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Alinierea procesului de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) în ciclul liceal la 
standardele europene

1. Cuvânt înainte
Dragi cititori,
În mod paradoxal, cuvântul înainte este cel din urmă text care se redactează, la 

capătul unor întreprinderi laborioase de felul celei despre care urmează să vorbim aici. 
Cunoaştem cu toţii sentimentul că, în ciuda spaţiului generos avut la dispoziţie, ceva ne-a 
scăpat şi n-am reuşit, în sufi cientă măsură, să punem punctul pe „i”. Lucrurile nu par mai 
simple nici la redactarea cuvântului înainte: nu ştii niciodată cum să surprinzi mai bine, 
în doar câteva rânduri, esenţa unui material vast, oricât de familiar ţi-ar fi . Însă, fără doar 

şi poate, bucuria acestui moment este greu de egalat, căci el marchează o adevărată eliberare de frământările 
ce au însoţit strădaniile autorilor de a produce un material valoros şi cu adevărat folositor.

Cu atât mai mult, când vine vorba despre unul dintre rezultatele unui proiect mamut, scrierea rândurilor 
de faţă ne prilejuieşte o mare bucurie, dat fi ind că marchează un moment important al unui drum lung, început 
cu mai bine de un an în urmă, mai precis la 1 octombrie 2010, când a debutat implementarea proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/63909, Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau limba 
română minorităţilor naţionale. Astfel, ne revine plăcuta misiune de a vă prezenta suportul de curs, aferent 
programului P6, ultimul din seria celor trei programe de evaluare pe care ne-am propus să le dezvoltăm, să 
le acredităm şi să le furnizăm în cadrul acestui proiect. Este vorba despre un volum la care noi, autorii, visăm 
de mult timp şi în întâmpinarea căruia sperăm ca dumneavoastră, cei preocupaţi de fundamentarea ştiinţifi că 
a procesului de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) şi de alinierea acestuia la standardele 
europene, să veniţi cu acelaşi entuziasm. Nu avem de gând să depănăm aici  întreaga poveste a felului în care 
s-a născut ideea proiectului care a făcut posibilă apariţia acestui material, însă câteva cuvinte despre cei care 
s-au străduit să afl e care sunt nevoile dumneavoastră şi să vă ofere un sprijin în munca de evaluare a limbii 
române ca limbă nematernă se cuvin a fi  spuse.

2. Cine suntem noi?
Proiectul a fost iniţiat de către Departamentul de limbă, 

cultură şi civilizaţie românească al Facultăţii de Litere din cadrul 
Universităţii Babeş-Bolyai, în calitate de benefi ciar al acestui 
proiect, având ca partener fi rma Learn&Vision din Cluj-Napoca. La 
Departamentul nostru se predă limba română ca limbă străină încă 
din 1974. Ani la rând s-au perindat prin Facultatea de Litere studenţi 
străini din toate colţurile lumii, care doreau să urmeze cursuri 
universitare sau postuniversitare în limba română. Observând 
progresele înregistrate de aceştia, în numai câteva luni de zile, în 
învăţarea limbii române şi cunoscând rezultatele puţin satisfăcătoare 
ale elevilor aparţinând altor etnii la probele de limba română (teze 
unice, examene de capacitate sau de bacalaureat), care au stârnit 
atâtea discuţii şi comentarii în media vizavi de cele mai nimerite 
metode de predare a limbii române la aceşti elevi, am considerat că 
este fi resc să exploatăm experienţa acumulată de noi în munca de 
predare a românei ca limbă străină (RLS), spre a veni în sprijinul 
celor care se străduiesc să găsească cele mai potrivite metode şi 
instrumente didactice în activitatea de predare a RLNM. 

După cum  spuneam, domeniul în care îşi desfăşoară activitatea 
didactică şi de cercetare membrii departamentului nostru este româna ca limbă străină. Fără nicio îndoială, e 
vorba de un domeniu destul de vitregit al ştiinţelor fi lologice, despre care s-a spus, nu de puţine ori, că n-ar fi  
decât un fenomen „conversaţional” primitiv, imposibil de ridicat la rang academic.  Cei care, vreme de aproape 
40 de ani, au predat limba română străinilor şi sunt la curent cu literatura ştiinţifi că axată pe didactica predării 
limbilor străine, înţeleg foarte bine că asemenea prejudecăţi s-au prelungit neîngăduit de mult şi că, astăzi, 
nu e cazul să mai avem asemenea complexe şi să desconsiderăm un întreg domeniu cu metode şi obiective 
specifi ce,  care oferă tinerilor cercetători posibilităţi extrem de generoase de cercetare. Studiile numeroase 
de didactică a limbilor străine publicate în cazul altor limbi, materialele şi instrumentele didactice  moderne 
destinate predării acestora vorbitorilor non-nativi, precum şi documentele elaborate de instituţiile europene 
abilitate să conceapă şi să impună o politică lingvistică unitară şi coerentă la nivel european ne arată care este 
modelul pe care ar trebui să-l urmăm şi  în ce stadiu s-ar cuveni să se afl e, în momentul de faţă, cercetările în 
domeniul limbii române ca limbă străină şi, în sens mult mai larg, al limbii române destinate vorbitorilor non-



nativi, pentru care româna este o limbă nematernă (RLNM). 
Din păcate, în ciuda eforturilor făcute de specialiştii din domeniu pentru a umple golurile existente, 

dispunem de prea puţine materiale care să asigure o fundamentare cu adevărat ştiinţifi că a domeniului şi care să 
limiteze abordările intuitive ce predomină în practica predării/evaluării limbii române vorbitorilor non-nativi, 
fi e ei cetăţeni străini (RLS) sau cetăţeni români aparţinând minorităţilor naţionale (RLNM). Vom invoca, aici, 
un prim element care împiedică standardizarea procesului de predare/evaluare a limbii române şi alinierea 
acestuia la standardele europene: lipsa unei descrieri a nivelurilor de competenţă lingvistică corespunzătoare 
Cadrului european comun de referinţă pentru limbi (CECR), în care să se prezinte detaliat structurile morfo-
sintactice, actele de vorbire şi inventarul lexical specifi c fi ecărui nivel. O asemenea descriere a fost realizată 
doar pentru Nivelul Prag, în 2002, de către o echipă de cercetători de la UBB, însă, în ceea ce priveşte profi lul 
celorlalte niveluri, domneşte în continuare o confuzie totală în rândul autorilor de manuale, al cercetătorilor şi 
al practicienilor, deopotrivă. De asemenea, avem prea puţine manuale moderne de limba română organizate 
pe nivelurile corespunzătoare CECR, nu s-au elaborat manuale noi pentru limbajele specializate, dar nici 
sufi ciente manuale adecvate nevoilor germanofonilor, francofonilor, anglofonilor, despre a căror necesitate s-a 
discutat, în nenumărate rânduri, la diferite congrese şi simpozioane ce au reunit specialiştii din domeniu etc. 

Lipsa unor preocupări ştiinţifi ce mai serioase, capabile să scoată domeniul RLNM din impas şi să-l 
alinieze la ceea ce se întâmplă la nivel european şi mondial, se explică, într-o anumită măsură, prin absenţa 
oricărei forme de specializare pentru acest domeniu la nivel licenţă sau masterat, aşa cum există în alte ţări 
(Franţa, Germania, Cehia, Polonia etc.) şi cum ar fi  normal să se întâmple şi în cazul limbii române. Necesitatea 
unei asemenea specializări decurge, logic, dintr-un principiu ştiinţifi c elementar, şi anume acela că o limbă se 
predă după cu totul alte principii, metode şi strategii în cazul vorbitorilor nativi, comparativ cu cele utilizate în 
cazul vorbitorilor non-nativi. Chiar pentru profesorii care au absolvit specializarea limba şi literatura română, 
distanţarea de limba maternă şi abordarea ei ca limbă „nematernă” se face cu destulă difi cultate şi numai o 
experienţă îndelungată de predare a RLNM sau o specializare adecvată sunt în măsură să asigure formarea 
necesară unui cadru didactic însărcinat să lucreze cu vorbitorii non-nativi.

Totuşi, vă anunţăm cu satisfacţie că, în momentul de faţă, în facultatea noastră funcţionează un modul 
opţional de masterat intitulat Româna ca limbă străină (RLS), cu o durată de trei semestre, singurul de acest fel 
din România, menit să le ofere studenţilor noştri masteranzi o minimă iniţiere în domeniu. Interesul deosebit 
al studenţilor pentru teoria şi practica predării RLS, ca şi pentru munca de cercetare şi elaborare de materiale 
şi instrumente didactice adecvate publicului ţintă şi pretenţiilor timpurilor pe care le trăim ne-a demonstrat că 
noua generaţie a scăpat, din fericire, de prejudecăţile bătrânilor fi lologi, fi ind capabili să vadă în această ramură 
a ştiinţelor fi lologice promisiunea unor noi direcţii de cercetare. Graţie acestui modul, am reuşit să întărim 
rândurile entuziaştilor dornici să contribuie la elaborarea unor materiale didactice care să acopere neajunsurile 
– deloc puţine – ale domeniului şi să ajute la alinierea românei la standardele şi tendinţele înregistrate în cazul 
altor limbi, impuse de departamentele de politici lingvistice care funcţionează la nivel european. Rezultatele 
funcţionării acestui modul n-au întârziat să apară. Avem deja doi tineri care şi-au ales drept subiect al tezei de 
doctorat teme legate de RLS şi care fac parte din echipa de implementare a proiectului. De altfel, printre autorii 
volumului se numără şi doi dintre absolvenţii acestui modul de masterat, care au lucrat sub îndrumarea 
cadrelor cu experienţă în predarea RLS de la departamentul nostru, dar şi în colaborare cu cadre didactice care 
au ani buni de experienţă în predarea/evaluarea RLNM la ciclul liceal - o combinaţie cât se poate de benefi că, 
socotim noi, pentru calitatea materialului pe care vi-l prezentăm în continuare.

Dacă adăugăm la reuşita acestui modul de masterat (la care s-au înscris, de pildă, numai în anul 
universitar trecut, 33 de studenţi) materialele elaborate în instituţia noastră în ultimii ani:

 ■ Nivel prag. Pentru învăţarea limbii române ca limbă străină, Strasbourg, Consiliul Europei (autori Victoria 
Moldovan, Liana Pop, Lucia Uricaru), singura descriere existentă în cazul limbii române;



 ■ primele exerciţii audio pentru RLS, organizate pe cele şase niveluri de competenţă lingvistică 
corespunzătoare CECR, material care propune modele de exerciţii pentru dezvoltarea competenţei de 
înţelegere după auz în limba română - Platon, Elena, Sonea, Ioana, Vîlcu, Dina, 2010, Exerciţii audio. 
Româna ca limbă străină (RLS). A1, A2, B1, B2, C1, C2, Cluj-Napoca, Editura Efes;

 ■ testele pe nivel publicate în 2008, Medrea, Anca, Platon, Elena, Sonea, Ioana, Vesa, Viorica, Vîlcu, 
Dina, Teste de limba română ca limbă străină - A1, A2, B1, B2, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, elaborate 
în cadrul departamentului nostru, în calitate de membri observatori ai ALTE (Asociaţia testatorilor de 
limbi din Europa), ca etapă semnifi cativă, impusă de această organizaţie spre a putea deveni membri cu 
drepturi depline în viitorul apropiat;

 ■ testele elaborate pentru Institutul Limbii Române din Bucureşti şi folosite pentru sesiunile de evaluare 
a competenţelor lingvistice în limba română, organizate de ILR anual la Paris;  

 ■ suporturile de curs pentru nivelul A1-A2, B1-B2 şi pentru cursul de cultură şi civilizaţie  românească, 
ce aşteaptă să vadă lumina tiparului, afl ându-se, în prezent, într-o fază de testare;

 ■ o serie de Caiete didactice pentru nivelurile A1 şi B1, realizate împreună cu studenţii de la modulul 
opţional de RLS, afl ate sub tipar, socotim că putem fi  optimişti în privinţa destinului domeniului RLS-
RLNM în următorii ani.
Pentru a fi  sufi cient de convingători în privinţa calităţii programelor de formare pe care le-am dezvoltat 

în cadrul acestui proiect şi pe care vi le propunem în continuare, trebuie să insistăm asupra rezultatelor 
deosebite obţinute de echipa noastră în practica predării limbii române studenţilor străini. Astfel, în fi ecare an 
universitar, la întâi octombrie, încep cursul de limba română studenţi străini afl aţi la un nivel zero de cunoaştere 
a limbii române. După două luni de curs intensiv, aceştia ajung deja la nivelul A1, după încă aproximativ două 
luni, la nivelul A2, astfel încât, la începutul lunii iunie, ei sunt în măsură să promoveze examenul de nivel 
B2, care le permite ca, în toamnă, să se înscrie la cursuri de specialitate - medicină, ştiinţe economice, studii 
europene, ştiinţe politice, informatică etc. - în limba română. Iată că, în numai nouă luni, după aproximativ 700 
de ore de limba română, în care nu se foloseşte o altă limbă de contact decât limba română şi în care se aplică 
metode şi tehnici de predare specifi ce domeniului, se obţin perfomanţe care ne îndreptăţesc să afi rmăm că 
strategiile puse în aplicare şi-au dovedit pe deplin efi cienţa în asigurarea achiziţionării limbii române într-un 
timp atât de scurt. 

Rezultate comparabile s-au obţinut, de-a lungul timpului, şi cu studenţii internaţionali ai UBB: studenţi 
Erasmus, studenţi cu diplomă dublă, doctoranzi străini, CEEPUS, DAAD etc., cu alte categorii de public, de 
tipul interpreţilor de la Parlamentul European sau de la Consiliul Europei, precum şi cu oamenii de afaceri ai 
marilor companii străine care au solicitat cursuri de limba română la universitatea noastră. 

Din moment ce, conform Cartei europene pentru limbile regionale sau minoritare din 22 iunie/1992, 
„Protecţia şi încurajarea limbilor regionale sau minoritare nu trebuie să se facă în detrimentul limbilor ofi ciale 
şi al necesităţii de a le însuşi”, considerăm că este de datoria specialiştilor în RLNM să contribuie la sprijinirea 
învăţării limbii române ca limbă ofi cială de către minorităţi, cu scopul de a facilita integrarea acestora în cât mai 
multe din compartimentele vieţii socio-culturale, economice şi pentru încurajarea comunicării interculturale 
între populaţia majoritară şi cea minoritară. 

Pornind de la principiul fundamental conform căruia tehnicile 
de predare şi tipul de abordare în procesul didactic de predare/
evaluare a RLNM sunt diferite de cele aplicate în cazul limbii 
materne, sperăm că, prin intermediul acestor programe de formare, 
vom reuşi să schimbăm mentalităţi, oferind soluţii care să aşeze 
întreaga practică a predării RLNM pe alte fundamente. Chiar dacă 
pare un obiectiv ambiţios, ne dorim ca aceia dintre dumneavoastră 
care veţi urma programele noastre de formare să exploataţi din 
plin studiile teoretice şi mostrele de activităţi practice postate pe 
platforma electronică a proiectului, realizând, simultan, un schimb 
de bune practici cu toţi cei antrenaţi în procesul de predare/
învăţare/evaluare a RLNM. Sigur că nu avem ambiţia că vom putea 
rezolva toate problemele. Suntem convinşi însă că sugestiile noastre 
cu privire la cele mai potrivite strategii de lucru ce trebuie aplicate 
pentru ca elevii de altă etnie să-şi însuşească cât mai rapid şi mai 
bine limba română vor face ca rezultatele lor la evaluările naţionale 
să se îmbunătăţească, iar ritmul în care se însuşeşte limba română 
să se accelereze, astfel încât, organizând corespunzător predarea 
limbii române încă din ciclul primar, să nu se mai ajungă la situaţia 
în care elevii intră în liceu cu un nivel A1-A2 de cunoaştere a limbii 
române, în condiţiile în care doar nivelul B1 le-ar permite să facă faţă 
cu succes cerinţelor programei şcolare liceale. 



3. Descrierea proiectului
Înainte de a vă vorbi mai detaliat despre conţinutul propriu-zis al primului program din seria celor 

unsprezece, se cuvine să vă reamintim datele generale legate de identitatea proiectului nostru.

3.1. Obiective:
Proiectul Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română 

minorităţilor naţionale este un  proiect cofi nanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea 
resurselor umane în educaţie şi formare profesională”, având ca perioadă de implementare intervalul 1 
octombrie 2010 – 30 septembrie 2013.   

Aşa cum aţi înţeles, probabil, încă din primele rânduri ale acestui cuvânt înainte, este vorba despre 
un proiect mamut, care are ambiţia de a oferi unsprezece programe de formare, menite să contribuie la 
îndeplinirea obiectivului general al proiectului nostru, care, după cum reiese şi din denumirea sa, este acela de a 
asigura perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română elevilor proveniţi din rândul minorităţilor 
naţionale (maghiară, germană, rromă, ucraineană etc.), în vederea creşterii calităţii procesului de predare /
învăţare/evaluare a românei ca limbă nematernă (RLNM), profesionalizarea şi alinierea acestuia la standardele 
europene. Pentru a infl uenţa favorabil calitatea procesului predare/învăţare/evaluare a românei ca limbă 
nematernă, ne-am propus să atingem următoarele obiective specifi ce: 

 ■ Dezvoltarea competenţelor de predare diferenţiată a RLNM, conform  nevoilor specifi ce vorbitorilor 
non-nativi, prin intermediul a trei programe de formare (P1-P3), axate pe profesionalizarea procesului 
de predare/învăţare a RLNM în ciclul primar (P1), gimnazial (P2) şi liceal (P3). Pentru fi ecare din aceste 
programe urmate şi promovate, cadrele didactice vor avea posibilitatea de a obţine 25 de credite;

 ■ Dezvoltarea capacităţii de utilizare a Cadrului European Comun de Referinţă (CECR), în vederea 
standardizării  procesului de evaluare, este obiectivul aferent programelor P4-P6, ce vizează 
standardizarea procesului de evaluare a RLNM la ciclul primar (P4), gimnazial (P5) şi liceal (P6). 
Numărul de credite acordat este tot 25, pentru fi ecare program urmat şi promovat; 

 ■ Dezvoltarea competenţelor de proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor didactice prin 
însuşirea unei pedagogii centrate pe elev  reprezintă obiectivul urmărit prin intermediul programelor 
P7-P8, două programe de pedagogie-metodică, unul pentru învăţământul primar (P7) şi celălalt pentru 
învăţământul secundar (P8), prin care se vor putea obţine 30 de credite;

 ■ Dezvoltarea competenţelor social-civile şi a atitudinilor de empatie culturală intră în atenţia 
programelor P9-P10, cele două programe de educaţie multiculturală - unul fi ind destinat învăţământului 
primar (P9), iar celălalt, învăţământului secundar (P10) - oferind, de asemenea, posibilitatea obţinerii a 
25 de credite;

 ■ Nu în ultimul rând, ne propunem dezvoltarea competenţelor de utilizare a tehnologiilor informaţiei 
şi comunicării (TIC) şi de integrare a lor în procesul de predare a RLNM, prin intermediul unui program  
de TIC (P11), nivel intermediar, de 25 de credite.

3.2. Publicul-ţintă  
Proiectul nostru se adresează cadrelor didactice care predau RLNM în trei zone 

de dezvoltare ale României (vest, nord-vest şi centru), cu concentraţia cea mai mare de 
cetăţeni de altă etnie decât cea română. Conform Institutului Naţional de Statistică, în 
2008-2009, în România studiau în limba minorităţilor 199.207 elevi. Proiectul îşi propune 
să perfecţioneze 1250 de cadre didactice care predau limba română acestor elevi: 875 din 

ciclul primar, 250 din ciclul gimnazial şi 125 din ciclul liceal.
Am prevăzut ca selecţia participanţilor să se facă pe bază de înscriere, după principiul „primul venit, 

primul servit”. Se va ţine cont şi de faptul că, pentru a se putea forma o grupă în zona dorită, trebuie să existe 
sufi cienţi solicitanţi pentru a constitui o grupă. Singura condiţie este ca fi ecare candidat să desfăşoare activităţi 
în predarea RLNM fi e la clase formate integral din elevi de altă etnie, fi e la clase în care cel puţin 20% dintre 
elevi provin din rândul minorităţilor naţionale.

3.3. Activităţile şi rezultatele proiectului
 ■ A1. Pentru asigurarea calităţii programelor de formare dezvoltate şi furnizate de către experţii angajaţi 

în proiect, prima activitate planifi cată a fost furnizarea unui program de formare pentru formatori, 
acreditat CNFPA. Rezultatele acestei activităţi au constat în 77 de formatori formaţi şi certifi caţi CNFPA, 
precum şi 71 de subvenţii acordate acestora sub formă de premiu;

 ■ A2. Această activitate a prevăzut realizarea unor anchete sociologice pentru analiza detaliată a 
nevoilor grupului-ţintă, necesare pentru defi nirea programelor de formare a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar care predau RLNM. Rezultatele acestor studii şi analize au constat în trei 
rapoarte de analiză;

 ■ A3. În cadrul activităţii trei, am dezvoltat o reţea virtuală care a asigurat şi continuă să asigure 



comunicarea între toţi participanţii la proiect, având ca rezultat o soluţie software (pagina web) şi un 
instrument software (portal e-learning);

 ■ A4. În urma dezvoltării celor şase programe de didactică a RLNM, au rezultat şase programe de 
formare şi şase dosare de acreditare a programelor P1-P6;

 ■ A5.  În cadrul acestei activităţi s-au dezvoltat două programe de pedagogie-metodică, P7-P8, cu 
dosarele de acreditare aferente;

 ■ A6. Prin activitatea a şasea s-au dezvoltat două programe de educaţie multiculturală, P8-P9, şi s-au 
realizat două dosare de acreditare;

 ■ A7. Nu în ultimul rând, prin activitatea a şaptea, s-a dezvoltat un program de TIC, P11, având, de 
asemenea, pregătit un dosar de acreditare;

 ■ A8. În acest moment, ne afl ăm în etapa de acreditare a programelor P1-P11 la CNFP, al cărei rezultat 
va consta în unsprezece programe acreditate;

 ■ A9. Prin această activitate, se furnizează un program de metode de comunicare pentru formatori, 
menit să asigure defi nitivarea pregătirii formatorilor pentru furnizarea programelor acreditate, care 
se va fi naliza prin maximum 83 de formatori instruiţi şi certifi caţi CNFPA, cursanţii certifi caţi putând 
benefi cia de o subvenţie sub formă de premiu, conform metodologiei de acordare a premiilor afi şate pe 
pagina web a proiectului;

 ■ A10. Ultima activitate a proiectului va debuta în curând şi va consta în furnizarea programelor P1-
P11, având drept rezultat 1250 de persoane instruite şi certifi cate CNFP.

3.4. Oferta proiectului
După cum aţi putut observa, obiectivele proiectului nostru sunt destul de ambiţioase. Însă, socotim că 

există atât de multe nevoi în domeniul limbii române ca limbă nematernă, domeniu încă insufi cient de bine 
defi nit din punct de vedere ştiinţifi c, încât am încercat să propunem soluţii pentru a răspunde, atât cât este cu 
putinţă, acestor trebuinţe. Ne exprimăm speranţa că, prin calitatea programelor noastre de formare furnizate 
profesorilor de RLNM, vom reuşi să provocăm o schimbare în mentalitatea celor care predau această disciplină 
şi, implicit, în practica predării ei. Sigur că un singur proiect nu poate revoluţiona un întreg domeniu. Suntem 
însă pe deplin convinşi că, prin programele de formare propuse de noi, s-au parcurs câţiva paşi esenţiali 
pentru revigorarea domeniului RLNM şi pentru asigurarea unui program de pregătire completă a cadrelor 
didactice care predau limba română ca limbă nematernă:

 ■ realizarea unor studii de bază privitoare la competenţele lingvistice şi la tipurile de activităţi adecvate 
formării şi dezvoltării acestora în procesul de predare/învăţare a RLNM, care vor constitui o sursă 
serioasă de documentare pentru toţi cei interesaţi, postată pe platforma electronică a proiectului; 

 ■ realizarea unei analize critice a materialelor didactice existente şi a gradului de corespondenţă a 
acestora cu programele şcolare în vigoare;

 ■ oferirea unor modele de exploatare a manualelor şcolare existente pe piaţă; 
 ■ elaborarea unui posibil şablon de unitate didactică, pentru fi ecare clasă din ciclul de învăţământ 

aferent fi ecărui program, care să funcţioneze ca un model pentru concepţia altor materiale didactice;
 ■ oferirea unor informaţii de bază despre Cadrul european comun de referinţă pentru limbi (CECR), menite 

să furnizeze criterii importante în funcţie de care să se poată asigura standardizarea procesului de 
predare – evaluare  a RLNM;

 ■ fundamentarea teoretică a procesului de evaluare, inclusiv o analiză obiectivă a modului în care este 
reprezentată evaluarea în materialele didactice existente;

 ■ elaborarea unor studii referitoare la conceperea şi producerea unor teste de evaluare a competenţelor 
lingvistice în limba română, aliniate la prevederile CECR, dar şi elaborarea unor modele de teste 
pentru clasa a IV-a şi clasa a VI-a, având în vedere calendarul de examinare propus de Noua Lege a 
învăţământului din ianuarie, 2011;

 ■ repartizarea lexicului limbii române pe niveluri de competenţă lingvistică, pusă la dispoziţia 
dumneavoastră în format electronic, pentru a oferi un instrument de lucru util în procesul de identifi care 
a profi lului lexical al fi ecărui nivel de competenţă lingvistică corespunzător CECR;

 ■ realizarea unui schimb de bune practici cu toţi colegii din ţară, pentru a oferi şansa informării 
permanente cu privire la ultimele metode şi tehnici utilizate în practica predării limbilor străine – atât 
on-line, cât şi la întâlnirile faţă în faţă organizate în cadrul proiectului. 

