8.1. Lectura expresivă a
textelor literare şi nonliterare, în
textului dramatic.
limita standardelor de conţinut.
8.2. Comentarea textului liric,
a fragmentului de text epic
sau dramatic.

frază.
Subiectul. Propoziţia
subiectivă.
Predicatul. Propoziţia
predicativă.
Atributul. Propoziţia
atributivă.
Complementele şi
propoziţiile subordonate
completive,
circumstanţiale.
Apoziţia.
Adresarea.
Cuvintele, construcţiile
şi propoziţiile incidente.
Vorbirea directă şi
vorbirea indirectă.
Figurile de stil.
Monosemia şi polisemia.
Regulile de aplicare a
semnelor de punctuaţie.

Poezia lirică.
Povestirea.
Nuvela.
Romanul.
Eseul literar.
Textul nonliterar.
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 Transformarea textelor
nonliterare în texte literare.
 Piramida naraţiunii.
 Atelier de scriere.

prima lectură.
 Producerea textelor de
scriere imaginativă.

 Lectura expresivă a textelor
literare.
 Recitarea textelor literare.
 Comentarea ortogramelor şi a
punctogramelor.
 Redactarea textelor cu blancuri
(cu semnele de punctuaţie
omise).
 Interogarea multiprocesuală pe
textul epic.
 Interpretarea textului liric prin
agenda în trei părţi/jurnalul
triplu.
 Reacţia cititorului.
 Atelier de lectură.
 Înscenarea fragmentelor de text
dramatic.








Dictări de control.
Lucrări de creaţie.
Teste de ortografie.
Prezentări orale.
Revizuirea circulară.
Manuscrisul pierdut.

 Teste de conţinut
(demonstrarea
înţelegerii textului citit
independent prin
răspuns la întrebări).
 Comentariu de
fragment.
 Evaluarea lecturii orale
în baza grilei.

 Exerciţii de respectare a
pauzelor, a accentelor în textul
citit.
9. Operaţionalizarea terminologiei
lingvistice şi literare, în limita
standardelor de conţinut.

9.1. Integrarea adecvată,
conştientă a terminologiei
lingvistice şi literare în textul
produs.

9.2. Aplicarea
instrumentarului de
interpretare a textului.

Monosemia şi polisemia.
Relaţiile sintactice în
propoziţie şi frază.
Elementele de relaţie în
frază.
Subiectul. Propoziţia
subiectivă.
Predicatul. Propoziţia
predicativă.
Atributul. Propoziţia
atributivă.
Complementele şi
propoziţiile subordonate
completive,
circumstanţiale.
Apoziţia.
Adresarea.
Cuvintele, construcţiile
şi propoziţiile incidente.
Vorbirea directă şi
vorbirea indirectă.
Poezia lirică.
Povestirea.
Nuvela.
Romanul.
Eseul literar.
Textul nonliterar.
Figuri de stil.
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 Explicarea şi exemplificarea
noţiunilor studiate.
 Analiza faptelor de limbă.
 Utilizarea adecvată a
terminologiei lingvistice.
 Prezentarea grafică a relaţiei
dintre noţiunile studiate.

 Lectura interogativă şi analitică
a textului.
 Reprezentarea grafică a liniilor
de subiect în textul dramatic.
 Analiza didascaliilor în textul
dramatic.
 Aplicarea algoritmilor de
caracterizare a personajului
literar.

 Comentariul textului
liric.
 Comentariu al
fragmentului de text
epic/dramatic.
 Interogarea frontală
(conversaţie catihetică,
euristică).
 Teste formative.
 Teste sumative.
 Prezentări orale.
 Lucrări individuale (de
portofoliu).

 Interogarea frontală
(conversaţie catihetică,
euristică).
 Comentarea textului
liric.
 Interpretarea
semnificaţiei figurilor
de stil.
 Compoziţii de


10. Valorificarea mijloacelor
expresive ale limbii române
literare, în diferite situaţii de
comunicare orală şi scrisă.

10.1. Relatarea spontană a
unei ştiri, întîmplări,
experienţe personale;
improvizarea unui reportaj.

Apoziţia.
Adresarea.
Cuvintele, construcţiile
şi propoziţiile incidente.
Vorbirea directă şi
vorbirea indirectă.
Ştirea.
Reportajul.
Dialogul.
Descrierea.

10.2. Susţinerea unui interviu. Dialogul.
Adresarea.
10.2. Realizarea spontană a
unui reportaj.

Reportajul.

11. Manipularea suporturilor
audiovizuale şi informatice în
calitate de surse sau mijloace de
învăţare a limbii de instruire.

11.1. Redactarea textelor în
Word.

12. Respectarea etichetei verbale
în orice situaţie de comunicare
orală şi scrisă.

12.1. Identificarea normelor
de etichetă verbală în orice
situaţie de comunicare orală
şi scrisă.

Textul literar şi
nonliterar.
Cartea – obiect cultural
(momente din istoria
cărţii-manuscris, a cărţii
tipărite şi a cărţii
electronice).
Comedia. Specificul
textului dramatic.
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 Analiza mostrelor relevante (în
baza textelor studiate).
 Audierea/vizionarea emisiunilor
radio şi TV, cu rezumarea
ulterioară.
 Interpretarea valorii stilistice a
formelor gramaticale.
 Producerea textelor de
dimensiuni medii (1,5-2 pagini),
cu utilizarea mijloacelor
expresive ale limbii.
 Formularea întrebărilor pentru
un interviu.
 Analiza interviurilor publicate.

Atelier de scriere.
 Elaborarea lucrărilor în variantă
electronică.
 Completarea on-line a facturilor.

 Simularea situaţiilor de
comunicare în contradictoriu.
 Atelier de discuţie.
 Relatarea conţinutului unor
dialoguri observate.





caracterizare a
personajului literar.
Reflecţie în baza
textului literar.
Elaborarea textelor în
parametrii indicaţi.
Jocuri de rol.
Proiecte de grup.

 Jocuri simulative.
 Proiect de grup
(emisiune la radio
şcolar).
 Testare la calculator.

 Proiect de grup.
 Acvariu (observarea cu
grilă a unei dezbateri).

13. Producerea textelor care
reflectă propriile experienţe
senzoriale, idei, judecăţi, opinii,
argumente.

14. Identificarea propriilor atuuri,
nevoi şi puncte vulnerabile în
diferite situaţii de comunicare
orală şi scrisă.
15. Exprimarea adecvată a propriei
identităţi, prin conştientizarea
apartenenţei la comunitatea
lingvistică a vorbitorilor de limbă
română.

12.2. Utilizarea normelor
elementare de etichetă verbală
într-o situaţie concretă de
comunicare orală şi scrisă
(dialog improvizat: elev –
grup de elevi; elev –
recepţionist(ă)).
13.1. Reflectarea propriei
experienţe într-o pagină de
jurnal, într-un text reflexiv
despre o experienţă proprie
(gen: cine are dreptate/de ce
am procedat aşa).
14.1. Autoevaluarea
propriilor competenţe de
comunicare scrisă.

Scrierea funcţională.
Cererea.
Invitaţia.

 Construirea unor modelele de
activităţi de comunicare în baza
normelor de etichetă verbală.
 Formularea unui cod de norme.

Scrierea reflexivă.
Scrierea imaginativă.

 Scrierea liberă.
 Pagina de jurnal.
 Atelier de scriere.

Limba – principalul
mijloc de comunicare
umană.







15.1. Relatarea despre sine, ca Limba – principalul
vorbitor de limbi (maternă şi
mijloc de comunicare
străine).
umană.

Cercul/Roata.
Cercetarea împărtăşită.
Consultaţii în grup.
Analiza probelor de evaluare.
Maratonul de scriere ("Cum am
învăţat româneşte").

 Povestire.
 Scrierea ghidată.
 Eseul argumentativ 6
De ce?
 Autoevaluarea cu grilă
a textului redactat.
 Revizuirea circulară.
 Manuscrisul pierdut.
 Prezentări orale.
 Proiect de grup:
Redactarea revistei
şcolare dedicate unei
personalităţi.

CLASA a IX-a
Competenţa specifică

Subcompetenţa

Unităţi de conţinut
dominante
/
integratoare
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Activităţi de învăţare

Activităţi de evaluare

1. Utilizarea diverselor strategii de
informare/documentare, în vederea
abordării eficiente a comunicării
orale şi scrise.

1.1. Structurarea ideilor
pentru prezentarea
orală şi scrisă a unei
emisiuni TV; film;
spectacol; a unei cărţi
citite independent; a
unui subiect sociocultural; a unui text de
revistă/de ziar.

Limba – principalul
mijloc de comunicare
umană.
Specificul comunicării
orale şi scrise în diverse
domenii de activitate.
Teme literare.

