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Notă de prezentare 
 

Introducerea clasei pregătitoare, alături de clasa I şi a II-a, în Ciclul achiziţiilor fundamentale, a 
condus la revizuirea planului cadru şi implicit a programelor şcolare. 

Programa şcolară de Comunicare în limba italiană maternă pentru învăţământul primar, clasa 
pregătitoare şi clasele I – a II-a reprezintă documentul curricular pe baza căruia se studiază această 
disciplină de către elevii etnici italieni care învaţă în unităţi de învăţământ/clase cu predare în limba română 
şi care şi-au exprimat opţiunea de a studia limba maternă în şcoală.  

Disciplina Comunicare în limba italiană maternă se înscrie în planul de învăţământ în aria 
curriculară Limbă şi comunicare alături de Comunicare în limba română şi opţionalele specifice 
domeniului. Acestei discipline îi sunt alocate 4-6 ore pe săptămână. La şcolile/secţiile/grupele cu predare 
în limba minorităţilor, care au optat pentru studiul limbii române după programa pentru şcolile cu predare 
în limba română, numărul de ore alocat pentru limba română va fi de 3-4 ore/săptămână. 

Programa de faţă îşi propune să înceapă structurarea comunicării orale şi scrise, limitându-se pentru 
clasa pregătitoare la contextele uzuale, respectiv acelea în care copilul de această vârstă se găseşte cel 
mai frecvent.  Programa este centrată pe dezvoltarea competenţelor de comunicare şi sugerează o gamă 
largă de activităţi prin intermediul cărora acestea se pot dezvolta.  

În elaborarea programei s-a ţinut seama de particularităţile de vârstă ale elevilor şi de ideea 
fundamentală că prima experienţă de învăţare a comunicării în limba maternă în context şcolar ar trebui 
să fie semnificativă, motivantă şi, de ce nu, una plină de bucurie. 

Astfel, în mod firesc, modelul propus este unul comunicativ-funcţional ce accentuează o dată în 
plus centrarea pe competenţe de comunicare, nu pe conţinuturi lingvistice. 

Programa pentru clasa pregătitoare include, pe lângă Nota de prezentare: 
- Competenţe generale ale disciplinei 
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 
- Sugestii metodologice 

La nivelul actualului curriculum, competenţele sunt definite în perspectivă europeană ca 
ansambluri structurate de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini dobândite prin învăţare, care concură la 
rezolvarea problemelor specifice unui domeniu, dar şi a unor probleme generale.  

Competenţele specifice sunt deduse din competenţele generale şi sunt vizate pe parcursul clasei 
pregătitoare; formulările atitudinale sunt urmărite însă pe întregul ciclu, fiind susţinute de activităţi diferite 
de la o clasă la alta. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului 
didactic pentru a reuşi să faciliteze dezvoltarea competenţelor. 

În clasa pregătitoare se recomandă activităţi prin care construirea comunicării să se realizeze 
într-o manieră sincretică, integrată. Perspectiva descriptivă trebuie să rămână doar o preocupare a 
specialiştilor, căci o astfel de abordare este artificială pentru realitatea vie a comunicării, pentru felul în 
care elevii din clasele   primare se raportează la lume şi o structurează prin intermediul limbajului.  

Programa a fost structurată pentru a oferi un parcurs curricular coerent, racordat la nevoile şi 
preocupările şcolarilor mici şi la nivel începător de achiziţie, în concordanţă cu profilul de formare specific 
Ciclului achiziţiilor fundamentale. Totodată, programa permite o abordare didactică flexibilă care lasă loc 
adaptărilor la grupul de copii din perspectiva opţiunilor metodologice ale fiecărui profesor. 
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Competenţe generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de 
comunicare cunoscute 

2. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii 
de comunicare 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în 
contexte de comunicare cunoscute 

4. Redactarea de mesaje simple în diverse situaţii de 

comunicare  



Clasa pregătitoare – Comunicare în limba italiană maternă 

 
4 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare  
 
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de  comunicare cunoscute 
 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

Până la finalul clasei pregătitoare vor fi 
formate următoarele competenţe: 

Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă derularea următoarelor activităţi: 

1.1. Recunoaşterea unor 
enunţuri în fluxul verbal 

- activităţi de ascultare de poveşti scurte prin lectura profesorului, 
casetelor audio, video etc. 

