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LIMBA ŞI LITERATURA MATERNĂ RUSĂ
Clasele a V-a – a VIII-a
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Notă de prezentare
Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura maternă rusă reprezintă oferta curriculară
pentru clasele a V-a – a VIII-a. Conform planului-cadru de învăţământ, aprobat prin OMENCS nr.
3590/05.04.2016, limba şi literatura rusă maternă are alocate 4 ore pe săptămână.
Concepţia acestei programe are în vedere Nota de fundamentare a planurilor-cadru pentru
învăţământul gimnazial (2016), Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene
privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) – document
european de referinţă, instrument care susţine necesitatea unui set de competenţe cheie care să îi
permită viitorului cetăţean să se adapteze în mod flexibil la o lume caracterizată prin schimbare rapidă şi
profundă interconectare, precum: comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, competenţă
digitală, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, spirit de iniţiativă şi antrepenoriat, sensibilizare şi
exprimare culturală. Programa de limba şi literatura maternă rusă favorizează abordarea învăţării din
perspectivă inter- şi transdisciplinară, conform prevederilor din Legea educaţiei naţionale, urmărind:
• înţelegerea faptelor de limbă şi a coerenţei lor structurale, pornind de la mecanismele esenţiale
de generare a mesajului în comunicare orală şi scrisă;
• asigurarea controlului uzului comunicării lingvistice în activităţi de ascultare, vorbire, lectură şi
scriere, în raport cu norma limbii ruse materne în vigoare;
• cunoaşterea şi înţelegerea elementelor fundamentale de ordin lexical şi gramatical, comune
limbii ruse şi altor limbi moderne (slave sau din alte familii), într-o viziune sincronică;
• dobândirea unor competenţe de lectură pe care elevii să le poată folosi în contexte diverse de
viaţă în şcoală şi în afara ei;
• asumarea valorilor etice şi a idealurilor umaniste naţionale şi europene, definitorii pentru omul
modern, necesare propriei dezvoltări afective şi morale, având ca reper modelul sociocultural
contemporan.
Limba şi literatura maternă rusă este o disciplină complexă, care cuprinde, în manieră integrată, trei
componente:
• componenta lingvistică, aparţinând ştiinţelor limbii, care asigură uzul corect şi eficient al limbii;
• componenta interrelaţională, aparţinând ştiinţelor comunicării;
• componenta estetică şi culturală, aparţinând literaturii ca artă a cuvântului.
Componenta lingvistică asigură baza dezvoltării la elevi a competenţei de comunicare, prin
înţelegerea importanţei codului lingvistic, esenţial pentru comunicarea eficientă. Învăţarea corectă şi
dirijată a normei limbii literare are un rol reglator pentru comunicarea corectă şi nuanţată în limba rusă,
având în vedere experienţa de învăţare a elevului, anterioară perioadei de şcolaritate.
Astfel, se dezvoltă componenta tranzitivă a comunicării, în raport de complementaritate cu cea
reflexivă, fapt care fundamentează conştientizarea identităţii de către fiecare elev şi contribuie la
dezvoltarea psihosocială şi culturală armonioasă a acestuia.
Totodată, raportarea la normă, precum şi înţelegerea variaţiilor admise de aceasta asigură
succesul în activitatea de învăţare formală, nonformală şi informală reflectată în complexitatea universului
cognitiv al elevului.
Componenta interrelaţională vizează dobândirea competenţei de comunicare, în sens larg, bazată
pe comunicarea orală sprijinită pe elemente de retorică, în corelare directă cu deprinderile de
comportament comunicativ, dar şi pe comunicarea scrisă, prin aplicarea, în manieră complementară, a
procedeelor tradiţionale şi moderne de comunicare.
Prin valorificarea acestei componente, disciplina Limba şi literatura maternă rusă asigură
conştientizarea de către elev a faptului că orice act de comunicare se bazează pe punerea în comun a
informaţiilor transmise prin mesaje de către toţi participanţii la procesul de comunicare şi are ca efect
imediat sporirea experienţei cognitive individuale.
Totodată, comunicarea impune şi respectarea unor norme comportamentale care asigură starea de
confort social şi cultural, cu manifestare dincolo de mediul şcolar şi cu efect pe tot parcursul vieţii.
Componenta estetică şi culturală vizează sensibilizarea elevului, prin apelul la dimensiunea
afectivă a personalităţii.
De asemenea, prin receptarea mesajului unui text beletristic, elevul are acces la
modele/antimodele existenţiale, fapt care asigură activităţii de învăţare un rol reglator în relaţia individsocietate. Literatura deschide perspectiva unor alternative ficţionale la modelul social, fiind, pentru elev,
un spaţiu al jocului de rol care îi poate facilita inserţia socială în viaţa de adult. Studiul literaturii vizează şi
modelarea universului cultural, respectând particularităţile fiecărui elev, tocmai prin posibilitatea pe care
acesta o are de a selecta, prin lectură, modelele care i se potrivesc personalităţii şi structurii
Limba şi literatura maternă rusă – clasele a V-a – a VIII-a

2

temperamentale. Astfel, studiul fenomenului literar dezvoltă şi stimulează creativitatea, contribuind
substanţial la definirea individualităţii, ca expresie a libertăţii de receptare, şi la conectarea acesteia la
modelul social în care trăieşte elevul.
Limba este instrumentul principal de organizare a gândirii şi este compusă din sisteme
interdependente de semne şi simboluri a căror menire este crearea de sens, prin transmiterea de mesaje.
Prin limbă, se construieşte identitatea personală şi cea naţională a culturii de origine, precum şi relaţiile
interpersonale, care favorizează inserţia socială.
Învăţarea limbii ruse ca limbă maternă începe de la naştere şi continuă pe tot parcursul vieţii, fiind
mijlocul de exprimare a gândurilor, a sentimentelor şi a experienţei personale.
Comunicarea lingvistică în limba maternă este esenţială în definirea mediului familial şi afectiv,
dând sens existenţei socioculturale a fiecărui individ şi asigurând conştiinţa identităţii. Fiecare copil care
vine la şcoală are abilităţi de comunicare în limba maternă sau şi într-o altă limbă, dar esenţial este ca, în
cadru instituţionalizat, acesta să dobândească, în primul rând, achiziţii fundamentale corecte privind
comunicarea în limba maternă, care să fie bază pentru achiziţiile vizând alte limbi. Prezenta programă
asigură promovarea dezvoltării personale a elevului într-un cadru sociocultural lărgit.
A dobândi competenţe generale, precum a şti, a pune în aplicare, a avea atitudini şi reacţii
adecvate reprezintă o dimensiune semnificativă a demersului didactic prin care programa va fi aplicată în
şcoală.
La nivel gimnazial, în cadrul învăţământului obligatoriu, disciplina Limba şi literatura maternă rusă
oferă spaţiul de construire corectă, complexă şi armonioasă a personalităţii umane inserate diacronic în
paradigma postmodernităţii, vizând deopotrivă perspectivele istorică, estetică şi culturală prin care se
redefineşte relaţia dintre persoană şi universul exterior acesteia. Această disciplină de studiu construieşte
coerent relaţia dintre cultură, ca artefact şi şcoală – ca instrument de transmitere a culturii, prin punerea
la dispoziţie a unei programe de gimnaziu caracterizate prin bogăţie, recursivitate, interconexiuni şi
rigoare, valorificând teoria inteligenţelor multiple şi învăţarea prin cooperare, într-o abordare interculturală
şi integrată a curriculumului. Programa elaborată în contextul noii paradigme educaţionale vizează:
• adecvarea programei la arhetipul sociocultural naţional coroborat cu cel universal, prin
corelarea tradiţiei cu viziunile novatoare;
• corelarea cu programele pentru limba maternă din România şi din alte ţări;
• deschiderea transdisciplinară a programei, pentru atingerea finalităţilor educaţionale, reflectate
în profilul unui absolvent capabil de o inserţie socială de succes;
• armonizarea optimă a componentelor curriculare: proiectare, elaborare, aplicare, revizuire
permanentă;
• implicarea activă şi responsabilă a triadei: şcoală – familie – context social în procesul de
educare dirijată a tinerilor într-un mediu instituţionalizat.
Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura maternă rusă are următoarea structură:
• Notă de prezentare
• Competenţe generale
• Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
• Conţinuturi
• Sugestii metodologice
Programa, bazată pe modelul comunicativ-funcţional, recomandă valorificarea tuturor experienţelor
de învăţare ale elevilor, integrând cele trei dimensiuni ale educaţiei (formală, nonformală şi informală), ale
căror interferenţe favorizează dezvoltarea la elev a competenţelor generale, prin intermediul celor
specifice, asociate cu activităţi de învăţare adecvate şi aplicate la conţinuturile propuse.
În concluzie, prin complexitatea structurală şi de conţinut, disciplina Limba şi literatura maternă
rusă contribuie la construirea şi la dezvoltarea tuturor competenţelor-cheie, fiind fundamentul în definirea
idealului educaţional de tip european – învăţarea pe toată durata vieţii.
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Competenţe generale

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de
comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul
comunicării orale şi scrise
5. Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural
etnice
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CLASA a V-a

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin
receptarea şi producerea textului oral
Clasa a V-a
1.1. Formularea ideilor principale şi a temei din texte narative simple, monologate şi dialogate
- identificarea cuvintelor-cheie dintr-un text monologat/dialogat
- recunoaşterea reperelor spaţiale şi temporale dintr-un text monologat sau dialogat
- transcrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului oral
- extragerea ideilor principale din diferite texte
1.2. Identificarea unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau
a comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogate

- identificarea stărilor/emoţiilor/sentimentelor emiţătorului din diferite texte
- recunoaşterea vorbitorului din diferite înregistrări audio, făcute de elevi, având drept criteriu o
idee enunţată anterior de acesta într-un pliant/bilet

- completarea unor enunţuri date, referitoare la diferite aspecte, folosind cuvinte din textele
ascultate

- identificarea elementelor nonverbale/paraverbale care facilitează comunicarea, transferându-le în
alte situaţii de comunicare

1.3. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei,
exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes
sau pornind de la textele ascultate/citite

- exerciţii de ordonare cronologică a unor informaţii şi idei dintr-un set de texte cu aceeaşi temă
- reluarea unei idei/informaţii audiate
1.4. Selectarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare

- mimarea unei situaţii de comunicare
- completarea unei fişe de evaluare a comportamentului nonverbal pentru participanţii la un dialog
pe o temă familiară

- elaborarea unor reclame
1.5. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, prin iniţierea, menţinerea, încheierea
conversaţiei/discuţiei, folosind strategii simple de ascultare activă

- construirea unei comunicări dialogate folosind formule specifice date
- exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de
prezentare
- continuarea unui dialog pe o temă dată
1.6. Manifestarea unui comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i) în interacţiunea
faţă-în-faţă sau în cea mediată, prin gestionarea emoţiilor

- exerciţii de ascultare activă, selectând un enunţ/mai multe enunţuri care exprimă o atitudine a
unui interlocutor în comunicare

- exerciţii de exprimare orală a ideilor, pornind de la texte citite/auzite
- completarea unor enunţuri cu elemente care să exprime manifestarea atenţiei şi a empatiei faţă
de interlocutori (de exemplu: formule de adresare, formule de politeţe)
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1.7. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, identificând aspectele pozitive
şi pe cele care necesită îmbunătăţire, pe baza unor criterii simple oferite de profesor

- exerciţii de discriminare a mesajului unei comunicări în funcţie de comportamentul diferit al
interlocutorilor

- compararea comportamentelor interlocutorilor dintr-o secvenţă de film sau dintr-o imagine
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
Clasa a V-a
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte continue, discontinue şi multimodale
- formularea unor enunţuri în care se solicită scurte informaţii despre intenţiile şi despre propriile
emoţii în diverse situaţii de comunicare
- exerciţii de lectură predictivă
- extragerea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text continuu/discontinuu/ multimodal
- imaginarea unei continuări a întâmplărilor narate
- exerciţii ghidate de lectură a imaginii
- identificarea a elementelor importante din text, pe baza achiziţionării şi a ordonării noilor
informaţii
2.2. Identificarea temei şi a ideilor principale din texte diverse
- identificarea cuvintelor-cheie din diferite texte
- recunoaşterea reperelor spaţiale şi temporale din texte diverse
- transcrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului dat
- alcătuirea planului simplu de idei în funcţie de tematica textului şi de tipul acestuia
- abordarea într-o discuţie a elementelor relevante dintr-un text în scopul înţelegerii acestora
- exerciţii de ordonare cronologică a unor idei dintr-un text dat
- exerciţii de lectură selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text
citit pe baza unui organizator grafic
- selectarea şi de ierarhizarea informaţiilor relevante din textele literare sau nonliterare în vederea
înţelegerii mesajului scris
2.3. Redarea prin cuvinte proprii a conţinutul unui text citit sau al unui mesaj audiat
- reformularea unui mesaj din perspectiva emiţător-receptor
- completarea spaţiilor libere dintr-un dialog pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului şi a puterii de concentrare în timpul lecturii unor texte pe teme
familiare
- reluarea lecturii după criterii date
- identificarea unei idei în mai multe texte

- extragerea dintr-un text a elementelor specifice, pentru a susţine o opinie referitoare la
informaţia asimilată

- abordarea unor teme din perspectivă interdisciplinară (literatură – arte plastice – muzică – istorie
– geografie – religie – matematică etc.)
- observarea valorii expresive a părţilor de vorbire din textele abordate

2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care
necesită îmbunătăţire
- exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului scris
- antrenare în dialoguri simple, pe teme de interes, de tipul „întrebare – răspuns”, pentru a verifica
dacă mesajul textului a fost înţeles
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3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
Clasa a V-a
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere şi
structurile specifice, pentru a comunica idei şi informaţii sau pentru a relata experienţe trăite sau
imaginate

- realizarea planului unei compuneri, urmând un model dat
- redactarea unor secvenţe de compunere, completând paragrafele după un model de tipul: „La
început … Apoi … În sfârşit …”

- exerciţii de exprimare în scris a ideilor, pornind de la texte citite/auzite
- prezentarea unei scene narative dintr-o creaţie literară
- descrierea unui personaj/persoană/animal/peisaj, folosind categorii gramaticale şi semantice
diferite