 ■ furnizarea a unsprezece programe de formare acreditate CNFP, care vor oferi cadrelor didactice nu 
doar şansa de a-şi îmbunătăţi metodele de predare-evaluare a RLNM, ci şi abilităţile de proiectare, 
organizare şi evaluare a activităţilor didactice, precum şi competenţele social-civice şi atitudinile de 
empatie culturală, indispensabile în munca cu elevi de altă etnie, sau pe cele de utilizare a tehnologiilor 
informaţiei şi comunicării (TIC), astfel încât programele noastre să le ofere cursanţilor oportunitatea 
unei formări complete, care să atingă absolut toate punctele de interes ale unui profesor de RLNM, 
preocupat de buna desfăşurare a propriului proces de formare continuă.



4. Specifi cul programului P6

4.1. Cheia pentru o evaluare corectă a RLNM la ciclul liceal
Programul P6, al cărui suport de curs îl constituie volumul de 

faţă, este intitulat Procesul de evaluare a RLNM la ciclul liceal. Altfel 
spus, P6 este destinat cadrelor didactice care predau RLNM elevilor din 
clasele liceale şi doresc să se specializeze mai cu seamă în problemele 
legate de evaluarea corectă şi obiectivă a competenţelor lingvistice ale 
acestora. Dacă vă întrebaţi de ce am considerat necesar să concepem nişte 
programe de perfecţionare destinate special procesului de evaluare, vă 
rugăm să luaţi în considerare cele spuse mai jos.

În primul rând, trebuie menţionat că departamentul nostru este 
membru-observator ALTE (Asociaţia testatorilor de limbi din Europa) 

încă din 2003, în prezent afl ându-se pe cale de a deveni  membru cu drepturi depline al acestei prestigioase 
organizaţii. Acest statut garantează calitatea tuturor materialelor utilizate de o instituţie afi liată în procesul 
de evaluare, dar şi corectitudinea desfăşurării procesului de evaluare, astfel încât să se asigure alinierea 
acestuia la standardele impuse la nivel european. De opt ani încoace, reprezentanţii departamentului nostru 
participă la întâlnirile ALTE, la atelierele de lucru organizate în cadrul acestora, la prezentarea unor conferinţe 
axate pe procesul de evaluare, dar şi la cursurile de formare organizate de ALTE, activităţi care rezumă cele 
mai interesante şi mai productive experienţe ale evaluatorilor din întreaga Europă. Participarea la aceste 
instructaje, alături de cercetările personale şi de experienţa acumulată în procesul de evaluare a studenţilor 
departamentului nostru sau a candidaţilor la sesiunile de examinare a competenţelor în limba română, 
organizate de centrul de limbi moderne Alpha al UBB, au asigurat pregătirea teoretică şi practică a experţilor 
care au realizat prezentul program.

În al doilea rând, pentru a vă convinge de impactul evaluării asupra modului de concepere şi organizare a 
întregului proces de predare-învăţare, trebuie să amintim o experienţă a echipei de cercetare a departamentului 
nostru legată de elaborarea testelor. Mărturisim că statutul de membru ALTE ne-a obligat, la un moment dat, 
să întrerupem procesul elaborării unui manual de predare a RLS, pentru a realiza testele pe nivel cerute de 
ALTE. În acel moment, eram convinşi că ne abatem de la ordinea fi rească a lucrurilor şi că ne apucăm de lucru 
în sens invers, adică „începând cu sfârşitul”, întrucât eram convinşi că normalitatea înseamnă să producem mai 
întâi un manual şi, de-abia apoi, formulele prin care vom evalua competenţele formate cu ajutorul acestuia. 
Experienţa ne-a dovedit însă contrariul: în clipa în care s-au conturat cu claritate competenţele pe care doream 
să le formăm şi am înţeles unde voiam să ajungem la fi nalul cursurilor de limba română, lucrurile au devenit 
dintr-o dată extrem de simple şi de transparente, iar structura manualului s-a mulat logic după conţinutul 
propus spre evaluare. 

Evident că, pentru defi nirea acestui conţinut a fost nevoie să elaborăm mai întâi o descriere minimală a 
fi ecărui nivel de competenţă, deoarece, în cazul limbii române, nu exista la acea oră decât descrierea Nivelului 
Prag, prezentat mai sus. Aşa s-a născut un alt instrument de lucru indispensabil în elaborarea unor teste sau a 
unor manuale pe nivel: o programă analitică organizată pe nivelurile de competenţă corespunzătoare Cadrului 
European comun de referinţă pentru limbi (CECR), care constituie, de fapt, după ştiinţa noastră, singura descriere 
a nivelurilor de competenţă pentru limba română. Acest document a stat la baza conceperii volumului de 
teste de limba română organizate pe primele patru niveluri de competenţă lingvistică din CECR (A1, A2, 
B1, B2), publicat în 2008 şi testat, vreme de aproape patru ani, în procesul de evaluare a cursanţilor noştri. 
Suntem pe deplin convinşi de faptul că, graţie acestui experiment, în ceea ce ne priveşte, nu mai există confuzii 
referitoare la profi lul fi ecărui nivel sau la modul de stabilire a limitelor dintre aceste paliere, lucru esenţial 
pentru conceperea unor teste adecvate diferitelor niveluri de competenţă lingvistică ale elevilor care sunt 
vorbitori non-nativi de limba română.

Drept dovadă a recunoaşterii calităţii materialelor şi instrumentelor didactice concepute de noi, se 
cuvine să amintim şi solicitarea Institutului Limbii Române al MECTS de a elabora testele pe nivel utilizate 
anual de ILR în sesiunile de evaluare a cunoştinţelor de limba română de la Paris, pe baza cărora se eliberează 
certifi cate de competenţă lingvistică pentru fi ecare nivel corepunzător CECR.

Fără intenţia de a ţine aici şi acum un discurs pro domo, am considerat nimerit să prezentăm câteva 
argumente care să vă arate motivele pentru care ne-am socotit îndreptăţiţi să concepem şi să furnizăm cele trei 
programe de perfecţionare axate pe problematica atât de importantă şi de spinoasă a evaluării RLNM. Mai 
mult, există toate şansele ca noţiunile teoretice sistematizate şi prezentate aici să fi e de folos şi celor preocupaţi 
de evaluarea corespunzătoare a cunoştinţelor de limba şi literatură română la vorbitorii nativi.

După cum bine se ştie însă, procesul de evaluare nu poate fi  considerat valid decât în situaţia în care este 
adecvat nu doar nivelului de competenţă lingvistică al elevilor, ci şi particularităţilor  de vârstă ale candidaţilor 
la evaluare şi intereselor acestora -  în cazul nostru, ale elevilor din ciclul liceal. În conceperea acestui program, 
am benefi ciat de ajutorul unor cadre didactice cu experienţă de predare a RLNM în învăţământul liceal, astfel 
încât, pe măsură ce elaboram materialele şi testele-model aferente acestui volum, deveneam tot mai convinşi 



că adaptarea la specifi cul vârstei nu reprezintă nicidecum partea cea mai grea a misiunii pe care ne-am 
asumat-o şi că, odată concepute criteriile şi specifi caţiile de care trebuie să se ţină seama în elaborarea oricărui 
test, lucrurile privind adaptarea la preocupările elevilor  de liceu vin apoi de la sine, fără a presupune piedici 
deosebite.

4.2. Structura volumului
Programul de formare al cărui suport de curs îl regăsiţi în acest volum este conceput pentru 89 de ore, 

din care 48 de ore se vor desfăşura faţă în faţă, şi 41 de ore on-line.
Cele 48 de ore faţă în faţă vor fi  organizate în trei întâlniri (corespunzătoare celor trei unităţi ale 

volumului), a câte 16 ore fi ecare, din care cel mult o treime vor fi  dedicate teoriei, iar restul, activităţilor 
practice. Mai exact, pentru programul P6, vom avea 61 de ore consacrate activităţilor practice şi 28, teoriei. 
După cum puteţi observa, ponderea o deţin activităţile practice, lucru care se refl ectă, de altfel, şi în modul de 
organizare a informaţiei, care conţine, pe lângă studiile propriu-zise, câteva casete cu teme de refl ecţie – prin 
care vă sugerăm să meditaţi asupra unor puncte esenţiale legate de activitatea dumneavoastră de evaluare a 
RLNM, în timp ce veţi parcurge materialul în format electronic, pus la dispoziţie pentru programul de lucru 
on-line. Casetele cu exerciţii, unde se precizează, în general, forma de lucru (individual, în perechi, în grupuri 
etc.) refl ectă, de asemenea, genul de activităţi care se vor realiza la întâlnirile faţă în faţă, acestea reprezentând, 
desigur, numai câteva sugestii de lucru din partea celor care au conceput aceste programe, ele putând fi  
completate, la solicitarea dumneavoastră, cu alte activităţi care să răspundă nevoilor concrete legate de munca 
la clasă. 

Înainte de a trece la prezentarea propriu-zisă a conţinutului acestui material, se impune să facem 
câteva precizări fără de care orice discuţie pe marginea procesului de evaluare ar fi  lipsite de consistenţă 
şi seriozitate. În ceea ce ne priveşte, socotim că, în contextul actualelor politici lingvistice, nu se mai poate 
vorbi de o fundamentare ştiinţifi că serioasă a domeniului evaluării limbilor fără a avea în permanenţă, ca 
punct de referinţă esenţial, Cadrul european comun de referinţă pentru limbi, poate cel mai ambiţios proiect al 
Departamentului de politici lingvistice din cadrul Consiliului Europei. De aceea, prima întâlnire faţă în faţă din 
cadrul acestui program de perfecţionare va debuta, în mod fi resc, cu discuţii pe marginea CECR şi cu activităţi 
al căror scop declarat este acela de a vă familiariza cu principiile promovate în acest document şi de a vă face 
conştienţi de benefi ciile pe care le aduce utilizarea acestui instrument de lucru, astfel încât să aveţi garanţia 
alinierii muncii dumneavoastră de evaluare la standardele impuse pe plan european. De ce susţinem cu atâta 
convingere necesitatea unei raportări permanente la CECR? Nicidecum de dragul de a fi  în ton cu „tendinţele 
în materie de evaluare” sau de a performa un act gratuit care să ne îndreptăţească să declarăm că ne-am integrat 
cu adevărat în spaţiul european. Singurul argument viabil este acela că, în materie de evaluare, CECR este cel 
mai evoluat material care a fost conceput până acum, la realizarea căruia au contribuit experţi evaluatori care 
au valorifi cat experienţa acumulată în evaluare, de-a lungul a zeci de ani, de către nişte instituţii recunoscute 
prin seriozitatea şi profesionalismul de care au dat dovadă. 

Din aceste considerente, ni se pare normal să nu pierdem timpul experimentând etape de cercetare 
parcurse de către alţii, ci să ne consacrăm timpul disponibil pentru adaptarea concluziilor şi a rezultatelor 
cercetărilor acestora la specifi cul limbii române şi la contextul în care are loc evaluarea acesteia. Având în 
vedere că principiile prezentate în cadru au un caracter orientativ, general, bineînţeles că aplicarea lor la limba 
română nu se face fără un proces fi resc de adaptare. După cum veţi observa, grilele şi descriptorii pe care îi 
veţi regăsi pe parcursul materialului descriu competenţele vizate în termeni extrem de generali, iar sarcina de 
a decide ce anume punctăm sau luăm în considerare în cazul limbii române revine specialiştilor noştri. Însă 
fără asemenea puncte de reper, munca de producere a testelor sau iniţierea în munca de evaluare corectă a 
competenţelor orale şi scrise ale elevilor este de neimaginat. 

Din raţiuni strict practice, legate de spaţiul avut la dispoziţie, am decis ca prezentarea CECR să fi e pusă 
la dispoziţia dumneavoastră în format electronic, pe platforma proiectului, pentru a avea posibilitatea de a 
reveni periodic la acest instrument de lucru, mai ales atunci când veţi primi sarcina de a rezolva exerciţiile 
care vă sunt propuse pe parcursul prezentului program. Ne rezumăm să amintim doar un singur benefi ciu 
al utilizării CECR, informându-vă că, până la sfârşitul acestui curs, veţi fi  capabili să relaţionaţi producţiile 
elevilor români – verbale sau scrise - din fi ecare ciclu de învăţământ cu standardele testelor internaţionale 
pentru categoria de vârstă respectivă.

Astfel, în prima unitate - Unitatea I. Evaluarea RLNM la ciclul liceal -, ne-am propus să aducem în discuţie 
problemele teoretice legate de procesul de evaluare, astfel încât să vă oferim o perspectivă cât mai complexă, 
mai completă şi mai bine sistematizată asupra acestuia, trecând în revistă aspectele fundamentale legate 
de: modalităţile de defi nire a evaluării, tipurile de evaluare, funcţiile evaluării şi impactul acesteia asupra 
proceselor de predare şi învăţare, specifi cul  evaluării competenţelor de comunicare în limba română la 
ciclul liceal. În acest sens, am întreprins o inventariere a problemelor legate de evaluarea competenţelor de 
receptare a mesajului oral (ascultarea) şi scris (citirea), a celor de producere a mesajului oral (vorbirea) şi 
scris (scrierea), dar şi a celor legate de evaluarea competenţelor de receptare şi producere a unui text literar 
sau a capacităţii de argumentare.



Unitatea a doua – Unitatea II. Procesul de elaborare a testelor - se axează pe realizarea instrumentelor 
de evaluare a competenţelor în cazul RLNM. Aceasta debutează cu analiza problemelor legate de procesul 
producerii de teste, continuă cu inventarierea tipurilor de exerciţii care pot intra în componenţa unui test, 
oferind o listă extinsă cu exerciţiile adecvate evaluării competenţelor de ascultare, citire, vorbire şi scriere. 
O parte deosebit de consistentă şi extrem de interesantă a acestei unităţi o constituie secţiunea rezervată 
analizei critice a exerciţiilor de evaluare sumativă şi formativă propuse în manualele de ciclu liceal, urmată de 
propunerea unui set de exerciţii de evaluare pe o unitate selectată din manual, pentru fi ecare clasă.

O secţiune absolut originală a acestei unităţi o constituie modelul de test de nivel C2 propus pentru 
clasa a XII-a, organizat pe competenţe.

În ultima unitate – Unitatea III. Evaluarea producţiilor orale şi scrise. Plasarea pe nivel - urmărim să vă 
sprijinim în perfecţionarea abilităţii de evaluare a producţiilor orale şi scrise ale vorbitorilor non-nativi. 
Această secţiune, deşi cea mai restrânsă ca volum, constituie locul în care veţi învăţa să apreciaţi, după 
criterii de evaluare a producţiilor orale şi scrise clar stabilite, nivelul de competenţă lingvistică al elevilor 
dumneavoastră. De un real folos o să vă fi e şi prezentarea procesului de benchmarking, la care, de altfel, veţi 
lua chiar dumneavoastră parte activă, analizând câteva producţii orale şi scrise ale unor vorbitori non-nativi, 
ce vă vor fi  prezentate de către formatori în cadrul activităţilor practice.

Prin volumul de faţă, considerăm că am reuşit să aducem în faţa dumneavoastră un material de referinţă 
care, în linii mari, îşi propune să vă ajute:

 ■ să descrieţi nivelurile de competenţă potrivit programei de limba română ca limbă străină a 
Departamentului de limbă, cultură şi civilizaţie românească;

 ■ să utilizaţi grilele de autoevaluare a competenţelor;
 ■ să identifi caţi tipurile de exerciţii potrivite pentru evaluarea fi ecărei competenţe în parte, adaptate 

nivelului de competenţă al elevilor;
 ■ să identifi caţi problemele legate de procesul producerii de teste: etapele procesului de testare; etapele 

producerii testelor; producerea propriu-zisă a testelor (specifi caţii, instrucţiuni, itemi); fi abilitatea şi 
validitatea testelor; evaluarea propriu-zisă (notarea testelor); standardizarea procesului de testare;

 ■ să identifi caţi şi să aplicaţi criteriile de evaluare a producţiilor orale şi scrise ale elevilor dumneavoastră;
 ■ să utilizaţi un program informatic pentru crearea de teste şi evaluarea on-line.

Nu vom încheia însă prezentarea acestui volum, înainte de a face cunoştinţă cu prietenii – după cum 
vedeţi, am ales nişte fraţi gemeni - care vă vor însoţi pe tot parcursul acestui material, pentru a marca mai bine 
tipurile de activităţi pe care ne-am gândit să vi le propunem:

El este Refi , care o să vă vegheze în timpul activităţilor de 
refl ecţie desfăşurate în cadrul întâlnirilor faţă în faţă, dar, mai 
ales, când vă veţi opri din lectura materialului de pe platforma 

electronică pentru a medita asupra temelor propuse.

Clopoţelul lui Idi vă va ajuta să fi ţi cât se poate de vigilenţi 
pentru a memora mai uşor noile informaţii.

Exi o să vă împrumute pixul lui pentru a rezolva mai bine 
exerciţiile şi activităţile practice, iar...

Testi o să vă facă să zâmbiţi în timp ce rezolvaţi testul, ca să nu 
pătimiţi în izolare şi singurătate.

5. Şi acum, mulţumirile noastre...
Iată-ne ajunşi la ceasul mult-aşteptat al mulţumirilor! Nu se cuvine să încheiem acest cuvânt înainte fără 

să aducem mulţumirile noastre tuturor celor care au contribuit, direct sau indirect, la apariţia acestui material.
Vom începe cu echipa de experţi RLNM, şi anume cu colega noastră, Dina Vîlcu, care a depus un efort 

demn de admiraţie în calitate de coordonator şi coautor al volumului, şi vom continua cu ceilalţi şapte autori: 
Cristina Corcheş, Emilia Oltean, Nicoleta Popa, Ştefania Tărău, Anca Ursa, Cornel Vîlcu, Laura Zăvăleanu 



care au contribuit la redactarea materialelor din prezentul volum.
Mulţumim, de asemenea, echipei de experţi evaluatori - prof. univ. dr. Liana Pop, Facultatea de Litere, 

conf. univ. dr. Victoria Moldovan,  Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Catedra de limbi 
moderne şi comunicare în afaceri, Kocsis Annamária, inspector pe limba maghiară pentru învăţământul 
primar şi preşcolar, şi Varadi Izabella, consilier pentru limba maghiară în învăţământul gimnazial şi liceal, 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia pentru învăţământul în limba minorităţilor, 
care, prin rapoartele de analiză a curriculumului propus de noi, au contribuit la îmbunătăţirea conţinutului 
acestui program.

În egală măsură, aducem mulţumiri echipei de management a proiectului, condusă de managerul 
proiectului, Alin  Mihăilă, căruia îi suntem deosebit de recunoscători pentru modul în care a gestionat 
implementarea proiectului şi pentru deschiderea şi înţelegerea cu care a tratat domeniul RLNM, încă din 
momentul depunerii cererii de fi nanţare pentru acest proiect, cu atât mai demne de apreciat în cazul unui 
economist. Alături de el au stat asistent manageri, Simona Câmpean, Gabriela Souca, şi secretar, Ramona 
Iordache, care, de asemenea, merită toată recunoştinţa noastră, nu doar pentru faptul că au depus toate 
eforturile pentru a asigura buna desfăşurare a implementării activităţilor proiectului până în acest moment, 
cât, mai ales, pentru entuziasmul şi promptitudinea cu care au răspuns, de fi ecare dată, tuturor solicitărilor 
noastre, indiferent de zi, de oră sau de oboseala care stătea să ne învingă în anumite momente. 

Nu uităm să aducem mulţumiri nici conducerii Facultăţii de Litere pentru sprijinul acordat până în 
prezent proiectului nostru, în special domnului decan prof. univ. dr. Corin Braga şi d-nei Claudia Botezatu, 
secretar general, care, în calitate de asistent tehnic, a asigurat legătura cu inspectoratele şi şcolile din regiunile 
vizate, în vederea diseminării proiectului. 

Şi, pentru ca prezentul volum să ajungă în mâinile dumneavoastră în asemenea condiţii grafi ce, îi 
mulţumim, în egală măsură, celui care a realizat ilustraţiile şi coperta volumului – voluntar Vlad Platon, 
operatorului procesare text şi imagine, Robert-Ioan Coroş, dar şi tuturor prietenilor noştri care au avut 
bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie poze din arhivele personale sau chiar de a juca rolul unor modele pentru 
realizarea fotografi ilor la comandă, astfel încât imaginile noastre să fi e libere de orice restricţii impuse de legea 
cu privire la drepturile de autor.

Nu în ultimul rând, mulţumim partenerului nostru în proiect, fi rma Learn&Vision, condusă de Simona-
Elena Bernat, pentru consultanţa oferită pe întreg parcursul elaborării materialelor necesare acreditării acestor 
programe de formare.

