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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară
pentru disciplina

LIMBA ŞI LITERATURA MATERNĂ SLOVACĂ
Clasele a V-a – a VIII-a

Bucureşti, 2017

Notă de prezentare
Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura maternă slovacă reprezintă oferta curriculară
pentru clasele a V-a – a VIII-a. Conform Planului-cadru de învăţământ pentru învățământul gimnazial,
aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016, limba şi literatura maternă slovacă are alocate 4 ore pe
săptămână.
Concepţia acestei programe are în vedere Nota de fundamentare a noului plan-cadru pentru
gimnaziu (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 antreprenoriat, sensibilizare şi
exprimare culturală.
Programa de limba slovacă favorizează abordarea învăţării din perspectivă inter- şi
transdisciplinară, conform prevederilor din Legea educaţiei naționale, 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 slovace în vigoare;
• cunoaşterea şi înţelegerea elementelor fundamentale de ordin lexical şi gramatical, comune
limbii slovace 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 slovacă 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
slovacă, 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 slovacă 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
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.
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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 slovace ca 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
slovacă 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:
• împlinirea idealului educaţional al şcolii româneşti derivat din idealul european al educaţiei;
• 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 slovacă 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
slovacă 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
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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)
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
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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
- exerciţii de identificare 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 completare şi de interpretare a unei grile de autoevaluare în vederea înţelegerii
mesajului scris
- 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
- exerciţii de selectare şi de ierarhizare a informaţiilor relevante din textele literare sau nonliterare
în vederea înţelegerii mesajului scris
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de
diferite tipuri, pe teme familiare
- 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
- 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
- exerciţii de ilustrare a atitudinii/emoţiei prin folosirea de emoticoane
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 slovace 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
diferite; traduceri literale ale unor unităţi frazeologice, în scop umoristic
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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 slovace
- exerciţii de scriere, de transcriere şi de rescriere corectă a unor texte; recitarea unor poezii
cu/fără fundal sonor
- compararea sistemului vocalic al limbii slovace cu sistemul vocalic al limbii române
4.4. Respectarea convenţiilor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi
sintactico-morfologice în interacţiunea verbală
- exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie şi de ortografie, în funcţie de intenţia de
comunicare şi de mesajul transmis
- exerciţii de identificare a formei corecte a unor fapte de limbă
- utilizarea jocurilor de cuvinte/fraze bazate pe confuzii fonetice/lexicale/sintactico-morfologice
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică/analogică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
- exerciţii de modificare/transformare a unor enunţuri în funcţie de deprinderile dobândite
- exerciţii de comparare a scrierii mesajelor forumuri, cu norma limbii slovace standard

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
- utilizarea jocului de rol: călătorie imaginară într-o altă ţară, prin valorificarea elementelor învăţate
la alte discipline (geografie, istorie, muzică, desen etc.)
- exerciţii de identificare a unor similitudini între culturi diferite, identificate în texte studiate şi în
experienţele proprii de viaţă şi ale altor copii
- proiecte de prezentare a unor itinerarii culturale în diferitele zone ale ţării, având ca obiectiv
înţelegerea integrării valorilor locale în context naţional
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 minorităţii slovace din România promovate
în textele unor autori slovaci
- 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

Comunicarea orală

-

-

-

-

-

Roluri în comunicare: vorbitor, ascultător
Reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, luarea/
predarea cuvântului, aşteptarea rândului la cuvânt)
Unităţile comunicării: actele de limbaj (a afirma, a întreba, a
solicita, a recomanda, a promite, a felicita, a declara etc.);
perechile de adiacenţă: întrebare-răspuns,
invitaţie
–
acceptarea/refuzarea
invitaţiei,
reproş
–
acceptarea/neacceptarea reproşului, a face un compliment – a
răspunde la un compliment etc.)
Elemente paraverbale (intensitate vocală, intonaţie, tempoul
vorbirii) şi nonverbale (mimică, poziţii corporale, contact vizual).
Elementele nonverbale şi paraverbale ca mărci ale personalităţii
individului
Strategii de concepere şi de comprehensiunea textului oral:
cuvinte-cheie, idei principale, temă, informaţii generale şi de
detaliu
Strategii de ascultare activă: ascultarea atentă a interlocutorului
fără a-l întrerupe, reţinerea corectă a informaţiilor, întrebări de
clarificare, reformularea unui pasaj, confirmarea prin mijloace
nonverbale sau paraverbale a atenţiei acordate interlocutorului
Atitudini comunicative: atenţie, empatie. Exprimarea adecvată a
emoţiilor
Tracul comunicativ. Strategii de gestionare a tracului comunicativ

