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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind elaborarea programelor şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a 
 

Programele şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a, documente reglatoare componente ale 

curriculumului naţional au fost elaborate în conformitate cu: 

- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor 

educaţionale şi de f ormare pro fesională din Europa, ratificat de Consiliul European 

de la Barcelona în 2002, şi a Declaraţiei miniştrilor europeni ai educaţiei şi formării 

profesionale şi a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în 

formarea profesională – „Declaraţia de la Copenhaga” , convenită la Copenhaga în 

2002; 

- obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând finalităţile, 

curriculumul şi structura învăţământului obligatoriu stabilite în conformitate cu 

prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 268/2003 pentru modificarea Legii 

învăţământului nr. 84/1995; 

- nevoia de adaptare a curriculumului naţional la schimbările din structura 

învăţământului preuniversitar: apartenenţa claselor a IX-a şi a X-a deopotrivă la 

învăţământul obligatoriu şi la cel liceal; 

- valorificarea experienţei pozitive privind proiectarea curriculumului pentru 

învăţământul liceal pornind de la competenţe, ca achiziţii finale al învăţării, prin care 

se asigură trecerea de la cunoaştere la acţiune în formarea elevilor; 

- rolul şi statutul disciplinelor şcolare, stabilite în planurile cadru de învăţământ 

aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5723/ 

23.12.2003.  

Structurarea noilor planuri cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a  X-a pe 

componentele trunchi comu n şi curriculum d iferenţiat determină organizarea, la nivelul 

programei şcolare, a ofertei educaţionale centrale în competenţe şi conţinuturi ale învăţării 

prezentate distinct, pentru fiecare dintre aceste componente. 

În aceste condiţii, noile programe şcolare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea 

structură:  
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- Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relaţiei dintre programele şcolare 

pentru clasele a IX-a şi a X-a şi documentele de politică educaţională şi curriculară pe care 

acestea se fundamentează; 

- Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învăţământ şi statutul specific 

al acesteia în cadrul curriculumului naţional, precum şi contribuţia disciplinei de 

învăţământ la cele opt domenii de competenţe cheie stabilite la nivel european; 

- Competenţe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de 

învăţământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învăţământ, pentru a evidenţia 

achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul învăţământului obligatoriu şi/sau 

pentru a orienta pregătirea de specialitate a acestora; 

- Valori şi atitudini, finalităţi de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, definite 

pentru învăţământul liceal; 

- Competenţe specifice – conţinuturi, nucleul funcţional al programei şcolare, definit 

pentru fiecare an de studiu; 

- Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat 

competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare.  
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NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Obiectivul general al disciplinei Literatură cre ştină un itariană constă în formarea 

personalităţii în concordanţă cu valorile spiritualităţii creştine, prin integrarea cunoştinţelor 

despre cultura unitariană, a operei marilor scriitori şi gânditori din comunitatea unitariană care 

şi-au dus aportul la formarea modului de gândire specific unitarian şi prin aplicarea învăţăturii 

de credinţă, conform operelor studiate, în viaţa proprie şi a comunităţii.  

În conformitate cu planurile cadru aprobate prin OMECT 5723 / 23.12. 2003, la clasele 

a IX-a şi a X-a din cadrul profilului teologic Literatura unitarian ă are alocat o oră în 

curriculumul diferenţiat, fiind predat de profesorul de limbă engleză. 

Prezentul curriculum ţine seama de organizarea ciclului inferior al liceului, care duce la 

dezvoltarea curriculară diferenţiată pe filiere şi profile. Literatură cre ştină un itariană, ca 

disciplină la profilul teologic al liceelor teologice este parte a ariei curiiculare Limbi şi 

comunicare. Obiectivele generale ale disciplinei Literatură cre ştină unitarian ă, având în 

vedere caracterul său interdisciplinar, sunt corelate cu obiectivele generale ale disciplinei Limba 

şi literatura engleză pe de o parte, iar pe de altă parte cu cele ale disciplinei Educaţia spirituală, 

prin formarea recunoaşterii valorilor estetice, respectiv transferul de valori spirituale creştine 

prin literatură eclesiastică şi laică.  