- exerciţii de redactare a unei compuneri
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea
unor imagini, desene

- exerciţii de asociere corespunzătoare text-imagine/desen
- exerciţii de repartizare a rolurilor în echipă (editor text, editor imagine, coordonator etc.)
- elaborarea, în echipă/individual, a unei prezentări cu ajutorul noilor tehnologii;
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al
corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii

- exerciţii de transcriere a unor scurte texte/fragmente
- exerciţii de dictare de scurte texte/de fragmente/autodictare, urmărind utilizarea semnelor de
punctuaţie şi de ortografie, în funcţie de intenţia de comunicare şi de mesajul transmis

3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text, identificând aspectele
care necesită îmbunătăţire

- identificarea atitudinii manifestate de un personaj în procesul redactării unui text, urmărind
compararea cu propria atitudine, după modelul diagramei VENN

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi
scrise
Clasa a V-a
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii ruse standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative

- exerciţii ludice, tip telefonul fără fir pentru a sesiza distorsiunile care apar în emiterea mesajelor
- exerciţii de completare a cuvintelor într-un text lacunar, pe baza regulilor de acces la cuvânt
(întreruperi, suprapuneri, aşteptarea rândului la cuvânt)

- exerciţii de folosire a elementelor verbale, nonverbale şi paraverbale adecvate contextului şi
scopului vizat (mesaje orale diverse, ficţionale şi nonficţionale)

4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare
corectă a intenţiilor comunicative

- povestirea unei întâmplări reale/imaginare
- exerciţii de precizare a sinonimelor, a antonimelor unor cuvinte date

- exerciţii de identificare a sensurilor cuvintelor în funcţie de context
- exerciţii de utilizare corectă a normelor gramaticale, fonetice şi lexicale în mesaje pe teme de
interes în contexte familiare şi nonfamiliare

- descrierea unui personaj/persoană/animal/peisaj, folosind categorii gramaticale şi semantice
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Clasa a V-a
diferite

- traduceri literale ale unor unităţi frazeologice, în scop umoristic
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând
achiziţiile fonetice de bază

- exerciţii de relaţionare a sunetului cu litera şi de identificare a rolului semnelor diacritice în
rostirea sunetelor specifice limbii ruse

- scrierea, transcrierea şi rescrierea corectă a unor texte
- recitarea unor poezii cu/fără fundal sonor
- utilizarea semnelor de punctuaţie şi de ortografie, în funcţie de intenţia de comunicare şi de
mesajul transmis

- jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii fonetice/lexicale/sintactico-morfologice
5. Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural
Clasa a V-a
5.1. Asocierea unor experienţe proprii de viaţă şi de lectură cu acelea provenind din alte culturi

- prezentarea unor experienţe similare sau diferite privitoare la viaţa de familie, la valorile
promovate în şcoală etc., pornind de la tradiţii întâlnite în textele orale sau scrise studiate

- realizarea unor proiecte tematice de promovare a unor elemente de cultură locală, regională,
naţională

- exerciţii de identificare a unor similitudini între culturi diferite, identificate în texte studiate şi în
experienţele proprii de viaţă şi ale altor copii

5.2. Identificarea unor tipare privitoare la cultura proprie şi la cultura altor popoare

- discutarea unor tipare culturale identificate în texte literare sau nonliterare citite
- exerciţii de identificare a unor valori culturale specifice ruşilor lipoveni promovate în textele unor
autori ruşi lipoveni din diferite perioade istorice

- exerciţii de identificare a unui set de convenţii şi valori recunoscute social şi cultural
- identificarea modelelor promovate în literatură şi în alte arte (film, teatru, artă plastică etc.)
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Conţinuturi
Tema generală: EU ŞI UNIVERSUL MEU FAMILIAR
Domenii de conţinut

Conținuturi

Comunicare orală

-

Lectură

-

-

-

Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui schimb verbal
Recunoaşterea şi descrierea unei persoane sau a unui obiect
Utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de
solicitare
Oferirea de informaţii referitoare la universul şcolii sau extraşcolar
Formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri
Povestirea unor fapte şi întâmplări, după un suport vizual sau după
un plan de idei dat
Exprimarea acordului sau a dezacordului în legătură cu un fapt sau
cu atitudinea unei persoane
Prezentarea (unor activităţi/ rezultate/ proiecte)
Cunoaşterea situaţiei de comunicare monologată şi dialogată
Aplicarea elementelor nonverbale în comunicare: gesturile şi mimica

Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv
• Cuvinte-cheie, idee principală, temă
• Planul simplu de idei
• Textul narativ
o Textul narativ literar. Acțiune, personaj, timp, spaţiu
o Textul narativ nonliterar
o Textul narativ în texte multimodale (text și imagine –
banda desenată)
• Textul descriptiv (literar/nonliterar)
• Textul explicativ (aplicativ)
Strategii de comprehensiune: inferențe simple, predicții, reprezentări
mentale, răspuns afectiv, integrarea informațiilor textului în propriul
sistem de cunoștințe; împărtășirea impresiilor de lectură
Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (personificarea,
comparaţia)
Interese și atitudini față de lectură

 Texte recomandate (fără definirea conceptelor, text integral sau fragment):
a) texte continue (alcătuite din enunţuri organizate în paragrafe), ficţionale şi nonficţionale/texte
literare şi nonliterare: poezii, texte epice clasice şi contemporane din literatura pentru copii,
postări online, instrucţiuni, prospecte, sms-uri
b) texte discontinue: tablă de materii/cuprins, liste, tabele, calendare, etichete, articole din
dicţionarul explicativ al limbii ruse
c) texte multimodale: manualul, benzile desenate
Redactare

-

-

Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere
a) descoperirea unor subiecte din universul familiar
b) restrângerea unor teme la aspecte particulare
c) încadrarea în subiect
Prezentarea textului: scrisul de mână, aşezarea în pagină inserarea
unor desene, grafice, fotografii
Planul simplu de idei
Părţile textului: introducere, cuprins, încheiere; paragrafe
Stil: corectitudine gramaticală, respectarea convenţiilor ortografice şi
de punctuaţie
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 Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare:
a) notiţe, biletul, sms-ul
b) texte narative: relatarea unor experienţe personale, naraţiuni ficţionale
c) texte descriptive: autoportretul, descrierea unui loc, a unei fiinţe reale, a unui obiect
Elemente de construcţie
a comunicării

Elemente de
interculturalitate

VocabularVocale şi consoane ( Actualizare)
Silaba; despărţirea în silabe; consoane duble
Componenţa cuvintelor: rădăcină, sufix , terminaţie, prefix
(Actualizare)
- Familia de cuvinte
- Familia lexicală
- Sinonimele
- Antonimele
Ortoepie, ortografie şi punctuaţie
- Folosirea corectă a accentului
- Silaba (actualizare)
- Semnele de punctuaţie
Gramatică
- Morfosintaxa
- Verbul. Infinitivul verbului, conjugarea I, conjugarea a II-a
- Timpul prezent; timpul trecut, timpul viitor compus şi simplu
- Verbele reflexive, conjugarea verbelor reflexive
- Substantivul. Numărul singular şi plural al substantivelor
(Actualizare)
- Genul masculin, feminin şi neutru al substantivului (Actualizare)
- Clasificarea substantivelor: comune şi proprii, însufleţite şi
- neînsufleţite
- Categoria cazului: nominativ, genitiv, dativ, acuzativ, instrumental,
prepoziţional
- Declinarea substantivelor la numărul singular
- Declinarea I; declinarea a II-a; declinarea a III-a
- Declinarea substantivelor la numărul plural
- Adjectivul: genul, numărul şi cazul substantivelor
- Declinarea adjectivelor la singular şi plural
- Sintaxa propoziţiei
- Îmbinarea de cuvinte, propoziţia
- Părţile principale de propoziţie: subiectul şi predicatul (în context
practic, fără a fi numite)
- Părţile secundare de propoziţie( în context practic, fără a fi numite)
-

-

Interferenţe culturale (culturi ale minorităţilor în spaţiul românesc)
Valori ale culturii populare în spațiul etnic rus

În studierea conţinuturilor se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice,
ortografice, morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se constant Dicţionarul explicativ al limbii
ruse şi alte tipuri de dicţionare şi îndreptare.
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CLASA a VI-a
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin
receptarea şi producerea textului oral
Clasa a VI-a
1.1. Distingerea informaţiilor esenţiale şi a celor de detaliu dintr-un mesaj oral
- exerciţii de ascultare activă, punând întrebări referitoare la o idee/o informaţie din textul audiat;
transformarea unei secvenţe monologate într-o secvenţă dialogată şi invers
- parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat
- audierea de texte/mesaje
- exerciţii de plasare a unei secvenţe dintr-o replică în alte enunţuri
1.2. Identificarea unor informaţii, a intenţiilor de comunicare, a emoţiilor şi a atitudinilor
comunicative din texte orale, monologate şi dialogate
- identificarea sensului global al unui text audiat
- formularea ideilor principale dintr-un mesaj transmis de către un prieten/coleg
- extragerea informaţiilor esenţiale dintr-o intervenţie a unui interlocutor
- utilizarea jocului de rol pe o temă dată, urmat de discuţii privind intenţiile de comunicare, emoţiile
şi atitudinile comunicative
1.3. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate

- elaborarea unui text oral pornind de la un enunţ dat/de la o imagine dată
- exerciţii de exprimare a unui punct de vedere referitor la o idee extrasă dintr-un text oral/scris
- exerciţii de întrerupere/reluare a textului oral pentru a realiza ipoteze asupra mesajului şi apoi a le
confirma/infirma
1.4. Adecvarea comunicării nonverbale şi paraverbalela o situaţie dată, evidenţiind ideile şi
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau mediată

- relatarea de întâmplări, folosind mima, pantomima
- utilizarea jocurilor de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes
- exerciţii de identificare a două elemente paraverbale utilizate de un participant la o situaţie de
comunicare
.
1.5. Manifestarea interesului faţă de ideile interlocutorilor şi a disponibilităţii de implicare
constructivă în comunicare, în activităţile de grup

- elaborarea unor proiecte transdisciplinare de grup
- prezentarea unui proiect de grup având ca interlocutori elevi din clasa a V-a
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
Clasa a VI-a
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte continue, discontinue şi multimodale
- solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru rezolvarea unor sarcini
- identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text literar şi/sau
nonliterar
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2.2. Identificarea ideilor principale şi secundare prin punerea în relaţie a diverselor părţi ale
textului
- alcătuirea planului dezvoltat de idei prin detalierea elementelor specifice textului abordat
- utilizarea unor mesaje sau a unor enunţuri care să exprime opinia personală privitoare la text
- organizarea ideilor într-un conspect pe baza unui text nonliterar din diverse surse informaţionale
- descrierea unui personaj, prin utilizarea categoriilor semantice şi gramaticale învăţate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte de diverse
tipuri
- relatarea unor întâmplări personale, cu inserarea unor fragmente descriptive sau povestirea
subiectului unei opere epice ţinând seama de momentele subiectului/etapele acţiunii
- realizarea planului sinoptic (harta textului) al unui text literar prin identificarea elementelor de
bază din cadrul textului
- formularea unor ipoteze, supoziţii privind coordonata spaţio-temporală a unei acţiuni
- exerciţii de utilizare a descrierii şi a autocaracterizării în scopul unei mai bune cunoaşteri
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse tipuri de texte citite
- colectarea de informaţii din diverse surse – manuale, documente, seriale, experienţă proprie
- exerciţii de justificare a unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar
- completarea şi interpretarea unei grile de autoevaluare privind înţelegerea mesajului scris în texte
de diverse tipuri
2.5. Evaluarea strategiilor de lectură, a volumului şi a diversităţii materialelor citite
- stabilirea criteriilor de selectare a lecturii şi a reperelor valorice, în contextul cultural dat
- organizarea unor discuţii privind ordonarea şi ierarhizarea informaţiilor obţinute prin lectură
- redactarea unui eseu/a unei compuneri care să valorifice experienţa dobândită în situaţii diverse
(excursii tematice, serbări etc.)