 Texte orale propuse pentru ascultare: ştiri, anunţuri, cântece pentru copii, poveşti şi poezii (pot fi
folosite audiobook-uri, înregistrări ale unor emisiuni sau lecturi orale realizate de profesor/actor şi/sau
elevi)
 Tipuri de interacţiune propuse: prezentări simple pe teme date, povestiri, descrieri, explicaţii,
conversaţii informale, dialoguri între doi participanţi
Lectură

-

-

-

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 de lectură, monitorizarea lecturii
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 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 KSSJ,
Pravidlá slovenského pravopisu
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, așezarea 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

 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

Ortografie şi ortoepie
- Cuvântul, silaba, sunetul
- Alfabetul, tipuri de sunete: vocale, diftongi, consoane, clasificarea
consoanelor din punct de vedere ortografic. Ortografia cuvintelor
Vocabular
- Cuvântul, unitate de bază a vocabularului
- Formarea cuvintelor prin derivare şi compunere
- Categorii semantice: sinonime, antonime.
Gramatică
- Substantivul: genul, numărul, cazul. Tipuri de substantive: comun,
propriu.
Ortografia
substantivelor
proprii.
Declinarea
substantivelor. Funcţia sintactică a substantivelor
- Verbul: persoana, numărul, timpul şi modul. Modul indicativ.
Conjugarea verbelor la modul indicativ. Verbul auxiliar a fi. Funcţia
sintactică a verbului
- Adjectivul: genul, numărul, cazul. Acordul adjectivului cu
substantivul. Funcţia sintactică
- Pronumele: genul, numărul. Tipuri de pronume (personal,
demonstrativ, interogativ). Funcţia sintactică
- Numeralul: genul, numărul. Tipuri de numerale (ordinal, cardinal).
Ortografia numeralelor cardinale. Funcţia sintactică
- Enunţul. Punctuaţia
- Propoziţia simplă. Propoziţia dezvoltată
- Subiectul. Subiectul exprimat (simplu şi multiplu), subiectul
neexprimat
- Predicatul: verbal şi nominal, acordul subiectului cu predicatul
- Atributul: adjectival şi substantival
- Complementul: direct şi indirect
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Elemente de interculturalitate

-

Limba maternă – sursă esenţială pentru dezvoltarea personală şi
pentru îmbogăţirea bagajului cultural
Identitate personală – identitate naţională – diversitate culturală şi
lingvistică

În studierea conţinuturilor se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice,
ortografice, morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se constant Krátky slovník slovenského
jazyka, Pravidlá slovenského pravopisu 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 Parafrazarea, pe baza informaţiilor explicite şi implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de
texte orale narative, monologate şi dialogate

- 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 jocui 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 paraverbalele la 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. Participarea la interacţiuni verbale simple cu mai mulţi interlocutori, având în vedere
cantitatea şi relevanţa informaţiei transmise şi primite

- exerciţii de construire a unei situaţii de comunicare pornind de la un aspect relevant pentru
comportamentul şcolar

- exerciţii de extragere a unor informaţii dintr-un dialog
1.6. 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
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1.7. Analizarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, evidenţiind punctele tari şi
punctele slabe şi oferind soluţii de comunicare eficientă, pe baza criteriilor oferite de profesor şi
discutate cu colegii

- exerciţii de schimbare de rol într-o situaţie de comunicare, evidenţiind elementul personal
construit

- exerciţii de completare a unui test de evaluare a comportamentelor interlocutorilor prin prezentări
realizate cu ajutorul noilor tehnologii

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
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
- completarea unor chestionare de autoevaluare privind folosirea strategiilor de lectură
- înregistrarea lecturilor făcute pe parcursul unui semestru într-un grafic conţinând diverse tipuri de
texte;