 Discriminarea/structurarea
ideilor principale şi
secundare pentru
elaborarea textului.
 Alcătuirea planului de idei
al eseului structurat,
urmînd un algoritm.

2. Aranjarea/ordonarea în pagină
sau în formular standardizat a
textului propriu/produs.

2.1. Situarea în pagină
a textului
propriu/produs:
– comentariul literar;
– caracterizarea de
personaj;
–
cererea ;
–
proiectul;
–
referatul;
–
raportul;
–
curriculum-ul
vitae;
–
chat-ul;
–
forum-ul.
2.2. Completarea
formularelor tipizate.
3.1. Rezumarea esenţei
unui text citit
independent/a unui
eveniment/a unei
întîmplări/a unei
emisiuni TV; a unui
film/spectacol.

Circumstanţele
comunicării.
Argumentarea.
Eseul.
Comentariul literar.
Descrierea (de fiinţe; de
activităţi).
CV.
Procesul-verbal.
Teme literare.

 Analiza mostrelor de texte
funcţionale.
 Identificarea modelelor
relevante de proceseverbale.
 Dispunerea grafică în
pagină a elementelor
constituente ale
textului/textelor de diferite
tipuri.
 Elaborarea CV-ului.

Specificul comunicării
orale şi scrise în diverse
domenii de activitate.
Rezumatul textului
literar.
Teme literare.

 Analiza textelor
rezumative.
 Redactarea rezumatului
(text literar; emisiune TV;
film; spectacol).

3. Rezumarea textelor literare şi
nonliterare.
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 Susţinerea unui discurs,
după un plan de idei
alcătuit independent.
 Prezentarea publică a
planului de idei al
discursului (alcătuit din
citate).
 Evaluarea cu grilă a
unui discurs, pornind
de la un citat.
 Prezentarea grafică a
produsului.
 Lucrare de portofoliu –
un buletin de ştiri
(analiza evenimentelor
săptămînii).
 Proiect de grup –
publicitate pentru un
produs autohton.

 Expunerea rezumativă.
 Chestionarul lui Cicero.
 Panelul de discuţie
(asupra unei emisiuni
vizionate în clasă).

4.
Organizarea/desfăşurarea/utilizarea
diverselor strategii de învăţare
autonomă a limbii, prin observare
directă şi exersare.

4.1. Utilizarea
dicţionarului
(explicativ,
enciclopedic, de
expresii şi locuţiuni, de
proverbe, de maxime,
de citate) în scopul
formării abilităţii de
învăţare a limbii.

4.2. Explorarea
dicţionarelor pentru
dezvoltarea propriului
vocabular.
4.3. Integrarea
achiziţiilor linguale în
propriul cod verbal.

5. Elaborarea şi realizarea
spontană, fluentă, exactă a
diverselor acte de comunicare
orală şi scrisă.

5.1. Elaborarea unui
discurs motivaţional în
stil publicistic (gen:
aviz persuasiv).
5.2. Lansarea orală a
discursului în faţa unui
auditoriu dat într-un
timp limită (5 min.).

Limba – principalul
mijloc de comunicare
umană.
Specificul comunicării
orale şi scrise în diverse
domenii de activitate.
Circumstanţele
comunicării.
Stilurile funcţionale ale
limbii. Carenţele de stil.
Teme literare.
Vocabularul limbii
române. Structura
vocabularului.
Vocabularul
fundamental şi masa
vocabularului.
Modificări ale
vocabularului. Tipuri de
dicţionare. Serii de
dicţionare ale limbii
române.
Teme literare.
Limba – principalul
mijloc de comunicare
umană.
Specificul comunicării
orale şi scrise în diverse
domenii de activitate.
Circumstanţele
comunicării.
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Identificarea sensurilor
cuvintelor necunoscute,
utilizînd diverse
dicţionare.

Integrarea cuvintelor
explicate în contexte
concrete.

 Evaluarea cantitativă şi
calitativă a
vocabularului activ.
 Teste de vocabular.
 Construirea textelor în
parametrii daţi.
 Construirea textelor cu
unităţile date.

 Lectura articolelor
lexicografice.
 Identificarea informaţiei
necesare în dicţionare.
 Aplicarea regulilor
studiate la producerea
textului scris.
 Explicarea regulilor de
punctuaţie aplicate.
 Identificarea elementelor
de limbă în textele
artistice, ştiinţifice şi
publicistice.
 Jocuri de simulare.
 Redactarea discursului
conform algoritmului dat.
 Construirea dialogului,
utilizînd formulele date.
 Dezbateri.
 Atelier de scriere.
 Atelier de discuţie.

 Teste de ortografie.
 Comentarea
ortogramelor şi a
punctogramelor.
 Relevarea elementelor
de limbă şi literatură
într-un text
artistic/ştiinţific/publici
stic la prima vedere.

 Joc de rol.
 Prezentări publice
(lansarea orală a
discursului dat într-un
timp-limită).
 Interviul în direct
(evaluare cu grilă).
 Compunere – descriere

6. Explicarea funcţionării
sistemului fonetic, lexical,
gramatical al limbii române.

5.3. Realizarea
spontană, fluentă,
exactă a unei descrieri
orale (de fiinţe; de
activităţi).
6.1. Integrarea
achiziţiilor lingvistice
în comentariul literar
produs; în textele
funcţionale produse.

6.2. Utilizarea formelor
gramaticale/a
structurilor/mărcilor
stilistice în textele
elaborate.
7. Respectarea normei ortografice, 7.1. Respectarea
ortoepice, semantice, gramaticale, normei ortografice,
punctuaţionale, stilistice a limbii
ortoepice,
române literare.
punctuaţionale,
semantice, gramaticale,
stilistice ale limbii
române literare în orice
situaţie de comunicare:
– orală (dialog,
prezentări, dezbateri);
– scrisă (texte literare şi
nonliterare).
8. Lectura, audierea şi interpretarea 8.1. Lectura expresivă a
textelor literare şi nonliterare, în
propriului text.
limita standardelor de conţinut.
8.2. Comentarea
textului liric, epic,
dramatic.

după tablou.

Teme literare.

Limba – principalul
mijloc de comunicare
umană.
Valorile stilistice ale
părţilor de vorbire şi ale
formelor gramaticale.
Sinonimia şi omonimia
sintactică.
Teme literare.

 Comentarea mărcilor
stilistice ale cuvintelor şi
ale formelor gramaticale.
 Utilizarea unităţilor de
limbă marcate stilistic.
 Redactarea textelor, cu
aplicarea exerciţiilor de
expansiune şi restricţie.
 Modificarea textelor de un
stil funcţional în altul.

 Comentarea aspectului
expresiv al formelor
gramaticale şi al
structurilor sintactice,
în texte literare propuse
pentru prima lectură.
 Producerea textelor de
scriere imaginativă.

Limba literară/populară;
limba vorbită/scrisă.
Normele ortografice şi
punctuaţionale ale limbii
române.
Stilurile funcţionale ale
limbii. Carenţele de stil.

 Lectura expresivă a
textelor literare.
 Recitarea textelor literare.
 Comentarea ortogramelor
şi a punctogramelor.
 Redactarea textelor cu
erori stilistice şi
semantice.








Teme literare.
Textul nonliterar.

 Interogarea
multiprocesuală pe textul
publicistic.
 Atelier de lectură.
 Înscenarea/ilustrarea

 Teste de interpretare a
textului citit
independent.
 Comentariu de text la
prima vedere.
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Dictări de control.
Lucrări de creaţie.
Teste de punctuaţie.
Prezentări orale.
Revizuirea circulară.
Manuscrisul pierdut.

9. Operaţionalizarea terminologiei
lingvistice şi literare, în limita
standardelor de conţinut.

9.1. Integrarea
adecvată, conştientă a
terminologiei
lingvistice şi literare în
textul produs.

9.2. Aplicarea
instrumentarului de
interpretare a textului.

Părţile de vorbire
(privire de ansamblu).
Valorile stilistice ale
părţilor de vorbire şi ale
formelor gramaticale.
Totalitatea formelor
paradigmatice ale
cuvîntului. Proprietăţile
sintagmatice.
Părţile de propoziţie
(privire de ansamblu).
Sinonimia şi omonimia
sintactică.
Teme literare.
Cartea ca mijloc de
comunicare.
Publicaţiile periodice.
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fragmentelor de text epic.
 Exerciţii de respectare a
pauzelor, a accentelor în
textul citit.
 Explicarea şi
exemplificarea noţiunilor
studiate.
 Analiza faptelor de limbă.
 Utilizarea adecvată a
terminologiei lingvistice.
 Prezentarea grafică a
relaţiei dintre noţiunile
studiate.