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
Clasa a VI-a
3.1. Redactarea unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere
şi structurile specifice, pentru a comunica idei şi informaţii sau pentru a relata experienţe trăite
sau imaginate

- exerciţii de transformare/rescriere a unor texte după criterii date
- utilizarea brainstorming-ului pentru generarea ideilor care pot fi incluse într-un text care va fi
redactat în clasă sau acasă

- scrierea unui text cu început/cu sfârşit dat, integrând secvenţe narative în texte dialogate sau
secvenţe descriptive în texte narative

- elaborarea unei pagini de jurnal prin respectarea convenţiilor acestui tip de discurs
- redactarea unor compuneri narative şi descriptive, pe diverse teme
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text complex, cu integrarea unor grafice,
tabele, scheme

- exerciţii de asociere a unor texte cu o serie de scheme, tabele, grafice date etc.
- exerciţii de transpunere a unui text într-o schemă, într-un grafic sau într-un tabel
- redactarea unui text pe baza informaţiilor oferite de grafice, tabele, scheme
- scrierea, în echipă sau individual, a unor naraţiuni (de tip fantasy, de exemplu), plecând de la
cuvinte/personaje date, completând un organizator grafic specific naraţiunii
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3.3. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text, identificând aspectele
care necesită îmbunătăţire

- completarea unui test de evaluare aplicat la o lucrare elaborată individual sau în echipă
- exerciţii de identificare a aspectelor pozitive şi negative în comportamentul manifestat în procesul
redactării, pe baza unor criterii date

- exerciţii de asociere- dificultate-soluţie în procesul de redactare
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi
scrise
Clasa a VI-a
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii ruse standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative
- emiterea de instrucţiuni pentru colegi, folosind corect flexiunea verbală şi nominală
- exerciţii de completare, cu aplicarea cunoştinţelor privind flexiunea verbală şi nominală
- exerciţii de folosire a elementelor verbale, nonverbale şi paraverbale adecvate contextului şi
scopului vizat (mesaje orale diverse, ficţionale şi nonficţionale/literare şi nonliterare)
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba ruse standard,
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative
- completarea unor enunţuri cu faptele de limbă omise
- înlocuirea unor noţiuni gramaticale cu altele, potrivite
- transformarea unor forme gramaticale în altele, cerute de context sau impuse de sarcină
- aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor achiziţii lingvistice
- crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice etc.
4.3. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
- identificarea greşelilor de semantică, fonetică, ortografie şi de punctuaţie în mesaje online, emailuri, în texte scrise olograf
- aplicarea cunoştinţelor dobândite prin jocuri/rebusuri
- exerciţii de precizare a sinonimelor, a antonimelor, a omonimelor unor cuvinte date
- identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de context

5. Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural
Clasa a VI-a
5.1. Investigarea unor obiceiuri şi tradiţii ale comunităţii în care trăieşte şi ale unor comunităţi
aparţinând altor etnii

- discuţii despre diferenţele culturale ale comunităţii proprii şi ale altor comunităţi etnice
(comportamente sociale, valori, stil de viaţă)
- prezentări ale specificului local în spaţiul tradiţiilor ruşilor lipoveni

5.2. Analiza unor tipare privitoare la cultura proprie şi la cultura altor popoare

- realizarea documentării pe baza unor articole din presă şi a unor articole din cărţi, reviste sau
website-uri

- elaborarea de materiale diverse (orale, scrise, multimodale) prezentând valorile promovate în
tradiţiile şi obiceiurile diferitelor culturi

- analiza unor modele promovate în literatura rusă şi/sau universală şi în alte arte (film, teatru, artă
plastică etc.)
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Conţinuturi
Tema generală: EU ŞI LUMEA DIN JURUL MEU

Conținuturi

Domenii de conţinut
Comunicare orală

- Identificarea unei persoane, a unui obiect, a unui grup de
persoane sau obiecte
- Adresarea către o persoană, salutul
- Punerea unei întrebări, răspunsul afirmativ sau negativ la o
întrebare
- Iniţierea sau încheierea unui schimb verbal
- Precizarea locului sau timpului
- Susţinerea unei discuţii directe sau telefonice
- Cererea sau oferirea unei informaţii despre: identitatea,
starea, ocupaţia, calitatea socială a unei persoane; forma,
calitatea, utilitatea unor obiecte; mediul familial, mediu
social al unei persoane; un orar, un itinerar, desfăşurarea
unei acţiuni
- Exprimarea acordului sau a dezacordului, a gesturilor, a
punctelor de vedere în legătură cu un fapt sau o persoană
- Descrierea unei acţiuni sau a unei înlănţuiri de acţiuni
Notă: Pentru exersarea comunicării orale, se menţin
recomandările de la clasele anterioare cu dezvoltările impuse de
conţinuturile adăugate.

Lectură

La conținuturile din clasa a V-a (actualizate) se vor adăuga
următoarele:
- Textul narativ literar – în proză, în versuri
• Instanţele comunicării narative: autor, narator,
personaje
• Narațiunea la persoana a III-a și la persoana I
• Momentele subiectului/etapele acțiunii. Idei
secundare. Planul dezvoltat de idei
• Dialogul în textul literar
- Textul narativ nonliterar
- Textul descriptiv literar – în proză, în versuri
- Versificație: rimă, strofă, măsura versurilor, ritmul (intuitiv)
- Strategii de comprehensiune: reflecții asupra limbajului și
a structurii textelor de tip narativ, descriptiv, dialogat;
discuții pe marginea textelor citite
- Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat
(epitetul, enumerația)
- Interese și atitudini față de lectură

 Texte recomandate
a) texte continue, literare şi nonliterare: fabule, poezii lirice, povestiri clasice şi contemporane,
romane aparţinând literaturii pentru copii, jurnale, scrisori, e-mailuri, reportaje de ştiri, reţete
culinare, postări online, recenzii pe web ale unei cărţi/cronici de film; regulamente/set de
reguli
b) texte discontinue: grafice, diagrame
c) texte multimodale: reclame, articole de ziar sau de revistă cu imagini
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Redactare

La conținuturile din clasa a V-a (actualizate) se vor adăuga
următoarele:

- Etapele scrierii, cu accent pe:

-

-

a) planul textului
b) redactarea ciornei şi a lucrării pe baza planului
Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv,
explicativ, narativ-descriptiv (prezentarea unui proces ca
succesiune de etape)
Adecvarea la temă
Stil: proprietatea termenilor, puritate şi adecvare
situaţională, originalitate
Prezentarea textului: scheme, tabele corelate cu
conţinutul textului
Elemente auxiliare în scriere (paranteze, sublinieri)

 Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare:
a) afişul, anunţurile de mică publicitate, scrisoarea, e-mailul, invitaţia, jurnalul, blogul
b) texte narative la persoana I sau a III-a, marcând momentele subiectului şi circumstanţele
c) texte descriptive (descrierea unei fiinţe reale şi/sau imaginare, a unui obiect imaginar, a unui
fenomen, a unei emoţii)
d) texte descriptive-narative: procese (de exemplu: un joc, un experiment ştiinţific simplu)
e) texte explicative de exemplu: explicarea unui grafic, a unei scheme, a unui tabel, a unui desen
Elemente de construcţie a
comunicării

Lexicul
- Vocabularul limbii ruse. Dinamica vocabularului (apariţii de
cuvinte noi, dispariţii de cuvinte, modificări de sens);
cuvântul – unitate de bază a vocabularului
- Forma şi conţinutul; cuvântul de bază; cuvântul derivat;
rădăcina, sufixele, prefixele; familia lexicală (numai cuvinte
formate prin derivare); câmpurile lexicale (nume de
rudenie, nume de culori, nume de animale domestice şi
sălbatice etc.)
- Cuvintele monosemantice şi cuvintele polisemantice;
sinonimele, antonimele
Noţiuni de fonetică (actualizare): vocalele şi consoanele;
semivocalele; rostirea şi scrierea consoanelor dure/muiate,
surde/sonore; grupurile de sunete; silaba (silabele accentuate şi
neaccentuate) şi accentul. Regulile fonetice de despărţire a
cuvintelor în silabe; ortografia pentru despărţirea în silabe
Ortografia
- Regulile de scriere a
propoziţii

vocalelor şi consoanelor în

Gramatica
Morfologia
- Substantivul (actualizare). Substantivele comune şi
substantivele
proprii;
substantivele
animate
şi
substantivele inanimate; genul, numărul: substantivele
singularia tantum şi substantive pluralia tantum; cazurile
substantivului (reluare); Declinarea substantivelor la
numărul singular şi plural (reluare)
- Adjectivul: Declinarea adjectivului la numărul singular şi
plural (reluare) adjective calificative, relative, posesive;
forma scurtă a adjectivelor; gradele de comparaţie ale
adjectivelor. Acordul cu substantivul în gen, număr şi
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-

caz(reluare)
Verbul: infinitivul verbului; persoana, numărul, timpul
(reactualizare); conjugarea
I şi a II-a a verbelor;
conjugarea verbelor la timpul prezent, trecut şi viitor.
Funcţia sintactică – predicatul verbal; predicatul nominal
(verbul copulativ быть şi numele predicativ)

Notă: Propunem următoarea
substantivul, adjectival

Elemente de interculturalitate

ordine

de

predare:

verbul,

-

Noţiuni elementare de sintaxă (actualizarea cunoştinţelor)
Propoziţia şi părţile de propoziţie. Propoziţia simplă.
Subiectul: părţile de vorbire prin care se exprimă
subiectul. Predicatul: părţile de vorbire prin care se
exprimă predicatul; acordul predicatului cu subiectul.
Propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată. Părţile
secundare de propoziţie (în context practic, fără a fi
numite)

-

Interferenţe culturale (culturi ale minorităţilor în spaţiul
românesc)
Limba şi cultura ruşilor lipoveni în Europa; comunitatea
lingvistică a vorbitorilor de limbă rusă de pretutindeni
Valori ale culturii populare în spațiul etnic rus

-

În studierea conţinuturilor se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice,
ortografice, morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se constant Dicţionarul explicativ al limbii
ruse şi alte tipuri de dicţionare şi îndreptare.
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CLASA a VII-a
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin
receptarea şi producerea textului oral
Clasa a VII-a
1.1. Rezumarea unor texte de diverse tipuri şi cu grade diverse de dificultate, monologate şi
dialogate

- exerciţii de disociere a ideilor principale de cele secundare dintr-un text monologat
- reformularea unui mesaj dintr-un text monologat
- rezumare orală a unor monologuri/dialoguri
1.2. Sintetizarea informaţiilor, a intenţiilor de comunicare şi a atitudinilor comunicative din diverse
texte monologate şi dialogate

- exerciţii de completare a unor fişe de lucru cuprinzând ideile principale dintr-un text monologat
sau dialogat, numind şi atitudinile comunicative ale participanţilor
- exerciţii de reformulare/parafrazarea unui mesaj dintr-un text monologat

1.3. Prezentarea unui conţinut în faţa unui public cunoscut, adoptând comportamente paraverbale
şi nonverbale adecvate, transmiţând informaţia prin coduri diverse de comunicare

- exerciţii de construire a unui desen/puzzle sau a unui tabel, ca moment de anunţare a unei
prezentări
- exerciţii de sesizare a efectelor negative pe care excesul elementelor nonverbale le are asupra
înţelegerii mesajului unui text
1.4. Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de vedere în texte diverse, oferind detalii
semnificative şi exemple relevante, punctând esenţialul prin diverse strategii

- exerciţii de reconstituire cronologică a unor evenimente prezentate într-un text monologat
- prezentarea unui punct de vedere sub forma unui e-mail trimis profesorului
- audierea unor prezentări şi luarea de notiţe, realizând asocieri între ceea ce ştie şi ceea ce află
nou interlocutorul, privitor la o temă

1.5. Participarea la interacţiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de ascultare activă şi
de negociere a informaţiei şi a relaţiei cu interlocutorii

- exerciţii de anticipare a unor replici ale participanţilor la un dialog
- exerciţii de reformulare/parafrazare/ierarhizare a informaţiilor din intervenţiile participanţilor la o
situaţie de comunicare
1.6. Manifestarea interesului faţă de ideile interlocutorilor şi a disponibilităţii de implicare
constructivă

- exerciţii de anticipare a unor reacţii ale participanţilor la un dialog
- exerciţii de asumare a diferitelor roluri
1.7. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, identificând
personalizate în funcţie de profilul psihologic, de interesele şi de nevoile fiecăruia

strategii

- exerciţii de sesizare a corelaţiei/dezacordului dintre comportamentul verbal şi nonverbal
- exerciţii de formulare de întrebări privind aşteptările/nevoile/atitudinile proprii şi ale celorlalţi în
situaţii de comunicare reale sau simulate

- audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora
- discuţii privind modul în care se poate promova/corija un tip de comportament generat de o
situaţie de comunicare
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2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
Clasa a VII-a
2.1. Recunoaşterea structurilor logice în care sunt organizate informaţiile din texte continue,
discontinue şi multimodale

- formularea unor enunţuri privind mesajul unor texte continue, discontinue sau multimodale
- identificarea trăsăturilor specifice unui text dramatic/liric
- identificarea tehnicilor şi a structurilor narative din textul suport
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate

- coroborarea datelor schemelor logice ale textelor, asocierea termenilor în vederea redactării unui
rezumat
- exerciţii de redactare a rezumatului
2.3. Compararea diferitelor tipuri de răspuns, a punctelor de vedere exprimate pe marginea unor
texte diverse
- exerciţii de formulare a unor definiţii expresive folosind corect tipurile de flexiune (nominală sau
verbală)
- producerea unor mesaje care să redea atitudini, folosind adecvat informații, categorii lingvistice
învăţate
- exprimarea, susţinerea şi compararea opiniilor proprii în cadrul unor dezbateri pe teme de interes
pentru elevi
2.4. Adecvarea atitudinii şi a practicilor de lectură în funcţie de scopul avut în vedere
- exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală
- interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului unui personaj, folosind argumente
multiple, de tipuri diferite
- selectarea dintr-o serie sinonimică a cuvintelor şi a expresiilor care redau cât mai nuanţat intenţia
comunicativă
- audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora
2.5. Aplicarea unor strategii individualizate pentru dezvoltarea competenţelor de lectură
- activităţi tip „şezătoare literarăˮ, expuneri prin povestirea unei părţi din conţinut, participarea la
medalioane literare consacrate aniversării unui scriitor
- participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau nonformale
vizând atitudini cultural-civice, în condiţiile respectării regulilor grupului, prin valorizarea
diversităţii etno-culturale şi lingvistice

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
Clasa a VII-a
3.1. Redactarea unui text complex, având în vedere respectarea etapelor procesului de scriere
şi selectarea unor structuri adecvate intenţiei de comunicare

- redactarea rezumatului unui text literar/nonliterar
- redactarea unei pagini de jurnal de călătorie/de lectură
- exprimarea unei opinii personale referitoare la mesajul unui text literar, la atitudinea/
comportamentul unui personaj
- exerciţii de structurare a unui text în secvenţe distincte în funcţie de destinatar
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unor texte diverse, care urmează a fi prezentate în
faţa colegilor

- realizarea unor postere, proiecte folosind tehnologia modernă
- prezentarea unei cărţi citite sau a unui film, valorificând tehnologia modernă şi utilizarea
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internetului într-o manieră responsabilă
3.3. Utilizarea unor surse diverse pentru realizarea de texte originale

- prelucrarea notiţelor personale făcute pentru o temă de studiu
- exerciţii de folosire a diverselor surse pentru realizarea unei lucrări complexe, corelând
informaţia selectată cu ideile unui plan personal realizat anterior
- exerciţii de aplicare a normelor de utilizare a citatului într-o lucrare
3.4. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor eficiente sau adecvate de redactare, aplicând
în activităţile curente de redactare strategiile învăţate, personalizate în funcţie de profilul
psihologic, de interesele şi de nevoile fiecăruia

- exerciţii de identificare şi comparare a comportamentelor şi a atitudinilor manifestate de două
persoane în procesul redactării unui text
- evaluarea propriilor comportamente şi atitudini prin raportare la un model dat