- activităţi de ascultare, vizând memorarea intonaţiei enunţurilor 
afirmative, negative, interogative, imperative, exclamative 

- răspunsuri la întrebări 
- activitati ludice 
- activităţi executate în baza indicaţiilor verbale  

1.2. Înţelegerea semnificaţiei 
globale a unui mesaj oral 
articulat clar şi rar 

 

- selectare şi ordonare de imagini 
- exerciţii de tipul “adevărat”/”fals” 
- exerciţii de recunoaştere a semnificaţiei textului audiat pe baza 

unor imagini prezentate 
- exerciţii de executare a unor instrucţiuni sau comenzi  
- reprezentarea prin pantomimă a unor mesaje audiate 
- exerciţii de răspuns la formule uzuale (la salut, la o cerere etc.) 
- exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu 

cele nonverbale 
- jocuri didactice 

1.3. Recunoaşterea sensului 
unor cuvinte  

 

- selectare de obiecte sau imagini 
- selectarea imaginii potrivite cuvântului ascultat 
- exerciţii de poziţionare în spaţiu a unor obiecte 
- stabilirea poziţiei sau succesiunii cuvintelor din enunţuri orale 
- punerea în corespondenţă a unui cuvânt rostit cu imaginea 

potrivită 

1.4. Identificarea silabelor şi a 
sunetului iniţial şi final în cuvinte 

clar articulate  

- exerciţii de identificare a sunetelor în diferite poziţii  
- exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe 
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă, să 

conţină sau să se termine cu o silabă dată 

1.5. Manifestarea curiozităţii 
faţă 

de receptarea semnificaţiei 

mesajelor orale în contexte de 
comunicare cunoscute 

- jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, vizând formarea 
comportamentului de ascultător activ 

- simulări ale unor situatii concrete de comunicare pe teme 
cotidiene concrete 

- jocuri de grup cu teme date 

 
 
2. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare  

 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

Până la finalul clasei pregătitoare vor fi 
formate următoarele competenţe: 

Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă derularea următoarelor activităţi: 

2.1. Articularea sunetelor, izolat 
şi în cuvânt sau în grupuri de 
cuvinte, respectând accentul şi 
intonaţia specifice limbii 
materne italiene 

- exerciţii de pronunţie 
- cântece, numărători ritmate 
- recitarea de poezii scurte 
- poezii mimate 
- jocuri cântate 
- reproducerea de ghicitori şi enunţuri scurte 
- formularea de enunţuri folosind cuvinte date 
- reglarea tonului, volumului şi vitezei vorbirii, prin rostirea repetată 

a aceluiaşi enunţ, cu schimbarea tonului, volumului sau vitezei 
vorbirii  



Clasa pregătitoare – Comunicare în limba italiană maternă 

 
5 

2.2. Reproducerea de enunţuri 
simple sau părţi ale unui enunţ 
folosind accentul şi intonaţia 
corespunzătoare intenţiei de 
comunicare 

 

- repetare după model 
- recitare de poezii, interpretare de cântece italiene 
- reproducerea unui mesaj scurt cu schimbarea intonaţiei, în 

funcţie de intenţia de comunicare (aserţiune, întrebare, 
exclamaţie, supărare, bucurie etc.) 

- simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri 
diferite  

- jocuri de rol 
- utilizarea formulelor specifice unor situaţii concrete de tipul: 

invitaţie, urare, prezentarea unor scuze etc. pentru a transmite 
intenţii, gânduri, sentimente etc. 

2.3. Formularea de întrebări şi 
răspunsuri pentru a înţelege 
sau transmite intenţii, gânduri, 
sentimente, realităţi din mediul 
apropiat 

 

- exerciţii de formulare de întrebări, folosind cuvinte de tipul: chi ?, 
dove..? , perché.....?, quando.....? etc. 

- formularea de întrebări pornind de la imagini date, fotografii etc. 
- formularea de răspunsuri la întrebări adresate în contexte reale 

sau simulate, de diferiţi interlocutori  
- exprimarea unor opinii proprii în legătură cu o situaţie reală sau 

imaginată 
- jocuri de recunoaştere a unui obiect prin prezentarea 

caracteristicilor acestuia  

2.4. Participarea la dialoguri 

scurte, în situaţii de comunicare 

uzuală 

- exersarea unor formule de salut, de adresare, prezentare şi 
solicitare, potrivite interlocutorului 

- exerciţii de exprimare a acordului/dezacordului într-o situaţie dată 
- dialoguri în diferite contexte, reale sau imaginare, pe teme de 

interes 
- exersarea unor reguli de comunicare eficientă: vorbire pe rând, 

ascultare, păstrarea ideii 
- participarea la jocuri de rol  
- activităţi în perechi şi în echipă 

2.5. Manifestarea curiozităţii 
pentru comunicarea despre  
elemente specifice etniei, în 
universul cunoscut  

- descrierea unor realităţi din viaţa de familie, din viaţa clasei şi a 
şcolii 

- activităţi de grup: audiţii, vizionări, recitări, serbări tradiţionale, 
prezentare de obiceiuri, prin utilizarea unor documente autentice 
(albume, vederi etc.) 