Disciplina prin conţinuturile de învăţare specifice contribuie la recunoaşterea puterii de 

formare a comunităţii a patrimoniului cultural unitarian, la conştientizarea influenţei moştenirii 

spirituale unitariene asupra culturii universale, la realizarea conexiunii între estetica şi credinţa 

personală, la întărirea unui sistem de valori bazat pe educaţia religioasă. Prin însuşirea materiei 

de cultură unitariană elevii devin capabili de a înţelege mai bine orice tip de texte, vor cunoaşte 

situaţii din viaţă, de decizie, de dilemă morală şi modul de rezolvare al acestora, diferite modele 

de viaţă şi astfel de manifestări ale vieţii spirituale, care pot fi fructificate şi în viaţa personală. 

Disciplina poate contribui la îmbogăţirea lexică a elevilor. Structura unităţii de competenţă 

Literatura unitariană  a fost elaborat urmărindu-se: 

A. practica r aţională a limbii.  Prin dezvoltarea competenţelor de receptare şi 

producere, elevul va putea, în limitele cunoştinţelor dobândite, să decodifice şi să producă, 

atât oral cât şi în scris, mesaje corecte şi adecvate comunicativ. 

B. formarea şi dezvoltarea de competenţe de comunicare şi interacţiune. Elevul va 

fi capabil să utilizeze conştient şi adecvat funcţional modalităţi şi tehnici de comunicare şi 
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interacţiune (orală şi în scris) în diverse contexte comunicative. 

C. d ezvoltarea un or tehnici de munc ă intel ectuală în ved erea învăţării p e toată 

durata vieţii. Elevul va învăţa să utilizeze strategii şi tehnici de studiu prin care să valorifice 

cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate prin studiul altor discipline, inclusiv a disciplinelor 

teologice de specialitate, dintr-o perspectivă cross-curriculară, să utilizeze informaţii din 

tabele, scheme, să folosească dicţionare şi alte tipuri de lucrări de referinţă, alte surse de 

informare, inclusiv Internetul. 

În aceste condiţii, proiectarea curriculară porneşte de la patru puncte de reper: a) 

programele din clasele anterioare, b) unitatea de competenţă ”COMUNICARE ÎN LIMBA 

MODERNĂ”, c) documentele Comisiei Europene referitoare la dezvoltarea competenţelor 

cheie şi d) ”Cadrul European Comun de Referinţă  pentru limbi: învăţare, predare, evaluare” 

publicat de Consiliul Europei în 1998 şi revizuit în 2000. Din această perspectivă, curriculumul 

de faţă construieşte, pe baza achiziţiilor dobândite până la sfârşitul învăţământului gimnazial, 

competenţe de comunicare derivate dintr-un consens larg, european şi contribuie la dezvoltarea 

de competenţe cheie în patru dintre cele opt domenii de competenţe cheie identificate la nivel 

european: (2) comunicarea în limbi străine (Communication in foreign languages), (5) ”a 

învăţa să înveţi” (Learning to learn), (6) competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi 

civice (Interpersonal, intercultural, social and civic competences), (8) sensibilizarea la cultură 

(Cultural awareness), domenii asumate şi de sistemul de învăţământ românesc. 

Obiectivul fundamental al studierii modulului Literatura unitariană este achiziţionarea şi 

dezvoltarea de către elevi a competenţelor de comunicare necesare pentru o comunicare adecvată 

situaţional / acceptată social prin însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice, în 

conformitate cu ”Implementation of “Education & Training 2010” programme” (2003), la 

niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de Referinţă. 