- redactarea unui eseu/a unei compuneri care să valorifice experienţa dobândită în situaţii diverse
(excursii tematice, serbări etc.)
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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

- exerciţii de scriere a unui articol de revistă cu asamblarea unor grafice, tabele, scheme
3.3. Adecvarea textului scris la situaţia şi scopul de comunicare
- exerciţii de concepere/realizare a unui afiş pe o temă dată
- exerciţii de adecvare a mesajului la situaţia şi scopul comunicării, prin selectarea unor cuvinte
3.4. Analizarea dificultăţilor de redactare, oferind soluţii, pe baza criteriilor oferite de profesor şi
discutate cu colegii

- 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 slovace 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.)
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4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba slovacă literară,
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. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru
evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
- analiza unor enunţuri greşite şi corectarea acestora în funcţie de normele limbii actuale, în
exerciţii fonetice diverse
- exerciţii care să necesite utilizarea dicţionarelor ortoepice
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă

- identificarea greşelilor de semantică, fonetică, ortografie şi de punctuaţie în mesaje online, email, 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
4.5. Redactarea unor texte valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii

- redactarea unor texte cu respectarea normei gramaticale în vigoare
5. Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural
Clasa a VI-a
5.1. Investigarea unor obiceiuri şi tradiţii ale etniei de care aparţine şi ale altor etnii care trăiesc în
România

- discuţii despre diferenţele culturale ale comunităţii proprii şi ale altor comunităţi etnice
(comportamente sociale, valori, stil de viaţă)

- realizarea unor miniculegeri de folclor local
- prezentări ale specificului local în spaţiul multietnic
- proiect de prezentare a sărbătorilor esenţiale (de iarnă şi de primăvară), aşa cum se manifestă la
diferite popoare
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 slovacă 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

Domenii de conţinut
Comunicare orală

Conținuturi
La conţinuturile din clasa a V-a (actualizate) se vor adăuga următoarele:
- Contextul de comunicare: locul şi momentul interacţiunii, relaţia
dintre interlocutori, identitatea interlocutorilor, cunoştinţele comune
legate de tema discuţiei
- Dicţia, importanţa ei în interacţiunile verbale
- Strategii de concepere şi de comprehensiune a textului oral:
parafrazare, informaţii explicite şi implicite, deducţii şi implicaţii,
elemente relevante/nerelevante
- Strategii de ascultare activă: verificarea gradului de înţelegere a
mesajului prin formularea unor întrebări de clarificare, de
reformulare; semnale nonverbale de încurajare
- Performarea actelor de limbaj: relaţia dintre structura lingvistică a
actului de limbaj, intenţia de comunicare şi efectul actului de limbaj
- Atitudini comunicative: interes, curiozitate, implicare, cooperare în
activităţi de grup. Inteligenţa emoţională: exprimarea adecvată a
emoţiilor

 Texte orale propuse pentru ascultare: documentare, emisiuni radio, teatru radiofonic pentru copii,
literatură pe audiobook (integral/fragmente)
 Tipuri de interacţiune propuse: monologate (prezentări pe teme date, povestiri) şi dialogate
(interacţiuni cu mai mulţi participanţi)
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-mail, 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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Domenii de conţinut
Redactare

Conținuturi
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-mail, 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: reţete de bucătărie, 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