 
 
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute  

 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

Până la finalul clasei pregătitoare vor fi 
formate următoarele competenţe: 

Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă derularea următoarelor activităţi: 

3.1. Recunoaşterea unor 
cuvinte uzuale, din universul 
apropiat, scrise cu litere mari şi 
mici de tipar 

 

- exerciţii de identificare a literelor mari şi mici de tipar  
- exerciţii de identificare a silabelor în structura cuvintelor 
- exerciţii de recunoaştere a cuvintelor şi propoziţiilor în spaţiul 

grafic 
- observarea etichetelor din clasă: dulapuri, sertare, deasupra 

cuierelor etc. (etichetarea se realizează împreună cu copiii) 
- citirea globală a numelui scris cu litere de tipar pe dulăpior, la 

cuier, la colţul de prezentare al clasei, la responsabilităţi etc. 
- utilizarea jocurilor care au cuvinte scrise sub imagine 
- punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe 

cu imagini potrivite  
- jocuri cu foneme 
- jocuri cu cuvinte 
- realizarea unor colecţii de cuvinte utilizate frecvent: cuvinte 

scurte, familiare copiilor, care vor fi afişate în clasă 
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3.2. Desprinderea semnificaţiei 
globale din imagini/suită de 
imagini care prezintă întâmplări, 
fenomene, evenimente 
familiare  

- exerciţii de identificare a sensului textului pe baza imaginilor 
- exerciţii de corelare a sensului textului cu imaginile 

- formularea de răspunsuri ce presupun alegere duală/multiplă – 
Exemplu: „În prima imagine este Cenuşăreasa sau Frumoasa din 
pădurea adormită?” 

- *lectură după una sau mai multe ilustraţii/benzi desenate 

- prezentarea de albume personale cu fotografii sau imagini 

3.3. Manifestarea curiozităţii 
pentru decodarea semnificaţiei 
mesajelor exprimate în limbaj 
vizual sau verbal, în contexte  
cunoscute 

 

- observarea (intuitivă) a cărţilor de diverse forme, dimensiuni, 
grosimi, cu sau fără imagini etc. 

- răsfoirea de cărţi în colţul amenajat cu o mini-bibliotecă, în 
biblioteca şcolii etc. 

- *observarea şi stabilirea de asemănări şi diferenţe între suporturi 
de lectură variate – Exemplu: carte de colorat, carte de poveşti cu 
ilustraţii, carte ce conţine doar text etc. 

- *observarea amplasării imaginilor în raport cu textul 
- *„citirea” imaginilor 3D din revistele pentru copii 
- audierea unei poveşti, însoţită/urmată de răsfoirea cărţii ce 

conţine textul şi observarea imaginilor  
- jocuri de rol: „La librărie”; „Toneta cu reviste” etc. 

 
 
4. Redactarea de mesaje simple în diverse de situaţii de comunicare 
 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

Până la finalul clasei pregătitoare vor fi 
formate următoarele competenţe: 

Pe parcursul clasei pregătitoare se recomandă derularea următoarelor activităţi: 

4.1. Reproducerea unor mesaje 

simple, în contexte uzuale de 

comunicare  

- confecţionarea de felicitări şi bileţele cu litere mari de tipar rupte 
sau decupate din reviste, ziare etc.  

- jocuri didactice 

4.2. Trasarea elementelor 
grafice şi a contururilor literelor, 
folosind resurse variate 

 

- pipăirea literelor din plastic/din alfabetarul magnetic sau tipărite în 
relief pe diferite suporturi 

- construirea literelor din şenile, plastilină, pastă de modelaj, “fir” de 
hârtie creponată sau hârtie reciclată răsucită etc.  

- exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor 
prin colorare, haşurare în interiorul unui contur, înşirare de 
mărgele, modelarea plastilinei, ruperea hârtiei după un contur etc. 

- poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul 
corp 

- orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta, stânga etc. 
- exersarea poziţiei corecte la scris  
- utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/de scris 
- scrierea pe diferite suporturi şi cu diferite instrumente a unor 

litere, modele liniare, simboluri etc. 
- realizarea unui alfabetar prin desenarea „chipului literei” 
- trasarea de litere mari şi mici de tipar după contur dat sau prin 

unirea punctelor, folosind instrumente diferite de scris (pensulă, 
carioca, creioane colorate, stilou etc.) 