 Evaluarea lecturii orale
în baza grilei.
 Comentariul textului
liric, epic, dramatic.
 Interogarea frontală
(conversaţie catihetică,
euristică).
 Teste formative.
 Teste sumative.
 Prezentări orale.
 Lucrări individuale (de
portofoliu).

 Lectura interogativă şi
analitică a textului.
 Aplicarea algoritmilor de
elaborare a comentariului.

 Interogarea frontală
(conversaţie catihetică,
euristică).
 Comentarea textului
liric, epic, dramatic.
 Interpretarea
semnificaţiei figurilor
de stil.
 Compoziţii de
caracterizare a
personajului literar.
 Reflecţie în baza
textului literar.

10. Valorificarea mijloacelor
expresive ale limbii române
literare, în diferite situaţii de
comunicare orală şi scrisă.

10.1. Argumentarea
spontană, fluentă a
punctului de vedere (în
cadrul unei dezbateri).

Limba – principalul
mijloc de comunicare
umană.
Specificul comunicării
orale şi scrise în diverse
domenii de activitate.
Circumstanţele
comunicării.
Teme literare.
Scrierea imaginativă.
Scrierea metaliterară.
Textul nonliterar.
Spotul publicitar.
Argumentarea.
Eseul.
Scrierea metaliterară.

11. Manipularea suporturilor
audiovizuale şi informatice în
calitate de surse sau mijloace de
învăţare a limbii de instruire.

10.2. Prezentarea
spontană a unei
probleme în faţa
auditoriului.
10.3. Utilizarea
adecvată a mijloacelor
expresive ale limbii
(sinonime, antonime,
figuri de stil) în
discursul produs:
exprimarea punctului
de vedere; prezentarea
unui subiect socialcultural; comentariul
literar.
11.1. Introducerea
informaţiilor acumulate
în diferite scheme de
format electronic.

Limba – principalul
mijloc de comunicare
umană.
Vocabularul limbii
române.

Limba – principalul
mijloc de comunicare
umană.
Vocabularul limbii
române.
Teme literare.
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 Analiza mostrelor
relevante (în baza textelor
studiate).
 Audierea/vizionarea
emisiunilor radio şi TV, cu
rezumarea ulterioară.
 Interpretarea valorii
stilistice a formelor
gramaticale.
 Producerea textelor de
dimensiuni medii (1,5-2
pagini), cu utilizarea
mijloacelor expresive ale
limbii.
 Analiza detaliată a
problemei.
 Comerţul cu o problemă.
 Argument în 4 paşi.
 Analiza unor discursuri
audiate/a materialelor
persuasive publicate.
 Elaborarea strategiei
discursive.
 Atelier de discuţie.

 Elaborarea textelor în
parametrii indicaţi.
 Jocuri de rol.
 Proiecte de grup (spot
publicitar; campanie
publicitară).

 Elaborarea lucrărilor în
variantă electronică.
 Susţinerea corespondenţei.
 Utilizarea programelor de
documentare şi verificare.

 Proiect de grup:
forum/blog/site.

Prezentarea opiniei proprii
versus o problemă.
 Proiect de grup
(emisiune la radio
şcolar).

12. Respectarea etichetei verbale
în orice situaţie de comunicare
orală şi scrisă.

13. Producerea textelor care
reflectă propriile experienţe
senzoriale, idei, judecăţi, opinii,
argumente.

14. Identificarea propriilor atuuri,
nevoi şi puncte vulnerabile în
diferite situaţii de comunicare
orală şi scrisă.

11.2. Utilizarea
resurselor de dicţionare
electronice în procesul
de învăţare a limbii
române.
12.1. Identificarea
normelor de etichetă
verbală în orice situaţie
de comunicare orală şi
scrisă.
12.2. Utilizarea
normelor elementare de
etichetă verbală într-o
situaţie concretă de
comunicare oficială (cu
administraţia unei
instituţii/cu o persoană
publică/cu un
deputat/cu feţe
bisericeşti).
13.1. Reflectarea
propriei experienţe întro pagină de jurnal, întrun text reflexiv despre
o experienţă proprie
(gen: cine are
dreptate/de ce am
procedat aşa).
14.1. Autoevaluarea
propriilor competenţe
de comunicare scrisă.

Dicţionarele.
Limba – principalul
mijloc de comunicare
umană.
Specificul comunicării
orale şi scrise în diverse
domenii de activitate.
Circumstanţele
comunicării.
Teme literare.

 Simularea situaţiilor de
comunicare în
contradictoriu.
 Atelier de discuţie.
 Relatarea conţinutului
unor dialoguri observate.
 Construirea unor modelele
de activităţi de comunicare
în baza normelor de
etichetă verbală.
 Formularea unui cod de
norme.

 Emisiune în direct
(observarea cu grilă a
unei prezentări de
grup).
 Jocuri simulative.

Stilurile funcţionale ale
limbii. Teme literare.

 Scrierea liberă.
 Pagina de jurnal.
 Atelierul de scriere.






Limba – principalul
mijloc de comunicare
umană.
Specificul comunicării
orale şi scrise în diverse
domenii de activitate.

 Analiza probelor de
evaluare.

 Revizuirea circulară.
 Manuscrisul pierdut.
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Povestire.
Scrierea ghidată.
Eseul argumentativ.
Autoevaluarea cu grilă
a textului redactat.

15. Exprimarea adecvată a propriei
identităţi, prin conştientizarea
apartenenţei la comunitatea
lingvistică a vorbitorilor de limbă
română.

15.1. Relatarea despre
sine, ca vorbitor de
limbi (maternă şi
străine).

Circumstanţele
comunicării.
Teme literare.
Limba – principalul
mijloc de comunicare
umană.
Originea limbii române.
Caracterul latin al limbii
române. Evoluţia limbii
române.
Specificul comunicării
orale şi scrise în diverse
domenii de activitate.
Circumstanţele
comunicării.
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 Maratonul de scriere
("Într-o ţară
anglofonă/francofonă").

 Prezentări orale.
 Proiect de grup:
Redactarea revistei
şcolare dedicate unei
personalităţi.