La conţinuturile din clasa a V-a (actualizate) se vor adăuga următoarele:
Fonetică, ortoepie şi ortografie
- Clasificarea consoanelor din punct de vedere ortoepic
- Ortografia cuvintelor excepţie
- Accentul
Vocabular
- Formarea cuvintelor prin derivare, compunere, abrevieri
- Sinonime, antonime, omonime
- Despărţirea cuvintelor în silabe
Gramatică
- Substantivul. Substantive concrete şi abstracte. Substantive animate
şi neanimate. Substantive colective. Categorii gramaticale
Declinarea substantivelor. Paradigme model. Funcţia sintactică a
substantivelor
- Adjectivul. Adjective calificative şi relative. Categorii gramaticale.
Gradele de comparaţie. Acordul adjectivului cu substantivul
Declinarea adjectivelor. Paradigme model. Funcţia sintactică a
adjectivelor
- Pronumele. Clasificarea pronumelor: personal, posesiv,
demonstrativ, interogativ. Declinarea pronumelor. Funcţia sintactică
a pronumelor
- Numeralul. Clasificarea numeralelor. Ortografia numeralelor.
- Verbul. Categoriile gramaticale. Modurile verbale: indicativ,
imperativ, condiţional-optativ. Conjugarea verbelor. Funcţia
sintactică a verbelor
- Adverbul. Adverbul de mod, de timp, de loc, de cauză
- Propoziţia simplă. Clasificarea propoziţiilor după scopul comunicării.
- Subiectul exprimat şi neexprimat. Subiectul simplu, multiplu,
dezvoltat
Variaţie stilistică
Limbă vorbită. Limbă scrisă
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Domenii de conţinut
Elemente de
interculturalitate

Conținuturi
La conţinuturile din clasa a V-a (actualizate) se vor adăuga următoarele:
- Interferenţe culturale (culturi ale minorităţilor în spaţiul românesc)
- Limba şi cultura slovacă în Europa
- Valori ale culturii populare slovace în spaţiul românesc

În studierea conţinuturilor se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice,
ortografice, morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se constant Krátky slovník slovenského
jazyka, Pravidlá slovenského pravopisu 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/parafrazare a unui mesaj dintr-un text monologat
1.3. 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

1.4. 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
1.5. 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 literară”, 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 unei lecţii predate la o disciplină din aria curriculară „Om şi societate”
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
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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
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 slovace literare 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 slovacă literară
- 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 slovace cu limba română, sesizând asemănări/deosebiri
- exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse documentare (tipărite sau pe suport informatic
audio-vizual, multimedia)
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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

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
- exerciţii de identificare a caracteristicilor textului dramatic
- analiza rolului verbelor în textul narativ
- analiza rolului substantivelor şi a adjectivelor în textul descriptiv

- compararea actelor de limbaj în textul narativ, descriptiv şi dramatic
5. Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural
Clasa a VII-a
5.1. Compararea unor tradiţii slovace şi a unor tradiţii din alte culturi
- exerciţii de identificare a unor asemănări între cultura slovacă şi cultura română
- 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 unui minighid de conversaţie pentru un prieten, care doreşte să viziteze regiunile din
România în care trăieşte minoritatea slovacă
- realizarea unor ghiduri turistice pentru spaţiul cultural local/regional/naţional/european, prin
valorificarea elementelor învăţate la geografie, istorie, ştiinţe socioumane şi a experienţei
personale
- realizarea unor dicţionare toponimice şi onomastice locale
- 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
Domenii de conţinut
Comunicare orală

Conținuturi
La conţinuturile din clasa a VI-a (actualizate) se vor adăuga
următoarele:
- Structuri textuale: secvenţe de tip narativ, explicativ, descriptiv,
dialogat
- Strategii de concepere şi de comprehensiunea textului oral:
rezumare, clasificare, reformulare, repetare, conectori
pragmatici; distincţia dintre fapt şi opinie
- Strategii de ascultare activă: focalizarea interesului asupra
punctului de vedere al celuilalt şi evitarea focalizării pe propriul
punct de vedere; recapitularea ideilor exprimate de interlocutor
- Atitudini comunicative: respect, toleranţă. Modificarea conturului
intonaţional şi a mărcilor prozodice pentru a transmite emoţii.
Inteligenţa emoţională: recunoaşterea emoţiilor interlocutorilor
- Principii de interacţiune: negocierea semnificaţiei (cantitatea,
calitatea, relevanţa şi maniera transmiterii informaţiei) şi
negocierea relaţiei cu interlocutorul (politeţea)

 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
Lectură

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
La conţinuturile din clasa a VI-a (actualizate) se vor adăuga următoarele:
 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)
Redactare

La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate) se vor adăuga
următoarele:
- Etapele scrierii, cu accent pe:
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Domenii de conţinut

Conținuturi

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)
Elemente de construcţie a
comunicării