Dar, pentru a fi  siguri că niciunul dintre cei care, într-un fel sau altul, au pus la umărul la buna desfăşurare 
a tuturor activităţilor proiectului până în momentul de faţă nu va fi  uitat, socotim potrivit să prezentăm mai 
jos lista întregii echipe de lucru, căreia ţin să-i mulţumesc încă o dată, pe această cale, pentru implicarea totală 
de care a dat dovadă:

Anghel Manuela - expert RLNM, Arba Adrian-Vasile - asistent manager, Arba Raluca - operator teren, 
Bărbos Liana-Cecilia - expert RLNM, Barbur Dana-Maria - contabil, Békési Róbert - operator date, Benţa Dan 
- expert TIC, Bernat Mirabela-Eugenia - operator teren, Bimbo Annamaria - expert evaluator, Bodean Mihaela  
- expert RLNM, Botezatu Claudia - asistent tehnic, Braga Corin - evaluator, Braşoveanu Alexandru - consilier 
juridic, Bratu Anda - expert RLNM, Buchmann Robert - expert IT, Buligan Liviu - asistent tehnic, Burlacu Cezar 
- operator date, Burlacu Diana-Viorela - expert RLNM, Câmpean Simona Maria - asistent manager, Chira Dan-
Petre - expert IT, Chircu-Buftea Adrian - expert RLNM, Ciascai Liliana - expert metodica/didactică, Ciplea 
Emil - asistent tehnic , Cobârzan Alin - expert TIC, Comşa Mircea - expert sociolog, Corcheş Cristina-Mihaela - 
expert RLNM, Coroş Ioan-Robert - operator procesare text şi imagine, Cotrău Diana Roxana - expert, Cristescu 
Simion - operator teren, Crişan Ana-Roxana - asistent manager, Crişan Emil - asistent manager, Cucuruzan 
Romana - statistician, Curea AnaMaria - expert, Danciu Anca-Elena - expert RLNM, Deteşan Georgeta Laura 
- expert RLNM, Diac Voichiţa-Augusta - expert RLNM, Dominic Cristina - secretar, Hanu Nicoleta - expert 
RLNM, Herbil Ioan - operator teren, Herbil Mihaela - operator, Iordache Ramona - secretar, Jecan Sergiu - 
expert TIC, Jurcă Elena - expert RLNM, Lăscuş Carmen-Elena - expert RLNM, Mihăilă Adrian Alin -  manager 
proiect, Mihăilă Cristina Aneta - manager executiv, Mihiş Alin-Grig - operator date, Miloş Cristina - expert 
RLNM, Moga Angela - expert RLNM, Moldovan Victoria - expert evaluator, Mureşan Ioana-Angela  - expert 
RLNM, Mureşanu Ileana-Constanţa - expert RLNM, Niţchi Ioan Ştefan - expert TIC, Oachiş Iuliana - secretar, 
Oltean Emilia-Dorina - expert RLNM, Oprea Alexandru Victor - asistent manager, Oşian  Paraschiva - expert 
RLNM, Pargea Alina-Viorica - expert RLNM, Piroş Emilia-Cristina - expert, Platon Elena - director proiect, 
Platon Oleg - operator teren şi date, Podean Marius - expert TIC, Pop Carmen - expert sociolog, Pop Liana - 
expert evaluator, Popa Stănuţa-Nicoleta - expert RLNM, Racolţa-Paina Nicoleta - statistician, Radu Anamaria-
Viorica - expert RLNM, Raţiu Mircea - responsabil resurse umane, Roman Diana Maria  - expert RLNM, 
Rusu Mariana - secretar, Săcărea Flavius-Alin - gestionar, Sonea Cristian-Sebastian - operator teren şi date, 
Sonea Ioana-Silvia - expert RLNM, Souca Călin-Sorin - operator teren, Souca Gabriela  - asistent manager, 
Stanciu Ionuţ-Dorin - expert psihologie, Suciu Antonela-Carmen - expert RLNM, Szabo Gabor - expert RLNM, 
Tărău Ştefania-Lucia - expert, Trif Eunicia - ofi ţer comunicare, Trufan Estera - responsabil achiziţii, Ujvároşi-
Brezeanu Marinela - operator teren, Ungurean Gabriela - responsabil fi nanciar, Ursa Anca-Ramona - expert 



RLNM, Vaida Viorica - secretar, Varadi Izabella-Eva - expert evaluator, Vasiu Lavinia-Iunia - expert RLNM, 
Vesa-Florea Viorica - expert RLNM, Vetişan Vasile  - referent, Vîlcu Dina-Gabriela - expert RLNM, Vîlcu 
Dumitru-Cornel - expert RLNM, Zăvăleanu Minodora Laura – expert.

Vă mulţumim şi dumneavoastră, tuturor celor care aţi binevoit să vă înscrieţi la cursurile noastre de 
formare, şi vă promitem că nu veţi fi  dezamăgiţi.

lect. univ. dr. Elena Platon, 
director de proiect
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1. Evaluarea RLNM la ciclul liceal 
Prezentare generală

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să identifi caţi avantajele şi dezavantajele modelelor tradiţionale 
şi moderne de evaluare;

 ■ să corelaţi principalele tipuri de evaluare, ca şi funcţiile evaluării, 
cu activităţile de examinare în care sunt implicaţi elevii;

 ■ să selectaţi metodele prin care puteţi asigura efecte de feedback şi 
de washback adecvate, în urma evaluărilor realizate la clasă;

 ■ să utilizaţi descriptorii de performanţă pentru a aprecia 
producţiile scrise şi orale ale elevilor;

 ■ să folosiţi instrumentele de evaluare cele mai potrivite pentru 
categoria de vârstă a elevilor din ciclul liceal.
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1.1. Procesul de evaluare

1.1.1. Defi nire. Delimitări conceptuale

Temă de refl ecţie:
Care sunt caracteristicile principale prin care defi niţi evaluarea? Care este, din punctul dumneavoastră de 
vedere, rolul evaluării în sistemul de învăţământ?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Evaluarea este „procesul prin care se măsoară şi se apreciază valoarea rezultatelor sistemului de educaţie 
sau a unei părţi a acestuia, efi cacitatea resurselor, a condiţiilor şi a operaţiilor folosite în desfăşurarea activităţii, 
prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării de decizii privind ameliorarea activităţii 
în etapele următoare” (Chiş 2001: 206).  Ea are o structură tridimensională, fundamentată pe următoarele 
echivalenţe:

a. evaluare = măsurare: corespunde în mod esenţial evaluării normative, deoarece rezultatele elevului 
sunt raportate la o normă, de regulă la rezultatele medii ale unui grup de referinţă (de exemplu, clasa din care 
elevul face parte);

b. evaluare = congruenţă: corespunde evaluării formative, întrucât se estimează convergenţa, 
apropierea, dintre rezultatele elevului şi cerinţele programei şcolare;

c. evaluare = judecare: coincide cu evaluarea de progres, dat fi ind că ţine cont de dinamica prestaţiei 
elevului într-un timp dat (cf. Chiş 2000: 207-208).

1.1.2. Abordări clasice şi moderne (metode, tehnici, instrumente)

Pornind de la perspective teoretice şi cadre conceptuale diferite, experţii în domeniul ştiinţelor educaţiei 
au elaborat, în ultima jumătate de secol, o serie de modele de evaluare care, în funcţie de scopul sau asocierile 
de scopuri pe care le vizează, se grupează în:

1.1.2.1. Modele tradiţionale/Modele „convenţionale”:
a. Modelul centrat pe obiective sau modelul Tyler
Iniţiat în 1949 de Ralph Tyler, rafi nat, optimizat şi adaptat în repetate rânduri de atunci şi până azi, 

acest model tradiţional al obiectivelor instrucţionale a structurat şi structurează în continuare, cel puţin în parte, 
domeniul evaluării. Organizat în jurul obiectivelor curriculare şi bazat pe construirea unor instrumente de 
evaluare care să măsoare realizarea acestor obiective, el presupune convingerea că parcursul „obiective 
instituite – experienţe de învăţare - evaluare” este unul coerent şi sufi cient sieşi  (cf. Stoica 2001: 6).

Modelul Tyler stipulează o serie de etape, care trebuie neapărat parcurse în cadrul unei evaluări 
sistematice. Acestea sunt:

 ■ stabilirea obiectivelor;
 ■ clasifi carea/ordonarea acestora;
 ■ defi nirea lor;
 ■ identifi carea unor situaţii în care îndeplinirea acestor obiective să poată  fi  clar demonstrată;
 ■ dezvoltarea sau selectarea unor tehnici/instrumente de măsurare;
 ■ colectarea datelor referitoare la performanţele celor evaluaţi;
 ■ raportarea datelor colectate la obiectivele stabilite iniţial.

Prin excelenţă prototip al sistemelor de examinare, acest model, centrat pe obiective, a conferit claritate, 
ordine şi obiectivitate procesului de evaluare - calităţi esenţiale, care lipseau înaintea apariţiei sale (cf. Guskey 
2000: 48-49).

b. Modelul centrat pe decizie sau modelul CIPP
Modelul CIPP (acronim pentru Context – Intrare – Proces – Produs) „se concentrează pe luarea unei 

decizii în situaţie, transferând, aşadar, accentul, de pe clasifi carea ori demonstrarea efi cienţei unui produs, pe 
luarea unei decizii pentru ameliorarea calităţii sale” (Blândul I 2007: 62-63). 

INTRARE  PROCES   PRODUS

Schema 1 - Modelul CIPP (cf. http://www.cglrc.cgiar.org/icraf/toolkit/The_CIPP_evaluation_model.htm)
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 ■ Evaluarea contextului joacă un rol important în planifi carea deciziilor; concentrându-se asupra 
identifi cării problemelor, nevoilor şi oportunităţilor care există într-un context educaţional determinat. 
Odată ce acestea sunt identifi cate, se trece la stabilirea obiectivelor, care pot fi  dezvoltate pentru un 
program sau pentru o activitate.

 ■ Evaluarea intrării determină structurarea deciziilor, oferind informaţii referitoare la modalitatea 
optimă de alocare a resurselor, în vederea atingerii obiectivelor stabilite. De asemenea, sunt evaluate 
strategii alternative la care se poate recurge pentru a se atinge obiectivele fi xate. Evaluarea intrării 
urmăreşte actualul potenţial al sistemului, precum şi nevoia întrebuinţării unor resurse suplimentare.

 ■ Evaluarea procesului oferă informaţii referitoare la implementarea deciziilor. Scopul său este acela de a 
identifi ca eventualele erori în proiectarea programului/activităţii şi de a oferi soluţii pentru remedierea 
acestora. În plus, se evaluează măsura în care componentele programului sunt implementate conform 
planului. Evaluarea procesului are, aşadar, un rol important în anticiparea şi depăşirea difi cultăţilor 
procedurale.

 ■ Evaluarea produsului se axează pe prelucrarea deciziilor. Ea încearcă să determine şi să interpreteze 
rezultatele programului/activităţii. Odată obţinute informaţiile referitoare la rezultate, ele pot fi  
comparate cu aşteptările iniţiale. Informaţiile de acest tip au un rol important în luarea deciziilor, 
deoarece, în funcţie de ele, se poate dispune încetarea, continuarea sau modifi carea unui program sau 
ale unei activităţi (cf. Guskey 2000: 54).

1.1.2.2. Metode tradiţionale de evaluare
Modelele „convenţionale” se axează, fi resc, 

pe metodele şi tehnicile tradiţionale de evaluare, adică pe 
probele orale, pe probele scrise şi pe cele practice.

 ■ Probele orale reprezintă metoda cel mai des utilizată în clasă (cf. Stoica 2001: 30). Ele constituie forme 
particulare de conversaţie, prin care se verifi că gradul de însuşire a cunoştinţelor şi a deprinderilor, 
priceperea de a interpreta şi prelucra datele, stăpânirea operativă a materialului în cadrul aplicaţiilor 
practice. Totuşi, anchetele psihologice au arătat că aproape 60% dintre elevi trăiesc o tensiune emoţională 
în cadrul chestionării orale. Drept urmare, în opinia unor specialişti, ele nu sunt recomandabile în 
situaţii de examen (cf. Chiş 2001: 217-220). Cu toate acestea, menţionăm că examinarea orală este, din 
punctul nostru de vedere, esenţială pentru a demonstra abilitatea elevului de utilizare orală a limbii, în 
situaţii cât mai apropiate de cele reale.

 ■ Probele scrise sunt modalităţi economice de verifi care, care completează chestionarea orală şi pun 
elevul în situaţii productive: de elaborare, de exprimare în scris a ideilor, de construcţie efectivă etc. (cf. 
Chiş 2001: 220-221).

 ■ Probele practice sunt activităţi prin care se evaluează atât capacitatea elevilor de a aplica anumite 
cunoştinţe teoretice, cât şi nivelul de stăpânire a priceperilor şi deprinderilor de ordin practic. Principala 
caracteristică a acestor activităţi experimentale este caracterul preponderent formativ. Ele îi oferă elevului 
posibilitatea de a-şi dezvolta, în acelaşi timp, competenţele generale (comunicare, analiză, sinteză, 
evaluare), şi pe cele specifi ce, aplicative (utilizarea datelor, a instrumentelor de lucru, interpretarea 
rezultatelor). Cu toate acestea, evaluarea elevilor prin probe practice, atât în situaţii de evaluare curentă, 
cât şi în situaţii de examen, este, din păcate, foarte puţin valorifi cată (cf. Stoica 2001: 31-32).

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Care dintre aspectele modelelor şi metodelor convenţionale consideraţi că sunt încă 
valabile? Pe care dintre ele le folosiţi la clasă? 

1.1.2.3. Modele complementare/„non-convenţionale”:
a. modelul evaluării fără obiective – avansează un tip de evaluare în care decizia se ia în funcţie de 

context şi de agenţii educaţionali implicaţi;
b. modelul evaluării reactive – procesul de evaluare este axat predominant pe interacţiune şi negociere, 

în funcţie de realităţile concrete din clasă; aici se evaluează, prin observaţie directă, anumite programe de 
studii, încercând, apoi, să se determine reacţiile necesare din partea părţilor implicate, inclusiv a autorităţilor, 
în vederea îmbunătăţirii lor;

c. modelul evaluării revelatorii (illuminative) – stipulează că evaluarea este întemeiată pe caracteristici 
exclusiv calitative;

d. modelul evaluării naturalistice – oferă o viziune holistică asupra obiectivelor şi a componentelor 
evaluării, explicându-le efectele, semnifi caţia şi modul de funcţionare;

e. modelul evaluării calitative – presupune parcurgerea următoarelor secvenţe: observaţia, descrierea, 
interpretarea, estimarea (cf. Stoica 2001: 6).

Reţineţi:
În procesul de evaluare,  probele orale şi cele 
practice trebuie considerate la fel de importante 
precum cele scrise.



Unitatea 1

28

1.1.2.4. Metode complementare de evaluare
Modelele enumerate mai sus recurg la strategii de evaluare care le permit elevilor să demonstreze atât 

ceea ce ştiu (ca ansamblu de cunoştinţe), dar, mai ales, ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităţi), adică 
la metode, tehnici şi instrumente complementare de evaluare precum: 

 ■ Observaţia curentă constă în investigarea sistematică, pe baza unui plan dinainte elaborat şi cu ajutorul 
unor instrumente adecvate, a acţiunilor şi interacţiunilor, a evenimentelor, a relaţiilor şi a proceselor 
dintr-un câmp social dat. Este o tehnică de evaluare care îi furnizează profesorului o serie de informaţii 
utile, diverse şi complete, greu de obţinut prin intermediul metodelor de evaluare tradiţională. Pentru 
înregistrarea acestora, profesorul dispune de trei instrumente: 

  fi şa de evaluare (calitativă);
  scara de clasifi care;
  lista de control/verifi care (cf. Stoica 2001: 33).

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri! Studiaţi cele două modele de fi şă de evaluare din Anexa 1. Discutaţi forma şi conţinutul 
lor. Exprimaţi-vă opinia faţă de utilitatea şi efi cienţa acestui instrument de evaluare. 

 ■ Investigaţia îi oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite, în situaţii 
noi şi variate, pe parcursul unei ore sau al unei succesiuni de ore de curs. Această metodă presupune 
defi nirea unei sarcini de lucru cu instrucţiuni precise şi înţelegerea ei exactă de către elevi, înainte de 
trecerea la rezolvarea propriu-zisă (prin care elevul demonstrează - şi exersează, totodată - o gamă largă 
de cunoştinţe şi capacităţi, în contexte variate). De asemenea, tehnica vizată îi oferă elevului posibilitatea 
de a se implica activ în procesul de învăţare, realizând permanent integrări şi restructurări în sistemul 
noţional propriu, ceea ce conferă cunoştinţelor un caracter operaţional accentuat. Investigaţia stimulează 
iniţiativa elevilor pentru luarea deciziilor, oferind un sistem de înţelegere mult mai profundă asupra 
evenimentelor şi fenomenelor studiate, motivând, în acelaşi timp, elevii, în realizarea activităţilor 
propuse (cf. Stoica 2001: 35).

 ■ Proiectul presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investigaţia. El începe în clasă, prin 
defi nirea şi înţelegerea sarcinii de lucru, eventual şi prin începerea rezolvării acesteia, se continuă acasă, 
pe parcursul câtorva zile sau săptămâni - timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul - şi 
se încheie tot în clasă, prin prezentarea, în faţa colegilor, a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi, 
dacă este cazul, a produsului realizat. Ca şi investigaţia, proiectul are mai multe etape, putând fi  realizat 
individual sau în grup (cf. Stoica 2001: 37).

 ■ Portofoliul este o metodă complementară de evaluare, ce reuneşte produsele elaborate de elevi, ca 
urmare a parcurgerii unei experienţe de învăţare. Prin acest instrument, se evaluează atât ceea ce ştie 
elevul (ca informaţie), cât şi ceea ce el ştie să facă în mod concret, practic (cf. Chiş 2001: 224).

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri! Proiectaţi un model de portofoliu pentru clasa a X-a. Menţionaţi scopul acestuia, tipul 
şi numărul materialelor pe care portofoliul urmează să le cuprindă. 

 ■ Inter-evaluarea (sau co-evaluarea) este o tehnică ce presupune un „proces de înregistrare şi valorizare 
a performanţelor efective, care se realizează între persoane având statute şcolare egale (în cazul de 
faţă, între elevi), factorul diferenţiator fi ind reprezentat de experienţa acestor persoane în domeniul 
vizat” (Blândul I 2007: 61). În general, în evaluarea didactică interactivă, aşadar şi în inter-evaluare, se 
utilizează metode şi instrumente precum:

  scara de clasifi care;
  lista de control;
  metoda aprecierii obiective a personalităţii;
  notarea reciprocă;
  autonotarea controlată; 
  corectarea reciprocă (cf. Blândul I 2007: 72-74).

 ■ Autoevaluarea este „metoda centrată pe capacitatea elevului de a emite judecăţi valorizatoare asupra 
propriilor competenţe şi performanţe şcolare şi a propriei sale persoane” (Blândul I 2007: 61). Această 
strategie este resimţită de elev ca având efect formativ.

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri! Discutaţi instrumentele de evaluare prezentate mai sus şi precizaţi pe care dintre aceste 
instrumente:  a. le folosiţi la clasă;
  b. le consideraţi cele mai efi ciente în procesul de evaluare.
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1.2. Funcţiile evaluării

Pe lângă faptul că evaluarea nu trebuie privită ca un moment inevitabil şi punitiv la fi nalul unui ciclu 
de învăţământ, trebuie să conştientizăm acest proces ca îndeplinind numeroase funcţii în relaţiile dintre 
candidaţi, pe de o parte, şi diferite instituţii, autorităţi sau angajatori, pe de altă parte. Câteva dintre aceste 
funcţii sunt listate mai jos, împreună cu sfera în care operează instrumentele cel mai frecvent utilizate pentru 
realizarea lor. În raport cu funcţia vizată prin evaluare, elevii trebuie să fi e pregătiţi pentru un tip sau altul de 
itemi, pentru insistenţa pe o competenţă sau alta.

Natura  funcţiei Sfera de operare a funcţiei Instrumentele cel mai frecvent 
utilizate

DIAGNOSTICĂ

Identifi carea nivelului 
performanţei, a punctelor tari şi 
slabe, pe domenii, ale performanţei.

Instrumente de evaluare 
diagnostică: teste psihologice, de 
inteligenţă, teste de cunoştinţe sau 
de randament etc.

PROGNOSTICĂ
Estimarea domeniilor sau a 

zonelor cu performanţe viitoare 
maximale ale celor educaţi.

Teste de aptitudini, de capacităţi 
sau abilităţi specifi ce.

DE SELECŢIE

Clasifi carea candidaţilor în 
ordinea descrescătoare a nivelului 
de performanţă atins într-o situaţie 
de examen sau de concurs. Funcţia 
se poate actualiza cu o miză mai 
mică în situaţia necesităţii creării 
claselor de nivel.

Ideală este utilizarea de teste 
standardizate de tip normativ. 
Funcţia este activată şi de anumite 
componente ale examenelor 
naţionale.

DE CERTIFICARE

Recunoaşterea statutului 
dobândit de către candidat în urma 
susţinerii unui examen sau a unei 
evaluări cu caracter normativ.

Eliberarea de certifi cate, 
diplome, acte dovedind dobândirea 
unor credite etc.

MOTIVAŢIONALĂ

Activează şi stimulează 
autocunoaşterea, autoaprecierea, 
valenţele metacognitive, în 
raport cu obiectivele procesului 
educaţional, stabilite de la început, 
sau în funcţie de obiectivele de 
evaluare comunicate anterior.

Feedback structurat din partea 
profesorului-evaluator, informal 
(oral) sau formal (sub forma 
rapoartelor sau a comentariilor).

DE CONSILIERE

Dirijează deciziile elevilor şi 
ale părinţilor în funcţie de nivelul 
performanţelor obţinute, astfel 
încât orientarea şcolară şi/sau 
profesională a elevilor să fi e optimă, 
în echilibru stimulativ între dorinţe 
şi posibilităţi.

Discuţii individuale, „seri 
ale părinţilor”, vizite cu scop 
de familiarizare la instituţii 
educaţionale, alte forme de 
consiliere destinate elevilor sau 
părinţilor.

Tabel 1. Funcţiile evaluării (cf. Stoica 2001: 9-10)

La cele şase funcţii prezentate mai sus, se adaugă o a şaptea, cea constatativă. Aceasta apreciază nivelul 
de pregătire atins de elev, raportează rezultatele la cerinţele profesorului, indică gradul de optimizare a 
predării şi sprijină procesul de învăţare (cf. Chiş 2001: 213).

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Pentru care dintre funcţiile de mai sus trebuie să îi pregătiţi cel mai frecvent pe elevi? Ce diferenţe pot exista 
în procesul de pregătire pentru examen, în raport cu diferitele funcţii pe care acesta le poate îndeplini? 
Alegeţi două funcţii din lista de mai sus şi exemplifi caţi!
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1.3. Etapele evaluării

Dat fi ind faptul că evaluarea este un proces extrem de complex, există 
mai multe teorii asupra etapelor/operaţiilor evaluării, de la cele clasice (care 
presupun existenţa a numai două etape), până la cele moderne, care analizează 
aspecte extrem de sensibile, inclusiv la nivel terminologic, după cum urmează:

a. Abordarea actuală propune trei etape principale ale evaluării:
1. Măsurarea rezultatelor şcolare prin procedee specifi ce, utilizând 

instrumente adecvate scopului urmărit (probe scrise/orale/practice, proiecte, 
portofolii etc.);

2. Aprecierea rezultatelor pe baza unor criterii unitare (bareme de 
corectare şi notare, descriptori de performanţă etc.);

3. Formularea concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor 
obţinute, în vederea adoptării unei decizii educaţionale adecvate (Stoica 2001: 
6).

b. Pentru M. Bocoş şi D. Jucan, actul evaluativ, „analizat în viziune 
sistemică”, este alcătuit din următoarele trei etape inter-relaţionate:

1. Verifi carea – colectarea de informaţii referitoare la nivelul 
performanţelor şcolare ale elevilor (cunoştinţe, abilităţi, capacităţi, competenţe, 
comportamente şi atitudini), prin aplicarea unui ansamblu de strategii, 
metode, tehnici, procedee şi instrumente;

2. Măsurarea – acţiunea de interpretare şi apreciere a performanţelor 
elevilor, prin raportarea lor la indicatori de performanţă, sisteme de referinţă, 

standarde de performanţă, sisteme de criterii de evaluare. Măsurarea se referă la însăşi dezvăluirea mărimii, 
la acordarea unor semnifi caţii, iar aprecierea – inseparabilă de măsurare - se referă la un spectru mai larg de 
caracteristici şi de performanţe.

3. Notarea – precizarea şi mai exactă, „rafi narea” semnifi caţiei atribuite prin măsurare, prin emiterea 
unor judecăţi de valoare asupra rezultatelor şi adoptării deciziei; decizia este luată ca urmare a asocierii 
rezultatelor cu scări de notare/valori calitative sau cantitative şi acordării de note (Bocoş, Jucan 2007: 162-163).

c. M. Ionescu face distincţia între verifi carea şi evaluarea didactică, deşi cele două componente sunt 
interdependente (cf. Blândul I: 31):

1. Verifi carea – este o operaţie de examinare şi controlare a abilităţilor intelectuale şi practice ale elevilor 
(conţinut) şi de raportare a nivelului cognitiv al elevului la cerinţele programei şcolare (scop);

2. Evaluarea – este activitatea prin care profesorul prelucrează informaţiile obţinute în urma verifi cării 
şi emite judecăţi de valoare.

V. C. Blândul (2007: 31) precizează că „această distincţie se apropie de triada măsurare/apreciere/decizie, 
atâta timp cât măsurarea îşi găseşte echivalentul în verifi care, iar aprecierea şi decizia, în evaluarea propriu-
zisă.”

Abordarea Etapele evaluării
Clasică Măsurare Apreciere –

Actuală (Ghid de 
evaluare)

Măsurare Apreciere Decizie

M. Bocoş

Verifi care Măsurare


Interpretare         Apreciere

Notare


 Judecată             Adoptarea
de valoare             deciziei

M. Ionescu
(după V. C. Blândul) 

Verifi care
(măsurare)

Prelucrarea informaţiilor
(apreciere)

Judecată de valoare
(decizie)

Tabel 2. Etapele procesului de evaluare

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Descrieţi etapele ultimei evaluări realizate de dumneavoastră, adoptând terminologia 
pe care o consideraţi optimă.