VII. STRATEGII DIDACTICE:
ORIENTĂRI GENERALE. TIPOLOGIA ŞI SPECIFICUL STRATEGIILOR
DIDACTICE PRIVIND DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Abordarea sincretică a disciplinei
Privită ca disciplină de studiu şi – concomitent – ca limbă de instruire (de şcolarizare),
limba şi literatura română este desemnată drept prioritară, dar şi responsabilă pentru
formarea competenţelor de comunicare necesare elevului atît pentru studierea celorlalte
discipline, cît şi în activitatea sa ulterioară. "Comunicarea în limba maternă este abilitatea de
a exprima şi de a interpreta concepte, gînduri, sentimente, fapte şi opinii, atît în formă scrisă,
cît şi orală (ascultare, vorbire, citire şi scriere), şi de a interacţiona lingvistic adecvat şi
creativ, în diverse contexte sociale şi culturale: în educaţie şi formare, la muncă, acasă şi în
timpul liber." (Cadrul european comun de referinţă pentru limbi)
Interdisciplinaritatea, la studiul limbii şi literaturii în gimnaziu, implică, în primul
rînd, aria curriculară Limbă şi comunicare, mai ales în ceea ce priveşte practica raţională şi
funcţională a limbii. Deşi pornesc din direcţii diferite, limba română de la funcţional spre
raţional, ca limbă pe care elevul o vorbeşte coerent încă pînă la şcolarizare şi pînă a afla de
structurile gramaticale sau categoriile semantice, iar limba străină porneşte de la raţional spre
funcţional, competenţele lingvistice se intersectează în cazul echivalenţelor semantice,
gramaticale şi lexicale.
Competenţele lectorale, formate şi dezvoltate la limba şi literatura română, permit o
înţelegere de profunzime a textelor de studiu şi la limbile moderne, a textelor ştiinţifice din
celelalte domenii. Însă şi înţelegerea textului de studiu la limba şi literatura română, referinţă
la anumite evenimente din viaţa naţiunii sau a personalităţii literare este sterilă fără o reală
transdisciplinaritate cu istoria şi geografia. Profesorul este acela care le poate valorifica pe
larg, re-adunînd o imagine globală a lumii din materii şcolare învăţate separat.
În ciclul gimnazial, disciplina limba şi literatura română, abordată integrat, se
concretizează/materializează/în:
lecţii de studiere a textului (literar şi nonliterar) şi de dezvoltare a competenţelor de
comunicare;
lecţii de asimilare a noilor conţinuturi de lingvistică şi de dezvoltare a competenţelor
de comunicare;
lecţii-atelier (de exersare a competenţelor de lectură, de scriere, de comunicare orală,
în baza textului şi detaşat de text);
lecţii de evaluare a competenţelor;
lecţii de analiză a probelor de evaluare.
Renunţarea la compartimentarea disciplinei în limbă şi literatură va fi asigurată de
viziunea holistică asupra modelului comunicativ-funcţional, care relevă/semnalează
competenţele de comunicare drept finalitate a studierii disciplinei la această etapă. Respectiv,
cele trei domenii oarecum distincte (limba, literatura, comunicarea) nu apar separat, ci se
intersectează şi se întrepătrund în acele puncte de tangenţă/de conexiune, pe care profesorul
le consideră adecvate momentului.
În aceste circumstanţe, domeniul literatură prezintă un material variat sub aspect
textual, discursiv şi verbal/lingual; la rîndul său, domeniul limbă mediază cunoaşterea
elementelor de construcţie a comunicării în general, dar şi este chemat să faciliteze
înţelegerea, interpretarea şi analiza textului literar; domeniul comunicare devine terenul
fertil/aria adecvată pentru exersarea în sfera pragmalingvisticii, aplicînd şi la alte materii ceea
ce a constituit obiectivul disciplinei noastre.
Textul literar, abordat ca o unitate comunicativă şi ca un model de comunicare
artistică, precum şi textul nonliterar, privit ca o sursă de informare, sînt chemate să contribuie
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la edificarea şi structurarea competenţei de comunicare a elevilor, reclamată atît de
competenţa-cheie comunicarea în limba de instruire,1 cît şi de competenţele specifice ale
altor discipline de studiu.
Un aspect al integrării se manifestă în cercetarea textului literar ca fapt de limbaj, ca
unitate comunicativă, înainte ca acesta să fie examinat ca o ţesătură de semne, idei şi imagini.
La alegerea textului literar se va ţine cont de următoarele criterii generale:
a) accesibilitatea, în raport cu vîrsta, nivelul de dezvoltare intelectuală şi cultura
generală a elevilor;
b) varietatea, evitîndu-se repetarea insistentă a aceloraşi autori sau a fragmentelor din
aceleaşi texte literare, în fiecare clasă;
c) valoarea, avîndu-se în vedere atît virtualitatea educativă a textului, cît şi formarea
unor reprezentări culturale privind literatura naţională şi universală;
d) atractivitatea, datorită căreia se cultivă plăcerea de a citi, gustul estetic, interesul
pentru literatura de toate genurile;
e) volumul de lecturi şi consecutivitatea textelor propuse pe parcursul anului de studii.
Paralel cu demersurile tradiţionale pentru învăţarea teoretică a noţiunilor lingvistice
inerente însuşirii aspectului normat al comunicării verbale, se ţin în vizor două tipuri de
procese: (a)receptarea mesajului, lansat pe cale orală sau în scris (înţelegerea la auz şi
înţelegerea la lectură); (b) producerea mesajului, pe cale orală sau în scris (înţelegerea la
lectură şi scrierea).
Sugestii de proiectare didactică
Paradigma de proiectare didactică, în cadrul ariei curriculare limbă şi comunicare,
este una comunicativ-funcţională. În lumina principiilor studiului integrat al disciplinei,
recomandăm profesorului să aibă în vedere următoarele momente:
a) urmărirea standardelor disciplinei pe parcursul claselor V-IX;
b) adaptarea strategiilor de învăţare la comunitatea de instruire (clasa de elevi) şi la
fiecare elev cu nevoi educaţionale speciale, în parte;
c) construirea unui model didactic coerent, cu punctarea/reperarea momentelor legate de
cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile
competenţe de comunicare;
d) echilibrarea ponderii acordate receptării şi producerii mesajului;
e) dezvoltarea capacităţii de a valoriza dintr-o perspectivă personală viziunea despre
lume, exprimată în textele studiate;
f) stimularea gîndirii critice, reflexive şi autonome;
g) asigurarea caracterului flexibil al procedurilor/activităţilor de evaluare;
h) observarea/evidenţa succeselor şcolare ale fiecărui elev.
Proiectarea didactică de lungă durată, în fiecare clasă, se va face în baza triadei
competenţă specifică – subcompetenţă – unitate de conţinut – activitate de învăţare
(evaluare). Structura modulară îi va permite profesorului să aleagă soluţia pe care o
consideră optimă, cadrul didactic avînd libertate deplină în corelarea unităţilor de conţinut,
ordinea abordării temelor şi regimul orar (numărul de ore afectat fiecărei unităţi de învăţare).
Profesorul se va orienta după competenţele specifice şi subcompetenţele stipulate de
curriculum pentru clasa respectivă, raportînd la acestea unitatea de conţinut cel mai bine
potrivită pentru formarea fiecăreia (sau invers). Vor fi selectate activităţile de învăţare
1

Deşi Cadrul european de referinţă racordează prima competenţă la limba maternă, considerăm că, într-o
Europă multietnică şi plurilingvă, aceasta ar trebui să se numească, mai exact, comunicarea în limba de
instruire. Nici pentru elevii din Republica Moldova nu se pune semnul egalităţii între limba maternă şi limba de
instruire. Mai mult, există, indubitabil, numeroase situaţii în care elevii crescuţi în familii bilingve nici nu au
posibilitatea să comunice, în mediul şcolar, în limbile lor materne, cu atît mai mult, să fie instruite în acestea.
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adecvate subiectului de predat sau tipului de text, dar orice lecţie nouă devine o oportunitate
pentru formarea unor noi deprinderi, pentru dezvoltarea competenţelor stipulate de
standardele educaţionale şi pentru comunicare în limba română, monitorizată de profesor.
Recomandăm o variantă de proiectare calendaristică la disciplina limba şi literatura
română, realizată oră cu oră:
Data Unitatea de Competenţele
SubTema Textul Activităţi de
Activităţi de
învăţare
specifice
competenţele lecţiei
predare/învăţare evaluare

Recomandăm spre aplicare în practica educaţională cîteva variante de proiectare
zilnică a lecţiilor, în perspectiva metodologiei învăţării active, valorificînd competenţele de
comunicare prin învăţarea limbii şi studiul textului.
A. Modelul universal (clasic)
Etape

Obiective
operaţionale

Conţinuturi Tehnologii
Evaluare
didactice
formativă
Sarcini Situaţii de
învăţare

Reactualizarea cunoştinţelor
Comunicarea/asimilarea noilor
cunoştinţe
Fixarea noilor cunoştinţe si
realizarea feedbackului
B. Modelul de structurare a lecţiei în cadrul Evocare – Realizare a sensului –
Reflecţie - Extindere.
Motivaţia

Achiziţiile anterioare

Obiective operaţionale

Demersul didactic
Etapa
Activitatea profesorului Resursele şi timpul
Evocare
Realizare a sensului
Reflecţie
Extindere

Activitatea elevilor

C. Modelul învăţării prin explorare şi descoperire în cadrul Ştiu – Vreau să ştiu –
Am învăţat.
Motivaţia

Achiziţiile anterioare

Obiective operaţionale

Demersul didactic
Etapa
Activitatea elevilor
Actualizarea

Resursele şi timpul
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Integrarea
Învăţarea
Corelarea
Extinderea
D. Modelul învăţării directe sau explicite la lecţie.
Etapele lecţiei
Momentul organizatoric
Reactualizarea cunoştinţelor
Comunicarea/asimilarea noilor cunoştinţe
Fixarea noilor cunoştinţe si realizarea feedbackului
Explicarea temei de casă