La conţinuturile din clasa a VI-a (actualizate) se vor adăuga
următoarele:
Fonetică, ortoepie şi ortografie
- Clasificarea consoanelor (actualizare). Asimilarea consoanelor.
Legea ritmică. Excepţii. Ortografia şi ortoepia cuvintelor
împrumutate
Vocabular
- Îmbogăţirea vocabularului: formarea cuvintelor, neologisme,
termeni de specialitate. Abrevieri şi simboluri
Gramatică
- Substantivul. Declinarea neologismelor
- Adjectivul. Formarea adjectivelor. Declinarea adjectivelor
posesive. Diminutive şi augmentative. Gradele de comparaţie,
forme neregulate.
- Pronumele. Clasificarea. Declinarea
- Numeralul. Clasificarea. Numeralul fracţionar
- Verbul. Verbe copulative, modale. Verbe perfective şi
imperfective. Verbe nepredicative
- Adverbul. Ortografia. Formarea adverbelor. Gradele de
comparaţie
- Prepoziţia simplă şi compusă. Conjuncţia. Particula şi interjecţia
Sintaxa propoziţiei şi a frazei
- Propoziţia simplă, dezvoltată. Clasificarea propoziţiilor
- Părţile de propoziţie principale: subiect şi predicat
- Părţile de propoziţie secundare: atribut, complement,
complement circumstanţial
- Fraze prin coordonare. Clasificarea frazelor prin coordonare
- Norme de punctuaţie în frazele prin coordonare
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Domenii de conţinut
Elemente de
interculturalitate

Conținuturi
La conţinuturile din clasa a VI-a (actualizate) se vor adăuga
următoarele:
- Limba slovacă şi limbile slave
- Contacte lingvistice şi culturale europene; elemente de limbă şi
cultură ale ţărilor slave

În studierea conţinuturilor se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice,
ortografice, morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se constant Krátky slovník slovenského
jazyka, Pravidlá slovenského pravopisu 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 comparare 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

1.3. Prezentarea documentată a unei teme/a unui punct de vedere, citând sursele de informare,
într-un text de tip argumentativ/în texte de diferite tipuri (de tip argumentativ, explicativ)

- selectarea de surse necesare documentării pentru realizarea unei prezentări (manuale, site-uri,
documentare, dicţionare)
1.4. 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.)
1.5. 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
1.6. 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
1.7. 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

- exerciţii de integrare a informaţiilor din unul sau mai multe texte, pentru a rezolva diverse sarcini
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
pentru ei, 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 literar” 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
3.4 Exersarea constantă în activităţile de redactare a strategiilor de corectare a
comportamentelor şi a atitudinilor ineficiente sau inadecvate
- elaborarea unui plan personal de lucru, urmărind corectarea comportamentelor şi a atitudinilor
ineficiente sau inadecvate
- exerciţii de rescriere a unor texte personale

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 slovace 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
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4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achiziţiilor de sintaxă, morfologie,
fonetică, lexic şi semantică prin raportare la limbile moderne
- realizarea unor liste, în urma monitorizării categoriilor de greşeli identificate în diverse texte orale
şi scrise
- exerciţii de substituire a termenilor, pentru observarea modificării sensului enunţului
4.4. Valorificarea relaţiei dintre normă, abatere şi uz în adecvarea strategiilor individuale de
comunicare
- alcătuirea de texte scurte în care elevii să utilizeze corect normele limbii standard
- completarea unor texte lacunare cu termeni/cuvinte adecvate mesajului pe care intenţionează
să-l transmită, respectând relaţia normă-abatere-uz
4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice (analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare) prin
utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba slovacă 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 materne 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, ziarul local, 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 ţări/regiuni din România 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 slovacă/din literatura
universală
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Conţinuturi
Tema generală: REFLECŢII ASUPRA LUMII
Domenii de conţinut
Comunicare orală

Conținuturi
La conţinuturile din clasa a VII-a (actualizate) se vor adăuga
următoarele:

- Elemente specifice argumentării (teză, ipoteză, justificare,
probă/exemplu)

- Strategii de concepere şi de comprehensiune a textului oral:
compararea ideilor, a punctelor de vedere, a intenţiilor de
comunicare, a emoţiilor, a atitudinilor şi a scopurilor
comunicative