Temă de refl ecţie:
Ordonaţi următoarele 
etape în funcţie de 
succesiunea lor în 
procesul de evaluare: 
măsurare, notare, 
verifi care, control, decizie, 
apreciere. 
Consideraţi că 
parcurgerea acestor faze 
este absolut obligatorie 
în orice proces de 
testare? Câte dintre 
etapele enumerate mai 
sus parcurgeţi în cursul 
unei evaluări la clasă?
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1.4. Tipuri de evaluare

Care e vestea proastă ...?
În literatura de specialitate, există numeroase clasifi cări „concurente”, iar, în 

interiorul fi ecărei clasifi cări, avem numeroase dihotomii, în funcţie de criterii din cele 
mai variate. Aceasta poate face orientarea noastră „teoretică” difi cilă, complicată.

... şi ce poate ieşi bun din asta?
Cunoaşterea (intuitivă şi orientată spre aspectele practice) a unei multitudini 

tipologice de teste ne permite combinarea avantajelor pe care fi ecare tip le oferă, 
spre a realiza probe adecvate intenţiilor noastre şi publicului-ţintă – la limită, chiar 
personalizate.

Cum trebuie, în cele din urmă, procedat?
Probabil că important e să evităm situaţia în care „nu mai vedem pădurea din cauza copacilor”. Toate 

amănuntele care, de la un moment dat, particularizează diversele tipuri de evaluare pot avea efecte negative 
asupra fl exibilităţii noastre în proiectarea/desfăşurarea/îmbunătăţirea evaluărilor propriu-zise.

O abordare (preliminară) intuitiv-pragmatică...
Poate fi  foarte util să începem prin identifi carea, enumerarea-explicitarea, compararea propriilor noastre 

intuiţii privind criteriile în funcţie de care am clasifi ca, fi ecare dintre noi, evaluările pe care le considerăm 
posibile şi cele mai utile în munca noastră didactică. Aceasta fi indcă, în cele ce urmează, prezentul suport de 
curs va oferi o listă a dihotomiilor cu care operează, în primul rând, CECR; or, „confruntarea” cu această listă 
riscă să ne facă a uita „de unde am plecat”: de la propriile noastre nevoi şi interese. Fireşte, teoria (mai cu 
seamă, teoria „ofi cială” a instituţiilor europene) poate fi  foarte utilă, iar cunoaşterea ei poate impresiona “prin 
sine însăşi”; dar o teorie prea largă şi greu de aplicat poate deveni împovărătoare. Pe tot parcursul „de mai jos” 
al acestei secţiuni, încercăm să oferim o sistematizare cât mai simplifi cată şi intuitivă a distincţiilor cu care se 
lucrează astăzi preponderent în teoria şi practica evaluării.

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri de trei persoane!
Fiecare dintre grupuri încearcă să defi nească trei criterii de clasifi care a posibilelor tipuri de evaluare 
şi ordonează aceste criterii după importanţă şi/sau efi cacitate. La fi nalul discuţiei „interne”, câte un 
reprezentant al fi ecărui grup expune în faţa tuturor participanţilor criteriile descoperite, în ierarhia 
stabilită de comun acord. Un singur grup (stabilit prin tragere la sorţi, după ce s-a încheiat brainstormingul) 
face excepţie: acesta este grupul „criticilor”, al căror rol e să conteste, argumentat, importanţa criteriilor 
stabilite de ceilalţi, motivând, în replică, relevanţa acelor criterii pe care ei, „criticii”, le-au inclus pe lista 
proprie şi care nu se găseau pe listele întocmite de ceilalţi. Membrii celorlalte grupuri nu au dreptul la 
replică, scopul exerciţiului fi ind tocmai cel de a învăţa să acordăm importanţă (inclusiv argumentativă) 
ideilor mai puţin evidente, considerându-le mai atent în posibila lor relevanţă.

1.4.1. Distincţia fundamentală

evaluare NORMATIVĂ/evaluare FORMATIVĂ

Distincţia între aceste două tipuri de evaluare e, de obicei, mai neclară – teoretic – decât alte 
diferenţieri specifi ce domeniului; cel mai probabil, însă, aceasta se datorează faptului că avem 
de-a face mai degrabă cu două atitudini general-posibile, decât cu o dihotomie tipologică 
puternică. A decide înspre care din aceste două direcţii generale orientăm evaluarea reprezintă 
un pas preliminar absolut necesar înainte de a ne apuca, propriu-zis, de lucru.

are drept obiect(e) produse sau 
„traduceri” ale competenţelor, 

măsurate cu ajutorul criteriilor de 
evaluare

[partea de suprafaţă a „aisbergului” 
învăţării/dezvoltării cognitive]

(cf. Meyer 2000: 129-130)

are drept obiect(e) procesele 
cognitive sau instrumentele cognitive 

necesare pentru ca produsele să 
iasă la suprafaţă; aceste procese şi 

instrumente corespund unor criterii 
de realizare a produselor)

[partea scufundată a „aisbergului”]
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În documentele agreate de Ministerul Educaţiei (vezi, de exemplu, Stoica 2001: 17-18), 
aceste ansambluri de proceduri evaluative sunt numite chiar strategii de evaluare sumativă 
(cumulativă) vs. formativă (continuă). Pentru ambele tipuri de strategie, punctul-cheie îl 
reprezintă decizia privind momentul când are loc evaluarea reală. De asemenea, se atrage 
atenţia asupra faptului că aceşti doi factori dihotomici pot funcţiona practic-efi cient doar în 
tandem.

Alte caracteristici importante ale membrilor dihotomiei menţionate:

evaluarea SUMATIVĂ (CUMULATIVĂ) evaluarea FORMATIVĂ (CONTINUĂ)
 ■ cere un timp de prelucrare a datelor 

mai îndelungat; imprimă un ritm mai lent 
succesiunii secvenţelor de evaluare;

 ■ are caracter retrospectiv;
 ■ informaţiile fi nale, obţinute după 

prelucrarea datelor, pot avea valoare 
diagnostică (pe termen mediu);

 ■ decizia privind „succesul” sau „eşecul” 
în funcţie de proba/probele aplicate are un 
caracter globalizator. 

 ■ este „implicit” în procesul educaţional;
 ■ are potenţialul de a identifi ca atât punctele 

tari, cât şi punctele slabe ale procesului;
 ■ mizează pe valoarea „diagnostică” a 

judecăţii de valoare fi nale, stimulând o 
posibilă analiză a mecanismelor şi cauzelor 
eşecului sau succesului.

 ■ principalul scop – a optimiza, prin analiza 
feedbackului produs, anumite etape ale 
procesului educaţional.

 ■ principalul scop – a evidenţia efectele, 
efi cienţa, rezultatele globale ale procesului 
educaţional afl at într-un moment de fi nal 
sau necesitând o decizie de schimbare.

1.4.2. Distincţii „paralele” cu cea de mai sus

În  CECR ne sunt prezentate alte câteva dihotomii care au un grad sporit de similaritate 
în raport cu cea deja menţionată:

evaluarea REZULTATELOR 
[ACHIEVEMENT assessment]

evaluarea CAPACITĂŢII 
 [PROFICIENCY asessment]

 ■ este o evaluare „din interior”, axată pe 
nivelul de atingere a obiectivelor specifi ce – 
în relaţie cu programa şi/sau manualul;

 ■ le este specifi că profesorilor (fi indcă oferă 
feedback referitor direct la predare);

 ■ elevii sunt familiarizaţi cu acest tip de 
evaluare.

 ■ este o evaluare „din exterior”, a ceea ce 
elevul poate/ştie pentru implementarea 
subiectului dat în practică;

 ■ este specifi că angajatorilor, administraţiei 
şcolare, adulţilor;

 ■ permite oricui să-şi determine poziţia, 
rezultatele, având o totală transparenţă.

evaluarea CUNOŞTINŢELOR evaluarea PERFORMANŢEI

 ■ îi cere elevului să răspundă la întrebări, 
spre a dovedi nivelul său de cunoaştere 
a limbii şi modul în care o poate utiliza 
(fi indcă e imposibil să testezi în mod direct 
competenţele).

 ■ îi cere elevului să producă un eşantion 
de text oral sau scris (fi indcă o atare acţiune 
presupune un grad mai înalt de performare 
decât, de exemplu, un item cu completare de 
spaţii libere).

evaluarea INDIRECTĂ evaluarea DIRECTĂ

 ■ se utilizează un test, de regulă scris, care 
evaluează, adesea, deprinderile potenţiale 
ale elevului;

 ■ lectura, spre exemplu, poate fi  evaluată 
doar indirect – cerându-li-se elevilor să 
demonstreze comprehensiunea prin diverşi 
itemi (alegerea răspunsului corect, încheierea 
unor fraze, răspunsul la întrebări).

 ■ evaluează ceea ce candidatul e pe cale 
să facă (de exemplu, observarea de către 
profesor a unei discuţii într-un grup mic de 
elevi);

 ■ se evaluează producerea orală şi scrisă, ca 
şi comprehensiunea vorbirii în interacţiune 
(fi indcă e imposibil să observe, în mod direct, 
activităţile de recepţie – pot fi  „văzute” doar 
efectele lor).
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evaluarea CONFORM PROGRAMULUI DE 
NOTARE [FIXED POINT assessment]

evaluarea CONTINUĂ 
[CONTINUOUS assessment]

 ■ notele sau deciziile rezultă dintr-un 
examen/o procedură de evaluare ce are loc 
la o anumită dată, de obicei la fi nalul cursului 
sau la începutul celui următor; realizările 
anterioare nu mai contează; e important 
doar ceea ce elevul poate face „aici şi acum”;

 ■ avantaj: putem verifi ca dacă elevul şi-a 
păstrat capacitatea de a performa lucruri 
învăţate în trecutul ceva mai îndepărtat;

 ■ dezavantaj: e o evaluare „traumatizantă” 
şi privilegiază anumite tipuri de elevi.

 ■ este o evaluare „din exterior”, a ceea ce 
elevul poate/ştie pentru implementarea 
subiectului dat în practică;

 ■ este specifi că angajatorilor, administraţiei 
şcolare, adulţilor;

 ■ permite oricui să-şi determine poziţia, 
rezultatele, având o totală transparenţă.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Fiecare persoană scrie o „lucrare” de control, foarte schematică, în care consemnează 
acele dihotomii, dintre cele cinci de mai sus, pe care şi le aminteşte, cu criteriile lor. La fi nal, se schimbă 
lucrările şi se corectează reciproc (fără a se mai consulta manualul sau vreo altă „sursă”). Apoi, fi ecare 
„evaluator” discută cu „evaluatul” (fi reşte, cu schimbarea rolurilor) motivele pentru care acesta a reţinut/
nu a reţinut cutare sau cutare dihotomie. Scopul principal al exerciţiului e să pună în evidenţă faptul 
că memoria noastră e dependentă de relevanţa şi/sau inteligibilitatea pe care o acordăm/o sesizăm în 
„materia de memorat”.

1.4.3. Distincţii non-paralele cu cea ‘fundamentală’

Alte câteva dihotomii „discutate” în  CECR:

evaluarea conform NORMEI 
[NORM-REFERENCING assessment]

evaluarea conform CRITERIILOR DE 
REFERINŢĂ 

[CRITERION-REFERENCING assessment]

 ■ clasează elevii unii faţă de ceilalţi;
 ■ este utilizată frecvent în testele de selecţie, 

angajare, concursuri etc.

 ■ este o contrareacţie la evaluarea 
normativă;

 ■ elevul e evaluat doar în funcţie de propria 
capacitate, fără a fi  ‘confruntat’ cu colegii;

 ■ se stabilesc domenii pertinente 
(orizontale) în raport cu continuum-ul 
(vertical) al capacităţilor; se identifi că limite 
sau praguri.


evaluarea COMPETENŢEI MINIMALE 

[MASTERY assessment]
evaluarea COMPETENŢEI ÎN CURS DE 
ACHIZIŢIE [CONTINUUM assessment]

 ■ elevii sunt împărţiţi în capabili (reuşită, 
„admis”) sau incapabili (eşec, „respins”); 
nu se ia în considerare modalitatea atingerii 
obiectivului;

 ■ evaluarea se face în funcţie de conţinutul 
cursului sau modulului; se atribuie mai 
puţină importanţă poziţionării elevului în 
continuum-ul competenţei;

 ■ se utilizează CECR sau un alt model de 
grilă: competenţa minimală e raportată la 
grila categoriilor şi a nivelurilor propuse de 
CECR sau de un alt model de grilă.

 ■ competenţa dată e clasată în funcţie de 
succesiunea continuă a tuturor nivelurilor de 
competenţă posibile în domeniul în cauză;

 ■ rezultatul oricărui test e transferat pe o 
curbă de competenţe (se folosesc, de obicei, 
menţiuni calitative);

 ■ se utilizează CECR sau un alt model de 
grilă: scala de niveluri folosită pentru tipul 
continuum poate să se alinieze nivelurilor 
comune de referinţă.
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1.4.4. O dihotomie “inegală” (şi mult dezbătută)

evaluarea SUBIECTIVĂ evaluarea OBIECTIVĂ
 ■ Prezintă opinia examinatorului – de 

obicei, privitor la calitatea performanţei 
(dar uneori cu „extrapolare” spre aprecierea 
competenţei).

 ■ Înlătură subiectivitatea – de exemplu, 
prin utilizarea unui test indirect, în care un 
singur răspuns e posibil (multiple choice tests).

Avem aici o distincţie în relaţie cu care fi ecare dintre noi, cadrele didactice, îşi va 
exprima fără ezitare opţiunea pentru obiectivitate. În fond, la ce servesc toate aceste 
discuţii despre evaluare, tipurile, metodele ei etc., dacă nu tocmai pentru a reuşi să 
căpătăm mai multă siguranţă şi încredere în aprecierile pe care le facem când evaluăm?

Şi totuşi, nu 
există nici măcar un 
avantaj în evaluarea 
subiectivă?


Conform CECR, 

evaluarea de acest tip 
este „mai adecvată” 
faţă de caracterul 
complex, dinamic al 
limbii şi comunicării, 
care se supun 
greu atomizării 
şi presupun 
întotdeauna mai-
mult-decât o 
simplă sumă a 
componentelor.

Iar în condiţiile în care alegem obiectivitatea, cum putem 
proceda spre a (ne-)o asigura în proporţie cât mai ridicată?


CECR, spre exemplu, recomandă o procedură de majorare 

a validităţii şi a fi abilităţii evaluării, care ar presupune 
toate, sau câteva, dintre următoarele etape:

 ■ elaborarea unor specifi caţii ale conţinutului evaluării;
 ■ utilizarea negocierii/a opiniilor colective pentru 

selecţionarea conţinutului şi notarea performanţelor; 
 ■ adoptarea procedurilor standardizate cu privire la 

susţinerea testelor;
 ■ oferirea grilelor de corectare precise pentru testele 

indirecte;
 ■ solicitarea opiniilor multiple şi/sau a analizei diferiţilor 

factori;
 ■ implementarea corectării duble sau a corectării asistate 

de calculator;
 ■ organizarea unui curs de familiarizare a profesorilor cu 

baremele de corectare;
 ■ verifi carea calităţii evaluării prin analiza rezultatelor.

Precizare: între dihotomiile specifi cate în  CECR se găseşte şi cea de mai jos – una, cum se poate 
lesne observa, foarte apropiată în conţinut de cea pe care tocmai am prezentat-o:

evaluarea BAZATĂ PE IMPRESIE evaluarea GHIDATĂ RAŢIONAL
 ■ E absolut subiectivă, bazată pe observarea 

performanţei elevului în clasă, fără referire 
la criterii şi/sau evaluări specifi ce.

 ■ Subiectivitatea e redusă prin adăugarea 
unei evaluări conştiente, metodice, conform 
unor criterii determinate.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Răspundeţi la întrebările de mai jos, apoi discutaţi concluziile dumneavoastră cu colegii 
dintr-o altă pereche. 
a. Cât de „dezechilibrată”, în sensul privilegierii evaluării obiective, credeţi că poate sau trebuie să fi e 
dihotomia prezentată mai sus? 
b. Cât de pregătit credeţi că trebuie să fi e cadrul didactic pentru a accepta sau, dimpotrivă, a elimina 
„intruziunea” criteriilor subiective în evaluare? 
c. Ce probleme practice, legate de această diferenţiere, aţi întâmpinat deja în carieră şi cum aţi procedat 
spre a le depăşi?
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1.4.5. Câteva „ultime” dihotomii

În fi ne, iată, prezentate foarte succint, celelalte opoziţii tipologice menţionate în 

 CECR:

evaluarea PE BAZA UNEI SCALE evaluarea PE BAZA UNEI LISTE DE 
CONTROL

 ■ Accentul se pune pe poziţia pe care se 
situează individul supus evaluării conform 
unei serii de niveluri sau trepte (pe o linie 
verticală).

 ■ Accentul „cade” pe cunoaşterea/
performarea individuală a unor itemi de pe 
un checklist; aceştia pot fi  stabiliţi în relaţie 
cu descriptorii ilustrativi ai nivelurilor de 
limbă.

evaluarea HOLISTICĂ evaluarea ANALITICĂ
 ■ Diversele aspecte sunt măsurate intuitiv,  

„toate împreună”, în corelaţia lor dinamică, 
de către examinator.

 ■ Diferitele aspecte sunt examinate separat, 
adesea utilizând metode şi ele diverse, 
potrivit specifi cităţii aspectelor testate.

evaluarea PE SARCINI 
[SERIES assessment]

evaluarea PE CATEGORIE 
[CATEGORY assessment]

 ■ Evaluarea unei serii de sarcini diferenţiate 
(de cele mai multe ori, jocuri de rol între elevi 
sau cu participarea profesorului) – de obicei, 
notată de o manieră globală, pe o scală de la 
0 la 3 sau de la 1 la 4.

 ■ Evaluarea unei singure sarcini, pe baza 
căreia se evaluează performanţa, în funcţie 
de categoriile unei grile de evaluare.

evaluarea DE CĂTRE ALTE PERSOANE AUTOEVALUAREA
 ■ Aprecierea e făcută de către un profesor 

sau un examinator.
 ■ Aprecierea e făcută de către elev, cu privire 

la propriile competenţe – prezintă avantajul 
de a constitui un factor de conştientizare şi 
motivare.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Notaţi, pentru fi ecare dintre perechile de mai sus, acel membru al dihotomiei pe care l-aţi prefera în 
practica didacticii şi evaluării; puteţi, dacă doriţi, să menţionaţi pe scurt raţiunea alegerii dumneavoastră 
(de exemplu: lucrez mai degrabă analitic decât holistic, fi indcă evaluările prea generale riscă, după părerea 
mea, să dea rezultate vagi sau non-concludente); schimbaţi apoi notiţele în interiorul perechii şi discutaţi 
care sunt motivele care v-au determinat să faceţi alegeri diferite în cazul unora dintre dihotomii. De 
asemenea, în măsura în care vă rămâne timp, discutaţi eventualele raţiuni pentru care ar fi  utile acele 
tipuri/metode de evaluare pe care nici unul dintre dumneavoastră nu le-a „preferat”.

1.5. Impactul evaluării asupra proceselor de predare şi învăţare

Temă de refl ecţie:
Care este, în sistemul românesc de învăţământ, relaţia dintre evaluare şi procesul de predare-învăţare? 
Care este proporţia pe care o acordaţi, în timpul orelor de curs, pregătirii speciale pentru examene, în 
special pentru examenul de bacalaureat? Credeţi că este o repartiţie corectă?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Capitolul de faţă are, din punctul nostru de vedere, o importanţă specială în prezentarea procesului 
de evaluare la ciclul liceal. Particularitatea impactului pe care procesul de evaluare îl are, în raport cu 
celelalte componente ale sistemului de învăţământ, vine, în primul rând, din faptul că vorbim despre un ciclu 
educaţional care se fi nalizează (cel puţin în formula actuală a sistemului) cu cel mai important examen din 
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viaţa şcolară a elevilor: bacalaureatul. Presiunea pe care acest examen o exercită asupra elevilor, a profesorilor 
şi a sistemului însuşi se simte încă din prima clasă de liceu, iar fi ecare unitate de învăţare sau fi ecare subiect 
de literatură, comunicare sau argumentare e privit prin prisma aceleiaşi întrebări: ne trebuie pentru Bac?, 
respectivului subiect acordându-i-se importanţă (sau nu) în funcţie de răspunsul la această întrebare. Situaţia 
nu este cu nimic diferită (poate, dimpotrivă) atunci când vorbim despre limba română ca limbă nematernă.

Atâta vreme cât examenul de bacalaureat va 
fi  privit ca momentul stresant de la fi nalul liceului, 
de care depinde, în plus, într-o măsură nepermis de 
mare, viitorul elevului, presiunea pe care acest moment 
evaluativ o exercită asupra elevilor şi a profesorilor este 
una nesănătoasă, neprofi tabilă şi total inhibitivă faţă de 
componenta de predare, respectiv de învăţare. În loc ca 
perspectiva examinării să fi e, eventual, un factor stimulativ, care să orienteze procesul de predare printr-o bună 
coordonare dintre programa de studiu şi cea de examinare, ea nu face, foarte adesea, decât să determine, din 
partea elevilor şi a profesorilor, chiar şi a părinţilor, comportamente inadecvate şi total inefi ciente faţă de ceea 
ce ar trebui să fi e scopul studiului în liceu. Astfel, nu se mizează pe dezvoltarea cunoştinţelor şi a abilităţilor 
de manevrare a acestora într-un mod cât mai practic şi mai efi cient pentru elev, ci se ajunge la memorarea de 
analize literare gata pregătite şi la reproducerea mecanică a unor judecăţi faţă de care elevului nu i se cere 
măcar să se pronunţe. Un efect pe care îl considerăm, de asemenea, negativ, este apariţia, pe piaţa cărţii, a unor 
volume speciale, destinate pregătirii pentru examenul de bacalaureat, volume care copiază exact structura 
viitorului test, generând sute de exerciţii de pregătire, insensibile la vreun criteriu de calitate sau de utilitate, pe 
termen mediu şi lung, pentru elevi. Aceste volume nu fac decât să îngusteze şi mai mult perspectiva care li se 
oferă elevilor asupra unor subiecte, tipuri de texte sau de sarcini. Ei ajung să aplice mecanic anumite concepte, 
să rezolve la nesfârşit acelaşi tip de itemi (unii atât de absurzi încât să ceară precizarea autorului respectivului 
fragment – autor menţionat, de altfel, la fi nalul secvenţei literare), în detrimentul formării şi evaluării unei 
gândiri critice, ale unei abilităţi de manipulare a informaţiei, în sensul unei bune utilizări a acesteia. 

Atitudinea faţă de examenul de bacalaureat, ca şi faţă de celelalte teste majore din sistemul de învăţământ, 
ar trebui să se schimbe radical. Rolul principal al examinării într-un sistem educaţional este acela de factor 
reglator. Privind lucrurile în această manieră, impactul pe care oricum acest examen îl are asupra întregului 
proces de predare şi învăţare şi-ar putea schimba vectorii. 

La nivelul autorităţilor din sistemul educaţional românesc, această nevoie de schimbare este 
conştientizată, cel puţin într-o anumită măsură - lucru refl ectat, spre exemplu, în modul de concepere a 
materialelor care orientează procesul de testare la nivel naţional. Unul dintre aceste materiale este ghidul 
pentru profesori, elaborat de către Serviciul naţional de evaluare şi examinare, din cadrul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, în 2001, sub coordonarea lui Adrian Stoica. Segmentul care tratează relaţia dintre 
curriculum şi evaluare specifi că faptul că evaluarea trebuie privită “ca o parte integrantă, activă şi importantă 
a curriculumului, dezvoltând relaţii specifi ce şi semnifi cative în termeni de impact şi efecte asupra elevilor, 
asupra profesorilor, asupra celorlalţi agenţi educaţionali, ca şi asupra factorilor de decizie responsabilizaţi în 
cadrul procesului” (Stoica 2001: 22).

Relaţia dintre evaluare şi predare se concretizează, la modul ideal, prin două efecte: cel de feedback şi cel 
de washback.

1.5.1. Efectul de feedback

Efectul de feedback se manifestă sub forma unui fl ux informaţional dinspre elev înspre profesor şi, 
mai departe, înspre factorii de decizie, la nivel de sistem educaţional, pe două căi: prin intermediul evaluării 
curente a activităţilor zilnice, pe de o parte, şi prin intermediul examenelor, pe de altă parte. Prin analogie cu 
evaluarea formativă, respectiv sumativă, putem vorbi de un feedback formativ, spre deosebire de cel sumativ. 