Predare – învăţare

Evaluare Timp

Centrarea demersului educaţional pe elev
Puse faţă-n faţă, curriculumul, ca document care ghidează activitatea profesorului, şi
manualul, ca instrument care o facilitează, vor fi orientate, ambele, spre elev. Experienţele
didactice, selectate şi dirijate de profesor, vor fi fixate pe cel care învaţă. Profesorul va
cunoaşte atît posibilităţile, cît şi nevoile clasei de elevi cu care lucrează şi va ţine cont, de
fiecare dată, de rezultatele evaluării formative şi sumative. Activităţile didactice pe care le va
selecta vor răspunde necesităţilor de formare a anumitor competenţe.
Modelele învăţării active, privite ca exigenţă a secolului XXI, implică alegerea unor
metode activ-participative, proiectarea şi desfăşurarea unui demers didactic de tip formativ şi
performativ. Analiza permanentă a feedbackului parvenit din partea elevilor, interpretarea
rezultatelor şcolare, evaluarea de competenţe şi performanţe sînt strategii prin care profesorul
interesat ar putea să-şi reorienteze activitatea şi să o ajusteze la recomandările pedagogiei
moderne şi ale didacticii disciplinei, în speţă.
Angajîndu-se într-un demers didactic în care elevul este principalul subiect al învăţării,
profesorul va avea în centrul atenţiei următoarele aspecte:
Demersul didactic interactiv necesită pregătirea riguroasă a resurselor, distribuirea
timpului, explicitarea paşilor de parcurs, repartizarea rolurilor.
Implicarea elevilor în activităţi de instruire reciprocă şi învăţare prin cooperare
deplasează accentul de la obiectul învăţării şi produsul care certifică învăţarea spre
învăţare ca proces, spre comunicarea didactică elev-elev, care minimalizează sau
exclude permanenta monitorizare a tot ce se întîmplă în clasă.
Formele interactive de predare-învăţare necesită şi alte strategii de evaluare decît cele
tradiţionale, accentul punîndu-se pe autoevaluare şi evaluarea reciprocă, pe
metacogniţie, ceea ce nu exclude şi evaluarea tradiţională, ci doar le modifică
întrucîtva sau le reorientează.
Instruirea diferenţiată a elevilor, exigenţă a învăţămîntului de tip incluziv, se va axa
pe acordarea de ajutor concret şi personal/individual fiecărui elev cu nevoi educaţionale
speciale (oricare ar fi problemele medicale ale elevului, în raport cu disciplina noastră ele se
exprimă în afazie, bîlbîială, alexie, dislexie, disgrafie, disortografie, agramatism ş.a.). Pentru
asemenea elevi sînt necesare probe şi forme de evaluare adaptate; li se va rezerva timp
suplimentar sau vor fi evaluaţi în afara orelor, cu un instrumentar specific; depăşirea
dificultăţilor pe care ei le întîmpină la lectură şi scriere va fi privită ca un obiectiv prioritar al
psihologului şcolar, al familiei şi al elevului, nu doar al profesorului. Proiectînd un demers
didactic integrat şi incluziv, profesorul va încerca să răspundă la una dintre întrebările
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primordiale: Cum vor fi ajutaţi şi încurajaţi să progreseze elevii care învaţă în ritm lent?,
pentru a nu amplifica deficienţele pe care le au unii dintre ei.
Utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale
Credem că studiul limbii şi literaturii în gimnaziu, privit în conexiune cu disciplina
informatica (unde elevii învaţă a face un document Word şi nu numai), are un potenţial mai
larg, cum ar fi:
Realizarea corespondenţei electronice;
Realizarea unor lucrări în variantă electronică;
Elaborarea şi postarea unor probe de evaluare (de exemplu, pe site-ul
www.LeMill.com);
Utilizarea redactorilor (verificarea ortografiei prin uzul programelor speciale);
Utilizarea dicţionarelor on-line.
Curriculumul la limba şi literatura română este un gen de opera aperta/sau este
deschis pentru dezvoltarea şi demonstrarea măiestriei pedagogice a profesorului. Experienţa
de care dispune, analiza succeselor proprii, a feedbackului direct şi indirect îi vor permite să
structureze şi să realizeze un demers educaţional unic, un dialog continuu cu o anumită clasă,
să utilizeze tehnici de motivare pentru lectură şi pentru o expresie plastică în limba de
instruire.
VIII. STRATEGII DE EVALUARE
ORIENTĂRI GENERALE. TIPOLOGIA ŞI SPECIFICUL STRATEGIILOR
DE EVALUARE PRIVIND DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Evaluarea şcolară este acţiunea educaţională prin care rezultatele reale obţinute în
procesul de studiu sînt comparate cu standarde şi criterii specifice disciplinei şi nivelului de
şcolarizare.
Evaluarea axată pe competenţe
Organizarea integrată a demersului educaţional la limba şi literatura română impune o
modificare a strategiilor de predare-învăţare, dar şi de evaluare. Proiectarea curriculumului pe
competenţe, formarea şi dezvoltarea acestora implică strategii adecvate de evaluare a
performanţei, adică a produselor, comportamentelor şi a altor manifestări observabile, care
dau dovadă de prezenţa acelor competenţe1.
Evaluarea competenţelor de comunicare/lingvistice este subordonată, în linii mari,
standardelor de performanţă pentru etapa respectivă şi vizează:
vorbirea orală: interacţiunea spontană sau interacţiunea pregătită, conversaţia, discuţia
neoficială;
exprimarea în scris: realizarea scrisa a temelor, sarcinilor didactice, elaborarea textelor în
parametrii indicaţi.
În acest caz, produsele şi comportamentele supuse evaluării vor fi:
- discursurile independente (diferite ca subiect şi durată de la clasa a V-a la a IX-a);
- actele comunicative colective (dialoguri, discuţii, comunicarea observată în cadrul
activităţilor de grup);
- lucrările scrise, variind atît dimensiunile, cît şi condiţiile de elaborare sau dificultatea
sarcinilor.
1