- Strategii de ascultare activă: înţelegerea în context a punctului
de vedere exprimat de interlocutor şi evaluarea lui critică;
evaluarea celor spuse de interlocutor, prin raportare la ceea ce
ştie elevul sau în relaţie cu propriile opinii

- Argumentare şi persuasiune. Apelul la argumente raţionale
(fapte, exemple, dovezi), apelul la patos (emoţia), apelul la etos
(valori morale). Forţa enunţurilor în argumentare (fapte, opinii,
mărturii, concepţii personale, idei preconcepute). Structura
textului argumentativ

- Comportamente nonverbale şi paraverbale cu efect persuasiv
- Accentuarea şi modificarea mesajului prin elemente paraverbale
- Atitudini comunicative: spirit critic, flexibilitate, asertivitate,
disponibilitate la negociere, nonconflictualitate, fairplay.
Inteligenţa emoţională: folosirea inteligenţei emoţionale în
negocierea unor puncte de vedere
 Texte orale propuse pentru ascultare: ştiri, dezbateri, talk-show, diverse programe TV, literatură pe
audiobook (romane ale formării, de exemplu)
 Tipuri de interacţiune propuse: argumentarea unui punct de vedere şi negocierea unor puncte de
vedere în cadrul unor dezbateri cu doi sau mai mulţi participanţi
Lectură

La conținuturile din clasa a VII-a (actualizate) se vor adăuga
următoarele:
- Text epic. Text liric. Text dramatic
- Textul argumentativ
- Texte care combină diverse tipuri (explicativ, narativ, descriptiv,
dialogat, argumentativ)
- Strategii de comprehensiune: compararea a două sau mai multe
texte sub aspectul conținutului și al structurii
- Strategii de interpretare: argumentarea punctelor de vedere pe
marginea textelor citite, interpretări multiple, dezbateri pe
marginea textelor citite, interpretarea limbajului figurat (aliterația,
hiperbola, antiteza)
- Monitorizarea și evaluarea propriei lecturi

 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
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Domenii de conţinut

Conținuturi

Redactare

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

Elemente de construcție a
comunicării

Ortoepie şi ortografie
- Ortografia şi ortoepia cuvintelor de origine străină conţinând
sunete nespecifice limbii slovace literare
Vocabilar
- Vocabularul limbii slovace
- Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului
- Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului: împrumuturi
lexicale
Variaţia stilistică
- Variaţii de registru. Argoul.
- Cuvinte polisemantice
- Sinonime, antonime, omonime
- Stilurile funcţionale ale limbii slovace
Gramatică
- Fraza. Sintaxa frazei
- Fraza formată prin coordonare. Coordonare prin juxtapunere şi
joncţiune
- Tipuri de fraze formate prin coordonare: copulative, adversative,
disjunctive
- Fraza formată prin subordonare
- Tipuri de fraze formate prin subordonare: atributivă, completivă,
circumstanţială, subiectivă, predicativă
- Construcţia frazei în limba vorbită şi în limba scrisă
- Organizarea coerentă a textului: succesiunea ideilor
- Norme de punctuaţie

Elemente de
interculturalitate

La conţinuturile din clasa a VII-a (actualizate) se vor adăuga
următoarele:
- Modele comportamentale în textele literaturii universale
- Empatie şi deschidere. Noi şi ceilalţi
- Valori culturale slovace în context european/mondial

În studierea conţinuturilor se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice,
ortografice, morfologice şi de punctuaţie, utilizându-se constant Krátky slovník slovenského
jazyka, Pravidlá slovenského pravopisu şi alte tipuri de dicţionare şi îndreptare.