- întocmirea unui plan personal de ameliorare a comportamentelor şi a atitudinilor ineficiente sau
inadecvate de redactare

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi
scrise
Clasa a VII-a
4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii ruse standard pentru înţelegerea şi
exprimarea clară şi precisă a intenţiilor comunicative complexe
- întocmirea unor grile de verificare a corectitudinii, a coerenţei semantice pentru un text/mesaj
- continuarea unor enunţuri care să exprime acord, dezacord, asumare, neasumare, neîncredere,
îndoială etc.
- exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formelor de salut, a
formelor de prezentare, de formulare a unei solicitări, a unei permisiuni, prin particularizare la
context, la receptor şi la scopul vizat
4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu
cele sintactice şi morfologice din limba rusă standard
- exerciţii de narativizare a unor procese, concepte, fenomene
- exerciţii de identificare a coordonatelor narative
- exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în textul narativ şi evidenţierea rolului acestora
- discuţii în grup, în care elevii să-şi formuleze responsabil/conştient argumentele şi opiniile
4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o comunicare
corectă

- întocmirea de liste cu greşelile cele mai frecvente, asociate cu enumerarea regulilor ce ar trebui
aplicate

- compararea limbii ruse cu limbile slave şi cu limba slavă veche, sesizând asemănări/deosebiri
- exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse documentare (tipărite sau pe suport informatic
audio-vizual, multimedia)
4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă
morfosintactică, fonetică şi lexicală

- reconstituirea unor texte traduse printr-un translator automat, folosind cunoştinţele dobândite,
prin raportare la normă
- sesizarea consecinţelor pe care încălcările normelor învăţate le pot avea în înţelegerea unui text
şi în deteriorarea imaginii celui care comunică
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4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice, prin valorificarea competenţei lingvistice, în procesul
de învăţare pe tot parcursul vieţii

- exerciţii de identificare a caracteristicilor textului narativ
- exerciţii de identificare a caracteristicilor textului descriptiv
- analiza rolului verbelor în textul narativ
- analiza rolului substantivelor şi a adjectivelor în textul descriptiv
- compararea actelor de limbaj în textul narativ, descriptiv

5. Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural
Clasa a VII-a
5.1. Compararea tradiţiilor ruseşti cu alte tradiţii din alte culturi

- exerciţii de identificare a unor asemănări între limba rusă şi limba slavă veche
- realizarea unui ghid, a unui poster sau a unei pagini web pentru un grup de vizitatori care provin
din altă localitate, regiune sau ţară
- realizarea unui calendar tematic

- realizarea unor proiecte despre tradiţii şi/sau obiceiuri comune mai multor culturi
5.2. Compararea tiparelor privitoare la cultura proprie şi la cultura altor popoare

- scriere creativă pe tema unor călătorii imaginare într-un alt spaţiu cultural (din ţară sau din alte
ţări)

- promovarea culturii naţionale prin utilizarea mijloacelor digitale (blog, site etc.)
- prezentarea influenţelor din culturi existente în zone geografice limitrofe
- exerciţii de redactare de texte diverse (articole pentru revista şcolii, ziarul local, broşuri de
prezentare) privind interferenţele culturale
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Conţinuturi
Tema generală: ORIZONTURILE LUMII ŞI ALE CUNOAŞTERII

Conținuturi

Domenii de conţinut
Comunicare orală

- Identificarea unei persoane, a unui obiect, a unui grup de
persoane sau obiecte
- Adresarea către o persoană, salutul
- Punerea unei întrebări, răspunsul afirmativ sau negativ la o
întrebare
- Iniţierea sau încheierea unui schimb verbal
- Precizarea locului sau timpului
- Susţinerea unei discuţii directe sau telefonice
- Cererea sau oferirea unei informaţii despre: identitatea,
starea, ocupaţia, calitatea socială a unei persoane; forma,
calitatea, utilitatea unor obiecte; mediul familial, mediu social
al unei persoane; un orar, un itinerar, desfăşurarea unei
acţiuni
- Exprimarea acordului sau a dezacordului, a gesturilor, a
punctelor de vedere în legătură cu un fapt sau o persoană
- Descrierea unei acţiuni sau a unei înlănţuiri de acţiuni
- Identificarea sau diferenţierea unui obiect ori a unei persoane
de alta
- Stabilirea de relaţii temporale în comunicarea de tip descriptiv,
narativ, dialogat
- Stabilirea de comparaţii sau analogii
- Caracterizarea unui personaj
Notă: Pentru exersarea comunicării orale, se menţin recomandările de
la clasele anterioare cu dezvoltările impuse de conţinuturile adăugate.





Texte orale propuse pentru ascultare: literatură pe audiobook (romane, teatru radiofonic),
emisiuni TV
Tipuri de interacţiune propuse: prezentări cu deschideri spre alte domenii ale cunoaşterii, interviul,
discuţii cu doi sau mai mulţi interlocutori pe teme propuse de elevi

La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate) se vor adăuga
următoarele:
- Textul epic. Narativul literar. Personajul. Mijloace de
caracterizare
- Textul dramatic și arta spectacolului
- Autor, personaj dramatic
- Rolul indicațiilor scenice
- Rolul dialogului
- Actori, decor, costume, lumini, muzică
- Dialogul - în textul scris și în spectacol
- Dialogul în textul nonliterar (interviul)
- Textul liric. Exprimarea emoțiilor și a sentimentelor
- Strategii de comprehensiune: reflecții asupra limbajului și a
structurii textelor de tip epic, liric, dramatic
- Strategii de interpretare: discuții pe marginea textelor citite,
interpretarea limbajului figurat (repetiția, metafora)
Monitorizarea propriei lecturi
 Texte recomandate (cu/fără definirea conceptelor operaţionale, text integral sau fragment):
a) texte continue, ficţionale şi nonficţionale/texte literare şi nonliterare: poezii, piese de teatru, texte
epice clasice şi contemporane din literatura pentru copii, romane grafice, jurnale de călătorie
articole de popularizare a ştiinţei, postări online, instrucţiuni pentru derularea unui experiment;
b) texte discontinue: anunţuri, indexuri, glosare
c) texte multimodale: texte din enciclopedii ilustrate (pe suport de hârtie sau online)
Lectură
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La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate) se vor adăuga
următoarele:
- Etapele scrierii, cu accent pe:
a)
rescrierea textului pentru a-i da coerență și claritate,
pentru a nuanța ideile
b)
corectarea greșelilor de literă, ortografie, punctuație
- Tipare textuale de structurare a ideilor: definiţie, clasificare,
exemplificare, „întrebările jurnalistului” (cine?, ce?, când?,
unde?, de ce?)
- Stil: naturaleţe, eufonie, varietate, originalitate, concizie
- Structuri textuale: secvențe de tip narativ, explicativ, descriptiv,
dialogal.
- Integrarea părților
- Prezentarea textului: elemente grafice specifice diverselor tipuri
de texte
- Organizarea unui text în funcție de situația de comunicare
- Modalități de exprimare a preferințelor și a opiniilor
- Rezumatul
- Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă
Comentarea unor pasaje din textele citite, descrierea unei
emoţii (bucurie, uimire, frică)
 Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare:
a) jurnal de călătorie/de activităţi zilnice, blog, cerere
b) texte folosite în procesul învăţării (rezumat, conspect, notiţe etc.)
c) texte discontinue (grafic, schemă, tabel)
Redactare

Elemente de construcţie a
comunicării

Lexicul
- Vocabularul fundamental şi masa vocabularului (actualizare).
Sensul cuvintelor în context. Mijloace de îmbogăţire a
vocabularului; derivarea (actualizare). Rolul prefixelor şi
sufixelor în realizarea sensului cuvintelor (exerciţii). Lexicul
comun; lexicul dialectal: graiurile ruse lipoveneşti;
împrumuturile; neologismele; arhaismele. Categorii semantice
(actualizare): sinonime, antonime, omonime; cuvinte
polisemantice
Noţiuni de fonetică (actualizare). Evitarea greşelilor de pronunţie
provocate de influenţa graiurilor ruse lipoveneşti
Gramatica
- Morfologia. Substantivul (actualizare). Adjectivul (actualizare)
Verbul (actualizare). Aspectul verbal: aspectul imperfectiv şi
aspectul perfectiv; verbe personale şi verbe impersonale;
verbe reflexive. Modurile verbului. Formarea verbelor; verbe
însoţite de negaţie. Pronumele (actualizare) Tipologia
pronumelui; declinarea pronumelui. Numeralul. Clasificarea
numeralului;
numeralul cardinal şi numeralul ordinal;
declinarea numeralului;
Notă: Propunem următoarea ordine de predare a părţilor de vorbire:
verbul, substantivul, pronumele, numeralul, adjectivul
-

Elemente de interculturalitate

Noţiuni de sintaxă. Sintaxa propoziţiei (actualizare); Părţile
principale şi părţile secundare ale propoziţiei. Propoziţia
dezvoltată. Dezvoltarea unei propoziţii simple. Părţile
secundare ale propoziţiei: atribut, complement
- Limba rusă şi limbile slave
- Contacte lingvistice şi culturale europene; elemente de limbă şi
cultură ale ţărilor din vecinătatea

În studierea conţinuturilor se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice,
ortografice, morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se constant Dicţionarul explicativ al limbii
ruse şi alte tipuri de dicţionare şi îndreptare.
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CLASA a VIII-a

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin
receptarea şi producerea textului oral
Clasa a VIII-a
1.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind reprezentarea aceleiaşi teme în texte diferite
- exerciţii de prezentare a unui punct de vedere, folosind tehnologia digitală, pentru a surprinde
corect mesajele unor texte diferite, având o temă comună
- exerciţii de compare a modului în care apare ilustrată o temă în texte diferite
- exerciţii de exemplificare a diferitelor tipuri de argumente
1.2. Evaluarea informaţiilor, a intenţiilor de comunicare şi a atitudinilor comunicative din diverse
tipuri de texte
- exerciţii de sesizare a detaliilor necesare înţelegerii informaţiilor din texte de diverse tipuri
- exerciţii de diferenţiere a informaţiei de intenţia de comunicare şi de atitudinea comunicativă pe
baza urmăririi unei secvenţe dintr-o ecranizare
- selectarea de surse necesare documentării pentru realizarea unei prezentări (manuale, site-uri,
documentare, dicţionare)
1.3. Realizarea unei prezentări orale multimodale în faţa unui public, corelând elementele verbale,
paraverbale şi nonverbale în cadrul unor strategii de argumentare
- transpunerea în alt limbaj –grafic/iconic – a unei prezentări audiate
- exerciţii de elaborare a unei prezentări simple, utilizând un organizator grafic
- prezentarea simultană, în două limbaje – verbal şi grafic – a unui singur obiect (monument, oraş,
personaj etc.)
- exerciţii de gestionare a timpului în cadrul unei prezentări
1.4. Participarea activă la dezbateri simple, formulând puncte de vedere şi/sau continuând ideile
celorlalţi
- utilizarea formulelor de politeţe în funcţie de context
- exerciţii de reformulare a unor puncte de vedere în funcţie de schimbarea contextului
comunicaţional/în funcţie de caracterul formal/informal al discuţiilor
- exerciţii de continuare/completare a unei idei exprimate de interlocutor
1.5. Exprimarea unui punct de vedere critic faţă de opiniile expuse de interlocutor(i), evaluând
obiectiv argumentele prezentate
- exerciţii de formulare a unor întrebări suplimentare pentru înţelegerea intenţiei interlocutorului
- exerciţii de elaborare a unei liste de criterii care să permită evaluarea obiectivă a unui punct de
vedere
- exerciţii de evaluare a unui punct de vedere exprimat
1.6. Corectarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative ineficiente sau inadecvate în
activităţi de comunicare
- exerciţii de identificare a unor similitudini şi a unor diferenţe de comportament şi de atitudine între
interlocutori în diferite situaţii/la acelaşi vorbitor în momente diferite
- exerciţii de comentare/interpretare a unor imagini, secvenţe TV, fragmente de emisiuni radio,
reflectând comportamente şi atitudini ineficiente sau inadecvate
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2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
Clasa a VIII-a
2.1. Evaluarea informaţiilor şi a intenţiilor de comunicare din texte continue, discontinue şi
multimodale
- interpretarea şi nuanţarea temei/motivelor şi a ideilor principale dintr-un text
- dezvoltarea şi evaluarea unor informaţii din diverse tipuri de texte prin emiterea de opinii, idei,
concepte, în contexte şcolare sau extraşcolare
2.2. Compararea a cel puţin două texte sub aspectul temei, al ideilor şi al structurii
- integrarea a două sau a mai multor texte într-o schemă tematică în scopul rezolvării sarcinilor de
comunicare
- emiterea unor opinii proprii faţă de atitudinile transmise prin mesaje diverse, cu ajutorul unor
modalizatori
- identificarea unor asemănări şi a unor deosebiri între două sau mai multe texte
- compararea modului în care este ilustrată o temă/prezentată o imagine/descris un eveniment, un
personaj etc. în cel puţin două texte
- realizarea unor proiecte în grup prin invitarea unor persoane experte într-un domeniu de interes,
participarea la interviuri în calitate de intervievat sau de intervievator
2.3 Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri,
având în vedere posibilitatea unor interpretări multiple
- organizarea de mese rotunde, de activităţi de tip „proces literarˮ prin susţinerea şi argumentarea
diferitelor puncte de vedere
- exerciţii de argumentare a unui punct de vedere pe marginea ideilor prezentate, în două sau mai
multe texte diferite
2.4. Susţinerea unor puncte de vedere proprii în discutarea interpretărilor diferite pe marginea
textelor citite
- exerciţii, în grup, de prezentare a unor texte narative, lirice sau dramatice alese de elevi şi/sau de
profesori
- prezentarea creaţiilor originale ale elevilor, din proprie iniţiativă sau la cerere, cu împărtăşirea,
impresiilor, a gândurilor în public, în faţa unui auditoriu necunoscut
- activităţi de exprimare a punctelor de vedere critice referitoare la specificul limbajului utilizat, la
structura textului de tip argumentativ, la utilizarea descriptorilor de personalizare, la
sistematizarea argumentelor
2.5 Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a comportamentelor şi a atitudinilor de
lectură
- exerciţii de monitorizare privind utilizarea corectă a normelor limbii literare şi integrarea acestora
în mesaje sau în secvenţe textuale coerente şi unitare, în situaţii diverse de comunicare formală
şi informală
- participarea la interacţiuni verbale prin care îşi adaptează comportamentul la diverse contexte de
comunicare formale şi informale, în vederea stimulării interesului pentru lectură
- organizarea portofoliului individual al elevului şi a fişelor de lectură, în funcţie de volumul şi de
criteriile valorice stabilite
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3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
Clasa a VIII-a
3.1. Redactarea unui text complex, în care să îşi exprime puncte de vedere argumentate, pe
diverse teme sau cu referire la diverse texte citite
- exerciţii de identificare a ipotezei/opiniei şi a argumentului/argumentelor într-un text de tip opinie/
argumentativ
- exerciţii de ordonare a paragrafelor
- exerciţii de relaţionare a propoziţiilor prin conectori
- exerciţii de elaborare a unui text de tip opinie/argumentativ despre un text literar/eveniment
petrecut în viaţa clasei sau un conflict identificat într-un text recomandat de profesor
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unor texte pentru a fi prezentate în faţa unui public
sau/şi pentru a fi publicate
- exerciţii de elaborare a unui text de tip explicativ despre un experiment de laborator
- exerciţii de concepere a unui text în care să se prezinte o expoziţie de pictură a clasei
- exerciţii de redactare a unei recenzii realizate în vederea publicării în revista şcolii
3.3. Aplicarea constantă a normelor privind etica redactării pentru crearea unor texte originale
- selectarea surselor de informare în funcţie de relevanţă
- exerciţii de documentare pentru elaborarea unor lucrări de cercetare individuală şi/sau în echipă
- exerciţii de redactare a unor lucrări de cercetare, prin menţionarea surselor de
informare/documentare