A se vedea: Minder, Michel, Didactica funcţională: obiective, strategii, evaluare, Chişinău, Cartier, 2003,
pag.68 şi urm.
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Alături de competenţa lingvistică, cea lectorală presupune, ca precondiţie, capacitatea
de a citi cu voce/a sonoriza adecvat şi de a citi în gînd textele didactice şi funcţionale, pe care
le abordează în cadrul studiilor (un exerciţiu de matematică, o formulă sau ecuaţie de chimie,
fizică, un articol de dicţionar etc.). Este o competenţă cu care elevul vine din ciclul primar, pe
care se lucrează mult în clasele 1-4, dar pe care trebuie să şi-o dezvolte pe parcurs,
concomitent cu extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor ştiinţifice. La moment, competenţa
este oarecum ignorată şi practic scoasă la periferia evaluării. La fel, capacitatea de a citi
nuanţat şi expresiv un text sau fragment de text literar, studiat sau suplimentar, poate servi şi
ca dovadă a înţelegerii mesajului, dar în practica de lucru la clasă este o activitate
marginalizată.
Bunăoară, pentru a evalua competenţa de înţelegere a „tot ceea ce citeşte sau aude”,
elevul răspunde, în scris sau oral, la întrebări formulate în baza unui text, pe care l-a citit sau
l-a audiat, îl rezumă integral sau urmînd o altă sarcină.
Evaluarea centrată pe competenţe impune organizarea unui demers coerent şi logic, la
proiectarea căruia profesorul porneşte de la competenţa pe care intenţionează să o evalueze, o
coordonează cu standardele etapei de şcolarizare şi unităţile de conţinut şi formulează
descriptorii de performanţă.
De exemplu, competenţa lingvistică, în aspectul ei de competenţă ortografică, ajustată
la unitatea de conţinut Adverbul, generează descriptorul de performanţă: Elevul va scrie
corect toate adverbele şi locuţiunile adverbiale, iar itemii formulaţi pot varia de la Scrieţi
prin dictare textul (în care fireşte sînt suficiente adverbe şi locuţiuni adverbiale) pînă la
Corectaţi greşelile comise la scrierea adverbelor şi a locuţiunilor adverbiale (sarcina de a
identifica, înlătura şi comenta greşeala este una cu impact asupra formării de competenţe).
Evaluarea competenţei lectorale va solicita, prin descriptorii de performanţă,
demonstrarea gradului de înţelegere, analiză, interpretare a unui text propus sau citit anterior.
Descriptorii vor oscila între elementarul identificarea informaţiei concrete, formularea temei
textului, raportarea datelor din text la cunoştinţele despre lume ale cititorului – la explicarea
legăturii dintre forma şi conţinutul textului, comentarea mesajului, interpretarea
finalului/interpretarea unei afirmaţii.
Tipuri de evaluare
Demersul didactic de zi cu zi este întreţesut de evaluarea continuă la clasă. În acest
context, e nevoie ca profesorul să-şi organizeze un sistem de colectare a feedbackului,
determinînd pe loc gradul de realizare a obiectivelor operaţionale, dar şi gradul de rezistenţă a
cunoştinţelor şi abilităţilor existente deja. Această evaluare are o arie de acoperire vastă – şi
ca modalităţi de desfăşurare, metode şi tehnici, şi ca subiecte pe care se va centra.
În opoziţie cu evaluarea sumativă, evaluarea continuă (sau permanentă) este prezentă
pe tot parcursul activităţii de instruire şi oferă – prin diverse strategii şi tehnici aplicate de
profesor – un feedback relevant în legătură cu eficienţa demersului didactic desfăşurat.
Întrebările inerente explicaţiilor la clasă, sarcinile imediat următoare, realizarea temelor de
casă, probele curente, gradul de implicare în discuţii ş.a.m.d. – toate sînt părţi ale evaluării
continue. Este un proces „nonstop”, o comunicare didactică permanentă dintre profesor şi
elev, din care ambii obţin informaţii despre efectele acţiunii lor.
După implicarea persoanelor/actorilor în evaluare, constatăm că ea poate să fie
pilotată de profesor sau de elev, în varianta de autoevaluare şi evaluare reciprocă.
Evaluarea pilotată de profesor este tradiţională: profesorul formulează întrebări şi
sarcini, apoi evaluează răspunsurile sau produsele, le estimează în conformitate cu rigorile
(bareme, grile, indicatori, criterii etc.). Este corect ca înainte de evaluare să se facă publice
criteriile de apreciere a produselor şi a comportamentelor, ca performanţă vs. o anumită
competenţă.
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Autoevaluarea este o procedură de evaluare formativă, prin care elevul trebuie să
aprecieze calitatea sau valoarea lucrului său în raport cu obiectivele definite şi criteriile
impuse. Încercînd să facem ca elevul să fie un adevărat subiect al demersului educaţional,
trebuie să-l lăsăm să-şi aprecieze – obiectiv, cu criteriile şi indicatorii sau grila elaborată în
mînă – ce şi în ce măsură a reuşit. Grilele trebuie să fie simple şi clare, ca elevul să le
însuşească şi să le poată aplica. Mai importantă decît evaluarea însăşi este debrifarea şi
înţelegerea cauzelor de ce nu reuşeşte ceva. Este o procedură metacognitivă şi capătă un rol
tot mai mare în formarea personalităţii şi pregătirea ei pentru viaţă. Prin aplicarea
autoevaluării, vom căuta să instaurăm obiectivitatea evaluării.
Coevaluarea formativă este pasul ulterior – compararea rezultatelor autoevaluării cu
evaluarea făcută de profesor, după aceleaşi criterii şi cu aceiaşi indicatori. Este un prilej de a
discuta constructiv cu elevul şi de a face transparent întreg procesul de evaluare.
Evaluarea reciprocă este evaluarea pilotată de elev; ea se plasează în aceeaşi arie de
activităţi şi necesită grile simple de aplicat şi clare. Într-un proces de instruire interactivă,
operaţiile de evaluare reciprocă sînt frecvente, dar, ca demersul să aibă efectul scontat,
trebuie să se formeze deprinderile de a aplica în proces criterii certe şi indicatori clari.
Cînd condiţiile tehnice o permit, putem recurge şi la evaluarea asistată de
calculator, în opoziţie cu cea tradiţională, numită manuală. Evaluarea asistată de calculator
abia îşi face loc în învăţămîntul din Republica Moldova şi presupune teste alcătuite, de
regulă, din itemi cu alegere duală, cu alegere multiplă sau cu răspuns scurt,
cheile/răspunsurile corecte permiţîndu-i calculatorului să evalueze pe loc corectitudinea
acelor răspunsuri. Sînt itemi pentru exersare şi evaluare, acceptabili atît pentru evaluarea
competenţei lingvistice, cît şi pentru evaluarea competenţei lectorale. De exemplu, pentru
competenţa ortografică, lexicală, semantică, gramaticală se pot propune itemi cu alegere
duală sau cu alegere multiplă, cu răspuns scurt, la fel, lectura şi înţelegerea unui text se poate
verifica prin itemi de acest fel.
Evaluarea sumativă este evaluarea generală a asimilării unei materii, care intervine în
momente precise (la fine de capitol, semestru sau clasă, chiar după o treaptă şcolară) şi
realizează o constatare în privinţa succesului sau eşecului. Testul aplicat la finele unei teme
de proporţii, lucrarea sau teza semestrială, examenul prezintă mostre de asemenea evaluări.
Evaluarea de certificare este o varietate de evaluare sumativă, care constată succesul
(sau eşecul) la disciplină pe o perioadă de şcolarizare, şi succesul la această evaluare asigură
certificarea elevului. Este vorba de evaluările de capacitate la fine de gimnaziu.
În acest sens, evaluarea sumativă şi cea de certificare au scopuri, dar şi instrumente
mai clare. Examenul de absolvire a gimnaziului, lucrările/testele de la fine de capitol,
semestru sau clasă sînt evaluări care asigură promovarea, sînt indicatori ai succesului fiecărui
elev în parte. În plus, un examen naţional de capacitate se construieşte, transparent, în baza
unei programe de examen, care derivă din standardele disciplinei, competenţe evaluabile,
descriptori de performanţă (produse sau comportamente observabile).
Examenul de certificare la limba şi literatura română, la finele ciclului gimnazial, este
un examen obligatoriu, scris, construit ca test ce vizează componentele de cunoştinţe şi
abilităţi din competenţa lingvistică şi cea lectorală, conţine itemi diferiţi ca tip, elaboraţi în
baza unui text literar sau nonliterar, pus la dispoziţia elevului pentru întreaga perioadă de
desfăşurare a examenului.
Metode şi tehnici de evaluare
Didactica limbii şi literaturii române, la etapa gimnazială, face uz de probe orale şi
scrise, mai puţin de probe practice, dar, în virtutea orientării spre examenul de absolvire a
gimnaziului, care e scris, atenţia faţă de probele orale şi faţă de cele practice a scăzut.
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Probele orale, concepute ca probe, nu intervenţii într-un dialog, merită să fie utilizate
la clasă la diferite materii, printre care limba română, ca limbă de instruire, are
prioritate. Comunicarea corectă şi coerentă în limba română – de la articulare la
construcţia discursului şi lansarea lui, cu intonaţia adecvată – nu poate fi omisă din
demersul educaţional.
Deşi neglijate uneori, probele orale nu şi-au pierdut importanţa în procesul de învăţare
şi evaluare, iar aplicarea lor în domeniul studiului limbilor nu poate fi evitată chiar. Impactul
necesităţii sau şansei de a comunica oral şi de a fi evaluat pentru calitatea acestei comunicări
asupra formării personalităţii este incontestabil. Interviurile pe care elevul de azi le va susţine
pe parcursul vieţii, mai ales cele de angajare sau de selecţie, presupun existenţa abilităţii de a
înţelege rapid întrebarea sau sarcina adresată, de a analiza situaţia şi de a oferi un răspuns
adecvat. Elevului trebuie să i se creeze oportunitatea de a comunica oral în diverse
circumstanţe, de a face faţă diferitelor intervievări, dat fiind că în viaţa adultă numeroasele
profesii au să i-o reclame. Probele orale practicate şi recomandate sînt:

Lectura cu voce a textelor. Pentru formularea probei este important să stabilim
condiţiile: este un text cunoscut/studiat sau nu, este o lectură „la prima vedere”; volumul
textului; timpul optim pentru realizarea lecturii. La limba şi literatura maternă lectura cu voce
poate avea aspectul lecturii expresive, pe roluri etc. În acest caz, evaluăm:
- corectitudinea tehnică a lecturii;
- corectitudinea articulării;
- potrivirea elementelor paraverbale la conţinutul textului (intonaţia cu toate
componentele ei);
- realizarea sarcinilor suplimentare, dacă acestea au fost puse.

Recitarea unui fragment sau text memorat. S-ar părea că învăţămîntul formativ,
deplasînd accentele spre formarea de competenţe şi diminuînd rolul cunoştinţelor pure,
reproductive, a scos la periferia demersului didactic memorarea textelor literare. Nu credem
că elevul trebuie să înveţe cît mai multe poezii, dar nici nu admitem că există un elev de
succes, format şi cultivat în mediul lingvistic şi literat corespunzător, care nu ştie (şi nici nu
recunoaşte) textele poetice de referinţă ale literaturii naţionale. Libertatea curriculară la
moment îi permite profesorului să propună dînsul unele texte pentru memorare, să stabilească
şi condiţiile de verificare. Prezentul document stabileşte limita cantitativă pentru fiecare
clasă. Oricare ar fi condiţiile stabilite de profesor (evaluare reciprocă, evaluare individuală în
afara orei, ...), se vor aprecia următoarele aspecte:
- corespunderea textului recitat cu originalul;
- expresivitatea lecturii;
- corectitudinea articulaţiei.

Interogarea frontală: menţionăm că uneori o interogare frontală poate fi mai
adecvată decît testările şi problemele detectate sînt mai clare. Anume interogarea frontală va
fi modalitatea eficientă de a „lua temperatura” în timpul cît se studiază o temă de proporţii, în
procesul lucrului la subiecte extinse. În asemenea caz, criteriile de evaluare, aplicate clasei
întregi şi utilizate pentru monitorizarea învăţării, sînt:
- cantitatea de respondenţi posibili pentru fiecare întrebare adresată;
- calitatea/corectitudinea/adecvanţa răspunsurilor;
- calitatea realizării sarcinilor.