1.5.2. Feedbackul formativ vs. feedbackul sumativ

a. Feedbackul formativ se caracterizează prin următoarele trăsături (cf. Stoica 2001: 22):
 ■ se obţine în urma evaluării continue;
 ■ contribuie la urmărirea şi evidenţierea progresului educaţional al elevilor;
 ■ aplicat corect, poate duce la schimbarea atitudinii în ce priveşte relaţia profesor-elev, îmbunătăţind 

semnifi cativ comunicarea dintre aceştia.

b. Feedbackul sumativ se defi neşte astfel (cf. Stoica 2001: 22):
 ■ se realizează în urma unei evaluări cu caracter preponderent sumativ;
 ■ îi furnizează profesorului datele necesare pentru a-şi modifi ca sau adapta demersul educaţional 

Reţineţi:
Evaluarea (mai ales cea de la fi nalul ciclului 
liceal) nu trebuie lăsată să exercite o presiune 
covârşitoare asupra celorlalte componente ale 
sistemului educaţional.
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viitor, în funcţie de răspunsurile şi reacţiile elevilor;
 ■ pentru elevi, are în primul rând semnifi caţia recunoaşterii valorii sau a efortului personal.

1.5.3. Feedbackul pozitiv vs. feedbackul negativ

a. Feedbackul pozitiv
Feedbackul pozitiv este caracterizat prin: acurateţe, comprehensivitate şi adecvare. Profesorul este 

capabil să ofere un feedback pozitiv la adresa elevilor dacă acesta dispune, în primul rând, de capacitatea de 
a empatiza cu cel care învaţă şi de capacitatea de adecvare a demersului de evaluare curentă la caracteristicile 
şi cerinţele individuale. Cadrul didactic trebuie să aibă, de asemenea, cunoştinţe extinse privitoare la criteriile 
şi standardele potrivite sarcinilor de evaluare alese, expertiză în formarea judecăţilor privind examinarea, ca 
şi în comunicarea feedbackului către elevi, părinţi şi autorităţile educaţionale, dacă este cazul (cf. Stoica 2001: 
22-23).

Capacitatea de a oferi un feedback pozitiv este vitală pentru cei care lucrează în învăţământul 
preuniversitar. Pentru aceasta, profesorul trebuie să dispună de abilitatea de a-i inspira elevului sentimentul 
că a fost evaluat corect, în raport cu conţinutul propus, dar şi în raport cu ceilalţi candidaţi participanţi la 
testare. De asemenea, profesorul trebuie să fi e capabil să pună în valoare aspectele pozitive din performarea 
elevului şi să îi inspire acestuia convingerea că rezultatele sale se pot îmbunătăţi.

Exerciţiu:
Lucraţi în trei grupuri! Listaţi câteva elemente care pot conduce la realizarea unui feedback efi cient/
pozitiv. Grupul 1 se va referi la cunoştinţe, grupul 2, la atitudini, grupul 3, la abilităţi.
  1. Cunoştinţe  2. Atitudini  3. Abilităţi
  ………………..  ………………..  ………………..

b. Feedbackul negativ
Feedbackul negativ rezultă, în cea mai mare măsură, din atitudinea profesorului faţă de elevul evaluat. 

O prezenţă superioară, agresivă şi acuzatoare a profesorului, sau poate doar una vădit indiferentă, va descuraja 
elevul şi îi va transmite un sentiment de teamă sau de anxietate faţă de orice examen viitor. Sunt motive sufi ciente 
pentru a-i bloca acestuia orice încercare de a-şi îmbunătăţi performanţele în perspectiva unor evaluări viitoare. 
Vorbim aici de o atitudine ce poate infl uenţa nu doar răspunsul elevului într-o situaţie de examen, ci şi apetitul 
său de pregătire şi perfecţionare într-un anumit domeniu, cu scopul dobândirii de cunoştinţe şi abilităţi, 
dincolo de nevoia de a trece un examen. Trebuie evitată cu orice preţ crearea unui sentiment de respingere sau 
de teamă faţă de acţiunea de examinare. Aceasta face şi ea parte dintre caracteristicile feedbackului negativ şi 
e de preferat să lipsească dintre „instrumentele” folosite la clasă de către profesor.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! 
Citiţi feedbackul oferit de un profesor unui elev din clasa a XII-a. Discutaţi aspectele pozitive şi negative ale 
acestuia şi sugeraţi modalităţi sau formule care ar putea corecta aspectele pe care le consideraţi inadecvate.
(Feedbackul a fost dat oral, ca urmare a corectării tezelor, în prezenţa colegilor de clasă)

“Dragă X....,
În lucrarea ta, nu ai făcut foarte clar diferenţa între curentul modernist şi cel tradiţionalist. Ai scris doar 
două trăsături; este destul de puţin pentru o notă bună. Exemplele de autori şi opere pe care le-ai dat 
sunt bune, dar nu sufi ciente. Ai făcut greşeli de exprimare şi de ortografi e. În sintagma „criticii noştri”, 
noştri nu se scrie cu doi i. Pentru această greşeală, ţi-am scăzut un punct. Nota este 7. Ai scris bine despre 
Lovinescu, dar despre Nichifor Crainic nu ai ştiut aproape nimic. Până la bac, nu mai este prea mult timp. 
Aş zice să te mobilizezi mai mult.”

1.5.4. Efectul de washback

Efectul de washback se caracterizează “prin impactul vizibil, de substanţă şi de durată, pe care îl au 
evaluarea şi examinarea asupra curriculumului ca întreg, la modul general, şi asupra disciplinei de studiu, 
în mod particular, asupra zonei dintre ariile curriculare, precum şi chiar şi asupra schemei de evaluare în 
mod particular” (Stoica 2001: 23). Infl uenţa evaluării în procesul de predare/învăţare a devenit un fenomen 
prevalent în ultimii ani, în educaţie: “ceea ce e evaluat ajunge valorizat, iar ceea ce e valorizat ajunge predat” 
(McEwen 1995, apud Cheng, Curtis 2008: 3). Acest proces poate avea efecte pozitive sau negative asupra 
întregului demers educaţional.
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Nivelurile la care se poate resimţi efectul de washback sunt următoarele 
(cf. Stoica 2001: 23):

 ■ metodele curente de predare-învăţare activate în clasă;
 ■ implicarea motivaţională a elevilor;
 ■ calitatea interacţiunilor directe dintre profesor şi elev, inclusiv 

stimularea, prin evaluare, a conformării automate, în cazul anumitor 
elevi, la un anumit tip de cerinţe;

 ■ strategia unităţii de învăţământ, care poate sugera, în baza rezultatelor 
diferitelor tipuri de evaluări, preluarea de către anumiţi profesori sau 
învăţători a unei clase.

Efectul de washback se manifestă cel mai clar în cazul evaluărilor 
naţionale şi al examenelor naţionale. Modurile prin care se poate realiza acest 
efect în forma sa pozitivă sunt (cf. Stoica 2001: 23):

 ■ prin apropierea cât mai mare a curriculumului evaluat de cel ofi cial, 
în condiţiile urmăririi unei acoperiri curriculare cât mai extinse în 
situaţiile de evaluare;

 ■ prin introducerea continuă de noi metode, tehnici şi instrumente de 
evaluare;

 ■ prin asocierea şi combinarea de instrumente de evaluare a căror 
aplicare să conducă la obţinerea de date de natură cât mai diversă;

 ■ prin utilizarea continuă a efectului de feedback, în sensul creşterii fl uenţei procesului de evaluare;
 ■ prin asigurarea nivelului de transparenţă maxim, necesar implicării în proces a tuturor celor vizaţi: 

elevi, părinţi, factori de decizie, opinie publică;
 ■ prin alocarea, de către autorităţile responsabile, a resurselor umane, materiale şi fi nanciare, necesare 

desfăşurării unui demers de evaluare sau de examinare efi cient.

1. Valoarea (wasbackul pozitiv vs. washbackul negativ)
Sunt mai multe trăsături dihotomice1 identifi cate ca defi nind efectul de washback. Cele mai importante 

dintre ele se referă la impactul pozitiv sau negativ pe care o evaluare îl poate avea. Efectul pozitiv de washback 
se poate manifesta sub forma unui “aranjament reciproc avantajos”, în care testele bune vor putea fi  folosite ca 
activităţi în procesul de predare-învăţare, iar activităţile bune de predare-învăţare vor putea fi  folosite în teste 
(cf. Cheng, Curtis 2008: 10).

Efectul descris aici poate avea şi o dimensiune predictivă, motiv pentru care se înregistrează şi conceptul 
de washbefore. Acesta se referă la efectele pe care evaluarea şi examinarea le au şi asupra curriculumului ulterior 
sau asupra parcursului educaţional din etapa următoare, dar are un impact mai puţin direct şi vizibil asupra 
proiectării demersului de evaluare şi examinare (cf. Stoica 2001: 24).

Trebuie evitat, la toate nivelurile, washbackul negativ, care riscă să se manifeste foarte frecvent, în primul 
rând datorită tendinţei profesorilor, dar şi a elevilor, de a se concentra excesiv – sau poate chiar exclusiv – 
asupra segmentelor de materie, competenţelor sau tipurilor de sarcini despre care se ştie că sunt caracteristice 
evaluărilor ce urmează. Acest efect negativ se manifestă, conform cercetătorilor, în special în cazul examenelor 
care se aplică pe scară largă, după cum sunt, de pildă, examenele sau evaluările naţionale (cf. Cheng, Curtis 
2008: 3). Messick (apud Cheng, Curtis 2008: 8) afi rmă că, pentru a obţine un washback pozitiv, ar trebui să fi e 
diferenţe foarte mici sau să nu fi e nicio diferenţă între activităţile implicate în învăţarea limbii  şi cele efectuate 
în scopul pregătirii pentru un test.

La niveluri mai înalte, trebuie evitată luarea de decizii pripite, pe baza unor date insufi ciente sau puţin 
relevante. Consecinţele sunt cu atât mai grave, cu cât pot infl uenţa întregul sistem de evaluare naţională la 
fi nalul ciclului liceal. Este de evitat, de asemenea, adaptarea cu orice preţ a unor scheme de evaluare care şi-au 
dovedit efi cacitatea în alte ţări. Chiar dacă sistemul românesc de examinare trebuie să se alinieze celui european, 
pentru a creşte competitivitatea elevilor noştri şi, în acelaşi timp, şansele lor de a face faţă în orice sistem de 
învăţământ din ţările civilizate şi în orice domeniu de activitate, ulterior,  trebuie să se ţină seama de specifi cul 
schemei educaţionale locale. Se va evita, astfel, crearea unei forme fără fond, concretizată în improvizarea unui 
model aparent corect şi obiectiv, realizat însă prin copierea de subiecte de examen importate aleatoriu sau prin 
aplicarea unui sistem de notare insufi cient asimilat şi exersat de către cadrele didactice.

2. Specifi citatea (general vs. specifi c)
Washbackul general poate rezulta din orice test, de exemplu, sub forma unei ipoteze conform căreia un 

examen îi motivează pe elevi să înveţe mai mult. Forma specifi că a acestui efect se relaţionează cu un aspect 
anume al unui test sau cu un tip special de test (de pildă, convingerea că o componentă de ascultare este inclusă 
în test poate genera o accentuare a exersării acestei competenţe în timpul orelor de curs). În ceea ce priveşte 
învăţarea limbii române ca limbă nematernă, considerăm că introducerea unei astfel de componente la nivelul 

1 Aceste trăsături sunt descrise de către Watanabe, în articolul său din 2008 (p. 20-21).

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! 
Referiţi-vă la examenul 
de bacalaureat şi 
decideţi la care dintre 
nivelurile de mai sus aţi 
putut observa efectul 
de washback. Discutaţi 
cu colegii dintr-o altă 
pereche concluziile la 
care aţi ajuns.
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examenului de bacalaureat nu ar face decât să dezvolte o dimensiune extrem de necesară în înţelegerea şi 
utilizarea oricărei limbi. Un efect imediat ar fi , desigur, introducerea acestei competenţe în programa şcolară 
şi în materialele de lucru de la clasă.

3. Intensitatea (puternic vs. slab)
Dacă este puternic, efectul de washback va infl uenţa tot ce se întâmplă în clasă şi îi va determina pe 

profesori să îşi schimbe activitatea didactică, într-un anumit sens. Dacă efectul este slab, numai o parte 
a activităţilor din clasă va fi  afectată sau numai o parte dintre elevi. Acest aspect trebuie corelat, în cazul 
examenului de bacalaureat, cu cel al valorii. O combinaţie între efectul negativ şi cel puternic este aproape 
catastrofală pentru pregătirea elevilor pe termen lung şi pentru dobândirea, de către ei, a unor competenţe 
reale şi utile în viaţa de zi cu zi.

4. Durata (pe termen scurt vs. pe termen lung)
Dacă infl uenţa unui examen de admitere este prezentă doar în perioada în care elevii se pregătesc 

pentru respectivul test şi dispare după admiterea în instituţia de învăţământ, vorbim despre efect de washback 
pe termen scurt. Dacă infl uenţa examenului continuă după ce testul este dat, putem vorbi de efect de washback 
pe termen lung. Din nou, privitor la examenul de bacalaureat, putem spune că suntem în pericolul de a ne axa 
pe efectul pe termen scurt, acordând extrem de puţină importanţă creării unor abilităţi solide şi utile pentru 
elevii noştri.

5. Intenţionalitatea (intenţionat vs. neintenţionat)
Validitatea unui test este judecată în funcţie de măsura în care 

acesta răspunde nevoilor pentru care a fost creat. Vorbim, în acest caz, de 
corespondenţa dintre rezultatele testului şi intenţia cu care el a fost produs 
şi administrat. Desigur, putem vorbi şi de washback neintenţionat, ale cărui 
efecte pot fi , uneori, la fel de relevante ca acelea ale washbackului intenţionat. În 
cazul examenului de bacalaureat, validitatea acestuia este judecată în funcţie 
de proporţia în care reuşeşte să testeze corect - şi cât mai complet - cunoştinţele 
şi abilităţile asimilate de elev pe durata unui întreg ciclu de învăţământ. Nu e 
aici locul pentru o discuţie atât de complexă, dar este vital ca ea să fi e purtată 
şi să aibă consecinţe la nivelul deciziilor factorilor responsabili din domeniul 
educaţiei. Rostul ei, în acest moment, este indiscutabil şi incontestabil.

Având în vedere consideraţiile expuse în rândurile de mai sus, 
putem concluziona că sistemul de învăţământ din România are nevoie de o 
implementare mai corectă şi mai adecvată a teoriilor care defi nesc şi detaliază 
efectele de feedback şi washback. De fi ecare dată când se administrează 
examenul de evaluare naţională sau de bacalaureat, pot fi  îmbunătăţite o 
seamă de aspecte, cu condiţia să se ţină seama de experienţa administrărilor 
anterioare şi de rezultatele acestora.

1.6. Specifi cul testării/evaluării la ciclul liceal; posibile efecte ale noii legi a educaţiei naţionale 
asupra procesului de evaluare

Discutat în contextul unui sistem de învăţământ care îşi caută „specifi cul naţional” într-o mai largă 
tendinţă de aliniere la politicile educaţionale europene, examenul de bacalaureat (după revizuiri repetate 
şi realizate, uneori, chiar anual în perioada postdecembristă), răspunde, în prezent, cerinţelor occidentale 
de evaluare a competenţelor lingvistice în studiul limbilor (mai ales prin proba orală), dar şi unei direcţii 
autohtone, date de studiul literaturii române, prin subiectele de la probele scrise. Toate aceste încercări, 
nedefi nitivate încă, de reformă a sistemului educaţional, implicit a formelor de evaluare curentă şi naţională 
de la sfârşit de ciclu de învăţământ, sunt receptate de pe poziţii polemice:

CU ÎNCREDERE CU SCEPTICISM
 ■ Oralul – „un pas spre 

europenizare” (Medeşan 
2010: 127).

 ■ Oralul – o criză a canonului şi o privare a comunicării orale 
(exagerat închisă în structuri fi xe) de bucuria pe care textul literar 
o formează şi o impune în studiul acestei discipline: 

 ■ „Lăsând în urmă obsesia, teama şi frustrările biletelor, care 
raportează zeci de mii de candidaţi la acelaşi pat procustian deloc 
productiv, este de dorit ca bacalaureatul să se oprească din mişcare, 
pentru a-şi crea un model, o formulă sau o ecuaţie, nicidecum 
constrângătoare, ci înţelese ca prilejuri de afi rmare personală, de 
o bucurie simplă, care scoate la lumină cealaltă frumuseţe, pe care o 
intuim, dar parcă nu ne este dat s-o trăim” (Popa 2010: 127).

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! 
Referiţi-vă la examenul 
de bacalaureat şi 
decideţi care element din 
fi ecare dintre perechile 
dihotomice prezentate 
se potriveşte acestui 
examen. În concordanţă 
cu trăsăturile de mai 
sus, sugeraţi modifi cări 
despre care sunteţi 
de părere că ar putea 
îmbunătăţi calitatea 
examenului.
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Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Cum apreciaţi evoluţia modului de examinare în cadrul probei orale: subiecte, metode de intervievare, 
notare?

Aceste păreri contradictorii, privitoare mai ales la probele orale, par să refl ecte unele discuţii controversate, 
existente şi în literatura de specialitate din Europa, cu privire la evaluarea competenţelor orale (vorbirea), 
pentru că, în condiţiile în care se are mereu în vedere impactul pozitiv al testelor asupra candidaţilor, aceste 
forme de examinare par să fi e cele mai dezavantajoase.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Propuneţi un model de subiect pentru evaluarea competenţelor de comunicare orală, care să elimine 
posibilele dezavantaje ale acestui tip de testare. Explicaţi sugestiile dumneavoastră pentru colegii din 
întregul grup.

Examenul de bacalaureat răspunde doar parţial standardelor ce se regăsesc în contextul internaţional al 
evaluării unei limbi nematerne, datorită structurii probei de competenţă lingvistică, dar, mai ales, relevanţei 
scăzute a rezultatului obţinut, care nu e valorifi cat ulterior în niciun context social.

În concluzie, privind în paralel evaluarea competenţelor lingvistice pentru limbi nematerne la nivel 
european şi specifi cul examenul de bacalaureat la limba română pentru minorităţi, se remarcă o uniformizare 
mult prea mare în conceperea subiectelor (formulate după tipare fi xe, acelaşi tip de itemi) atât la probele orale, 
cât şi la cele scrise, precum şi o motivare scăzută pentru un test de competenţă lingvistică lipsit de utilitate. 
Ceea ce pare că s-a încercat a se prelua din testările internaţionale este crearea unui cadru familiar, destins, 
probele orale desfăşurându-se în interiorul unităţilor unde elevii învaţă, mai mult, unul dintre evaluatori 
fi ind chiar profesorul care predă la clasa respectivă. Dincolo de toate acestea, bacalaureatul nu reuşeşte, 
deocamdată, să faciliteze manifestarea nici măcar a unor competenţe de comunicare în limba maternă, ci doar, 
în cea mai mare parte, capacitatea de a lucra stereotip, pe un şablon dat (de exemplu: la o întrebare de genul 
„Cine este receptorul textului dat?”, se poate răspunde cu un text „de-a gata”, care se potriveşte aproape 
oricărui fragment: „elevul, studentul, cititorul specializat”).

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Stabiliţi un set de 5 itemi care s-ar preta la evaluarea competenţelor de comunicare orală, respectiv 5 itemi 
pentru o probă scrisă, susceptibili să elimine stereotipia formulărilor existente în acest moment.

1.6.1. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

Evaluarea absolvenţilor ciclului superior al liceului include o probă ce testează competenţele lingvistice 
de comunicare orală în limba română şi o probă scrisă. Proba A, de evaluare a competenţelor lingvistice de 
comunicare orală în limba română, reprezintă cadrul de evaluare a competenţelor de receptare şi de producere 
a mesajului, având ca suport diverse tipuri de text scris (literar şi non-literar), în conformitate cu programa 
şcolară, şi diverse tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ), ce valorifi că achiziţiile 
dobândite la disciplina Limba si literatura română (conform Programei pentru bacalaureat 2011).

Proba construieşte o situaţie de comunicare precis determinată, pornind de la un text-suport care:
 ■ acoperă o gamă variată de tipuri de texte;
 ■ are caracter autentic;
 ■ este un decupaj semnifi cativ de sine stătător; 
 ■ se înscrie în reperele programei;
 ■ reprezintă un text literar sau non-literar “la prima vedere”.

Competenţele vizate sunt:
 ■ înţelegerea textului;
 ■ exprimarea si argumentarea unui punct de vedere;
 ■ organizarea discursului;
 ■ adaptarea la situaţia de comunicare;
 ■ utilizarea limbii literare (Limba şi literatura română. Programa pentru bacalaureat 2011: 1).
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Nivelurile de competenţă sunt precizate în:
GRILA DESCRIPTORILOR COMPETENŢEI DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Utilizator mediu Utilizator avansat Utilizator experimentat
 ■ citeşte corect şi cursiv;
 ■ identifi că idei în text;
 ■ exprimă un punct de vedere 

personal;
 ■ construieşte un discurs clar, 

respectând parţial structura 
specifi că tipului de text vizat 
prin cerinţă (descriptiv/
informativ/ narativ/
argumentativ);

 ■ îşi adaptează parţial 
discursul la interlocutori şi la 
scopul comunicării;

 ■ îşi adaptează parţial 
comportamentul la contextul 
de examen, cu folosirea 
ezitantă a mijloacelor 
comunicării orale (verbale, 
nonverbale şi paraverbale);

 ■ utilizează corect limba 
literară, în situaţiile de 
comunicare date.

 ■ citeşte corect, cursiv si 
conştient;

 ■ formulează clar şi coerent 
ideile textului;

 ■ exprimă şi susţine un punct 
de vedere personal;

 ■ construieşte un discurs 
clar şi coerent, respectând 
structura specifi că tipului 
de text vizat prin cerinţă 
(descr ip t iv/informat iv/ 
narativ/argumentativ);

 ■ îşi adaptează discursul 
la interlocutori şi la scopul 
comunicării;

 ■ îşi adaptează 
comportamentul la contextul 
de examen, cu folosirea 
adecvată a mijloacelor 
comunicării orale (verbale, 
nonverbale şi paraverbale);

 ■ utilizează corect şi adecvat 
limba literară, în situaţiile de 
comunicare date.

 ■ citeşte corect, cursiv, 
conştient şi expresiv;

 ■ sintetizează mesajul global 
al textului şi explică aspectele 
implicite ale acestuia;

 ■ exprimă, susţine cu 
argumente un punct de 
vedere personal, demonstrând 
capacitate de persuasiune a 
interlocutorilor;

 ■ construieşte un discurs 
clar, coerent şi personalizat, 
respectând structura specifi că 
tipului de text vizat prin cerinţă 
(descr ip t iv/informat iv/ 
narativ/argumentativ);

 ■ îşi adaptează în mod creativ 
discursul la interlocutori şi la 
scopul comunicării;

 ■ îşi adaptează 
comportamentul la contextul 
de examen, cu folosirea 
adecvată a mijloacelor 
comunicării orale (verbale, 
nonverbale şi paraverbale), 
dovedind autocontrol;

 ■ utilizează corect, adecvat 
şi nuanţat limba literară, în 
situaţiile de comunicare date.

Tabel 3. Grila descriptorilor competenţei de comunicare orală în limba română 
(după precizările Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare 2010: 4)

În ceea ce priveşte itemii, aceştia sunt subiectivi, urmărind înţelegerea textului şi aplicarea unor concepte 
de teorie literară (situaţia de comunicare, stilurile funcţionale, calităţile stilului, identifi carea unor idei, găsirea 
de argumente în textul dat), respectiv construirea unei argumentări pe tema textului dat sau pornind de la o 
idee susţinută de text.

Astfel, pentru un exemplu de text precum cel de mai jos:
„L-am văzut cum îşi curăţa pomii din livadă, începu Ştefan cu un zâmbet misterios. Stam pe prispă şi îl observam. 