- scrierea elementelor grafice  de dimensiuni şi culori variate 
(mari/mici, groase/subţiri), pe foaie velină sau pe spaţii de 1-2 cm 

- jocuri de tip labirint 
- realizarea unor lucrări plastice, decorative (folosind linia şi 

punctul), utilizând instrumente diferite 
- transcrierea prin „fotografiere vizuală” a unor cuvinte cu 

semnificaţie pentru copii: numele părinţilor, fraţilor, bunicilor etc. 

*4.3. Exprimarea de idei, trăiri 
personale şi informaţii  prin 
intermediul limbajelor 
neconvenţionale 

- „scrierea” de bileţele cu mesaje diverse, folosind desene, 
simboluri (inventate spontan sau stabilite anterior) etc.  

- exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutorul desenului 
sau prin simboluri – Exemplu: <<Cum putem arăta prin „scris” ce 
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frumoasă  e primăvara?>> 
- etichetarea originală a unor obiecte personale  
- confecţionarea unor mini-cărţi pe teme familiare, în care se vor 

folosi limbaje neconvenţionale 
- organizarea în clasă a unui colţ/panou intitulat “Peretele vorbitor”,  

în  care copiii să-şi poată lăsa mesaje şi  informaţii pe o temă  
aleasă de ei, în cadrul unui proiect (prin desene, cuvinte şi  
simboluri)  

4.4. Manifestarea interesului 
pentru schimbul de mesaje 
scrise, într-o varietate de 
limbaje, în contexte cunoscute 

- organizarea de concursuri – Exemplu: „Cine realizează cel mai 
interesant colaj/puzzle/desen/poster din desene/cuvinte/alte 
simboluri?” 

- crearea de ecusoane personalizate (cu simboluri, cuvinte sau 
imagini)  

- crearea unui orar pe un cod de culori sau simboluri  
- completarea jurnalului clasei folosind desene, fotografii, simboluri 
- confecţionarea unor mini-cărţi cu imagini, desene, text scris, 

simboluri, pe teme familiare copiilor 
- crearea de povestiri în grup, spuse şi ilustrate de copii şi scrise 

de adult  

- *poveşti despre istoria scrisului de-a lungul timpului 

 
 

Sugestii metodologice 
 
Repere generale 

Actuala programă urmăreşte să pună în centrul preocupărilor cadrului didactic dezvoltarea 
capacităţii copilului de a-şi comunica propriile idei, opinii, gânduri şi sentimente, într-un mod accesibil. Se 
urmăreşte apropierea copiilor de lumea cărţilor, de mijloacele de informare, de ceilalţi copii. 

 
Conţinuturile învăţării 

1. Formarea capacităţii de citire/lectură 

 Materiale tipărite – cartea (de colorat, cu ilustraţii, cu text şi ilustraţii), reviste pentru copii, 
enciclopedii pentru copii, afişe etc. (recunoaştere) 

 Organizarea textului scris (copertă, pagină, titlu, rând, coloană). Direcţii de orientare în pagină. 

 Semne, simboluri, imagini  
a) Indicatoare (recunoaşterea lor în situaţii concrete, fără a se impune memorarea 

semnificaţiei acestora)  
b) Imaginile  
c) Literele mari şi mici de tipar ale alfabetului   
d) Semne de punctuaţie (recunoaştere) 

 Lectura după imagini (recunoaşterea mesajelor transmise prin imagini). 

 Citirea cuvintelor (se utilizează doar cuvinte scurte scrise din  2-4 litere de tipar, care nu conţin 
grupuri de litere, grupuri vocalice sau aglomerări de consoane şi care reprezintă obiecte familiare 
sau obiecte care au semnificaţie pentru elevi). 

 Citirea de texte scurte, pentru redactarea cărora s-au folosit cuvinte uzuale 

2. Formarea capacităţii de comunicare 

 Comunicarea orală 

Comunicarea orală – dialoguri pe teme familiare şi de interes pentru copii  

Formularea mesajului oral: 
- Cuvântul - element de comunicare. Utilizarea formelor corecte ale cuvintelor din vocabularul activ 

Propoziţia/enunţul - alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte, fiinţe, aspecte ale vieţii 
cotidiene, fapte şi întâmplări din viaţa personală, personaje din poveşti  etc. 