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi
scrise
Clasa a VIII-a
4.1. Folosirea achiziţiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii ruse literare pentru
înţelegere corectă şi exprimare nuanţată a intenţiilor comunicative
- selectarea dintr-o serie sinonimică a cuvintelor care exprimă adecvat/nuanţat intenţia
comunicativă
- formularea de enunţuri în care elevii solicită/oferă informaţii detaliate cu privire la impresiile,
emoţiile lor în faţa unor probleme diverse
- dezbateri pe teme de interes pentru elevi, în perechi, conduse/moderate de un alt coleg
4.2. Aplicarea achiziţiilor lingvistice pentru înţelegerea şi producerea unor texte diverse
- exerciţii, în grup, de prezentare a unor texte narative, lirice şi dramatice, considerate de elevi ca
fiind atractive;
- exerciţii de susţinere a unei prezentări orale cuprinzând intenţionat greşeli pe care participanţii la
dialog să le identifice;
- exerciţii de evidenţiere a opiniei cu privire la unele mesaje ascultate sau din texte literare studiate;
- organizarea de mese rotunde în care au loc dezbateri în scopul exprimării unor opinii
argumentate cu privire la un text narativ/descriptiv studiat
4.3. Utilizarea în redactarea unui text propriu a conoştinţelor de morfo-sintaxă, folosirea adecvată
a semnelor ortografice şi de punctuaţie
- activităţi de aplicare a cunoştinţelor de morfo-sintaxă în exprimarea scrisă corectă
- activităţi de utilizare corectă a semnelor ortografice şi de punctuaţie
- utilizarea jocurilor didactice vizând ortografia şi utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie
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4.4. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice (analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare) prin
utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba rusă literară, în procesul de învăţare pe tot
parcursul vieţii
- redactarea unor texte care tratează aceeaşi temă în registre diferite
- redactarea unui proiect, folosind surse diferite de documentare
- formularea şi completarea unor chestionare referitoare la înţelesul unor cuvinte/expresii, a unor
cuvinte care pun probleme de scriere

5. Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural
Clasa a VIII-a
5.1. Exprimarea unui punct de vedere faţă de anumite tradiţii şi valori ale culturii naţionale sau ale
unei alte culturi, descrise în cărţile citite
- dezbateri privitoare la folosirea stereotipurilor privitoare la diverse culturi
- exerciţii de redactare de texte diverse (articole pentru revista şcolii, broşuri de prezentare a
evenimentelor socioculturale, broşuri/ghiduri turistice şi alte tipuri) care să promoveze
interculturalitatea
5.2. Argumentarea unui punct de vedere privitor la tiparele identificate în cultura proprie şi în
cultura altor popoare
- prezentări orale sau scrise privitoare la unele regiuni din Rusia vizitate, evidenţiind tiparele
culturale
- exerciţii de receptarea unui set de valori recunoscute social şi cultural, manifestând toleranţă şi
respect pentru valorile celuilalt
- iniţierea unor comunicări, prin corespondenţă, cu elevi din alte ţări
- exerciţii de identificare a valorilor specifice promovate în texte din literatura rusă
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Conţinuturi
Tema generală: REFLECŢII ASUPRA LUMII
Domenii de conținut
Comunicare orală

Conţinuturi
-

-

Modalităţile de exprimare a gusturilor şi a opiniilor
Adresarea către o persoană, salutul
Punerea unei întrebări, răspunsul afirmativ sau negativ la o
întrebare
Iniţierea sau încheierea unui schimb verbal
Precizarea locului sau timpului
Susţinerea unei discuţii directe sau telefonice
Cererea sau oferirea unei informaţii despre: identitatea, starea,
ocupaţia, calitatea socială a unei persoane; forma, calitatea,
utilitatea unor obiecte; mediul familial, mediu social al unei
persoane; un orar, un itinerar, desfăşurarea unei acţiuni
Exprimarea acordului sau a dezacordului, a gesturilor, a punctelor
de vedere în legătură cu un fapt sau o persoană
Descrierea unei acţiuni sau a unei înlănţuiri de acţiuni
Identificarea sau diferenţierea unui obiect ori a unei persoane de
alta
Stabilirea de relaţii temporale în comunicarea de tip descriptiv,
narativ, dialogat
Stabilirea de comparaţii sau analogii
Caracterizarea unui personaj literar

Notă: Pentru exersarea comunicării orale, se menţin recomandările de la
clasele anterioare cu dezvoltările impuse de conţinuturile adăugate.
 Texte recomandate:
a) texte continue, literare şi nonliterare: poezii, piese de teatru, maxime şi proverbe, povestiri,
nuvele, romane, jurnale, memorii; articole de opinie, eseuri, recenzii pe web ale unei
cărţi/cronici de film
b) texte discontinue: cataloage, indexuri
c) texte multimodale: articole din ziare/reviste, ilustrate cu imagini
Redactare

- Etapele scrierii, cu accent pe:
a) prezentarea textului în faţa unui public
b) evaluarea feedbackului primit
c) integrarea sugestiilor într-o nouă formă a textului sau în textele
viitoare

- Tipare textuale de structurare a ideilor: comparaţie, analogie, procontra; ordinea argumentelor în textul argumentativ

- Prezentarea textului: grafica textului ca modalitate de a capta atenţia
publicului

- Alte aspecte: redactare de mână-redactare computerizată
- Etica redactării: originalitate

Limba şi literatura maternă rusă – clasele a V-a – a VIII-a

27

 Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare: text de opinie, text argumentativ,
recenzie a unei cărţi, cronică de film/spectacol
Elemente de construcţie
a comunicării

Lexicul
- Sensul cuvintelor în context. Categorii semantice (actualizare).
- Cuvinte polisemantice. Polisemia în raporturile ei cu omonimia.
Noţiuni de fonetică (actualizare)
Gramatica
- Morfologia. Numeralul. Declinarea numeralului (actualizare).
Analiza morfo-sintactică a numeralului. Pronumele. Clasificarea
pronumelor; declinarea pronumelor (actualizare). Analiza morfosintactică a pronumelui. Verbul. Verbe tranzitive şi intranzitive
(actualizare). Analiza morfo-sintactică a verbului.. Adverbul.
Clasificarea adverbelor; gradul de comparaţie a adverbului. Analiza
morfo-sintactică a adverbului. Prepoziţiile. Clasificarea prepoziţiilor.
Conjuncţiile. Clasificarea conjuncţiilor. Particule. Interjecţiile
-

Elemente de
interculturalitate

Sintaxa propozitiei: partile principale si secundare de propozitii

- Modele comportamentale în textele literaturii universale
- Empatie şi deschidere. Noi şi ceilalţi
- Valori culturale româneşti în context european/mondial

În studierea conţinuturilor se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice,
ortografice, morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se constant Dicţionarul explicativ al limbii
ruse şi alte tipuri de dicţionare şi îndreptare.
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Sugestii metodologice
Actuala programă de limba şi literatura rusă maternă îşi propune să asigure dezvoltarea
competenţelor de utilizare a limbii ruse materne de către elevii din gimnaziu, pornind de la satutul de
limbă maternă şi de disciplină de studiu. În acest sens, competenţele dobândite în cadrul acestei
discipline au un caracter instrumental, pe de-o parte, sprijinind procesul de înţelegere şi de învăţare
formală, informală şi nonformală, iar, pe de altă parte, pe termen lung, acestea asigură dezvoltarea
competenţei-cheie „a învăţa să înveţi”. Ca limbă maternă, limba rusă se va studia pornind de la practica
raţională şi funcţională, raportarea la normă fiind mijlocul de corecţie a erorilor, în scopul asigurării unei
comunicări eficiente. Uzul raţional şi structurat al limbii ruse reprezintă deopotrivă un instrument necesar
codării/decodării mesajului din texte de diverse tipuri (orale şi/sau scrise; continue/discontinue/mixte;
ficţionale/nonficţionale), dar şi una dintre finalităţile disciplinei, ceea ce conferă limbii ruse rolul de
instrument principal de acces la cunoaştere şi de învăţare pe tot parcursul vieţii. De asemenea, în
calitatea sa de disciplină de studiu, Limba şi literatura maternă rusă se află în centrul construcţiei
identitare, prin apelul la valorile culturale naţionale şi, prin studiul acestora, la modelul rusesc al fiinţei,
corelat însă cu valorile europene, interculturale şi multiculturale. Tot în cadrul gimnaziului se formează
gustul pentru lectură, pentru artă, limba şi literatura maternă rusă contribuind la formarea gustului estetic.
Finalitatea urmărită de programă este formarea unui individ capabil să utilizeze limba rusă în
scopul învăţării, atât în cursul şcolarităţii, cât şi pe tot parcursul vieţii; un individ capabil să utilizeze limba
rusă în scopul inserţiei sociale, ca limbă a schimburilor comerciale, sociale etc.; un individ care îşi asumă
propria identitate lingvistică şi culturală, fiind, în acelaşi timp, sensibil la valorile interculturale şi
multiculturale, în contextul (auto)descoperirii şi al (auto)construirii.
În procesul de predare-învăţare-evaluare, se face trecerea progresivă de la nivelul elementar de
deţinere a competenţelor cheie (de la ciclul primar) la nivelul intermediar în gimnaziu, asigurându-se
construirea nivelului funcţional din ciclul secundar inferior/superior, respectându-se principiul gradualităţii
achiziţiilor.
Situarea elevului în centrul activităţilor destinate formării sale favorizează dobândirea de cunoştinţe
şi abilităţi de operare cu acestea, cultivând atitudini care asigură adaptarea, controlul asupra propriei
formări, respectiv, monitorizarea acesteia. Competenţele specifice reprezintă trepte în structurarea
comunicării orale şi scrise/a redactării, astfel încât absolventul de gimnaziu să facă din limba maternă
instrumentul principal de:

- căutare, colectare, procesare de informaţii şi receptare de opinii, idei, sentimente într-o varietate
de mesaje/texte ascultate/texte citite;

- exprimare a unor informaţii, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea
la situaţia de comunicare;

- participare la interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul unui
dialog proactiv;

- integrare a valorilor identitare, comunitare şi estetice;
Principii didactice
Principiile didactice care trebuie să ghideze procesul de predare-învăţare-evaluare sunt:
1. abordarea comunicativ-funcţională a conţinutului lingvistic, pornind de la faptele de limbă, de la
actele de vorbire şi dobândind aplicaţie în utilizarea contextuală a cunoştinţelor;
2. accentuarea caracterului interactiv al însuşirii limbii, având în vedere impunerea abordării limbii
nu ca sistem abstract de semne, ci ca „limbă în funcţiune”, în variantele ei orale şi scrise, ca
instrument al exprimării şi al autoexprimării;
3. implementarea demersurilor didactice de însuşire şi exersare activă, implicativă, ludică a limbii;
4. susţinerea perspectivei holistice asupra achiziţiei limbilor, prin proiectarea activităţilor didactice
centrate pe dezvoltarea/exersarea integrată a competenţelor de bază (receptare de mesaj oral,
producere de mesaj oral, receptare de mesaj scris, producere de mesaj scris), într-o manieră
complementară;
5. conceptele de gramatică, reprezentând noţiuni-ancoră, cu rol orientativ în exersarea
contextuală a limbii, clarificarea lor având rolul de a susţine gândirea metalingvistică, de a
orienta mecanismele de autocorectare şi de a motiva preocuparea pentru exprimarea
controlată, pretenţioasă, eficientă, racordată la specificul situaţiei de comunicare;
6. stimularea gândirii creative prin limbă, în vederea formării unei personalităţi autonome, capabile
să-şi prezinte propriile păreri, să accepte diversitatea de idei şi opinii;
7. implementarea în conţinut a viziunii identitare şi interculturale, în vederea asimilării limbii prin
conţinuturi culturale reprezentative;
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transpunerea activităţilor şcolare în medii sociolingvistice reale, extraşcolare (de exemplu:
organizarea activităţilor în medii extraşcolare de tip muzeu, cinematograf, structurat de
principiile metodei proiectului) şi implementarea „realităţii exterioare” în clasă (de exemplu:
valorificarea în activităţile şcolare a emisiunilor tv, a instruirii asistate de calculator etc.).
Prezentarea conţinuturilor în liste distincte pentru domeniile Comunicare, Lectură, Redactare,
Elemente de construcţie a comunicării s-a făcut din raţiuni metodologice, deoarece în actul
comunicării acestea fuzionează, fapt care face necesară predarea integrată şi propune elevilor
sarcini de învăţare cu un accentuat caracter utilitar, relevante pentru inserţia socială de succes în
viitoarea viaţă de adult.
Programa propune conţinuturi structurate pe teme care reflectă, la nivel de maximă
generalitate, vârsta şcolară a fiecărei clase. Astfel, se construieşte treptat şi concentric universul
cognitiv al elevului de gimnaziu, valorificând orizontul specific fiecărei vârste.
În lectura programei se propune să se ţină cont de faptul că la nivelul fiecărei clase se indică
numai conţinuturile noi şi modul lor de abordare (intuitiv, aplicativ şi/ sau prin teoretizare).
Reactualizările conţinuturilor anterior însuşite se subînţeleg.
Conţinutul prevăzut în această programă propune un demers achiziţional progresiv, „în
spirală”, ceea ce presupune permanenta corelare pragmatică şi funcţională dintre vechi şi nou.
Structurarea tematică a conţinutului permite exersarea unui vocabular şi a unor acte de vorbire
indispensabile dintr-o cultură comunicaţională cotidiană, eficientă.
În prelucrarea metodică a propunerilor de conţinut centrate pe această competenţă se
propune raportarea la următoarele criterii:
8.