Atunci l-am înţeles. M-am convins că munca lui e de o altă calitate decât muncile noastre. Eram pregătit, de altfel, pentru 
asta, continuă Ştefan după o scurtă pauză, pentru că ceva din beatitudinea asta o cunoscusem şi eu, când pictam. Numai 
că, în cazul meu, nu era vorba de o muncă responsabilă, cu un obiect precis, ca în cazul lui. El îşi curăţa pomii de omizi. Îl 
observam şi-l simţeam cum era prezent în fi ecare gest. În faţa pomului nu era distrat, nu se gândea la nimic altceva. Dar 
ghiceam că pomul acela i se revela în totalitatea lui. Nu era un simplu obiect, unul dintre o mie la fel cu el, aşa cum ni se 
arată nouă, majorităţii oamenilor. Lui, pomul acela, pe care-l curăţa, îi revela, în acel moment, Universul întreg. Îl vedea 
în totalitatea lui: cu rădăcinile, cu ramurile, cu frunzele, cu paraziţii lui...”

       (Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene), 
itemii sunt:
[Citeşte textul cu voce tare]

1. Ce poţi deduce despre autorul textului şi despre situaţia de comunicare?
 ■ Cui i se adresează textul?
 ■ Ce tip de text este acesta?
 ■ Care este atitudinea lui Ştefan faţă de activitatea la care asistă (curăţarea pomilor)?

Lectura textului, fl uentă şi dovedind înţelegerea mesajului acestuia, este urmată de identifi carea în text a 
factorilor comunicării, respectiv explicarea atitudinii personajului, sarcini care să evidenţieze comprehensiunea 
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unui text scris şi capacitatea de a construi un discurs oral pe baza unor cerinţe date.

2. Care este opinia ta despre atenţia acordată gesturilor pe care le implică o anumită activitate? Susţine, 
cu argumente, opinia prezentată.

A doua cerinţă evaluează capacitatea de argumentare orală, făcând apel la textul dat, dar şi la alte 
referinţe culturale.

Acest sistem de evaluare îşi găseşte corespondentul în nivelurile de competenţă europene, cu precizarea 
că bacalaureatul impune şi unele concepte operaţionale prevăzute de programele şcolare în secţiunea „Limbă 
şi comunicare”, spre deosebire de aceşti descriptori care urmăresc strict aspectul lingvistic. Echivalenţa se 
regăseşte însă, în mod paradoxal, doar cu nivelurile superioare ale grilei de evaluare din CECR (vezi tabelul 
de mai jos), fapt care diminuează încă şi mai mult importanţa acestei probe şi a rezultatelor ei. În primul rând, 
cu siguranţă există candidaţi care s-ar situa, din păcate, la această probă orală, la un nivel inferior celui mediu. 
Credem că este o concluzie pe care o putem aplica atât candidaţilor care susţin examenul la limba română ca 
limbă nematernă, cât şi acelora pentru care româna este limba maternă. Instrumentele de notare nu pun, pur 
şi simplu, la îndemâna evaluatorului, toată gama de califi cative care să acopere  performanţele elevilor. În 
plus, aşa cum se spune mai sus, rezultatele acestei probe îşi limitează valoarea la faptul că elevul poate susţine, 
în continuare, probele scrise. Niciun angajator, spre exemplu, sau nicio instituţie universitară interesată în 
mod special de această competenţă, nu va lua în serios rezultatul la această probă înscris pe diploma de 
bacalaureat. Este o concluzie de care autorităţile din domeniul educaţiei ar trebui să ţină seama în proiectarea 
viitoarelor sesiuni de examinare şi a instrumentelor de evaluare pe care le pun la dispoziţia profesorilor.

Utilizator 
experimentat C2

Poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citeşte sau aude. Poate 
să relateze anumite fapte şi argumente din diverse surse scrise sau 
orale, rezumându-le în mod coerent. Poate să se exprime spontan, 
foarte fl uent şi cu precizie şi poate să distingă nuanţe fi ne de sens 
legate de subiecte complexe.

Utilizator 
avansat C1

Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi complicate şi să 
sesizeze semnifi caţiile implicite. Poate să se exprime spontan şi 
fl uent, fără a fi  obligat aparent să-şi caute cuvintele. Poate să utilizeze 
limba cu efi cacitate şi cu supleţe în viaţa socială, profesională sau 
academică. Poate să se exprime pe teme complexe, într-un mod 
clar şi bine structurat, demonstrând că stăpâneşte instrumentele de 
organizare, de structurare şi de coeziune a discursului.

Utilizator mediu B2

Poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme 
concrete sau abstracte, inclusiv în discuţii tehnice, în specialitatea sa. 
Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fl uenţă, 
încât conversaţia cu un locutor nativ să nu presupună efort pentru 
niciunul dintre interlocutori. Poate să se exprime clar şi detaliat 
asupra unei game largi de subiecte, poate să-şi expună opinia asupra 
unui subiect de actualitate, prezentând avantajele şi inconvenienţele 
diferitelor posibilităţi.

Tabel 4. Nivelurile de competenţă – Scala globală (B2 – C2) (cf. CECR 2003: 27-29)

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Cum vedeţi relaţia dintre Cadrul european comun de referinţă şi nivelurile prevăzute pentru examenul de 
bacalaureat, în privinţa descriptorilor de perfomanţă?

Referitor la relaţia dintre evaluarea curentă şi evaluarea prin examenul de bacalaureat, în Ghidul de 
evaluare. Limba şi literatura română, din 2001, se precizează că prima trebuie să sprijine examenele prin:

 ■ modalităţile de evaluare (strategii, tehnici, instrumente) utilizate în practica şcolară la clasă; 
 ■ pregătirea profesorilor în domeniul evaluării, în sensul abilitării acestora în aplicarea diferitelor 

instrumente şi metode (în acest sens, în 2008 au fost iniţiate cursuri pentru formarea de evaluatori, 
doar pentru examenele naţionale la clasa a VIII-a, DeCeE, prin inspectoratele şcolare, abandonate însă 
ulterior);

 ■ familiarizarea elevilor cu diverse tipuri de itemi şi cu baremul de notare a acestora;
 ■ utilizarea rezultatelor evaluării în cadrul examenelor (deziderat îndeplinit, din nou, numai pentru 

ciclul gimnazial).
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Având în vedere precizările programei pentru evaluarea competenţelor de comunicare şi Cadrul 
european, se constată o tendinţă de aliniere la aceste politici externe şi apropierea examenului de o situaţie din 
viaţa cotidiană, deci de un context mai fi resc, în loc de unul „artifi cial”, specifi c exclusiv situaţiei de examinare.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Având în vedere specifi cul probelor orale, ce tipuri de cerinţe propuneţi pentru textul-suport de mai jos 
(vezi Anexa 2), astfel încât să se depăşească formulările-clişeu existente în acest moment?

1.6.2. Proba scrisă a examenului de bacalaureat

Proba scrisă cuprinde trei tipuri de subiecte:
Subiectul I formulează itemi semiobiectivi şi subiectivi, pe baza unui text studiat/la prima vedere, de 

tipul:
 ■ menţionează câte un sinonim/antonim/omonim pentru sensul din text al cuvintelor indicate;
 ■ prezintă rolul semnelor de punctuaţie din structura indicată;
 ■ scrie două expresii/locuţiuni care conţin partea de vorbire indicată;
 ■ identifi că tema/motivul/viziunea despre lume din fragmentul citat;
 ■ transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică (vizuală, olfactivă, auditivă etc.);
 ■ selectează una/două sintagme care sugerează dimensiunea spaţială, temporală/dimensiunea morală 

a personajului în fragmentul citat (în funcţie de tipul textului);
 ■ explică semnifi caţia a două fi guri de stil diferite/unui element de compoziţie/unei indicaţii a 

autorului;
 ■ comentează, în 6-10 rânduri, secvenţa indicată;
 ■ ilustrează, în 4-6 rânduri, o caracteristică a speciei literare/tipului de text din care face parte fragmentul 

citat (Evaluarea la disciplina Limba şi literatura română în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010: 2).

Subiectul al II-lea presupune realizarea unui text argumentativ, pornind de la un text de tip aforistic.
Subiectul al III-lea constă în redactarea unui eseu structurat pe baza textelor studiate, aparţinând 

autorilor canonici, sau încadrate în speciile literare precizate de programă, valorifi când concepte ale analizei 
tematice, structurale, stilistice.

Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină, candidaţii trebuie să facă dovada 
competenţelor dobândite în clasele a IX-a – a XII-a, prin raportare la conţinuturile parcurse, în conformitate cu 
programa de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română, aprobată prin OMECTS nr. 4800/31.VIII.2010:

 ■ utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de 
comunicare în elaborarea unor texte diverse;

 ■ identifi carea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de 
mesaje/texte;

 ■ receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de mesaje scrise;
 ■ utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte scrise, cu 

explicarea rolului acestora în construirea mesajului;
 ■ identifi carea temei şi a modului de refl ectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima vedere;
 ■ identifi carea şi analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifi ce 

textelor narative, epice şi dramatice;
 ■ compararea unor viziuni despre lume, despre condiţia umană sau despre artă, refl ectate în texte 

literare, non-literare sau în alte arte;
 ■ interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe 

de lectură;
 ■ identifi carea şi explicarea relaţiilor dintre opere literare şi contextul cultural în care au apărut acestea;
 ■ construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prin integrarea şi 

relaţionarea cunoştinţelor asimilate;
 ■ identifi carea structurilor argumentative în texte literare şi non-literare studiate sau la prima vedere;
 ■ argumentarea unui punct de vedere privind textele literare şi non-literare studiate sau la prima 

vedere;
 ■ compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecăţi proprii (Evaluarea 

la disciplina Limba şi literatura română în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2011 Proba E. a: 1-2).

Se observă, astfel, că, în vreme ce probele orale sunt axate pe competenţele lingvistice, proba scrisă 
vizează mai mult conţinuturile disciplinei precizate în programele ciclului inferior, respectiv, superior ale 
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liceului, cu o notare mai mult holistică decât punctuală a redactării.
Noua Lege a Educaţiei Naţionale (2011) prevede păstrarea probelor la bacalaureat ca în prezent (Proba 

A, de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română, respectiv o probă E. a) scrisă, comună 
tuturor fi lierelor, profi lurilor şi specializărilor) (conform Art. 74, cap. V). Pentru minorităţile naţionale însă, 
într-un alt articol al legii, Art. 45, cap. II, se precizează că evaluarea se realizează după teste concepute pe baza 
Curriculumului Naţional, adică cel comun cu absolvenţii care au româna ca limbă maternă, în condiţiile în 
care studiul limbii şi al literaturii române s-ar realiza după programe şi manuale speciale.

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Argumentaţi-vă punctul de vedere legat de precizările noii legi a învăţământului, luând în considerare 
eventualele concordanţe dintre programa de studiu pentru minorităţi şi cea de evaluare prin examenul de 
bacalaureat.
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Anexa 1

Fişă de evaluare 1

Clasa.……………………………...   Numele elevului……………………..............
Data……………………………….   Disciplina……………………………………

EVENIMENT

Pentru ora respectivă, elevii au avut de pregătit o compunere în care să descrie cea mai dragă 
persoană. Florin a fost singurul elev care a declarat că nu şi-a făcut tema. La jumătatea orei, colegul lui 
de bancă mi-a spus că Florin scrisese de fapt tema, dar nu era o compunere, ci o poezie despre mama sa, 
pe care însă nu vrea să o citească de teamă că ceilalţi colegi vor râde de el. 

La sfârşitul orei, Florin m-a întrebat dacă poate citi poezia scrisă de el. A citit poezia cu o voce 
joasă, uitându-se tot timpul la hârtie, mişcându-şi piciorul drept înainte şi înapoi şi trăgându-se de 
gulerul cămăşii. Când a terminat, colegul din ultima bancă a spus: „Nu am auzit nimic. Poţi să mai 
citeşti încă o dată poezia, mai tare?”. Florin a spus „Nu” şi s-a aşezat.

INTERPRETARE

Florin dovedeşte un talent literar real pentru vârsta lui, dar nu are încă încredere în forţele sale. 
Nu îi place să citească în faţa clasei şi îi este teamă de reacţiile celorlalţi. Refuzul de a mai citi încă o dată 
poezia se datorează, probabil, timidităţii sale şi faptului că nimeni nu l-a încurajat până acum să facă 
acest lucru. Talentul său trebuie stimulat, ca şi încrederea în sine.

(Stoica, 2001: 33-34)

Fişă de evaluare 2

Clasa: a IX-a C    Numele elevului: Andrei Pop
Data: 14.04.2011    Disciplina: Limba şi literatura română

EVENIMENT

Elevii, organizaţi pe echipe de câte patru, au trebuit să identifi ce greşelile de exprimare dintr-un 
scurt corpus de texte pus la dispoziţie de profesor, să le clasifi ce şi să elaboreze un poster pe care apoi să 
îl prezinte colegilor lor. Elevii din grupa a doua, Ana, Irina, Pavel şi Andrei, au citit textele şi au început 
să clasifi ce erorile. Andrei a respins toate sugestiile colegilor săi şi a făcut propria sa clasifi care, fără să 
ţină cont de părerile celorlalţi. Apoi, a elaborat posterul fără niciun fel de ajutor din partea colegilor şi 
s-a autodesemnat să îl prezinte clasei. În aceste condiţii, Ana, Irina şi Pavel s-au implicat în realizarea 
sarcinii doar în primele cinci minute, după care au început să vorbească despre fi lmul pe care l-au văzut 
cu o seară înainte.

INTERPRETARE

Andrei şi-a dorit să fi e liderul grupului din care făcea parte. În încercarea de a se impune, a 
monopolizat activitatea. Probabil a considerat că este mai bine pregătit decât colegii săi şi că nu are 
nevoie de ajutorul lor pentru a rezolva această sarcină. Irina, Ana şi Pavel au simţit acest lucru şi nu au 
mai fost sufi cient de motivaţi, de aceea au făcut total altceva decât trebuia şi nu au învăţat nimic din acest 
exerciţiu. Pentru a evita astfel de situaţii, lui Andrei i se va spune, de la început, ce rol are în echipă. El 
nu va mai putea prelua controlul şi va fi  obligat să ţină cont şi de părerile celorlalţi membri ai grupului.
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Anexa 2

“- Citiţi mult?
- Câteodată mai mult, câteodată mai puţin.
- Dar, aşa în mijlociu...
- Hm! Cam opt, nouă ore pe zi.
- Opt, nouă ore pe zi?
- Da.
Fata îl privi uimită, ca pe un lucru rar. Niciodată nu i-ar fi  trecut prin minte că sunt oameni care citesc 

până la zece ore pe fi ecare zi. Credea că poveştile astea nu se petrec decât prin romane. Era, de altfel, o 
observatoare foarte slabă si niciodată nu şi-ar fi  putut da seama ce se petrece în afară de mediul ei.

Băiatul plecă ochii în jos, înroşindu-se până în rădăcina urechilor. Apoi, ca să se dezvinovăţească:
- Bine, dar nu citesc întruna. Mai scriu, mai lucrez la entomologie*, mai traduc... Apoi, am o colecţie de 

pietre, ierbar... mă ocup şi cu chimia.
Vorbea repede, neluându-şi ochii din vârful sandalelor, ca şi cum s-ar fi  lepădat de o greşeală făptuită 

în neştiinţă.
Fata îl privea mereu, lunecându-şi ochii pe faţa arsă de soare şi pătată cu coşi stârpiţi de nerăbdarea 

aceea necăjită caracteristică adolescenţilor, care din orişice neam şi-ar trage viaţa şi în orişice mediu şi-ar trăi 
zilele, în fundul sufl etelor lor, doresc întotdeauna să placă”(Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop).

*Entomologie – s.f. Ramură a zoologiei care se ocupă cu studiul insectelor.
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Refl ectaţi atât asupra metodelor clasice de evaluare, cât şi asupra celor moderne şi încercaţi să 
valorifi caţi ceea ce consideraţi pozitiv din oricare dintre ele; nu adoptaţi o metodă pentru simplul 
motiv că e mai modernă sau se foloseşte în alte sisteme educaţionale.

  Ţineţi seama de funcţiile evaluării atunci când aplicaţi un test şi alegeţi itemii aşa încât să 
producă, din partea elevilor, rezultate concludente pentru scopul pe care îl urmăriţi.

  Priviţi chestiunea tipurilor de evaluare mai puţin ca pe un „test” teoretic, care trebuie cunoscut 
în şi pentru sine însuşi, şi mai mult ca un ansamblu de soluţii şi metode, dintre care sunteţi liberi 
să alegeţi şi care vă pot permite crearea de teste apropiate scopului dumneavoastră şi specifi cului 
celor testaţi.

  Stabiliţi o corelaţie cât mai apropiată între itemii de evaluare formativă şi cei de evaluare 
sumativă. Faceţi aşa încât elevii să fi e familiarizaţi cu tipurile de exerciţii pe care trebuie să le 
rezolve în evaluările fi nale.

  În acelaşi timp, nu deturnaţi orele de curs înspre scopul unic al pregătirii pentru un examen. 
Rolul lor este în măsură mai mare acela de a le forma elevilor abilităţi practice, utile în activităţile 
lor şcolare şi, mai târziu, în cele profesionale.

  Încercaţi să le oferiţi elevilor un feedback corect, pozitiv şi încurajator.

  Aveţi în vedere efectul de washback pe care testele ar trebui să-l producă.

  Încercaţi să utilizaţi şi alte grile de evaluare decât cele furnizate  în vederea notării la examenul 
de bacalaureat, pentru a vă exersa abilitatea de evaluare corectă, adecvată şi obiectivă.

  Nu ignoraţi itemii care vizează testarea limbii „în uz”, în benefi ciul aproape exclusiv al 
subiectelor de literatură.



Unitatea 1

48

TEST

A. Completaţi defi niţia următoare (nu trebuie să utilizaţi exact cuvintele din manual):

Interevaluarea este …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

B. Scrieţi cel puţin patru perechi dihotomice care privesc diferite tipuri de evaluare:

.....................................................                   .....................................................

.....................................................                   .....................................................

.....................................................                   .....................................................

.....................................................                   .....................................................

C. Răspundeţi la întrebările de mai jos:

1. Ce este feedbackul negativ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2. În ce constă diferenţa dintre evaluarea directă şi cea indirectă?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3. Cum şi la ce nivel se poate manifesta efectul de washback?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

4. Care este diferenţa între feedbackul formativ şi feedbackul sumativ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

D. Alegeţi răspunsul corect:

1. Metoda de evaluare cel mai des utilizată în clasă este:
a. autoevaluarea.
b. proba scrisă.
c. portofoliul.
d. proba orală.

2. Funcţia prognostică
a. face o estimare referitoare la domeniile în care elevii au şanse să obţină performanţe.
b. identifi că punctele tari şi punctele slabe ale procesului de evaluare.
c. ordonează candidaţii în acord cu performanţele obţinute la evaluare.
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2. Evaluarea competenţei 
de receptare a mesajului oral 

Ascultarea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să selectaţi aspectele pozitive şi pe cele negative din abordările 
care vizează evaluarea competenţei de receptare a mesajului oral;

 ■ să operaţi cu descriptorii grilei CECR privind competenţa de 
receptare a textului oral;

 ■ să sesizaţi diferenţele între evaluarea receptării textului oral, faţă 
de cea a receptării textului scris;

 ■ să identifi caţi diferenţele dintre L1 şi L2, în ceea ce priveşte 
evaluarea comprehensiunii orale;

 ■ să identifi caţi procesele cognitive implicate în înţelegerea 
mesajului oral, la grupa de vârstă 15-19 ani;

 ■ să apreciaţi variabilele ce afectează comprehensiunea mesajului 
oral şi evaluarea competenţei de receptare a acestuia;

 ■ să selectaţi texte-suport adecvate pentru exerciţiile audio şi 
să identifi caţi exerciţiile de receptare a mesajului oral cele mai 
potrivite pentru această grupă de vârstă.
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2.1. Abordări în evaluarea competenţei de receptare a mesajului oral

Pentru a putea evalua competenţa de receptarea a unui mesaj oral, 
testatorul trebuie să transforme cunoştinţele teoretice pe care le deţine despre 
acest proces, mai exact, despre operaţiile cognitive pe care acesta le presupune, 
în itemi meniţi să facă dovada realizării/nerealizării acestor operaţii. În funcţie 
de specifi cul acestor itemi, distingem trei tipuri de evaluare, fi ecare cu propriul 
set de tehnici şi procedee (cf. Buck 2001: 61-92):

2.1.1. Abordarea diferenţiată/„în puncte distincte”

Abordarea diferenţiată (discrete-point approach) pleacă de la premisa că 
receptorul poate identifi ca şi izola diferite fragmente sau elemente de discurs, 
care pot fi , astfel, evaluate separat. Din cauză că numărul acestor elemente 
este prea mare pentru ca ele să poată fi  testate individual, evaluatorii le aleg 
pe cele pe care le consideră reprezentative pentru un anumit tip de mesaj oral, 
bazându-se pe ideea că gradul de comprehensiune al acestora este identic cu 
gradul de comprehensiune al întregului mesaj.

Testele construite în temeiul principiului de mai sus cuprind, adesea, 
exerciţii de selectare a răspunsului corect, cum sunt cele de tipul „adevărat/
fals” sau cele alcătuite dintr-un set de întrebări cu alegeri multiple. De altfel, 
exerciţiul cu trei sau patru variante de răspuns este considerat tipic pentru 
această abordare.

Evaluatorii care adoptă metoda de examinare „în puncte distincte” 
preferă trei tipuri de sarcini, care testează diferenţiat cunoştinţele lingvistice şi 
abilităţile practice legate de procesul de ascultare ale candidatului:

a. Exerciţii de discriminare fonematică
Exerciţiile de discriminare fonematică sunt tipice pentru această 

abordare. Ele îi cer candidatului să asculte un cuvânt izolat sau o scurtă 
secvenţă de discurs oral, iar, apoi, să identifi ce cuvântul pe care l-a auzit. De 
obicei, aceste cuvinte sunt perechi minimale, paronime sau nu:

Exemplul 1
 Candidatul aude:
  Am auzit că Ion a cumpărat miere.
 Candidatul trebuie să aleagă varianta corectă.
  a. Ion a cumpărat mere.
  b. Ion a cumpărat miere.
Notă: Pentru ca acest tip de exerciţiu să evalueze strict cunoştinţele 

lingvistice ale candidatului, contextul nu trebuie să ofere informaţii 
suplimentare care să îl ajute pe elev să deducă răspunsul corect. O astfel de 
sarcină este considerată de către mulţi specialişti drept nerealistă, deoarece, 
de cele mai multe ori, contextul joacă un rol important în dezambiguizarea 
mesajului.

Exemplul 2
 Candidatul aude:
  Deşi i-am spus să fi e atentă, Maria tot a călcat pe libret.
 Candidatul trebuie să aleagă varianta corectă.
  a. Maria a călcat pe libret.

      b. Maria a călcat pe livret.

Exemplul 3
 Candidatul aude:
  Nu ştiu sigur cine vorbeşte la radio, dar cred că este papa.
 Candidatul trebuie să aleagă varianta corectă.
  a. La radio vorbeşte baba.
  b. La radio vorbeşte papa.

Temă de refl ecţie:
Cum apreciaţi 
importanţa exersării şi 
evaluării competenţei 
de receptare a mesajului 
oral? În ce măsură 
propuneţi şi rezolvaţi 
cu elevii itemi pentru 
formarea şi testarea 
acestei competenţe? 
Ce opinie aveţi despre 
felul în care se refl ectă, 
în manualele pe care le 
utilizaţi, preocupările 
pentru dezvoltarea 
acestei competenţe?

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
1. Răspundeţi la 
întrebările de mai jos: 
a. În ce măsură credeţi 
că trebuie ţinut cont, în 
formarea şi evaluarea 
competenţei fonologice, 
de specifi cul limbii 
materne a elevilor?
b. Cum puteţi face 
exerciţii privitoare la 
competenţa fonologică 
dacă aveţi, în clasă, 
copii cu diverse limbi 
materne? Este important 
acest aspect? 
2. Daţi exemple de 
difi cultăţi fonologice 
specifi ce elevilor cu 
limba maternă maghiară, 
germană, slovacă, rromă 
etc., în funcţie de situaţia 
pe care o aveţi la clasă.
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Gary Buck (2001: 64) consideră că, în ciuda faptului că aceste exerciţii nu mai sunt foarte actuale, ele 
pot fi  folosite cu succes dacă elevii au aceeaşi limbă maternă, care prezintă unele difi cultăţi în a distinge între 
anumite sunete. De exemplu, în cazul vorbitorilor de japoneză, care au difi cultăţi în a distinge între /l/ şi /r/, 
astfel de exerciţii pot fi  foarte utile.

b. Exerciţii de echivalare a locuţiunilor
Aceste exerciţii îi cer candidatului să asculte un scurt fragment de discurs oral în care este inserată o 

locuţiune şi să echivaleze înţelesul întregului fragment cu una din variantele date.  