- Dialogul - convorbirea între două sau mai multe persoane. Formule elementare de salut, de 
prezentare, solicitare, exprimare a acordului şi dezacordului etc. Comportamentul de vorbitor, 
respectiv ascultător (reguli elementare de comunicare eficientă) 
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Pentru contextualizarea actelor de vorbire se recomandă discuţii libere sau dirijate pe teme ca: 
familia, jocuri, jucării, prieteni, întâmplări din viaţa proprie, întâmplări din poveşti cunoscute, plante şi 
animale, anotimpuri, mijloace de transport, evenimente semnificative pentru copii, desene animate, reguli 
de comportare în societate, de igienă personală etc. 
 

 Comunicarea scrisă 

Procesul scrierii: Instrumente de scris (creioane, creioane cerate, carioca, pensula pentru acuarele, 
stiloul) - utilizarea corectă a acestora 

Organizarea scrierii. Spaţiul destinat scrierii (pe suporturi diferite). Direcţii de scriere. Elemente 
grafice utilizate în procesul scrierii. Scrierea în duct continuu a unor elemente grafice, în situaţii de joc 

Scrierea literelor mari şi mici de tipar (prin desenare si copiere)  

Scrierea prin imitaţie a cuvintelor (a unor cuvinte din 2-4 litere, care au semnificaţie pentru copii, de 
exemplu numele propriu) 
 
3.  Elemente de construcţie a comunicării 

 Propoziţia. Formularea de scurte propoziţii logice pe teme familiare 

 Cuvântul - element de comunicare 

 Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe (cu scopul pronunţiei corecte şi a identificării structurii 
fonetice a cuvântului) 

 Sunetul. Diversitatea sunetelor (vorbite, cântate, din natură). Evidenţierea locului sunetului în 
cuvânt (la început, la sfârşit, în interior) 

 Accent şi intonaţie (afirmativă, negativă, exclamativă, interogativă) 

 Numerele până la 10 

 Pronumele personal 

 Verbele avere şi essere (asimilate în mod intuitiv) 
 

Strategii didactice 

Pentru eficienţa învăţării copiilor din clasa pregătitoare trebuie să ne raportăm la lumea lor, 
respectiv la universul imediat, tangibil, la îndemână. Dar foarte adesea acest univers este şi o creaţie a 
copilului - care arareori stă locului! Elevul meştereşte câte ceva în permanenţă - desenează, modelează, 
rupe şi lipeşte, îngână o melodie cunoscută sau doar de el ştiută. 

Deci, o primă sugestie metodologică se referă la folosirea nonverbalului pentru intuirea 

conceptelor, fie că e vorba de nume de obiecte sau de acţiuni, fie că e vorba de filtre de comunicare de 

tipul funcţiilor limbii/actelor de vorbire. Dacă profesorul mimează acţiunea de a se ridica/sta jos atunci 
când enunţă aceste activităţi, pentru elev va fi mult mai clar despre ce este vorba. În acelaşi context, 
învăţarea va fi facilitată dacă elevii sunt stimulaţi să combine verbalul (ceea ce au receptat sau ceea ce 

exprimă) cu limbajul corporal, vizual sau muzical.  

O altă sugestie se referă la abordarea ludică: tot ceea ce se întâmplă la ”ora” de comunicare în 
limba italiană ar trebui să se deruleze sub forma unei suite de jocuri sau antrenamente amuzante. Din 
spaţiul clasei nu trebuie să lipsească jucăriile. Profesorul are posibilitatea să realizeze jucării simple (din 
materiale reciclabile) cu elevii mai mari, în cadrul unor proiecte. Aceste jucării pot fi apoi folosite la cei 
mici, unde apar adesea ameliorări de design - copiii pot colora, adăuga accesorii - ceea ce reprezintă tot 
atâtea contexte de învăţare (învăţarea unor calităţi şi exprimarea unei descrieri rudimentare - Exemplu: X 
e roşu!). 

Foarte importantă este şi învăţarea în context. Dezvoltarea competenţelor de comunicare are loc 
în contexte de comunicare şi, bineînţeles, cu un scop inteligibil copiilor. În absenţa contextului, elevii 
ajung să recite doar cuvinte şi fraze memorate fără să poată să le transfere apoi în alte situaţii. De altfel, 
oricine învaţă mult mai bine dacă înţelege de ce învaţă ceea ce învaţă.  

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. Abordarea comunicativ-
funcţională impune metodele de evaluare complementare cum ar fi: proiectul, portofoliul dar şi 
autoevaluarea. 

Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a 
competenţelor dobândite de către copii în contexte non-formale sau informale. Evoluţia copilului va fi 
înregistrată, comunicată şi discutată cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, 
încurajat şi valorizat progresul fiecărui copil.  