Interviul, ca probă orală aplicabilă la orice materie, presupune conversaţia „vie” între
unul sau mai mulţi evaluatori şi persoana intervievată (elev). Tehnica interviului (practicată
azi mai ales în cadrul examenelor orale în universităţi şi la susţinerea diferitelor concursuri)
presupune o continuitate a întrebărilor şi răspunsurilor, răspunsul la prima întrebare
generează întrebarea a două, deci nu am prevăzut din start întreg setul, dar prin întrebări de
acest gen putem să ne facem o idee despre nivelul la care se află elevul. Ar putea fi o tehnică
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necesară pentru elevii care învaţă individual un subiect sau pentru activităţi de evaluare
speciale (de corecţie, în afara orelor de la clasă), deoarece modalitatea aceasta nu presupune
decît profesorul şi elevul intervievat, nu şi spectatori. Ca să evităm, şi în aceste cazuri, o
apreciere „la ochi”, e bine să fie clare criteriile şi indicatorii; cîte întrebări, în cît timp, cît de
amplu trebuie să fie răspunsul etc. Pare să fie mai uşor de observat cantitatea de răspunsuri
date (să zicem, elevul a răspuns la 4 din 6 întrebări care i s-au adresat), calitatea răspunsurilor
etc., gradul de profunzime, uneori şi timpul de răspuns pentru o singură persoană, dar este
dificil să acorzi atenţie numai respondentului şi să nu laşi clasa să se plictisească urmărind
procedura de interogare, fără să se implice în ea.
Aşadar, criteriile de evaluare în cadrul interviului pot fi:
- prezenţa/lipsa răspunsurilor la întrebările de start, de la care trebuie să pornească
interviul;
- cantitatea de întrebări adresate/cantitatea de întrebări la care s-a răspuns corect;
- corectitudinea ştiinţifică a răspunsurilor date;
- calitatea răspunsurilor (profunzimea abordării subiectului, exprimarea
concluziilor, validitatea argumentelor);
- gradul şi promptitudinea înţelegerii întrebărilor;
- calitatea exprimării orale în limba de instruire.

Răspunsurile, mai mult sau mai puţin ample, la întrebările/subiectele unei teme care
trebuia studiată acasă (de regulă, acestea au un pronunţat caracter reproductiv, încurajează
memorarea datelor). Tipul acesta de probe orale, care au ajuns acum în dizgraţia
învăţămîntului preuniversitar, se recomandă pentru lecţii de generalizare şi sistematizare. Ele
formează o competenţă pe care mizează învăţămîntul universitar şi pe care o are în vizor şi
învăţămîntul preuniversitar – de a şti să înveţi, să te documentezi la un subiect, să dai un
răspuns închegat.
Evaluăm:
- structurarea adecvată a răspunsului;
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei;
- validitatea concluziilor şi a argumentelor;
- calitatea exprimării orale în limba de instruire.

Realizarea orală a diferitelor sarcini la o temă studiată, exerciţii din manual sau din
auxiliare didactice, care nu implică rezolvări scrise sau construire de scheme, grafice etc., nici
copierea unei informaţii în caiete. Trecerea firească de la întrebări la sarcini este un indiciu de
complicare a operaţiilor intelectuale (de la întrebări elementare, care cer reproducerea unui
răspuns existent, la construirea răspunsului propriu, pentru întrebări complexe şi elaborarea
unor produse intelectuale). Realizarea sarcinilor permite să se observe cum judecă elevul care
compară, aplică, analizează, concluzionează etc.
În realizarea sarcinilor, evaluăm:
- respectarea cerinţei de operaţie intelectuală;
- respectarea altor cerinţe (limite cantitative, condiţii de realizare);
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor din domeniu (din unitatea de conţinut
supusă evaluării);
- pertinenţa ideilor şi a concluziilor, dacă operaţia intelectuală a presupus
argumentarea şi concluzionarea/calitatea produsului;
- calitatea exprimării orale în limba de instruire.
Probele scrise, în didactica limbii şi literaturii române, sînt mai obiective decît cele
orale şi ocupă, în situaţia de azi, o parte semnificativă din timpul şi efortul alocat
evaluării. Fireşte, comoditatea de a da acelaşi subiect (sau variante echivalente, clone)
tuturor elevilor, de a-i plasa în condiţii egale în procesul elaborării lucrării şi în
procesul evaluării ei este vizibilă. Cade riscul de loterie a evaluării, iar lucrarea scrisă
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poate fi revăzută, reevaluată. Probele scrise, recomandate în procesul de predare –
învăţare – evaluare la limba şi literatura română în gimnaziu sînt:

Realizarea scrisă a unui exerciţiu/sarcină/item – ca o temă de casă ori ca o sarcină
individuală în clasă. Proba presupune evaluarea unor operaţii intelectuale, complexe uneori,
dar care preced elaborarea de eseuri şi de alte texte coerente.
După cum sînt formulate cerinţele, realizarea lor trebuie să fie scrisă.
În acest caz, evaluăm:
- respectarea cerinţei de operaţie intelectuală;
- respectarea altor cerinţe (limite cantitative);
- corectitudinea ştiinţifică a celor scrise;
- pertinenţa ideilor şi a concluziilor, dacă operaţia intelectuală a presupus
argumentarea şi concluzionarea/calitatea produsului;
- corectitudinea tuturor aspectelor textului scris (ortografie, punctuaţie, vocabular,
structură sintactică şi forme gramaticale, coerenţă, aranjare în pagină).

Dictarea este o probă scrisă clasică, aplicată de mult timp la studiul limbilor. Prin
dictări, evaluăm cunoaşterea regulilor de ortografie şi punctuaţie şi – într-o cheie specifică de
rezolvare de probleme – aplicarea acelor reguli într-un text audiat. Diapazonul dictărilor se
extinde la dictări cu sarcini specifice, cînd nu se înscrie întreg textul, ci doar unele elemente
(aceasta va impune operaţia de analiză, de selectare a faptelor de limbă), o înscriere
schematică şi alte sarcini. Varianta standard de dictare este, de regulă, o probă frontală, care
mizează pe înţelegerea la auz şi capacitatea de a scrie. Pentru vîrste diferite de şcolarizare
numărul cuvintelor dintr-o dictare e şi el diferit. La alegerea textului, profesorul va stabili
dacă această dictare are în obiectiv doar cunoaşterea şi aplicarea unor reguli (de exemplu, a
regulilor de scriere a cuvintelor compuse, a numelor proprii sau a regulilor de izolare a
propoziţiilor subordonate) sau se referă la toate regulile care se vor actualiza în toate
segmentele scrise. A doua opţiune e mai frecventă, dar, mai ales în clasele gimnaziale, trebuie
verificat dacă regula respectivă s-a învăţat deja, altfel riscăm să penalizăm nejustificat. Pentru
că evaluarea dictării nu este deloc simplă, ea se face „în descreştere”, sau prin depunctare, nu
prin acumulare de puncte pentru fiecare cuvînt scris corect sau pentru fiecare semn aplicat
corect. Astfel, pornim de la premisa că o dictare scrisă impecabil merită calificativul maxim
„10”, iar ulterior numărul greşelilor acumulate scade din valoarea notei.

Expunerea este o probă cu frecvenţă mare în clasele gimnaziale şi în cadrul studierii
limbilor, ea demonstrează capacitatea elevului de a asculta şi a înţelege la auz un text, de a
memora informaţiile cele mai importante şi de a produce un text nou.
Prin expunere, evaluăm:
- corectitudinea înţelegerii la auz a textului citit;
- structurarea/coerenţa logică a naraţiunii proprii;
- calitatea scrierii, care aici se va evalua tot prin depunctare, ca şi în cazul dictării.

Rezumatul este o probă care demonstrează nu numai capacitatea de a înţelege la
lectură sau la auz un text, ci şi de a-l analiza şi a produce un text nou, delimitînd esenţialul de
neesenţial. Rezumatul are o răspîndire largă în clasele de gimnaziu, dar şi ulterior, referinţele
rezumative la textele literare cer ca această operaţie să se efectueze adecvat. Or, rezumatul
are, de regulă, exprimată foarte clar limita de întindere – în atîtea cuvinte, atîtea rînduri,
pagini. Varianta instructivă a rezumatului cere ca acesta să fie egal cu 1/3 din textul de bază.
Dacă solicităm expunerea rezumativă a unui episod de roman sau a unei nuvele, e clar că
trebuie indicată o limită cantitativă rezonabilă.
La evaluarea rezumatului, apreciem:
- corectitudinea înţelegerii episodului (în lipsa unor cunoştinţe socioculturale, se
întîmplă ca elevii să nu înţeleagă în ce rezidă problema, cînd şi unde au loc
evenimentele şi să dea nişte interpretări eronate);
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integritatea prezentării episodului cerut (elevii se opresc la unele secvenţe şi
deseori nu mai ajung la deznodămînt);
- delimitarea esenţialului de neesenţial (elidarea detaliilor nesemnificative, a
elementelor descriptive);
- operarea unor modificări lingvistice pe care le impune textul (schimbarea
persoanei gramaticale, a vorbirii directe etc.);
- calitatea scrierii propriu-zise, care aici se va evalua tot prin depunctare, ca şi în
cazul dictării şi al expunerii.