Exemplul 1
Candidatul aude:
  Maria bate pasul pe loc, chiar dacă i-am plătit profesor.
Candidatul trebuie să aleagă varianta corectă.
  a. Maria dansează, în loc să înveţe.
  b. Deşi are profesor, Maria tot nu ştie să danseze.
  c. Maria nu progresează nici cu ajutorul unui profesor.
  d. Maria nu progresează pentru că i-am plătit profesor.

Notă: Pentru a rezolva exerciţiul, candidatul trebuie să înţeleagă toate 
cuvintele, nu doar locuţiunea în cauză. Aşadar, în acest caz, nu este evaluată 
comprehensiunea unui component izolat al enunţului, ci înţelegerea acestuia 
în relaţie cu celelalte elemente ale fragmentului.

c. Exerciţii de evaluare a răspunsului
Candidaţii care au de rezolvat un astfel de exerciţiu vor asculta o 

întrebare şi vor alege, din variantele prezente pe fi şa de examen, răspunsul 
corect.

Exemplul 1
Candidatul aude:
De când eşti la Cluj?
Candidatul trebuie să aleagă varianta corectă.
  a. Sunt la Cluj acum 6 luni.
  b. Sunt la Cluj de 6 luni.
  c. Sunt la Cluj peste 6 luni.

2.1.2. Abordarea integrativă

Spre deosebire de abordarea diferenţiată, care evaluează doar cunoştinţele lingvistice ale candidatului, 
abordarea integrativă testează felul în care candidatul operaţionalizează respectivele cunoştinţe. Aşadar, în 
această viziune, înţelegerea unui enunţ nu depinde doar de înţelegerea anumitor componente care intră în 
alcătuirea lui, ci depinde de înţelegerea conexiunilor dintre ele, conexiuni care se stabilesc în baza unor reguli 
precise.

În testele structurate conform acestei concepţii, regăsim:

a. exerciţii „zgomotoase”
Prin exerciţii „zgomotoase” ne referim, de fapt, la ceea ce literatura de specialitate numeşte noise tests, 

adică acei itemi care îi cer candidatului să asculte un fragment căruia i-a fost adăugat un zgomot de fond, de 
tipul unui sâsâit. Candidaţii ascultă mesajul, iar apoi repetă ceea ce au auzit, fi e oral, fi e în scris. 

Deşi este unul dintre cele mai vechi tipuri de exerciţii folosite în testele integrative, este, totuşi, destul de 
nepopular, deoarece zgomotul de fond sporeşte gradul de difi cultate, irită candidaţii şi necesită un echipament 
tehnic de calitate şi personal specializat pentru realizarea înregistrărilor.

b. exerciţii de completare a spaţiilor libere
Iniţial, exerciţiile de completare a spaţiilor libere au fost exerciţii de evaluare a competenţei de receptare 

a mesajului scris, dar, treptat, au început să fi e folosite şi în testele de evaluare a competenţei de receptare 
a mesajului oral. Candidatul trebuie să asculte un mesaj din care lipsesc anumite pasaje şi să completeze 
informaţia lipsă, oral sau în scris, cu sintagmele (sau cuvintele) potrivite. 

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
a. Grupul 1. Elaboraţi trei 
exerciţii de discriminare 
fonematică.
b. Grupul 2. Elaboraţi trei 
exerciţii de echivalare a 
locuţiunilor.
c. Grupul 3. Elaboraţi trei 
exerciţii de evaluare a 
răspunsului.
Ţineţi seama de grupa de 
vârstă a elevilor şi, dacă 
e posibil, de specifi cul 
limbii materne.
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Exemplul 1

Candidatul ascultă câteva informaţii despre Hotel Economat (vezi Anexa 1).

Candidatul trebuie să completeze informaţia care lipseşte din mesaj:

Hotel Economat
În partea de vest a curţii 1…………. a Camerei de Gardă a  Castelului Peleş, se afl ă o clădire de dimensiuni 
mai mari, 2………… în stilul tradiţional al Renaşterii germane care caracterizează ansamblul de clădiri 
al Peleşului.
Este „Casa de Economie” sau „Economatul”, cum i se spunea, şi a fost 3…………… odată cu Castelul 
Peleş. Principala sa destinaţie a fost să asigure 4…………… confortabile şi bine alcătuite pentru 
personalul de serviciu al castelelor din 5……………. . Avea 60 de camere, cantină, atelier de tâmplărie 
şi de fi erărie etc.
Şi-a păstrat această destinaţie până la mijlocul anilor `60, când, asemenea castelului Pelişor din 
6……………… vecinătate, a devenit casă de odihnă şi creaţie pentru oamenii de artă, litere etc.
În prezent, aparţine Guvernului României şi este dotat cu 7………………. pretinse unui hotel de 
trei stele, asigurând mai ales cazarea şi deservirea 8……………. la simpozioanele şi reuniunile ce se 

desfăşoară la Sinaia.

Un alt tip de exerciţiu de completare a spaţiilor libere este cel în care candidatul aude un mesaj 
netrunchiat, urmând să completeze în scris spaţiile libere de pe foaia de examen, unde poate avea fi e un 
exerciţiu care redă în totalitate fragmentul pe care îl aude, fi e doar un rezumat al acestui fragment.

Exemplul 1

Candidatul ascultă: Evitarea blocării hârtiei (vezi Anexa1)

Candidatul trebuie să completeze spaţiile libere:

Evitarea blocării hârtiei
Pentru a evita blocajele de hârtie, respectaţi indicaţiile următoare:

 ■ Înlăturaţi cu regularitate colile tipărite din tava pentru hârtie.
 ■ Preveniţi 1. …………………. sau îndoirea hârtiei foto prin stocarea hârtiei foto 

neutilizate în pungi închise ermetic, aşezate pe suprafeţe drepte.
 ■ Asiguraţi-va că hârtia încărcată în tavă este aşezată 2. ………………… şi că marginile 

nu sunt îndoite.
 ■ Dacă tipăriţi etichete, asiguraţi-vă că 3. …………… de etichete nu sunt mai vechi de 

doi ani. Etichetele de pe coli cu o vechime mai mare se pot 4. ………………… la trecerea 
hârtiei prin produs, conducând la blocarea hârtiei.

 ■ Nu combinaţi mai multe tipuri şi dimensiuni de hârtie în tavă; toată 5. ……………… 
pentru hârtie din tavă trebuie să fi e de acelaşi tip şi de aceeaşi dimensiune.

 ■ Asiguraţi 6. …………………. pentru lăţimea hârtiei al tăvii, astfel încât să încadreze 
fi x toate colile. Asiguraţi-vă că ghidajul nu îndoaie hârtia din tavă.

 ■ 7…………………….. hârtia prea adânc în tavă.
 ■ Utilizaţi tipurile de hârtie recomandate pentru 8………………. .

Nota 1: Este un exerciţiu recomandat pentru nivelurile inferioare (A1-A2).
Nota 2: Este foarte greu de stabilit ce competenţe/procese cognitive evaluează, deoarece candidatul 

poate completa spaţiile cu cuvintele potrivite fără să înţeleagă sensul acelor cuvinte sau al structurilor din care 
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ele fac parte. Aşadar, nu se testează comprehensiunea mesajului oral, ci, mai degrabă, auzul candidatului. 
Acest risc este şi mai mare în cazul unei limbi ca româna, care are grafi e fonetică.

Exemplul 2

Candidatul ascultă: Tezaurul de la Pietroasa (vezi Anexa 1)

Candidatul trebuie să completeze spaţiile libere cu minimum un cuvânt şi maximum trei:

Pietroasa şi tezaurul său

„Cloşca cu pui” este un tezaur descoperit în anul 1837 1. ………………….. de piatră, aproape de 
muntele Histria, şi compus din 20 de piese de aur, 2. …………………. şi cristale roşii. După ce, 
iniţial, a fost vândut unui pietrar (Anastase Verusi), care a topit aproape jumătate din bijuterii, 
comoara a ajuns, datorită 3. ………………… Mihalache Ghica, la muzeul din Bucureşti. De aici, 
a fost furată în 1875 de 4. ……………… Panazescu, care a stricat-o şi mai tare decât Verusi. După 
ce a fost recuperată, a fost refăcută cu ajutorul 5. ………………….. întocmite de Al. I. Odobescu. 
Partea cea mai curioasă nu o reprezintă forma giuvaerurilor, ci 6. ………....……………… 
utilizate de artistul care a creat bijuteriile. Acestea constau în încastrarea de pietre preţioase 
şi pietre colorate în ochi şi alveole. Această tehnică este regăsită pe tot întinsul Europei, mai 
exact, oriunde au pătruns elemente gotice pe 7. ………………………. . Restauratorii consideră 
că bijuteriile de la Pietroasa fac parte din tezaurul regelui vizigot Atharnic, stabilit împreună 
cu poporul său în câmpiile 8. ………………………….. ale României şi Transilvaniei.

Notă: Pentru a completa spaţiile libere, candidatul trebuie să proceseze informaţia pe care o aude, 
aşadar acest tip de exerciţiu testează cu succes comprehensiunea mesajului oral.

Deşi este greu de stabilit cu exactitate ce tipuri de procese cognitive evaluează exerciţiile de completare a 
spaţiilor libere, Gary Buck (2001: 72-73) consideră că ele testează: înţelegerea mesajului ascultat, recunoaşterea 
cuvintelor, cunoştinţele lingvistice, cunoştinţele ce ţin de organizarea discursului, realizarea inferenţelor etc.

Exerciţii:
1. a. Lucraţi individual. Ascultaţi cântecul şi completaţi spaţiile libere din versurile de mai jos. Scrieţi între 
1 şi 3 cuvinte.

Când apari, señorita, în parc, pe-nserat,
Curg în juru-ţi petale de crin.

Ai în ochi patimi dulci şi …………………,
Şi ai trupul de şarpe felin.

Gura ta e un poem de nebune dorinţi,
Sânii tăi un ………………. .

Eşti un demon din vis, care tulburi şi minţi,
Dar ai zâmbet de heruvin.

Vreau să-mi spui ………………….. ,
Cine te-a iubit?

Câţi au plâns nebuni pentru tine,
Şi câţi au murit?

Vreau să-mi dai gura-ţi ………………….. ,
Să mă-mbete mereu.

De a ta sărutare …………. vreau să mor şi eu!
(Cristian Vasile, …………..)

b. Lucraţi în perechi. Identifi caţi ce competenţă/competenţe evaluează acest exerciţiu. 

2. Lucraţi în grupuri. Elaboraţi un exerciţiu de completare a spaţiilor libere, pornind de la fragmentul Scurt 
istoric al închisorii din Sighet, prezent în Anexa 2.
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c. exerciţii de dictare
Dictarea este mai mult decât un exerciţiu de evaluare a competenţei de ascultare, deoarece ea testează 

şi memoria de scurtă durată şi capacitatea de producere (de fapt, mai degrabă de reproducere). Un exerciţiu 
de dictare presupune ascultarea unui mesaj şi reproducerea lui în scris. De obicei, pasajul care trebuie redat 
se ascultă de două ori. Prima dată, candidaţii încearcă doar să înţeleagă mesajul, iar, a doua oară, scriu ceea ce 
au auzit. Pentru a face posibil acest lucru, la a doua ascultare, mesajul este fragmentat, iar între fragmente se 
introduce o pauză sufi cient de lungă pentru a-i da candidatului timpul necesar să scrie.

Un subtip al dictării este dictarea parţială. În acest caz, candidatul nu trebuie să redea în scris tot mesajul, 
deoarece exerciţiul cuprinde deja o parte din informaţia audiată. Rămâne de completat doar informaţia care 
lipseşte de pe foaia de examen.

Dictarea evaluează atât capacitatea vorbitorului de a recunoaşte cuvintele, cât şi cunoştinţele sale 
lingvistice.

d. exerciţii de repetare a enunţurilor ascultate
Aceste exerciţii sunt asemănătoare celor de dictare, doar că solicită reproducerea orală a mesajului. 

Candidatul nu ascultă un fragment unitar, ci o serie de enunţuri necorelate între ele. De obicei, ascultă fi ecare 
enunţ o singură dată şi îl reproduce imediat după ce l-a auzit. Răspunsurile lui sunt înregistrate, iar apoi 
notate.

Acest exerciţiu testează: capacitatea de a recunoaşte şi a repeta sunetele, memoria de scurtă durată şi 
competenţa lingvistică a candidatului.

2.1.3. Abordarea comunicativă

Abordarea comunicativă promovează ideea că 
vorbitorul foloseşte limba pentru a comunica, într-o 
anumită situaţie, cu un anumit scop. Aşadar, accentul 
cade acum pe felul în care limba este folosită în situaţia 
de comunicare propriu-zisă, şi nu pe cunoştinţele 
lingvistice sau pe acurateţea gramaticală a vorbitorului.

Ideile promovate de această abordare au avut refl exe şi în evaluare. Testatorii au început să fi e din ce 
în ce mai preocupaţi de felul în care candidaţii folosesc limba în situaţii reale de comunicare. Ei au preluat  
tipurile de exerciţii elaborate anterior, dar au încercat să le imprime acestora o notă de autenticitate prin:

 ■ folosirea unor texte-suport autentice;
 ■ formularea unor itemi cu scop comunicativ;
 ■ formularea unor sarcini de lucru apropiate de situaţiile de comunicare din viaţa cotidiană.

Exerciţii:
Lucraţi în grup!
În coşul din faţa dumneavoastră, găsiţi următoarele lucruri: 

 ■ romanul Ferma animalelor, de George Orwell;
 ■ o foaie cu poezia Plumb, de George Bacovia; 
 ■ un prospect pentru medicamentul Triferment;
 ■ o reţetă de tort Tiramisu;
 ■ un CD cu muzică lăutărească; 
 ■ volumul Amintiri din copilărie, de Ion Creangă;
 ■ un pliant cu oferte de vacanţă;
 ■ săptămânalul Piaţa de la A la Z;

Ordonaţi materialele de mai sus de la 1 la 8, în funcţie de probabilitatea de a le folosi (în întregime sau 
fragmentar) ca texte-suport pentru exerciţii audio de nivel C1 (clasele a IX-a/a X-a).

Exemplu
Candidatul ascultă un spot publicitar pentru Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir (vezi Anexa 3).

Candidatul trebuie să rezolve următoarea sarcină:
Prietenul tău doreşte să se înscrie la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. Pentru a-l ajuta, ascultă un spot 

publicitar despre această universitate şi completează o fi şă de evaluare a ei.

Reţineţi:
Abordarea comunicativă priveşte limba în 
dimensiunea utilizării sale în situaţiile concrete 
de comunicare.
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FIŞĂ DE EVALUARE
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir

1. U.C.D.C. nu are sediu în
a. Bucureşti şi Constanţa.
b. Cluj şi Sibiu.
c. Piteşti şi Craiova.
d. Timişoara şi Braşov.

2. U.C.D.C. are
a. exact 10.000 de studenţi.
b. exact 20.000 de studenţi.
c. mai mult de 10.000 de studenţi.
d. mai puţin 10.000 de studenţi. 

3. U.C.D.C. este o instituţie 
a. nouă.
b. cu tradiţie.
c. de elită.
d. veche.

4. Licenţa de avocat se obţine absolvind cursurile Facultăţii 
a. de Drept.
b. de Ştiinţe Administrative.
c. de Ştiinţe Juridice.
d. de Ştiinţe Juridice şi Administrative.

5. Pentru a fi  economist într-o bancă comercială, trebuie să urmezi cursurile Facultăţii 
a. de Ştiinţe Economice.
b. de Finanţe, Bănci şi Contabilitate.
c. de Economie.
d. de Relaţii Economice Internaţionale.

6. U.C.D.C. nu dispune de
a. centru de cercetare.
b. centru de integrare europeană.
c. centru de testare.
d. centru de cooperări internaţionale.

2.2. Descriptorii grilei CECR privind competenţa de receptare a mesajului oral în diferite situaţii

Conform CECR, competenţa de receptare a mesajului oral este descrisă, la nivelurile C1/C2, în termenii 
de mai jos. Menţionăm că urmăm aici o echivalenţă, propusă în cadrul proiectului nostru, între nivelurile 
prevăzute în CECR şi anii de studiu parcurşi de către elevi în sistemul de învăţământ românesc. Această teorie 
este într-o fază de verifi cări, urmând a fi  documentată şi verifi cată pe viitor.

ÎNŢELEGEREA GENERALĂ A VORBIRII
C2 C1

Poate înţelege orice discurs oral în 
comunicarea directă sau în transmisiuni 
radio, oricare ar fi  ritmul acestuia.

Poate înţelege un discurs desfăşurat, referitor 
la subiecte abstracte sau complexe, chiar şi 
în afara domeniului său, dar este posibil să 
ceară confi rmarea unor detalii, mai ales dacă 
accentul nu este familiar.
Poate recunoaşte o gamă largă de expresii 
idiomatice şi de turnuri curente şi sesiza 
trecerea de la un registru al limbii la altul.
Poate înţelege un discurs desfăşurat, chiar 
dacă acesta nu este clar structurat şi dacă 
legăturile între idei sunt doar implicite şi nu 
sunt exprimate în mod explicit. (CECR 2003: 
60).
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ÎNŢELEGEREA UNEI CONVERSAŢII ÎNTRE LOCUTORI NATIVI
C2=C1

Poate înţelege cu uşurinţă schimburi complexe între parteneri, în cadrul unei discuţii în grup 
şi al unei dezbateri, chiar şi asupra unor subiecte abstracte, complexe şi nefamiliare (CECR 
2003: 60).

COMPREHENSIUNEA EMISIUNILOR DE RADIO ŞI A ÎNREGISTRĂRILOR
C2=C1

Poate urmări un fi lm în care sunt utilizate pe larg argoul şi expresiile idiomatice(CECR 2003: 
61).

COMPREHENSIUNEA ÎN CALITATE DE AUDITOR
C2 C1

Poate urmări o conferinţă sau un expozeu 
specializat care folosesc numeroase 
barbarisme, regionalisme sau o terminologie 
nefamiliară.

Poate înţelege cu destulă uşurinţă majoritatea 
conferinţelor, discuţiilor şi dezbaterilor 
(CECR 2003: 61).

COMPREHENSIUNEA ANUNŢURILOR ŞI A INSTRUCŢIUNILOR ORALE
C2=C1

Poate extrage detalii precise dintr-un anunţ public emis în condiţii proaste şi deformat de 
sonorizare (de exemplu, anunţurile publice într-o gară, pe un stadion).
Poate înţelege informaţii tehnice complexe, cum ar fi  modurile de folosire, specifi cările 
tehnice pentru un produs sau un serviciu ce-i sunt familiare (CECR 2003: 61).

2.3. Procesele cognitive implicate în receptarea mesajului oral la grupa de vârstă 15-19 ani

„Ascultarea este un proces complex, cu un număr mare de subcomponente, ce pot fi  văzute din mai 
multe perspective (tr.n.)” (Buck 2001: 59). În consecinţă, există mai multe taxonomii, care, în încercarea de a 
oferi o imagine de ansamblu asupra acestui proces, au inventariat subcomponentele sau, altfel spus, operaţiile 
cognitive implicate în activitatea de receptare a unui mesaj oral. Dintre acestea, amintim doar:

a. taxonomia comunicativă: oferă o listă de activităţi de ascultare necesare pentru înţelegerea unui 
discurs oral (cf. Buck 2001: 53-54):

 ■ înţelegerea vocabularului şi deducerea din context a sensului cuvintelor necunoscute;
 ■ înţelegerea structurilor morfologice şi sintactice specifi ce discursului oral;
 ■ înţelegerea accentului, a intonaţiei şi a indicilor „punctuaţiei orale (tr.n.)” (Buck 2001: 54);
 ■ identifi carea intenţiei vorbitorului;
 ■ „formularea unor concluzii corecte şi a unor inferenţe valide referitoare la contextul social, la intenţia 

vorbitorului şi la contextul general [al comunicării ] (tr.n.)” (Buck 2001: 54);
 ■ recunoaşterea atitudinii emiţătorului, atât faţă de receptor, cât şi faţă de mesajul transmis;
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 ■ identifi carea tehnicilor retorice pe care emiţătorul le foloseşte pentru a transmite mesajul.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! 
Revedeţi taxonomia de mai sus. Aţi putea adăuga şi alte activităţi de ascultare despre care credeţi că sunt 
necesare pentru înţelegerea unui discurs oral?

b. taxonomia diferenţiată: oferă o listă de „micro-competenţe” inventariate în funcţie de scopul cu care 
receptorul ascultă mesajul transmis de emiţător, respectiv:

 ■ pentru a comunica (= a face conversaţie);
 ■ pentru a obţine informaţii;
 ■ pentru a se distra;
 ■ pentru a-şi însuşi informaţiile transmise de profesor în timpul cursului etc.  (cf. Buck 2001: 55)

De exemplu, pentru a audia o prelegere academică, receptorul desfăşoară, în mod inconştient, o serie de 
activităţi de ascultare, din care redăm (selectiv):

 ■ identifi carea scopului prelegerii;
 ■ identifi carea subiectului prelegerii şi a felului în care este el dezvoltat;
 ■ identifi carea relaţiilor dintre fragmentele de discurs audiate (idei principale, generalizări, ipoteze, 

exemple etc.);
 ■ identifi carea cuvintelor cheie;
 ■ extragerea din context a înţelesului cuvintelor necunoscute;
 ■ identifi carea conectorilor logici;
 ■ identifi carea atitudinii vorbitorului faţă de conţinutul predat;
 ■ familiarizarea cu diferitele tipuri de curs: formal, dialogat, citit, improvizat etc.;
 ■ familiarizarea cu registre diferite ale limbii;
 ■ identifi carea sarcinilor de lucru etc. (cf. Buck 2001: 57).

Notă: În afara celor două taxonomii prezentate aici, există o serie de alte clasifi cări ce au ca punct de 
plecare fi e anumite premise teoretice, fi e rezultatele unor cercetări desfăşurate în acest domeniu. Pentru o 
sinteză a acestor clasifi cări, dar şi pentru bibliografi a aferentă lor, vezi Gary Buck (2001: 51-60).

Activităţile de ascultare de tipul celor prezentate mai sus, pot fi  grupate în trei categorii (Hughes 2003: 
161):

a. activităţi globale:
 ■ identifi carea ideii principale;
 ■ urmărirea felului în care este construită argumentaţia;
 ■ identifi carea atitudinii vorbitorului.

b. activităţi de informare: 
 ■ identifi carea mesajelor de natură factuală;
 ■ identifi carea şi înţelegerea sugestiilor, comentariilor, scuzelor, preferinţelor, speculaţiilor;
 ■ identifi carea şi înţelegerea opiniilor;
 ■ urmărirea felului în care sunt argumentate opiniile;
 ■ înţelegerea comparaţiilor;
 ■ înţelegerea solicitărilor de informaţii, de ajutor etc.

c. activităţi de interacţiune:
 ■ identifi carea formulelor de salut;
 ■ identifi carea formulelor prin care interlocutorii fac cunoştinţă;
 ■ identifi carea expresiilor prin intermediul cărora interlocutorii îşi exprimă acordul/dezacordul;
 ■ identifi carea intenţiei vorbitorului;
 ■ identifi carea indicaţiilor de nesiguranţă, a cererilor de lămurire, a semnalelor că interlocutorul a 

înţeles sau că nu a înţeles mesajul;
 ■ înţelegerea încercărilor interlocutorilor de a-i convinge pe ascultători etc.

În cazul unui ascultător încadrat în grupa de vârstă 15-19 ani, deci - în accepţiunea noastră - de nivel C1/
C2, receptarea mesajelor orale implică toate procesele cognitive amintite mai sus: de la înţelegerea sensului 
anumitor lexeme şi extragerea sensurilor din context, până la identifi carea intenţiei vorbitorului şi a atitudinii 
sale faţă de receptor şi faţă de mesajul transmis. Totuşi, în cazul receptorilor de 15-19 ani, evaluarea vizează, în 
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principal, procesele cognitive mai complexe, cum sunt identifi carea felului în care este construită argumentaţia, 
identifi carea informaţiilor de natură factuală, identifi carea şi înţelegerea sugestiilor, comentariilor, scuzelor, 
preferinţelor, speculaţiilor etc.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Rezolvaţi un exerciţiu de înţelegere după auz şi notaţi procesele cognitive implicate în comprehensiunea 
unui mesaj oral. 
a. Perechea 1. Rezolvaţi un exerciţiu de tipul „adevărat/fals”.
b. Perechea 2. Rezolvaţi un exerciţiu de completare a spaţiilor libere.
c. Perechea 3. Rezolvaţi un exerciţiu de selectare a răspunsului corect.