Clasa a V-a

Clasa a VI-a

Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a

Se vor selecta 8 texte
de bază, destinate
studiului aprofundat.
Textele literare şi
nonliterare originale
grupate în jurul unei
tematici comune vor fi
alese din literatura
rusă şi universală,
prin raportare la
cerinţele şi la nevoile
de instruire ale
elevilor.
Profesorii vor avea
obligaţia de a studia
un număr minim de 8
texte de bază (4
literare şi 4
nonliterare). Se
recomandă ca
fragmentele selectate
să conţină între 500600 de cuvinte.
Autorii de manuale şi
profesorii au libertatea
să aleagă texte-suport
în măsură să
abordeze aplicativ
noţiunile de
teorie literară.
La cele 8 texte de
bază se vor adăuga 5
texte suplimentare.

Se vor selecta 8 texte
de bază, destinate
studiului aprofundat.
Textele vor fi
originale, grupate în
jurul unei tematici
comune, vor fi
alese din literatura rusă
şi universală, prin
raportare la cerinţele şi
la nevoile de
instruire ale elevilor.
Profesorii vor avea
obligaţia de a studia un
număr minim de 8 texte
de bază (4 literare şi 4
nonliterare).
Se recomandă ca
fragmentele selectate
să conţină între 9001000 de cuvinte.
Autorii de manuale şi
profesorii au libertatea
să aleagă texte-suport
în măsură să abordeze
aplicativ noţiunile de
teorie literară.
La cele 8 texte de bază
se vor adăuga 5 texte
suplimentare.

Se vor selecta 10 texte de
bază, destinate studiului
aprofundat. Textele vor fi
originale, grupate în jurul
unei tematici comune, vor fi
alese din literatura rusă
şi universală, prin raportare
la cerinţele şi la nevoile de
instruire ale elevilor.
Profesorii vor avea
obligaţia de a studia un
număr minim de 10 texte
de bază (5 literare şi 5
nonliterare). Se
recomandă ca fragmentele
selectate să conţină între
1200-1300 de cuvinte.
Autorii de manuale şi
profesorii au libertatea să
aleagă texte-suport în
măsură să abordeze
aplicativ noţiunile de teorie
literară.
Se recomandă o variantă
de asociere în funcţie de
temele propuse.
La cele 10 texte de bază se
vor adăuga 5 texte
suplimentare.

Se vor selecta 10 texte
de bază, destinate
studiului aprofundat.
Textele vor fi originale,
grupate în jurul unei
tematici comune. Textele
de bază vor fi preluate
din literatura rusă şi
universală, prin raportare
la nevoile de instruire ale
elevilor. Profesorii vor
avea obligaţia de a
studia un număr minim
de 5 texte literare de
bază, respectiv 5 texte
nonliterare. Se
recomandă ca
fragmentele selectate să
conţină între 1400-1500
de cuvinte. Autorii de
manuale şi profesorii au
libertatea să aleagă
texte-suport în măsură
să evidenţieze noţiunile
de teorie literară studiate.
Se recomandă o variantă
de asociere a tipurilor de
discurs cu temele
propuse.
La cele 10 texte de bază
se vor adăuga 5 texte
suplimentare.
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Programa prevede abordarea conţinuturilor în progresie tematică (Eu şi universul meu familiar,
Eu şi lumea din jurul meu, Orizonturile lumii şi ale cunoaşterii, Reflecţii asupra lumii). Din fiecare
temă se vor propune minimum 4 – maximum 6 subteme, fiecare dintre ele constituind centrul proiectării
pe unităţi de învăţare tematică, fiecare unitate abordând toate domeniile de conţinut (Comunicare
orală/Lectură/Redactare/Elemente de construcţie a comunicării) şi vor fi vizate toate competenţele
generale.
Alături de competenţele vizate, programa propune conţinuturi şi activităţi de învăţare, prin care
elevii vor aplica şi monitoriza propria învăţare. Programa este deschisă, flexibilă şi permite profesorului
manifestarea creativităţii şi a vocaţiei sale culturale, eliminând abordările excesiv teoretizante şi
asigurând flexibilitatea şi eficienţa în procesul de formare a competenţelor-cheie.
Formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice se va realiza prin raportare permanentă la
elementele reprezentative ale culturii ruse.
În noua viziune – aşa cum aceasta este introdusă în programa ciclului primar – se acordă o atenţie
specială receptării modelelor lingvistice variate şi exersării producerii orale şi scrise de mesaje. Noţiunile
de gramatică vor constitui elemente structurante ale comunicării, ca atare, în prelucrarea didactică a
acestui conţinut, profesorul trebuie să se raporteze la pragmatica comunicării funcţionale.
Competenţa 1.
Formarea la elev a unor deprinderi de ascultare activă este o componentă importantă a
competenţei de comunicare. Se va urmări educarea/dezvoltarea atenţiei şi a concentrării în procesul
ascultării active, utilizându-se atât elementele verbale, nonverbale (mimică, gesturi, postură, proxemică),
cât şi cele paraverbale (intonaţie, ritm al vorbirii, fluenţă, pauzele în vorbire etc.) şi conştientizarea
faptului că acestea sunt purtătoare de intenţionalitate comunicativă. Pentru deprinderile de producere de
texte orale se conştientizează importanţa publicului, intenţionalitatea comunicativă şi efectele pe care le
produce actul în sine.
Competenţa 2.
Receptarea textelor scrise se poate face pornind de la fragmente dintr-o operă literară audiată
(scenariu radiofonic) sau vizionată (scenariu de film) şi compararea acestora cu textul scris, din punctul
de vedere al structurii actelor de limbaj implicate. Compararea textelor scrise cu texte orale (sau mixte,
pe aceeaşi temă), prin audiere, apoi audiere şi vizionare, respectiv audiere, vizionare şi apoi citire, va
evidenţia efectele cumulării tipurilor de limbaje implicate în receptare şi accesul la sens/ construirea
sensurilor plurale.
În privinţa receptării textelor scrise, accentele formative vizează semnificaţii şi implică explorarea
acestora la nivelul textului scris (literar şi nonliterar). Structurarea competenţelor se raportează la
procesul lecturii din cadrul de referinţă al evaluărilor internaţionale (1), la cadrul european de formare a
competenţei de lectură LiFT (2). Din perspectiva PIRLS şi PISA, lectura, în scop informativ sau în scop
estetic, înseamnă comprehensiune şi interpretare, competenţe care se construiesc treptat, de la simplu la
complex, prin antrenarea a patru procese cognitive esenţiale: identificarea de informaţii explicit formulate,
realizarea de deducţii simple, integrarea şi interpretarea ideilor şi a informaţiilor, evaluarea critică a
conţinutului şi a elementelor textuale. În demersurile focalizate pe formarea competenţelor de lectură,
cadrul didactic va proiecta activităţi coerente pentru antrenarea treptată a celor patru procese, care să
ducă la o înţelegere aprofundată a textelor, la evaluări critice, la formulare de răspunsuri personale cu
privire la sens/sensuri, susţinute cu elemente/cu exemple din textele scrise. LiFT pledează pentru
importanţa trezirii interesului elevului, ca prim pas pentru formarea unei atitudini pozitive faţă de
cunoaşterea lumii prin lectură. Investigarea lumilor ficţionale, prin sarcini simple, dar relevante pentru
elevi, îi ajută să extragă informaţia semnificativă dintr-un text, să o identifice în universul său, să compare
lumea reală cu cea ficţională şi să-şi susţină punctele de vedere cu argumente valide.
Competenţa 3.
Ca şi în cazul celorlalte competenţe, conţinuturile se studiază gradual, de la simplu la complex, de
la redactarea unui bilet la alcătuirea unei compuneri; se va urmări atât redactarea de texte nonliterare,
utilitare, jurnalistice, administrative, cât şi literare. Se porneşte de la însuşirea unor deprinderi de scriere
pe baza unui subiect şi a unui format, urmărind o anumită intenţionalitate, continuându-se cu
argumentarea, utilizarea tehnologiei informaţiei, până la dezvoltarea preocupării pentru scrierea corectă,
adecvată situaţiei de comunicare şi scopului, originalitatea şi etica redactării, a interesului pentru
obţinerea feedbackului, respectiv, monitorizarea şi îmbunătăţirea propriului comportament şi a propriei
atitudini privitoare la scris.
Alături de exerciţiile individuale, se pot valoriza experienţele de interacţiune/scriere în grup, care
pun bazele comunicării eficiente şi ale socializării. Se poate utiliza o gamă variată de coduri, pe lângă cel
lingvistic (muzical – ritm, melodie, iconic – desen, pictură, colaj etc), dar şi o gamă variată de instrumente
de redactare: tradiţionale (pix, stilou, creion), moderne (computer – competenţa TIC, telefon – redactare
SMS, tabletă – redactare de e-mailuri, mesaje chat, redactare de texte pentru reţele de socializare).
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Competenţa de redactare şi inserarea acesteia şi în rândul competenţelor transcurriculare, va viza,
de asemenea, scrierea de texte despre texte literare, cât şi texte despre texte nonliterare (recenzii,
prezentări de carte, spectacole etc.), pornind de la modelul unor texte continue şi discontinue/mixte
(interpretarea unei diagrame, a unei reclame, a unui afiş etc.).
Competenţa 4.
Formarea şi dezvoltarea acestei competenţe generale se realizează printr-un demers care
subordonează conceptele lingvistice performării unor acte de limbaj, unor situaţii comunicative de
complexitate diferită, gradată în raport cu vârsta elevilor. Se urmăreşte astfel limba în funcţiune (limbajul)
şi nu limba abstractă, reevaluându-se rolul limbii în formarea şi în buna funcţionare a gândirii.
Dezvoltarea competenţelor aferente se reflectă în structuri sintactice în uz, privilegiindu-se sensul şi nu
forma, pornind de la conceptul de structură, tipar propoziţional, frastic, pentru ca în final să se ajungă la
construcţii sintactice/text. Cunoştinţele lingvistice îi vor folosi elevului să-şi dezvolte deprinderile de
exprimare şi de receptare corectă şi eficientă a unor texte de dimensiuni şi tipuri diferite, să exerseze cu
succes toate funcţiile limbajului, în viaţa personală, şcolară, socială, în contexte formale/informale variate.
Competenţa 5.
În vederea formării competenţei 5, Manifestarea unui comportament empatic cultural şi
intercultural, în cadrul temelor propuse spre dezbatere cu elevii de gimnaziu, predarea-învăţareaevaluarea se vor face integrat, pornind de la conţinuturile de literatură, spre cele de utilizare a limbii,
pentru a se completa cu valori identitare specifice. Astfel, competenţa va urmări descoperirea propriei
identităţi în cadrul unei teme de tipul Identitate personală, exprimarea propriilor emoţii şi trăiri faţă de
valorile naţionale şi universale etc. Se va utiliza cel puţin un text cu conţinut identitar, aparţinând unui
autor canonic, la fiecare clasă. Oferta ideatică a textelor va viza atât complexul identitar (identitate şi
toleranţă, valori identitare), cultivarea sentimentului de apartenenţă la cultura şi valorile ruse, cât şi
dezvoltarea gustului estetic, prin lectura unor opere a căror valoare este recunoscută de către exegeza
literară.