Structura de competenţe corelate cu forme de prezentare a conţinuturilor oferă un cadru 

adecvat şi util pentru procesul de evaluare a învăţării, sprijinindu-l şi asigurându-i un caracter 

mai practic şi mai transparent. Astfel nivelul 1 de achiziţionare a competenţei de comunicare a 

elevilor va fi măsurat continuu şi sistematic în cadrul evaluării formative,  pe parcursul 

procesului didactic.  
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COMPETENŢE GENERALE 

1. Conştientizarea influenţei moştenirii spirituale unitariene asupra culturii universale 

2. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare 

3. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte 

4. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă 

5. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de cominucare 

 
 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

Pe parcursul studierii disciplinei Literatură creştină unitariană în clasele a IX-a şi a 

X-a la liceele teologice unitariene, profil teologic, se va avea în vedere cultivarea şi 

dezvoltarea la elevi a următoarelor valori şi atitudini: 

•  Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul 

lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare 

•  Conştientizarea rolului limbii moderne ca mijloc la patrimoniul culturii 

universale şi a celei americane în mod particular, conştientizarea 

influenţei moştenirii spirituale unitariene asupra culturii universale  

•  Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio-

culturale şi religioase specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte 

din literatura engleză  

•  Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea 

toleranţei faţă de civilizaţia cultura şi religia altor popoare 
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CLASA A IX-A 

 

COMPETENŢE SPECIFICE CORELATE CU FORME DE PREZENTARE  
A CONŢINUTURILOR ŞI CONŢINUTURILE 

 

1. Conştientizarea influenţei moştenirii spirituale unitariene asupra culturii universale  

Competenţe specifice Forme de prezentare a 
conţinuturilor 

Conţinuturi 

1.1 Recunoaşterea importanţei reformei 
religioase şi spirituale 
1.2 Conştientizarea rolului moştenirii 
spirituale unitariene în formarea societăţii 
şi asupra culturii maghiare 
1.3 Conştientizarea menirii enoriaşului 
unitarian  
1.4 Identificarea rolului protestantismului 
unitarian asupra dezvoltării culturii 
diferitelor popoare în limba lor maternă 

•  Discuţii 
•  Eseuri structurate / 
ghidate 

- formarea 
unitarianismului englez 
 
- biografia marilor 
scriitori şi gânditori 
unitarieni din secolul 
XIX. 

2. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare 

Competenţe specifice Forme de prezentare a 
conţinuturilor 

Conţinuturi 

2.1. Identificarea sensului global al unui 
mesaj  
2.2. Identificarea de informaţii cheie din 
texte autentice 
2.3. Identificarea de detalii din mesaje 
scrise (autentice) 
2.4.  Recunoaşterea organizării logice a 
unui paragraf / text literar  

• Texte autentice de 
complexitate medie: 
conversaţii, citite cu glas tare 
de către profesor, rapoarte 
orale, texte de informare 
generală 
•  Paragrafe / texte 
descriptive şi narative 
•  Prezentări orale (de 
dificultate şi lungime 
medie) pe teme de interes 

- opere literare de limbă 
engleză de la sfârşitul 
sec. XIX. 

3. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte 

Competenţe specifice Forme de prezentare a 
conţinuturilor  

Conţinuturi 

3.1. Descrierea (oral / în scris) a unor 
activităţi cotidiene, obiceiuri din 
societatea engleză, americană 
3.2 Relatarea conţinutului unei poezii, pe 
baza unui plan de idei dat 
3.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o 
temă de interes  
3.4 Relatarea sub formă de raport a 

•  Descrieri de persoane, 
situaţii 
•  Povestire orală  
•  Paragrafe  
•  Rapoarte orale / scrise 

scurte  
•  Redactări structurate  
•  Povestire scrisă 

- specificul 
unitarianismului englez 
 
- mari poeţi unitarieni de 

la începutul sec. XX. 
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desfăşurării unei activităţi de grup / 
proiect individual / activităţi cotidiene etc. 