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

31

Sugestii metodologice
Actuala programă de limba şi literatură maternă slovacă îşi propune să asigure dezvoltarea
competenţelor de utilizare a limbii slovace de către elevii din gimnaziu, pornind de la dublul statut al
disciplinei: 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 slovacă 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 slovace 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 materne 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 slovacă se află în
centrul construcţiei identitare, prin apelul la valorile culturale naţionale şi, prin studiul acestora, la modelul
slovac 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 slovacă contribuind la formarea
gustului estetic.
Finalitatea urmărită de programă este formarea unui individ capabil să utilizeze limba slovacă în
scopul învăţării, atât în cursul şcolarităţii, cât şi pe tot parcursul vieţii; un individ capabil să utilizeze limba
slovacă 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;
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7. implementarea în conţinut a viziunii identitare şi interculturale, în vederea asimilării limbii prin
conţinuturi culturale reprezentative;

8. 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:

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
slovacă 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 8
texte de bază,
destinate studiului
aprofundat. Textele
vor fi originale,
grupate în jurul
unei tematici
comune, vor fi
alese din literatura
slovacă 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 12001300 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
slovacă 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 1500-1700
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 slovacă 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 1800-2000
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 slovace.
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
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de redactare: tradiţionale (pix, stilou, creion), moderne (computer – competenţa TIC, telefon – redactare
SMS, tabletă – redactare de e-mail, mesaje chat, redactare de texte pentru reţele de socializare).
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 noncontinue/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 româneşti, cât şi
dezvoltarea gustului estetic, prin lectura unor opere a căror valoare este recunoscută de către exegeza
literară.

Competenţe
generale
V

Manifestarea
unui
comportament
empatic cultural
şi intercultural

Competenţe
specifice

Sugestii metodologice

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

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
canonic.

5.2. Identificarea
unor tipare privitoare
la cultura proprie şi
la cultura altor
popoare
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Se pot utiliza texte care prezintă mituri, texte
esenţiale din literatura antichităţii greco-latine 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 personală a elevului şi specificul
zonei în care trăieşte.
Se recomandă vizionarea de spectacole de
teatru, de film.
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.
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VI

Manifestarea
unui
comportament
empatic cultural
şi intercultural

5.1. Investigarea
unor obiceiuri şi
tradiţii ale comunităţii
în care trăieşte şi ale
unor comunităţi
aparţinând altor etnii

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

VII

Manifestarea
unui
comportament
empatic cultural
şi intercultural

5.1. Compararea
unor tradiţii slovace
şi a unor tradiţii din
alte culturi

5.2. Compararea
tiparelor privitoare la
cultura proprie şi la
cultura altor
popoare
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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 jocuri care să prezinte importanţa
limbii pentru dezvoltarea personală. De exemplu,
un joc ilustrativ pentru utilizarea limbii slovace 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
utilizându-se texte cu conţinut identitar sau
provenind din folclor.
Pentru ilustrarea temei copilăriei, se pot alege
proiecte de prezentare a perspectivei sincronice
şi/sau diacronice, în diferite zone ulturale sau opere
din literatura slovacă şi 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 îl promovează.
Un conţinut tematic pertinent este Tradiţii şi
obiceiuri, acesta investigând atât valorile naţionale,
pentru 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).
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 etc., se pot
evidenţia aspectele păstrate în literatura slovacă
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.
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VIII

Manifestarea
unui
comportament
empatic cultural
şi intercultural

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

5.2. Argumentarea
unui punct de vedere
privitor la tiparele
identificate în cultura
proprie şi în cultura
altor popoare

Spre exemplu, valorile legate de familie,
comunitate, spaţiu natal pot fi dezbătute cu ajutorul
unor fragmente din Maroško de Martin
Rázus/Zbojnícka mladosť de Ľudo Ondrejov, în
cadrul cărora, pe lângă explorarea lingvistică sau
estetică, se pot iniţia discuţii despre propriile
valori în raport cu valorile sugerate de textul lui
Rázus/Ondrejov.
Se pot analiza texte descriind tradiţii şi obiceiuri
aparţinând altor etnii, în vederea analizei acestora.
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, urmărinduse însă o prietenie interculturală.
Se pot utiliza texte din literatura slovacă 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 suport 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 performanţe înalte.
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);
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.
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Listă autori și lecturi recomandate
Clasa a V-a
Moric, R. – Peťko
Podjavorinská, Ľ. – Čakanka
Ľudová rozprávka – Ženský vtip
Umelá rozprávka: Andersen, Ch. – Škaredé káčatko
Ondrejov, Ľ. – Syn môj milený; Obyvatelia pri potôčiku
Rázus, M. – Maroško
Koledy – Do hory, do lesa; A ja malý žiačik
Němcová, B. – Babička
Jesenský, J. – Medicína
Jarunková, K. - Kamaráti
Ďuríčková, M. – Žabia studňa
Filmové rozprávky - Plavčík a Vratko, Kráľ drozdia brada, Soľ nad zlato
Rúfus, M. – Rozhovor v parku so strážnym anjelom