V

Competenţa
generală

Competenţe

Manifestarea
unui
comportament
empatic
cultural şi
intercultural

5.1. Asocierea unor
experienţe proprii de
viaţă şi de lectură cu
acelea provenind din
alte culturi

specifice

5.2. Identificarea
unor tipare privitoare
la cultura proprie şi la
cultura altor popoare

VI

Manifestarea
unui
comportament
empatic
cultural şi

Sugestii metodologice

5.1. Investigarea
unor obiceiuri şi
tradiţii ale comunităţii
în care trăieşte şi ale
unor comunităţi
aparţinând altor etnii
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Se poate proiecta o temă cu genericul Locul natal/
Comunitatea în care m-am format, utilizându-se un text cu
conţinut identitar, aparţinând unui scriitor rus lipovean.
Se pot utiliza texte care prezintă mituri, texte
esenţiale din literatura rusă veche pentru a se evidenţia
modul în care aceste mituri se regăsesc în literatura
contemporană. De asemenea, se pot alege texte din
literatura cultă şi/sau texte din folclorul copiilor din diferite
zone culturale care ilustrează tema copilăriei, a călătoriei
iniţiatice, a cunoaşterii etc.
Se pot utiliza jocuri de identificare a trăsăturilor unor
tradiţii şi obiceiuri locale şi/sau de raportare la tradiţiile
naţionale.
Exerciţiile vor avea un caracter aplicativ, care să
valorifice experienţa persoanală a elevului şi specificul
zonei în care trăieşte.
Se recomandă vizionarea de emisiuni, înregistrări video.
Pornind de la teme de tipul: Identitate personală, se
pot asocia teme ca Prieteni din lumea animalelor,
Prieteni imaginari, Valorile mele.
Se va analiza, cu elevii, sistemul propriu de valori,
ideea de prietenie/colaborare interetnică, de protejare
a mediului înconjurător etc.
Se poate elabora o temă prin care se poate urmări
asumarea identităţii lingvistice (Lectură şi cunoaştere), în
contextul căreia se pot investiga identitatea proprie, dar şi
diversitatea unor contexte socioculturale, cu ajutorul
lecturii.
Tema Limbă şi identitate poate fi ilustrată cu ajutorul unor
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jocuri care să prezinte importanţa limbii pentru dezvoltarea
personală. De exemplu, un joc ilustrativ pentru utilizarea
limbii ruse în cadrul examenelor: se poate distribui un test,
elevii fiind puşi în situaţia de a înţelege sarcina de lucru
pentru a o putea rezolva.
Se pot utiliza şi teme precum Jocuri de cuvinte sau
Comentarea/ discutarea unor proverbe, expresii având
cuvântul „limba” ca element central (Язык один, и в
будни и в праздник, На ласковые речи и змея из
норы выползает etc.), utilizându-se texte cu conţinut
identitar sau provenind din folclor.
5.2. Analiza unor
Pentru ilustrarea temei copilăriei, se pot alege proiecte de
prezentare a perspectivei sincronice şi/sau diacronice, în
tipare privitoare la
cultura proprie şi la
diferite zone culturale sau opere din literatura rusă şi
cultura altor popoare universală, arte plastice, cinematografie etc.
Analiza comportamentului/mentalităţii unor personaje din
folclorul literar naţional şi/sau internaţional, evidenţiindu-se
valoarea de model/tipar comportamental pe care il
promovează.
Un conţinut tematic pertinent este Tradiţii şi obiceiuri,
5.1. Compararea
unor tradiţii rusești cu acesta investigând atât valorile naţionale, pentru
tradiţii din alte culturi dezvoltarea competenţei, cât şi valorile altor culturi, prin
abordarea comparativă, evidenţiindu-se asemănările şi
deosebirile.
Pot fi alese filme documentare care prezintă aspecte ale
unor tradiţii, din diferite zone culturale, pentru a se
evidenţia diferenţele, în vederea cultivării la elevi a
respectului pentru valorile altora şi a toleranţei.
Se pot realiza prezentări referitoare la tradiţii şi obiceiuri
din zona de origine, prin utilizarea mijloacelor tehnologice
moderne (ilustrarea modului în care sărbătorile de iarnă se
desfăşoară în diferite zone alte lumii).
5.2. Compararea
tiparelor privitoare la
cultura proprie şi la
cultura altor popoare
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Competenţa poate fi dezvoltată pornindu-se de la o
temă cu genericul: Valorile mele, valorile celorlalţi,
cu scopul investigării valorilor culturale ale
spaţiului/comunităţii.
În contextul dezbaterii temei legate de tradiţii şi
obiceiuri, se recomandă completarea dezbaterii din
cadrul curriculumului obligatoriu, cu activităţi
extracurriculare, precum vizionarea de spectacole,
organizarea de spectacole tradiţionale, cu participarea
unor specialişti în domeniul folclorului, etnologiei
(eventual, de la centrele culturale).
Valorificând competenţele şi cunoştinţele dobândite
la istorie, la geografie, se pot evidenţia aspectele păstrate în
literatura rusă modernă şi contemporană.
Se pot realiza site-uri, bloguri de promovare a zonei
de origine, prin evidenţierea specificului local şi a
influenţelor provenite din zonele geografice limitrofe,
din punct de vedere lingvistic, literar, folcloric, social
etc.
S-ar putea concepe o temă de tipul: Cărţi fondatoare, prin
intermediul acesteia putându-se investiga valorile
naţionale, respectiv, identitatea proprie raportată la
acestea, dar şi valorile aparţinând altor culturi.
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5.1. Exprimarea unui
Se pot analiza texte descriind tradiţii şi obiceiuri
aparţinând altor etnii, în vederea analizei acestora.
punct de vedere faţă
de anumite tradiţii şi
valori ale culturii
naţionale sau ale unei
alte culturi, descrise
în cărţile citite
5.2. Argumentarea
unui punct de vedere
privitor la tiparele
identificate în
cultura proprie şi în
cultura altor popoare

Tot în contextul temei Cărţi fondatoare, însă demersul
investigativ va urmări un scriitor tradus şi impus la nivel
european.
Tema utilizată ar putea fi Prietenia, urmărindu-se însă o
prietenie interculturală.
Se pot utiliza texte din literatura rusă şi/sau universală,
secvenţe ecranizate, în care se prezintă anumite tipare
comportamentale, lingvistice din diferite zone ale ţării
şi/sau ale lumii.
Se pot realiza proiecte de tipul Respect pentru diversitate
(spre exemplu: https://www.britishcouncil.ro/
sites/default/files/ghid-respecting-diversity.pdf).
Indiferent de tema/temele abordate, de la Cărţi
fondatoare, la Prietenia, Libertăţi, obligaţii, datorii sau Spirit
civic, responsabilitate, etică, se va porni de la texte
ilustrative, ca pretexte pentru o dezbatere asupra
modelelor.

Metode didactice recomandate:
Activităţi de evocare şi de motivare: brainstorming, hârtia de un minut, lanţul ideilor, copacul
ideilor.
Activităţi de studiu individual şi de redactare: tehnica SINELG; scaunul autorului; creativitatea
ghidată – printr-o imagine, prin întrebări, prin opera literară; maratonul de scriere.
Activităţi de învăţare prin cooperare: lectura în perechi – rezumatul în perechi; interviu în direct; Am
văzut, am citit!; recapitularea prin rotaţie; comerţul cu probleme; cubul.
Activităţi bazate pe argumentare: tabelul T, argumente – contraargumente. Activităţi bazate pe
dezbateri: linia valorilor, dezbaterea de tip panel.
Activităţi de rezolvare a situaţiilor-problemă: brainstormingul, piramide sau bulgărele de zăpadă.
Activităţi bazate pe investigaţie: metoda pălăriilor gânditoare; tehnica Lotus; Ce se întâmplă dacă… ?;
Cum folosim ... ?; explozia stelară; cadranele.
Activităţi de organizare grafică a informaţiilor: ciorchinele; diagrama Venn; reţeaua personajelor;
tehnica blazonului; posterul.
Activităţi de reflecţie: întrebări factuale, conceptuale, controversale, cvintetul; eseul de cinci
minute; anunţul de mică publicitate; turul galeriei; portofoliul.
Activităţi bazate pe jocuri: jocul de rol; procesul literar; puzzle; locuri celebre; benzi desenate.
Metode centrate pe receptarea mesajului oral (ascultarea)
Metode de pre-ascultare: potrivire cuvânt-imagine, perechi minimale de cuvinte în enunţuri,
exerciţii de completare, serii de sinonime-antonime, sarcini pentru mişcare corporală, sarcini de selectare
de informaţie etc.
Metode de ascultare propriu-zisă: exerciţii de reformulare, tabele de completat, scheme, exerciţii
de rearanjare a textului etc.
Metode de post-ascultare: joc de rol, exerciţii de tip povestire, descriere, posterul, afişul etc.
Metode centrate pe receptarea mesajului scris (lectura)
Metode de pre-lectură: jocuri didactice, joc de asocieri etc.
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Metode de lectură propriu-zisă: ordonarea de paragrafe, alegerea unor subtitluri pentru paragrafe
prin tehnica potrivirii, exerciţii pentru lectura imediată, rezumarea, exerciţii cu itemi dihotomici (de tip
adevărat-fals), exerciţii de completare, exerciţii cu alegere multiplă, de transfer al informaţiei, exerciţii de
editare (corectarea greşelilor) etc.
Metode de post-lectură (interpretare şi producere): povestirea dramatizată, cutiuţa cu poveşti,
jurnalul de lectură, cartea de vizită a personajului etc.
Metode centrate pe producere de mesaje orale (vorbirea): harta întâmplărilor, reacţii la situaţii
date (cu material suport), exerciţii tip descriere de imagine, povestire cu/sau material support vizual,
exerciţii tip comparaţie, exerciţii de tip argumentativ, jurnalistul-cameleon, răspuns personal, critic şi
creativ etc.
Metode centrate pe producere de mesaje scrise (scrierea): monolog, harta întâmplărilor,
tehnica ziarului, exerciţii pentru scrierea reflexivă, autobiografia imaginară, jurnal de impresii, scriere de
texte pe baza textelor date (scrierea după texte multiple), scrierea individuală, scrierea în colaborare etc.
Metodele, tehnicile didactice propuse au caracter orientativ. Se recomandă ca profesorul să-şi
structureze demersul didactic în funcţie de specificul individual şi colectiv al clasei de elevi, însă în
proiectarea scenariului didactic să se ţină cont de necesitatea exersării integrate a celor patru
competenţe de bază (receptare şi producere de mesaj oral, receptare şi producere de mesaj scris). De
asemenea, se poate opta pentru o sporire a gradului de dificultate a aplicaţiilor şi a exerciţiilor propuse, în
funcţie de nivelul clasei, prin tratare diferenţiată a elevilor capabili de perfomanţe înalte.

Exemple:
1. Predarea reciprocă

Русская народная сказка
Хаврощечка (clasa a V-a)
Anteproiectarea
Citind titlul şi vizualizând imaginea dată, cine credeţi că este personjul principal? Este un personaj
pozitiv sau negativ?
Rezumarea
Cine sunt personajele din poveste?
Adresarea de întrebări
Care din surori a descoperit secretul lui Хаврощечка?
Vreţi să aflaţi cum a răsplătit-o văcuţa pe Хаврощечка pentru bunătatea ei ? Atunci, haideţi să citim mai
departe textul.
Cum credeţi că se termină povestea?
Clarificarea (explicarea)
Cum înţelegeţi următorul proverb ,, В добре поживать, лиха не знать,,
Care sunt cuvintele necunoscute?
Să citim pe roluri.
2. Bursa de idei (brainstorming)
Folclorului - enumeraţi speciile literare (Clasa a VIII a)
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4. Piramida evenimentelor
Completarea „piramidei” contribuie la realizarea analizei textului, la antrenarea abilităţilor logice, la
explorarea relaţiilor cauză-efect, sub formă de muncă individuală, apoi de grup. În urma citirii unei
întâmplări, profesorul le solicită elevilor să completeze următoarea „piramidă”:

Piramida evenimentelor
1._______
(personaj principal)
2. ______ _____
(caracterizare în 2 cuvinte)
3.______ ______ ______
(3 cuvinte pentru locaţie)
4.______ ______ ______ ______
(4 cuvinte despre problemă)
5.______ _____ _______ ______ _________
(5 cuvinte pentru un eveniment)
6. ________ ________ ______ ______ ______ ______ (6 cuvinte despre soluţie)
Elevii îşi compară rezultatele, discută diferenţele şi asemănările. Piramida poate fi extinsă şi
comprimată, conform textului.
5. Diagrama Venn
Diagrama Venn este cunoscută din matematică, dar poate fi excelent folosită pentru comparaţii,
pentru recunoaşterea trăsăturilor comune şi a diferenţelor. În funcţie de tema textului citit, constă din
două sau mai multe cercuri plane, intersectate. Este important, ca profesorul să deseneze întotdeauna
cercuri mari, pentru ca elevii să poată scrie în ele. Înainte de distribuirea sarcinii trebuie întotdeauna
explicat modul de utilizare a diagramei, respectiv unde trebuie scrise lucrurile asemănătoare şi unde
trebuie scrise cele diferite. Şi aici este valabilă regula de a discuta colectiv, despre diagramele realizate.

Хаврощечка

Сёстры
ничего общего
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6. Harta textului
Este metoda prin care elevii învaţă să descopere şi să prezinte elementele constructive ale unui
text. Se poate lucra individual sau pe grupe, harta contribuind din plin la dezvoltarea capacităţii elevilor de
a decoda un text.

Harta textului

Titlul textului
........................................................................
........................................................................

Personajul
preferat

Cuvinte necunoscute
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

Învăţătura textului
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
......
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Idei principale
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Părerea mea despre
acest text
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
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7. Explozia stelară
Este o metodă care stimulează creativitatea elevilor prin generarea de idei noi şi care contribuie la
dezvoltarea exprimării orale. Fiind asemănătoare brainstorming-ului, metoda se compune din următorii
paşi:
- propunerea unei probleme, pornind de la textul citit;
- împărţirea clasei pe grupe şi stabilirea timpului de lucru;
- formularea, în cadrul grupelor, a cât mai multe întrebări de tipul: cine? ce? când? cum? de ce?;

Cine?(Кто)
(Что)Ce?

De ce? (Почему)

(Когда)Când?