 

4. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă 

Competenţe specifice Forme de prezentare a 
conţinuturilor  

Conţinuturi 

4.1. Formularea de idei/ păreri pe teme de 
interes în cadrul unei discuţii / în mesaje 
de răspuns 
 

•  Dialogul structurat  
•  Conversaţia cotidiană 
•  Mesaje personale 
•  Discuţia  

- opere de istorie a 
unitarianismului din 
Anglia 

5. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare 

Competenţe specifice Forme de prezentare a 
conţinuturilor TC 

Conţinuturi 

5.1. Utilizarea dicţionarului bilingv 
pentru traducerea unor texte funcţionale 
scurte din limba engleză în limba 
maghiară 
5.2. Sintetizarea sub formă de schemă / 
notiţe a conţinutului unui text scris  
5.3. Traducerea în şi din limba maghiară 
a unor texte scurte din domenii de interes 
utilizând dicţionarul 

•  Mesaje orale (înregistrate 
sau emise de profesor / 
elevi)  
•  Texte de informare 
generală  
•  Notiţe  
•  Tehnici de utilizare a 
dicţionarului bilingv  

•  Fragmente de texte 
literare de dificultate 
medie  

•  Texte literare scurte (în 
forma originală sau 
adaptate)  

– mari romancieri 
unitarieni din perioada 
interbelică 
T. S. Eliot 
E. E. Cummnings 

 
CONŢINUTURI RECOMANDATE  

  
Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în 

programă, se recomandă să fie utilizate conţinuturile din lista de mai jos.  
 
For Faith and Freedom: A Short History of Unitarianism in England by Charles A. 

Howe, publ. NY, 1997 
Samuel Taylor Coleridge: The Presence of Love 
Samuel Taylor Coleridge: Human LIfe 
Samuel Taylor Coleridge: To Nature 
Samuel Taylor Coleridge: Youth and Age 
Samuel Taylor Coleridge: Epitaph 
Robert Burns: Tam O’Shanter 
Robert Burns: Holy Willie’s Prayer 
Robert Burns: Address to a Haggis 
Robert Burns: Auld Lang Syne 
Robert Burns: Epistle to a Young Friend 
Charles Dickens: The Life of Our Lord 
Charles Dickens: A Christmas Carol 
Charles Dickens: Christmas Stories 
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Helen Beatrix Potter: The Tale of Peter Rabbit 
Rabindranath Tagore: Mind Without Fear 
Rabindranath Tagore: Purity 
Rabindranath Tagore: Strong Mercy 
Rabindranath Tagore: Only Thee 
Rabindranath Tagore: Signet og Ethernity 
 
 

FUNCŢII COMUNICATIVE 
 
Pe parcursul clasei a IX-a. se vor achiziţiona şi utiliza următoarele funcţii 

comunicative:  
- a descrie (persoane, atitudini, evenimente, locuri) 

- a trage concluzii 

- a exprima puncte de vedere personale 

- a folosi stilul literar (formal) 

- a-şi exprima acordul / dezacordul 

- a exprima motive 

- a sistematiza 

- a solicita şi a exprima o opinie 

- a exprima gusturi şi preferinţe 

- a solicita şi a oferi sfaturi 

- a formula / a accepta şi a refuza o invitaţie / ofertă 
- a exprima necesitatea / obligaţia de a face ceva 

- a formula scopul şi planul unei acţiuni 

- a încuraja / a avertiza pe cineva 

 

 

CLASA A X-A 

 

COMPETENŢE SPECIFICE CORELATE CU FORME DE PREZENTARE  
A CONŢINUTURILOR ŞI CONŢINUTURILE 

 

6. Conştientizarea influenţei moştenirii spirituale unitariene asupra culturii universale  

Competenţe specifice Forme de prezentare a 
conţinuturilor 

Conţinuturi 

1.4 Recunoaşterea importanţei reformei 
religioase şi spirituale 
1.5 Conştientizarea rolului moştenirii 
spirituale unitariene în formarea societăţii 
şi asupra culturii maghiare 

•  Discuţii 
•  Eseuri structurate / 
ghidate 

- formarea 
unitarianismului 
american 
 
- biografia marilor 
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1.6 Conştientizarea menirii enoriaşului 
unitarian  
1.4 Identificarea rolului protestantismului 
unitarian asupra dezvoltării culturii 
diferitelor popoare în limba lor maternă 

scriitori şi gânditori 
unitarieni americani din 
secolul XIX. 

7. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare 

Competenţe specifice Forme de prezentare a 
conţinuturilor 

Conţinuturi 

2.4. Identificarea sensului global al unui 
mesaj  
2.5. Identificarea de informaţii cheie din 
texte autentice 
2.6. Identificarea de detalii din mesaje 
scrise (autentice) 
2.4.  Recunoaşterea organizării logice a 
unui paragraf / text literar  

• Texte autentice de 
complexitate medie: 
conversaţii, citite cu glas tare 
de către profesor, rapoarte 
orale, texte de informare 
generală 
•  Paragrafe / texte 
descriptive şi narative 
•  Prezentări orale (de 
dificultate şi lungime 
medie) pe teme de interes 

- opere literare 
americane din sec. XIX., 
feminismul american 

3. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte 

Competenţe specifice Forme de prezentare a 
conţinuturilor  

Conţinuturi 

3.1. Descrierea (oral / în scris) a unor 
activităţi cotidiene, obiceiuri din 
societatea engleză, americană 
3.2 Relatarea conţinutului unei poezii, pe 
baza unui plan de idei dat 
3.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o 
temă de interes  
3.4 Relatarea sub formă de raport a 
desfăşurării unei activităţi de grup / 
proiect individual / activităţi cotidiene etc. 

•  Descrieri de persoane, 
situaţii 
•  Povestire orală  
•  Paragrafe  
•  Rapoarte orale / scrise 

scurte  
•  Redactări structurate  
•  Povestire scrisă 
 

- Specificul 
unitarianismului american 
 
- mari poeţi unitarieni 

americani de la începutul 
sec. XX. (scriitori de 
himnuri) 

8. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă 

Competenţe specifice Forme de prezentare a 
conţinuturilor  

Conţinuturi 

4.2. Formularea de idei/ păreri pe teme de 
interes în cadrul unei discuţii / în mesaje 
de răspuns 
 

•  Dialogul structurat  
•  Conversaţia cotidiană 
•  Mesaje personale 
•  Discuţia  

- opere de istorie a 
unitarianismului din 
America 

9. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare 

Competenţe specifice Forme de prezentare a 
conţinuturilor TC 

Conţinuturi 

5.4. Utilizarea dicţionarului bilingv 
pentru traducerea unor texte funcţionale 

•  Mesaje orale (înregistrate 
sau emise de profesor / 

– mari poeţi unitarieni 
din perioada interbelică 
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scurte din limba engleză în limba 
maghiară 
5.5. Sintetizarea sub formă de schemă / 
notiţe a conţinutului unui text scris  
5.6. Traducerea în şi din limba maghiară 
a unor texte scurte din domenii de interes 
utilizând dicţionarul 

elevi)  
•  Texte de informare 
generală  
•  Notiţe  
•  Tehnici de utilizare a 
dicţionarului bilingv  

•  Fragmente de texte 
literare de dificultate 
medie  

•  Texte literare scurte (în 
forma originală sau 
adaptate)  

T. S. Eliot 
E. E. Cummnings 
W.C. Williams 

 
CONŢINUTURI RECOMANDATE  

  
Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în 

programă, se recomandă să fie utilizate conţinuturile din lista de mai jos.  
 
Unitarianism in America: A history of It’s Origin and Development by George Willis 

Cooke, publ. NY, 2001 
101 Great American Poems – The American Poetry and Literary Project by Andrew 

Caroll, Dover Publications, NY, 1998 
Hannah Adams: The Truth and Excellence og the Christian Religion Exhibited 
Louisa May Alcott: Little Women 
Margaret Fuller: Women in the Nineteenth Century 
Edmund Hamilton Sears: It Came upon the Midnight Clear 
Edmund Hamilton Sears: The Fourth Gospel the Heart of Christ 
Frederick Lucian Homer: Unity Hymns and Carols 
Ralph Waldo Emerson: Self Reliance 
Ralph Waldo Emerson: Nature 
Ralph Waldo Emerson: Circles 
Henry W Longfellow: The Arrow and the Song 
Henry W Longfellow: The Builders 
Henry W Longfellow: The Children’s Hour 
Henry W Longfellow: The Day Is Done 
Henry W Longfellow: Paul Revere’s Ride 
Carl Sandburg: Chicago 
Carl Sandburg: Fog 
Carl Sandburg: I am the People, the Mob 
William Carlos Williams: The Great Figure 
William Carlos Williams: This Is Just to Say 
William Carlos Williams: The Red Wheelbarrow 
Thomas Stearns Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufroch 
Thomas Stearns Eliot: The Idea of a Christian Society 
Edward Estlin Cummnings: Since feeling is first 
 