Clasa a VI-a
Ľudová balada – Išli hudci horou, Katarína
Umelá balada: P.O. Hviezdoslav – Zuzanka Hraškovie
Ľudová pieseň
Záborský, J. – Pes a vlci, Tulipán a fialka, Vrabec a kohút
Ezop – Nenásytná líška
Sládkovič, A. – Detvan
Horák, J. – Sitniansky vatrár
Tajovský, J. G. – Na chlieb
Kukučín, M. - Veľkou lyžicou
Chalupka, S. – Branko
Hronský, J. C. – Uhliarovci dostali hosťa
Hronský, J. C. – Zakopaný meč pod Zoborom
Moric, R. – Ako kapor orla utopil

Clasa a VII-a
Sládkovič, A. – Martin
Botto, J. – Smrť Jánošíkova
Hviezdoslav, P. O. – Hájnikova žena
Hemingway, E. – Starec a more
Tajovský, J. G. – Prvé hodinky
Jesenský, J, - Doktor
Ľudová slovesnosť: ľudová pieseň, príslovia, porekadlá
Urban, M. – Jašek Kutliak spod Bučinky
Moravčík, Š. – Slovenská matka
Smrek, J. - Najčistejšia láska
Kostra, J. – Slniečko septembra
Hronský, J. C. – Do školy

Clasa a VIII-a
Tajovský, J. G. – Žliebky
Slančíková, B. – Ťapákovci
Kukučín, M. – Rysavá jalovica
Chalupka, S. – Mor ho!
Sládkovič, A. – Marína
Ľudová slovesnosť
Bujtár, P. – Aneta
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Tajovský, J. G. – Statky- zmätky
Figuli, M. – Tri gaštanové kone
Smrek, J. – Október
Válek, M. – Jesenná láska
Nádaši-Jégé, L. – Adam Šangala
Krasko, I. – Už je pozde
Štúr, Ľ. - Rozlúčenie
Resurse digitale
a) Dicționare
http://lex.juls.savba.sk/
b) Texte literare digitale
http://zlatyfond.sme.sk/
c) Resurse și exerciții online
http://www.skolahrou.sk/
http://www.oskole.sk/index.php?id_cat=33&
www.infovek.sk
www.osobnosti.sk
http://www.slovenskyjazyk.com/
http://www.akonaskolu.sk/
http://www.litcentrum.sk/
d) Filme, ecranizări opere literare
Ťapákovci https://www.youtube.com/watch?v=fL7f5ELkASg&list=PL1F817BD432260895&index=4
Maroško https://www.youtube.com/watch?v=2_1N3i67uUE&index=5&list=PL1F817BD432260895
Keď báčik z Chochoľova umriehttps://www.youtube.com/watch?v=IO2uXl_iM8&index=6&list=PL1F817BD432260895
Rysavá jalovica
https://www.youtube.com/watch?v=paevL6QIgA&index=23&list=PL1F817BD432260895
Jerguš Lapinhttps://www.youtube.com/watch?v=2j4xPwYhBvU&index=24&list=PL1F817BD432260895
Pacho Hybský zbojníkhttps://www.youtube.com/watch?v=NDY5muCxHTg&index=82&list=PL1F817BD432260895
Plavčík a Vratkohttps://www.youtube.com/watch?v=137XTkclZX0&index=85&list=PL1F817BD432260895
Zuzanka Hraškoviehttps://www.youtube.com/watch?v=jh_ipBgdMHQ&index=87&list=PL1F817BD432260895
Jánošíkhttps://www.youtube.com/watch?v=YtiVpVKWqzQ&index=88&list=PL1F817BD432260895
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Liceul Teoretic „J. Gregor Tajovský”

Ludmila Somrak

Liceul Teoretic „J. Gregor Tajovský”

Vieroslava Timar

Ministerul Educației Naționale

Angelica Mihăilescu

Institutul de Științe ale Educației
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