Cum?(Как

8. Cvintetul
Reprezintă instrumentul de sintetizare a informaţiilor, de evaluare a înţelegerii şi creativităţii
elevilor şi mijlocul de exprimare a creativităţii lor.
Este o poezie de 5 versuri care se elaboarează individual, în perechi sau în grup şi respectă
următoarele repere :
- titlul ( un singur cuvânt – substantiv);
- descriere ( 2 cuvinte – adjective);
- acţiune ( 3 cuvinte – verbe);
- sentimente, păreri( 4 cuvinte – enunţ);
- esenţa subiectului ( un cuvânt cheie);
Aplicaţie :
Приложение:
Cartea
Книга
frumoasă, misterioasă
красивая, загадочная
învaţă, ajută, bucură,
учит, помогает, радует,
cartea este o comoară.
книга является сокровищем
Prieten.
Друг
Cvintetul este unul dintre cele mai rapide şi mai eficiente mijloace de sinteză şi rezumare a
informaţiilor şi noţiunilor.
Metoda este: - instrument de sintetizare a unor informaţii complexe;
- mijloc de evaluare a înţelegerii elevilor;
- mijloc de exprimare a creativităţii;
Cuvintele îşi dobândesc sensul din context – elevii pot fi încurajaţi să „ghicească” din context
semnificaţia cuvintelor sau să deducă din context semnificaţii noi ale cuvintelor cunoscute. Pe acest
principiu se bazează învăţarea spontană a cuvintelor .
Evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor se raportează la elementele de noutate ale
programei. Astfel, evaluarea va depăşi nivelul primar al conţinuturilor însuşite şi va urmări, în acelaşi
timp, deprinderi şi atitudini. Astfel, pentru evaluarea unei competenţe de tipul Redactarea unui text scurt
pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere şi structurile specifice, pentru a
comunica idei şi informaţii sau pentru a relata experienţe trăite sau imaginate, se va evalua 1)
cunoaşterea etapelor procesului de scriere (conţinuturi); 2) aplicarea cunoştinţelor în procesul de scriere
(deprinderi); 3) calitatea scrierii (preocuparea pentru o scriere de calitate – atitudini);
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În evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor şi a subcompetenţelor de comunicare se
recomandă îmbinarea metodelor tradiţionale de evaluare cu cele ale evaluării formative, prin utilizarea
unor tehnici şi metode moderne care vizează atât procesul, cât şi produsul învăţării (de exemplu:
autoevaluarea, interevaluarea, posterul, afişul, portofoliul, proiectul, studiul de caz etc).
Date fiind noutăţile propuse de programă, se recomandă atât evaluarea de proces (evoluţia de la
un nivel de competenţă la altul, efortul făcut de elev în vederea dobândirii competenţei), cât şi cea de
produs (calitatea compunerii, a prezentării, a afişului etc).
În evaluare se va avea în vedere calitatea competenţelor şi a subcompetenţelor specifice, după
cum urmează:
a) în cazul competenţei de receptare şi de producere a unor texte orale în diverse situaţii de
comunicare se va avea în vedere raportarea la actele de limbaj;
b) la receptarea textelor de diverse tipuri se va pune accent pe comprehensiune, pe interpretare şi
pe atitudine comunicativă, urmărindu-se progresia competenţei de lectură prin racordare la
cadrele internaţionale de referinţă;
c) la redactarea unor texte de diverse tipuri se va avea în vedere diversificarea tipurilor de texte
prin adaptare la situaţii cotidiene de viaţă şi la diferite tipuri de texte, în cazul scrierilor despre
textul literar/nonliterar;
d) în cazul evaluării competenţei de folosire corectă, adecvată şi eficientă a limbii în comunicarea
orală şi scrisă se propune raportarea la viziunea integrală asupra limbii, punându-se accent pe
limba în funcţiune, pe gramatica în uz (cu folosirea orientativă a conceptelor de metalimbaj);
e) competenţa generală 5 – Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural –
vizează atât cultivarea dimensiunii identitare, cât şi formarea de abilităţi de mediere şi de
înţelegere interculturală.
Texte sugerate: Clasa a-V-a
Устное народное творчество
Русские народные сказки: «Хаврощечка», «Пёрышко Финиста-ясно сокола»; пословицы и
поговорки, загадки, скороговорки, прибаутки и др.
Повести , рассказы и стихотворения русских писателей и поэтов:
К.Ушинский, Как рубашка в поле выросла; И.Крылов, Стрекоза и муравей; M.Горький, Детство;
Ю.Яковлев, Когда светится сердце; A.Алексина, Бабушка; P.Кормукова, Отчего листья желтеют;
C.Баруздина, Братья; Б. Житкова, Галка; A.Mишин, Барабанщик; M.Kоршунова, Петя и его жизнь;
C.Боруздина, Умная лошадь;
Для заучивания наизусть: E.Благинина, Скоро белые метели; И.Никитин, Тихо ночь ложится, С.
Есенин, Черёмуха, Поёт зима-аукает; И. Бунин, Первый снег, Помню – долгий зимний вечер; А.
Плещеев,Весна, А.С. Пушкин, Осень; A.A.Фет, Чудная картина, Зреет рожь, Весна; Осень; Н.
Некрасов, Снежок; И. Никитин, Тихо ночь ложится, Встреча зимы, Ёлка;. С. Михалков, Белый снег.
Разучивание русских песен: «Чему учат в школе», «Во поле берёза стояла», «Здравствуй,
гостья-зима!», «Наконец-то Новый год!», «Песенка про чибиса», «Светит, светит солнце»,
«Весёлые гуси», «Соловей».
Site-uri utile
Крошечка-Хаврошечка, русская народная сказка
https://www.youtube.com/watch?v=6FrbbKhNZQw
Диафильм (звуковой) "Перышко Финиста-ясна сокола"
https://www.youtube.com/watch?v=uhp7bqUwtpw
Как рубашка в поле выросла К Д Ушинский.
https://www.youtube.com/watch?v=hSaNHcIZXBQ
Мультфильм "Стрекоза и муравей"
http://www.russkoekino.ru/books/ruskino/ruskino-0163.shtml
Детство Горького (RU/ENG) (1938) фильм смотреть онлайн
https://www.youtube.com/watch?v=WzSr5_6C7_U
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УЧАТ В ШКОЛЕ ( ПЕСНЯ)
https://rutube.ru/video/c8db2adcecd42283f3c479c8dbe3f0d3/
Во поле берёза стояла
https://rutube.ru/video/75231fb6b71ece6baf7ee6674b111a82/?ref=search
Здравствуй гостья - зима!
https://www.youtube.com/watch?v=nQsNwBywV90
Texte sugerate: Clasa a-VI-a
Устное народное творчество. Русские народные сказки: «Ванюша и Царевна», «Три рыбы»
«Морской царь и Василиса Премудрая»; пословицы и поговорки, загадки, скороговорки, прибаутки
и др.
Повести , рассказы и стихотворения русских писателей и поэтов:
И.А.Крылов, Квартет; А. С. Пушкин, Няне; Н.Ф.Некрасов, Крестьянские дети; И.С.Никитин,
Дедушка; И.З.Суриков, Детство; Рябина; А.Плещеев, Весна; Д.Н.Мамин.Сибиряк, Сказка про
храброго зайца – длинные уши, косы глаза, короткий хвост; А.П.Чехов, Белолобый; А.М.Горький,
Самовар; С.А.Есенин, Ночь; Пасхальный благовест; И.С.Шмелёв, Мартовская капель;
М.М.Пришвин, Ёж; А.П.Платонов, Неизвестный цветок; А.Я.Яшин, Покормите птиц; В.П.Асеафьев,
Утрнняя песня; Е.И.Носов, Белый гусь; А.Алексин, Бабушка; Р.В.Федотова- Кошурникова,
Деревянное солнышко.
Для заучивания наизусть: А.С.Пушкин, Няне; И.А Крылов, Квартет, Н.А.Некрасов, Крестьянские
дети; И.С.Никитин, Дедушка; И.З.Суриков, Рябина; С.А.Есенин, Ночь; А.Я.Яшин, Покормите птиц.
Пословицы и загадки (по выбору учащихся.
Interdisciplinaritatea (межпредметная связь).
Литература и другие виды искусства: иллюстрации художников к литературным произведениям;
картины В.Перова «Тройка»; В.М.Васнецова, «Иван –царевич на сером волке», «Богатыри»;
В.Сурикова,«Боярина Морозова»; Б.Кустодиева, «Масленица»; И.Былибина («Царевна-Лягушка»,
«Сказка о золотом петушке», «Василиса Прекрасная» и др.) Иконопись русских-липован: Митри
Сергей, «Рождество» (икона).
Разучивание русских песен: «Русский язык», «Падают листья», «Песня верных друзей», «Что
такое Новый год?», «Зачем нужны каникулы?».
Site-uri utile:
«Морской царь и Василиса Премудрая»
https://music.yandex.ru/album/472946/track/4182413
И.А.Крылов, Квартет
https://www.youtube.com/watch?v=bqMBe6Ejezk
А. С. Пушкин, Няне
https://www.youtube.com/watch?v=51Nq5uRBaSM
Н.Ф.Некрасов, Крестьянские дети
https://www.youtube.com/watch?v=OiUXDW0YzoQ
И.С.Никитин, Дедушка
http://www.stihi-rus.ru/1/nikitin/7.htm
И.З.Суриков, Рябина
https://www.youtube.com/watch?v=a8wol5F7iUo
М.М.Пришвин, Ёж
https://www.youtube.com/watch?v=TuZ1Stucz9E
А.Я.Яшин, Покормите птиц
https://www.youtube.com/watch?v=AqmPLyTRwIY
Д.Н.Мамин.Сибиряк, Сказка про храброго зайца – длинные уши, косы глаза, короткий хвост
https://www.youtube.com/watch?v=9F5SiZb2PiY
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Texte sugerate: Clasa a-VII-a
Изображение человека в фольклоре, художественной литературе и в русском искусстве.
Устное народное творчество: былины (Как Илья Муромец богатырём стал), легенды (Горький
пьяница). Пословицы и поговорки, загадки, прибаутки, считалки и пр. Устное народное творчество
русских-липован.
Русские писатели. М. В. Ломоносов, Пётр Великий; И.А. Крылов, Кукушка и Петух; Листы и корни;
А.С. Пушкин, Песнь о вещем Олеге; М.Ю. Лермонтов, Тучи; Выхожу один я на дорогу; А.И.
Плещеев, На берену; Ф.И. Тютчев, Весенние воды; Чародейкою зимою; А.И. Кольцов, Что ты
спишь, мужичок?; Косарь; А.Н. Майков, Весна; Гроза; И.С. Тургенев, Деревня; С.А. Есенин,
Мелколесье; Вот уж вечер; И.С. Шмелёв, На святой.
Для изучения наизусть: И.А. Крылов, Кукушка и Петух; М.Ю. Лермонтов, Тростник; А.И.
Плещеев, На берегу; Ф.И. Тютчев, Весенние воды; А.И. Майков, Весна; С.А. Есенин, С добрым
утром! .
Interdisciplinaritatea (межпредметная связь) Литература и другие виды искусства: иллюстрации
художников к литературным произведениям и учебным текстам, виды и фотографии. Иконы
русских-липован. Разучивание русских песен: «Калинка», «Вечерний звон», «Парус», «В лесу
родилась ёлочка», «Зимний вечер», «Отговорила роща золотая», «Будем моряками».
Site-uri utile:
Как Илья Муромец богатырём стал
https://www.youtube.com/watch?v=UJk23hZpLLI
М.Ю. Лермонтов, Тучи; Выхожу один я на дорогу
http://www.kostyor.ru/poetry/poem40.html
https://www.youtube.com/watch?v=4Ipdm4amzHo
А.И. Кольцов- Косарь
https://www.youtube.com/watch?v=Xn_N8ABwt2k
Tururi virtuale
Виртуальный музей ,, Государственный музей А.С. Пушкина,,
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
М. В. Ломоносов
Виртуальный тур по МГУ - Московский Университет М. В. Ломоносов
http://www.msu.ru/
М.Ю. Лермонтов
Виртуальный тур- Домик Лермонтова
http://pavelbogdanov.ru/02-2014/domik-lermontova-tour.html
И.С. ТУРГЕНЕВ
Виртуальный тур -МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК И.С. ТУРГЕНЕВА «СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО»
http://vm1.culture.ru/spasskoye_lutovinovo/virtual_tour/
Texte sugerate: Clasa a-VIII-a
Устное народное творчество: сказки, былины («Три поездки Илья Муромца»), легенды ( «Пушки
из колоколов»), песни, пословицы и поговорки, загадки, народные приметы; литературная
сказка(П.П. Ершов, Конёк-Горбунок).
Русская литература. Слово о полку Игореве. Религиозная литература »Александр Невский»);
духовные стихи. Старообрядческая литература: «Житие святых мучеников Бориса и Глеба». И.С.
Тургенев, Бирюк; Н.А. Некрасов, Железная дорога; Л.Н. Толстой, Наталья Савишна; Ф.М.
Достоевский, История Настеньки (отрывок из повести «Белые ночи»); Н.С. Лесков, Запечатленный
ангел; И.А. Бунин, Лапти; С.А. Есенин, Клён ты мой опавший; А. Твардовский, Василий Тёркин.
Interdisciplinaritatea (межпредметная связь). Русские народные промыслы. Русское народное
прикладное искусство; русские народные инструменты; древнерусское искусство; Ф.И. Шубин .
художник старообрядец. Русская иконопись (иконы А. Рублёва : Спас, Архангел Михаил, Троица и
др.). Иконы русских-липован. Русская народная музыка. Разучивание русских песен: «Гуси, лебеди
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летят», «О России», «Одинокая гармонь», «Катюша», «Песенка о лете». Для заучивания наизусть:
Пословицы и поговорки, загадки (по выбору учащихся). И.А. Крылов, Стрекоза и Муравей; Н.А.
Некрасов, Железная дорога; П.П. Ершов, Конёк- Горбунок (отрывок по выбору); М.Ю. Лермнтов,
Узник; С.А. Есенин, Клён ты мой опавший; А. Твардовский, Василий Тёркин (отрывок по выбору
учащихся); Site-uri utile:
Site-uri utile
Три поездки Илья Муромца
https://www.youtube.com/watch?v=56UlcurXdLI
П.П. Ершов, Конёк-Горбунок
https://www.youtube.com/watch?v=G7MBbMdVOVs
И.С. Тургенев, Бирюк;
https://www.youtube.com/watch?v=xkugXNb_zgE
иконы А. Рублёва
http://andrey-rublev.ru/andrey-rublev-works.php
Tururi virtuale
С.А. ЕсенинВиртуальный тур- Государственный музей-заповедник С.А. Есенина
http://www.museum-esenin.ru/vm/vt/virtualtour.html?html5=prefer
И.С. ТУРГЕНЕВ
Виртуальный тур -МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК И.С. ТУРГЕНЕВА «СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО»
http://vm1.culture.ru/spasskoye_lutovinovo/virtual_tour/
Л.Н. Толстой
Виртуальный тур - МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л.Н. ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
http://yap.vm.culture.ru/main/?partner=culture.ru&referrer=%2Finstitutes%2F6733%2Fmuzey-usadba-l-ntolstogo-yasnaya-polyana
Ф.М. Достоевский
Виртуальный тур
http://www.dom-dostoevskogo.ru/muzei_dostoevsk/index.html
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