FUNCŢII COMUNICATIVE 
 
Pe parcursul clasei a IX-a. se vor achiziţiona şi utiliza următoarele funcţii 

comunicative:  
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- a descrie (persoane, atitudini, evenimente, locuri) 

- a trage concluzii 

- a exprima puncte de vedere personale 

- a folosi stilul literar (formal) 

- a-şi exprima acordul / dezacordul 

- a exprima motive 

- a sistematiza 

- a solicita şi a exprima o opinie 

- a exprima gusturi şi preferinţe 

- a solicita şi a oferi sfaturi 

- a formula / a accepta şi a refuza o invitaţie / ofertă 
- a exprima necesitatea / obligaţia de a face ceva 

- a formula scopul şi planul unei acţiuni 

- a încuraja / a avertiza pe cineva 

 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE 

În procesul de predare învăţare a limbii engleze se vor folosi metode comunicative 

interactive, centrate pe elev, astfel încât acesta să poată utiliza limba engleză cât mai mult în 

activităţile la clasă, în situaţii specifice, comparabile cu cele din viaţa cotidiană. Se va 

accentua folosirea pragmatica a limbii engleze in toate situaţiile de predare/ învăţare. 

Pe parcurs ul procesului d e înv ăţare, p rofesorul va folosi  instrumente adecv ate 

evaluării continue a tu turor com petenţelor, astfel încât, la sfârşitul ce lor doi ani de  

studiu, elevul să fie capabil să susţină evaluarea de certificare a cunoştinţelor lingvistice 

la nivel A2, conform Cadrului European Comun de Referinţă. 

Procesul de formare / învăţare / instruire, privit global, la nivelul clasei, presupune: 

•  Parcurgerea traseului de la Proiectarea de la Curriculum-ul Naţional – la planificarea 

anuală – la  proiectarea unităţilor de învăţare; 

•  Transpunerea proiectului în activităţi didactice concrete; 

•  Evaluarea procesului care se desfăşoară în clasă în vederea reglării lui prin analiza 

feedback-ului obţinut. 
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EVALUAREA 

Evaluarea formativă, continuă şi regulată este implicită demersului pedagogic curent în orele 

de limbă modernă, permiţând, atât profesorului cât şi elevului, să cunoască nivelul de achiziţionare a 

competenţelor şi a cunoştinţelor, să identifice lacunele şi cauzele lor, să facă remedierile care se 

impun în vederea reglării (ajustării) procesului de predare / învăţare. Pentru a se realiza o evaluare 

cât mai completă a învăţării, este necesar să se aibă în vedere, mai ales în evaluarea formativă 

continuă, evaluarea nu numai a produselor activităţii şi învăţării elevilor, ci şi a proceselor de 

învăţare, şi a competenţelor achiziţionate, a atitudinilor dezvoltate, precum şi a progresului elevilor. 

Este evident că modalităţile (metode, instrumente) tradiţionale de evaluare nu pot acoperi toată 

această paletă de rezultate şcolare care trebuie evaluate. În aceste condiţii, pentru a putea obţine cât 

mai multe date relevante privind învăţarea, este necesar ca pentru evaluare profesorii să facă apel la 

metode şi instrumente complementare de evaluare.  

Pentru evaluarea formativă a achiziţiilor (în termeni cognitivi, afectivi şi performativi) 

elevilor, a competenţelor lor de comunicare şi inter-relaţionare şi a atitudinilor dezvoltate de 

aceştia, la orele de limbi moderne se recomandă utilizarea următoarelor metode şi 

instrumente: 

 Observarea sistematică (pe baza unei fişe de observare) 

 Tema de lucru (în clasă, acasă) concepută în vederea evaluării 

 Proiectul 

 Portofoliul 

 Autoevaluarea  