Lucrarea de control, ca probă scrisă de evaluare a cunoştinţelor la un capitol/temă de
conţinut, este precursorul istoric al testului şi este înlocuită de ultimul pe scară largă. De
regulă, ea este anunţată din timp, ca elevii să se pregătească, şi se compune din mai multe
întrebări sau sarcini, în dependenţă de vîrsta elevilor şi specificul disciplinei. Este corect ca
lucrarea să conţină întrebări şi sarcini cu grad diferit de dificultate şi să presupună diferite
operaţii intelectuale, de la cunoaştere la aplicare, analiză, sinteză şi evaluare. În vederea unei
evaluări obiective, chiar în procesul formulării sarcinilor, profesorul trebuie să aibă şi
punctajul maxim prin care va evalua fiecare sarcină sau întrebare, astfel ca suma punctelor
maxime să fie raportată la calificativul maxim „10”.

Eseul este proba scrisă complexă, centrată pe examinarea unui subiect sau construită
pe o afirmaţie-titlu, prin care se evaluează capacitatea elevilor de a produce o sinteză. În mod
normal, eseul poate fi unica probă de evaluare, cu o limită de întindere raportabilă la timpul
alocat pentru realizare, sau un item dintr-un test mai complex, de exemplu, în cadrul
examenului sau al tezei. Eseul structurat (care presupune un algoritm-structură cunoscută şi
elevului) şi eseul nestructurat (care nu are acea structură dictată de algoritm, dar totuşi are o
structură clară şi logică) se evaluează la următoarele aspecte:
- corectitudinea ştiinţifică a abordării subiectului (utilizarea termenilor, a datelor, a
altor informaţii asimilate);
- realizarea sarcinilor specifice (respectarea structurii);
- relevanţa exemplelor, a concluziilor şi a argumentelor;
- respectarea limitei de întindere;
- corectitudinea tuturor aspectelor textului scris.

Testul – o probă foarte populară în didactica actuală – se construieşte în baza matricei
de specificaţii, din itemi de grad diferit de complexitate. Cantitatea şi valoarea itemilor poate
diferi, dar este important ca fiecare operaţie intelectuală care este cerută explicit de item să
aibă „acoperire” în baremul analitic.
Itemii complecşi, din categoria studiilor de caz, a elaborării proiectelor şi completării
portofoliilor, au un rol deosebit în dezvoltarea capacităţii de integrare, dar şi a gradului de
formare a unei competenţe. Formularea itemului va indica, de asemenea, ce trebuie făcut, va
stipula limita în timp şi, uneori, în volum, alte condiţii de realizare.
Evaluarea unor produse specifice, în vogă azi în învăţămînt – a proiectelor şi a
portofoliilor – permite o apreciere transdisciplinară a competenţelor şi are o durată
considerabilă de realizare. Prin urmare, evaluarea portofoliului nu este bună pentru orice oră,
dacă nu s-a stabilit din timp că pentru data cutare elevul îl va avea completat. Important e ca
acesta să nu fie lada cu de toate, ci să aibă o structură de interior clară, să aibă materialele
elaborate şi prezentate adecvat, materialele trebuie să fie bine ordonate.
Structura portofoliului va depinde de specificul disciplinei şi de vîrsta elevilor, de
obiectivele de referinţă pentru clasa respectivă. Un portofoliu ţinut de elevii din clasele
gimnaziale la limba şi literatura română, de exemplu, ar putea include:
- Fişe biobiliografice sau un jurnal dublu/triplu de lectură.
- Lucrări de creaţie (ilustraţii la textele studiate, lucrări de imaginaţie ghidată,
grafice, scheme, tabele produse de elevul însuşi etc).
-
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Recenzii proprii, scrise pentru autoevaluare, şi recenzii ale colegilor, în cadrul
evaluării reciproce.
- Materiale rezultate din investigaţii proprii: notiţe, teze, fişe, proiecte (individuale
şi de grup).
Ceea ce va evalua profesorul în cazul analizei portofoliului va fi:
- prezenţa lucrărilor necesare, stabilite din timp, în portofoliu;
- calitatea lucrărilor care nu au fost apreciate anterior;
- organizarea adecvată a portofoliului;
- modul de prezentare.
Evaluarea proiectelor realizate de elevi (de exemplu, este chiar un subiect din
conţinuturile curriculare la limba română în clasa a VIII-a) presupune, la fel, un timp util
pentru realizarea sarcinii, crearea condiţiilor adecvate pentru eficienţa elaborării proiectului.
Profesorul va aprecia rezultatele proiectului, urmărind:
- corespunderea cu sarcina dată;
- rezultatele obţinute şi posibilitatea generalizării lui;
- raportul final şi modul de prezentare a acestuia;
- gradul de implicare a participanţilor în sarcina de lucru.

Probele practice la limba şi literatura română, spre deosebire de educaţia muzicală,
educaţia tehnologică sau educaţia fizică, spre deosebire de chimie şi fizică, se soldează cu
produse de genul prezentărilor (inclusiv Power Point) şi al publicaţiilor (colaje, gazete,
suporturi, reviste). În acest caz, evaluarea are două aspecte: unul este observarea
comportamentului elevului în procesul realizării, înregistrarea rezultatelor chiar, compararea
cu un standard de performanţă, exprimat verbal sau în parametri fizici, celălalt aspect
presupune analiza produsului, care poate include şi descrierea verbală a propriei activităţi,
concluziile.

Observarea, ca o formă simplă de lucrare practică şi o primă fază a cercetării,
presupune preluarea unor informaţii, decodarea lor şi verbalizarea. Elevul poate avea o
sarcină specială de observare (ca temă de casă, pentru o oră următoare), poate să apeleze la
experienţa proprie, pe care o deţine în memorie, poate să facă anumite observări chiar la
clasă, pe material „viu” sau din înregistrări video. Ceea ce va evalua profesorul este gradul de
înţelegere a situaţiei urmărite, verbalizarea informaţiei în termenii adecvaţi şi formularea
concluziilor pertinente. Raportată la funcţionarea limbii, observarea este importanta pentru
subiecte cum ar fi Dinamica vocabularului, e potrivită pentru a face observări importante
asupra felului cum se vorbeşte în diferite medii, ce cuvinte noi apar în mass-media (ştiri,
publicitate), cum se construiesc şi se descifrează sensurile ocazionale ale cuvintelor.

Lucrările grafice (desene, postere, hărţi, scheme, diagrame, ilustraţii, slide-uri etc.),
în afara orelor de artă plastică şi de desen tehnic, sînt importante pentru activarea diferitelor
inteligenţe. În tendinţa generală şi dominantă de a dezvolta creativitatea elevilor, sarcinile de
acest fel au prioritate. Deşi se pare că nu contează calitatea desenului şi la baza acestor lucrări
practice stau cunoştinţele abordate într-o nouă cheie (că doar nu vom cere să se copieze nişte
tabele sau scheme de gata), capacitatea de a prezenta grafic adecvat un fenomen sau un
sistem supus examinării este importantă. Raportată la competenţele urmărite prin demersul
didactic la Limba şi literatura română în gimnaziu, această metodă se pretează utilizării în
cadrul activităţilor didactice care abordează conceptul de literatură şi artele conexe. Un
avantaj evident al acestei metode se referă la formarea competenţelor de analiză şi sinteză a
elementelor de conţinut, prin esenţializarea şi explicarea lor în forma unor organizatori
cognitivi, scheme, precum şi stimularea, consolidarea competenţei de comunicare.
Diversitatea metodelor şi a tehnicilor de evaluare, a produselor şi a comportamentelor
observabile la ora de limbă şi literatură română în gimnaziu, dialogul continuu pe care îl ţin,
prin realizarea sarcinilor, elevul şi profesorul pune accent pe evaluarea curentă (formativă).
-
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Anume această evaluare dă un feedback prompt şi lasă profesorului loc de manevrare, de
redresare a situaţiei, îi mai permite să-şi modifice proiectul şi demersul educaţional.
Specificul disciplinei în clasele gimnaziale – în procesul de realizare a diferitor sarcini din
manuale sau auxiliare didactice – permite o evaluare continuă eficientă la clasă, conferă un
caracter interactiv demersului în ansamblu.
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