Notă: Sarcinile de lucru pot fi  preluate, spre exemplu, din volumul Exerciţii audio. Româna ca limbă străină 
(RLS) (Platon et. al 2010: passim).

2.4. Tipuri de texte adecvate evaluării competenţei de ascultare

În exerciţiile de evaluare a comprehensiunii mesajului oral, pot fi  folosite mai multe tipuri de texte, 
respectiv:

 ■ monologuri
 ■ dialoguri
 ■ interacţiuni verbale între mai mulţi participanţi

} acestea pot fi : fragmente de conversaţie, anunţuri, 
discuţii, prelegeri, instrucţiuni etc.

În funcţie de specifi cul lor, textele se pot clasifi ca în:
 ■ texte narative;
 ■ texte descriptive;
 ■ texte argumentative;
 ■ texte persuasive etc.

Pentru nivelurile de competenţă C1/C2 – presupuse de către noi a fi  nivelurile de competenţă lingvistică 
la care trebuie să ajungă receptorii din grupa de vârstă 15-19 ani - este recomandat ca textele să fi e autentice. 
Aşadar:

 ■ limbajul poate fi  cel standard sau poate fi  o variantă dialectală/sub-dialectală a acestuia;
 ■ accentul poate fi  standard sau non-standard (de exemplu, accentul unui vorbitor vietnamez care a 

învăţat limba română);
 ■ ritmul de vorbire poate fi  lent, mediu sau ridicat;
 ■ fragmentul poate conţine toate trăsăturile discursului oral: asimilări, elipse, ezitări, pauze, reveniri 

etc. (cf. Hughes 2003: 162-163)

Fragmentele de discurs oral incluse în exerciţiile audio de nivel C1/C2 pot fi  preluate din diverse surse:

emisiuni radio reclame

emisiuni TV fi lme

cântece

spectacole de teatru
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discursuri publice prelegeri academice

interviuri de angajare etc.

Exerciţii:
Lucraţi în perechi! 
1. Faceţi o listă de subiecte care nu ar fi  indicat să fi e alese pentru un exerciţiu de receptare a mesajului oral.
2. Faceţi o listă cu cele mai indicate teme pentru grupa de vârstă 15-19 ani.

2.5. Efectul diferenţei dintre discursul oral şi cel scris asupra evaluării

Diferenţe Discurs oral Discurs scris
cod  ■ este codat sub formă de sunete;  ■ este codat sub formă de semne grafi ce;

accent  ■ este infl uenţat de felul în care vorbitorul 
accentuează cuvintele;

 ■ este independent de felul în care 
vorbitorul accentuează cuvintele;

debit  ■ este infl uenţat de debitul vorbitorului;  ■ este independent de debitul vorbitorului;

ezitări  ■ conţine pauze, repetiţii, reelaborări ale 
mesajului etc.;

 ■ nu conţine pauze, repetiţii, reelaborări 
ale mesajului etc;

unicitat:  ■ nu poate fi  revizuit;  ■ poate fi  revizuit;
evaluarea  ■ este complicată din punct de vedere 

tehnic;
 ■ necesită aparatură specială;
 ■ este costisitoare;
 ■ consumă mai mult timp decât evaluarea 

unui discurs scris;

 ■ nu este complicată din punct de vedere 
tehnic;

 ■ nu necesită aparatură specială;
 ■ nu este costisitoare;
 ■ consumă mai puţin timp decât evaluarea 

unui discurs scris.
(cf. Buck 2001: 12)

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! 
Având în vedere trăsăturile enumerate mai sus, aduceţi argumente în favoarea introducerii în examenele 
de competenţă lingvistică a probei de comprehensiune a mesajului oral.

Toate caracteristicile enumerate mai sus ne determină să credem că procesul de evaluare a discursului 
oral este mai difi cil, mai îndelungat şi mai costisitor, prin comparaţie cu cel de evaluare a discursului scris. 
Aceste indicaţii ne duc înspre concluzia că, din punct de vedere logistic, competenţa de receptare a textului se 
poate evalua prin aspectul scris al acestuia. În ciuda tuturor „neajunsurilor” trecute aici în revistă, nu există 
niciun examen de evaluare a competenţelor lingvistice serios care să ignore testarea competenţei de înţelegere 
a mesajului oral. În afară de problemele enumerate mai sus – şi care sunt de ordin administrativ, logistic, 
fi nanciar – nu vedem niciun motiv (iar cele despre care vorbeam nu sunt demne de a fi  luate în seamă, dacă 
punem problema din punctul de vedere al calităţii unui test) pentru a lăsa la o parte această componentă a 
testării. Fără a intra în multe detalii argumentative, precizăm doar faptul că receptarea mesajului oral este, 
alături de cea de producere de mesaj oral, competenţa cea mai necesară în viaţa de zi cu zi, în situaţii reale de 
comunicare. Este adevărat că, în activitatea academică, pentru care presupunem că o parte, cel puţin, dintre 
elevii noştri se pregătesc, abilităţile de receptare şi producere a unui text scris sunt foarte importante (atâta 
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timp cât ei studiază în limba română). Pentru toţi ceilalţi însă – ca şi pentru cei menţionaţi iniţial, de altfel, în 
situaţii administrative, comunicative şi sociale – competenţa de receptare, respectiv cea de producere orală 
sunt cruciale. Evaluarea acestora, aşadar, nu este decât o „verifi care”, o confi rmare a posibilităţii elevului – a 
viitorului adult – de a interacţiona şi de a funcţiona normal în viaţa de zi cu zi, profesională, socială şi, poate, 
chiar şi personală.

2.6. Diferenţele dintre limba 1 şi limba 2 în ceea ce priveşte evaluarea receptării mesajului oral

EVALUAREA
receptării unui 
mesaj oral în L1

(= limba maternă)

ascultătorii nativi:
 ■ înţeleg ideile complexe;
 ■ înţeleg ideile subtile;
 ■ detectează implicarea 

afectivă sau lipsa de 
implicare  afectivă a 
vorbitorului;

 ■ detectează atitudinea 
vorbitorului faţă de 
mesajul pe care îl 
transmite.

ascultătorii 
nativi 

au cunoştinţe 
lingvistice 
implicite

ascultătorii nativi 
au cunoştinţe 
procedurale

procesele 
cognitive 

implicate în 
comprehensiunea 
mesajului oral = 

automatisme

comprehensiune 
globală

EVALUAREA
receptării unui 
mesaj oral în L2 

(= limba 
nematernă)

ascultătorii non-nativi:
 ■ nu înţeleg întotdeauna 

ideile complexe;
 ■ nu înţeleg întotdeauna 

ideile subtile;
 ■ nu detectează 

întotdeauna implicarea 
afectivă sau lipsa de 
implicare  afectivă a 
vorbitorului;

 ■ nu detectează 
întotdeauna atitudinea 
vorbitorului faţă de 
mesajul pe care îl 
transmite.

ascultătorii
non-nativi

au cunoştinţe 
lingvistice 
explicite

ascultătorii
non-nativi

au cunoştinţe 
declarative

procesele 
cognitive 

implicate în 
comprehensiunea 

mesajului oral = nu 
sunt automatisme

comprehensiune 
fragmentară 

Comprehensiunea fragmentară, cauzată de insufi cienta cunoaştere a limbii, îi determină pe ascultătorii 
non-nativi să apeleze la alte tipuri de informaţii (vizuale, contextuale, paraverbale etc.) pentru a umple 
golurile. Această practică nu dă întotdeauna rezultatele scontate, deoarece, în funcţie de mediul socio-cultural 
al vorbitorului, informaţiile nonverbale pot avea diferite înţelesuri (cf. Buck 2001: 50-51). De exemplu, în cele 
mai multe culturi, zâmbetul este expresia fericirii, a stării de bine, dar, în cultura chineză, el simbolizează 
tristeţe şi disconfort.

Din punctul de vedere al procesului de evaluare, trebuie să se ţină seama, în conceperea şi aplicarea 
itemilor de receptare a mesajului oral, de factorii care pot afecta înţelegerea propriu-zisă a discursului. Dacă 
aceşti factori sunt corect evaluaţi, rezultatul unui test ce include o astfel de componentă poate fi  un indiciu 
extrem de preţios pentru elev şi pentru profesor, având posibilitatea de a scoate în evidenţă problemele pe care 
elevii le întâmpină şi de a sugera soluţii pentru exact zonele de difi cultate identifi cate.

Sistemul clasic de învăţământ nu prevede, deocamdată, evaluarea competenţei de receptare a mesajului 
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oral (deşi îşi asumă, în noua formulă, evaluarea în acord cu procedurile şi recomandările la nivel european), 
iar acest fapt are drept consecinţă lipsa totală a exersării respectivei competenţe în timpul orelor de curs. Ar 
trebui, deci, ca iniţiativa introducerii unei astfel de probe în procesul de evaluare să apară cât mai curând, 
pentru ca ea să antreneze practicarea ascultării în şcoală. E total inefi cient şi perdant să adoptăm de faţadă 
sistemul de evaluare european, să declarăm acest lucru, atâta vreme cât noi nu am conştientizat nici măcar 
care sunt competenţele defi nite prin Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi sau prin alte posibile grile 
de evaluare.

2.7. Variabile ce pot afecta evaluarea competenţei de receptare a mesajului oral

Evaluarea competenţei de receptare poate fi  infl uenţată de o serie de variabile ce afectează, în primul 
rând, comprehensiunea discursului oral. Aceste variabile sunt:

1. accentul
Un accent nefamiliar, cum este, de exemplu, accentul unui vorbitor chinez de limba română, poate face 

comprehensiunea imposibilă sau mult mai difi cilă decât dacă vorbitorul ar avea româna ca limbă maternă 
(cf. Buck 2001: 42). Acest lucru se traduce în evaluare printr-un rezultat slab, care însă nu refl ectă competenţa 
de receptare a unui mesaj oral, în limba română, a ascultătorului. E adevărat, la acest nivel de competenţă, se 
folosesc, uneori, în mod intenţionat, vorbitori de altă limbă maternă decât cea evaluată, tocmai pentru a pune 
candidatul în situaţii cât mai diverse dar, în acelaşi timp, cât se poate de plauzibile în viaţa de zi cu zi. De 
multe ori, suntem nevoiţi să facem efortul de a înţelege vorbitori care au asimilat mai bine sau mai rău limba 
noastră, iar accentul este unul dintre punctele cele mai sensibile care ne pot împiedica comprehensiunea. De 
aceea, exersarea şi chiar necesitatea de a răspunde într-un examen care include astfel de mostre de vorbire nu 
fac decât să pregătească mai bine elevii pentru acest tip de situaţii.

2. debitul
Viteza de rostire este un alt factor care infl uenţează comprehensiunea unui discurs oral. Astfel, un 

ascultător obişnuit cu un ritm de vorbire normal, poate întâmpina difi cultăţi de înţelegere atunci când mesajul 
este spus foarte repede sau foarte lent. De obicei, aceste difi cultăţi apar mai ales atunci când ritmul de vorbire 
este unul alert. Tocmai pentru că este o variabilă importantă, Corpusul de română vorbită înregistrează fl uctuaţiile 
de ritm:

Exemplu:
„Vorbitorul VC (= Victor Ciorbea) are un ritm foarte lent de vorbire”  (Dascălu Jinga 2002a: 251).
„Vorbitorul I (= persoană intervievată) are un debit foarte ridicat de vorbire” (Dascălu Jinga 2002a: 

229).

3. ezitările
În funcţie de specifi cul lor, ezitările se clasifi că în:

A. Ezitări non-lexicale:
a. pauza plină (sau „ezitările nonfonemice”): întreruperea în timpul căreia vorbitorul emite un sunet; 

vorbitorii români emit, de regulă, sunetele îî, ăă sau mm (mai rar).
Exemplu:
„Da. Ştiu foarte bine. îîî Era o staţie de … nu departe de îîî farmacia […]”  (Dascălu Jinga 2006: 14).

b. pauza propriu-zisă (sau goală)
Exemplu:
„Mie nu-mi place să vorbesc despre asta că ….. astea-s nişte lucruri îngrozitoare care s-au întâmplat” 

(Dascălu Jinga 2006: 14).

c. lungirea vocalei fi nale
Exemplu:
„Deciii, când m-am încadrat eram cuuu două mii de lei”  (Dascălu Jinga 2006: 15).

d. tăierea cuvintelor
Exemplu:
„La-ntoar- – la-ntoarcere m-am oprit la bebe” (Dascălu Jinga 2006: 15).

Notă: De obicei, cuvântul tăiat se reia (cf. Dascălu Jinga 2006: 15).
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e. repetiţia
Exemplu:
„Omul s-a obişnuit/s-a obişnuit cu pesticidele […]” (Dascălu Jinga 2006: 17).
În vorbirea curentă, aceste forme de ezitare nu apar izolate, ci în combinaţie. De altfel, Laurenţia Dascălu 

Jinga afi rmă: „combinaţia tipurilor menţionate este, probabil, forma cea mai obişnuită de ezitare” (Dascălu 
Jinga 2006: 18).

Exemplu:
„Domnule Pleşu Domnule Pleşu. Dincolo de dincolo de mult mult îîî mediatizatele şi mult mult îîî 

comentatele concluzii ale Consiliului Consiliului privind îîî deconspirarea unor parlamentari, ziarişti sau preoţi 
deci dincolo de, dincolo de toate acestea dumneavoastră dumneavoastră … ăăă spuneaţi prin septembrie […]” 
(Cf. Dascălu Jinga 2002a: 234).

B. Ezitări lexicale

Exemplu:
„- Da’ copiii turcilor sunt de educaţie germană.
- Mă sunt de educaţie germană. Probabil că nici nu mai ştiu turceşte.
- Nu mai ştiu turceşte şi îîî cum să zic … sânt … da’ … tot îîî tot sunt discriminaţi” (Dascălu Jinga 2006: 

19).

C. Autoîntreruperi cu aspect de „false-start”
Autoîntreruperile cu aspect de „false-start” sunt reelaborări ale mesajului care constau în modifi carea 

lui, atât la nivel sintactic, cât şi la nivel lexical. 

Exemplu:
„Da’ eu ….. Mie nu-mi place să vorbesc despre asta că … astea-s nişte lucruri îngrozitoare care s-au 

întâmplat” (Dascălu Jinga 2006: 20).

Ezitările, indiferent de tipul lor, îngreunează comprehensiunea mesajului. Totuşi, cele inserate în mod 
intenţionat în momentele cheie ale discursului ajută, paradoxal, la înţelegerea sa (cf. Buck 2001: 42). 

4. intonaţia
O variabilă care poate infl uenţa, uneori decisiv, comprehensiunea mesajului oral, este intonaţia. Desigur, 

o intonaţie ascendentă poate atrage atenţia ascultătorului asupra importanţei anumitor fragmente, dar aceeaşi 
intonaţie ascendentă (de tip non-terminal) poate produce confuzii atunci când este folosită, de exemplu, la 
fi nalul unor enunţuri declarative, în locul intonaţiei descendente (de tip terminal). Totuşi, cel mai mare impact 
asupra comprehensiunii îl are intonaţia ironică, deoarece, nedescifrată corect, ea resemantizează întregul 
mesaj. Aşadar, sensul afi rmativ sau negativ al unor enunţuri precum Asta ne mai lipsea! sau Mare nevoie mai am 
de banii tăi! poate fi  stabilit numai cu ajutorul intonaţiei  (GLR II 1966: 60).

Exemplu:

enunţ ironic enunţ neironic
- Te-a ajutat la redactarea lucrării?

- Daaa, m-a ajutat. Nici măcar nu s-a gândit să 
mă întrebe dacă mă descurc sau nu.

- Te-a ajutat la redactarea lucrării?

- Da, m-a ajutat. Mi-a fost de mare folos, mai 
ales la pregătirea notelor de subsol.

(Dascălu Jinga 2002b : 22-23).

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Ascultaţi primele 10 minute din interviul pe care Mircea Cărtărescu i-l acordă Eugeniei Vodă în cadrul 
emisiunii Profesioniştii, din 16 octombrie 2010. Identifi caţi factorii care infl uenţează comprehensiunea 
mesajului oral. 
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Anexa 1

Textul 1
Hotel Economat

„În partea de vest a curţii interioare a Camerei de Gardă a Castelului Peleş, se afl ă o clădire de dimensiuni 
mai mari, construită în stilul tradiţional al Renaşterii germane, care caracterizează ansamblul de clădiri al 
Peleşului.

Este „Casa de Economie” sau „Economatul”, cum i se spunea, şi a fost clădită odată cu Castelul Peleş. 
Principala sa destinaţie a fost să asigure locuinţe confortabile şi bine alcătuite pentru personalul de serviciu al 
castelelor din apropiere. Avea 60 de camere, cantină, atelier de tâmplărie şi de fi erărie etc.

Şi-a păstrat această destinaţie până la mijlocul anilor `60, când, asemenea castelului Pelişor din imediata 
vecinătate, a devenit casă de odihnă şi creaţie pentru oamenii de artă, litere etc.

În prezent, aparţine Guvernului României şi este dotat cu facilităţile pretinse unui hotel de trei stele, 
asigurând mai ales cazarea şi deservirea participanţilor  la simpozioanele şi reuniunile ce se desfăşoară la 
Sinaia.”

(Avanu şi Anghelescu)

Textul 2
Evitarea blocării hârtiei

„Pentru a evita blocajele de hârtie, respectaţi indicaţiile următoare.
 ■ Înlăturaţi cu regularitate colile tipărite din tava pentru hârtie.
 ■ Preveniţi şifonarea sau îndoirea hârtiei foto prin stocarea hârtiei foto neutilizate în pungi închise 

ermetic, aşezate pe suprafeţe drepte.
 ■ Asiguraţi-vă că hârtia încărcată în tava pentru hârtie este aşezată orizontal şi că marginile nu sunt 

îndoite.
 ■ Dacă tipăriţi etichete, asiguraţi-vă că foile de etichete nu sunt mai vechi de doi ani. Etichetele de pe 

coli cu o vechime mai mare se pot desprinde la trecerea hârtiei prin produs, conducând la blocarea 
hârtiei.

 ■ Nu combinaţi mai multe tipuri şi dimensiuni de hârtie în tava pentru hârtie; toată stiva pentru hârtie 
din tava pentru hârtie trebuie să fi e de acelaşi tip şi dimensiune.

 ■ Ajustaţi ghidajul pentru lăţimea hârtiei al tăvii pentru hârtie, astfel încât să încadreze fi x toate colile 
de hârtie. Asiguraţi-vă că ghidajul nu îndoaie hârtia din tava de hârtie.

 ■ Nu împingeţi hârtia prea adânc în tava pentru hârtie.
 ■ Utilizaţi tipurile de hârtie recomandate pentru produs” 

(Ghid de utilizare: HP Photosmart C4600 All-in-One series 2008: 52).

Textul 3
Tezaurul de la Pietroasa

Pietroasa este o comună în judeţul Buzău, însemnată prin urmele unei cetăţi vechi, probabil ale cetăţii 
dacice Comidava şi prin tezaurul găsit aici.

Tezaurul de la Pietroasa, numit în popor şi „Cloşca cu pui”, după fi gura unei paftale în formă de şoim, 
care se găseşte printre obiectele sale de aur, a fost descoperit în 1837, sub un bolovan de piatră în apropiere 
de muntele Istria, lângă satul Pietroasa. Tezaurul se alcătuia din 20 de bucăţi de aur, toate scumpe, granate 
şi cristale roşii care valorau atunci 100.000 de lei. Vândută pe 4000 de lei vechi unui pietrar arnăut, Anastase 
Verusi, care sparse şi topi aproape jumătate din giuvaerurile afl ate, comoara ajunse, în fi ne, prin cercetările 
banului Mihalache Ghica, în muzeul din Bucureşti. De aici, pe la 1875, a furat-o faimosul Pantazescu, care a 
stricat-o şi mai tare decât Verusi. Din fericire, aceste giuvaeruri au fost regăsite şi reconstituite după planşele 
colorate ale lui Al. I. Odobescu, care le studiase cu multă pricepere şi sârguinţă, încă mai înainte de furtul lui 
Pantazescu. Partea cea mai curioasă a acestor giuvaeruri însă nu stă în forma sub care sunt înfăţişate fi gurile 
de animale, cât, mai cu seamă, în procedeele tehnice, întrebuinţate de acel artist necunoscut al tezaurului. 
Procedeele tehnice constau în încastrarea de pietre preţioase şi pietre colorate în ochi sau alveole de felurite 
desene formate din fâşioare de aur înguste şi subţiri, aşezate vertical pe placa de metal. Această artă se găseşte 
pe obiecte felurite, descoperite pe tot întinsul Europei. Totuşi, Tezaurul de la Pietroasa este, fără îndoială, unul 
dintre cele mai însemnate produse de acest fel. În general, oriunde au pătruns elementele gotice pe teritoriul 
roman, acolo apare şi această artă, prin urmare, şi giuvaerurile de la Pietroasa ar fi  de origine gotică. După 
unii restauratori, ele fac parte din bogata comoară a lui Athanaric, regele Vizigoţilor, stabiliţi încă din secolul 
al III-lea în câmpiile mănoase ale Românei şi Transilvaniei.

(după Predescu 1999: 660)
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Exerciţiu, pagina 47.

Când apari, señorita, în parc, pe-nserat,
Curg în juru-ţi petale de crin.

Ai în ochi patimi dulci şi luciri de păcat,
Şi ai trupul de şarpe felin.

Gura ta e un poem de nebune dorinţi,
Sânii tăi un tezaur sublim.

Eşti un demon din vis, care tulburi şi minţi,
Dar ai zâmbet de heruvin.

Vreau să-mi spui, frumoasă Zaraza,
Cine te-a iubit?

Câţi au plâns, nebuni pentru tine,
Şi câţi au murit?

Vreau să-mi dai gura-ţi dulce, Zaraza,
Să mă-mbete mereu.

De a ta sărutare, Zaraza, vreau să mor şi eu!
(Cristian Vasile, Zaraza)
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Anexa 2

Scurt istoric al închisorii din Sighet

Închisoarea din Sighet a fost construită în 1897, de autorităţile austro-ungare, cu ocazia aniversării 
“primului mileniu maghiar”. După 1918, a funcţionat ca închisoare de drept comun. După 1945, prin Sighet se 
făcea repatrierea foştilor prizonieri şi a foştilor deportaţi din U.R.S.S. În august 1948, a devenit loc de detenţie 
pentru un grup de studenţi, elevi şi ţărani maramureşeni, dintre care o parte trăiesc şi azi la Sighet. În zilele 
de 5-6 mai 1950, au fost aduşi la penitenciarul Sighet peste o sută de demnitari din întreaga ţară (foşti miniştri, 
academicieni, economişti, militari, istorici, ziarişti, politicieni), unii dintre ei condamnaţi la pedepse grele, alţii 
- nici măcar judecaţi. Majoritatea aveau peste 60 de ani.

În octombrie-noiembrie 1950, au fost transportaţi la Sighet şi 45-50 de episcopi şi preoţi greco-catolici şi 
romano-catolici. Penitenciarul era considerat “unitate de muncă specială”, cunoscută sub numele de “colonia 
Dunărea”, dar era, în realitate, un loc de exterminare pentru elitele ţării şi, în acelaşi timp, un loc sigur, de 
unde nu se putea fugi, frontiera Uniunii Sovietice fi ind situată la mai puţin de doi kilometri.

Deţinuţii erau ţinuţi în condiţii insalubre, hrăniţi mizerabil, opriţi de la a se întinde ziua pe paturile din 
celulele fără încălzire. Nu aveau voie să privească pe fereastră (cei ce nu se supuneau erau pedepsiţi să stea la 
“neagra” şi “sura”, celule de tip carceră, fără lumină). Într-un târziu, la geamuri au fost puse obloane, încât se 
putea vedea numai cerul. Umilinţa şi batjocura făceau parte din programul de exterminare.

În 1955, ca urmare a Convenţiei de la Geneva şi a admiterii României comuniste (RPR) în ONU, a 
avut loc o graţiere. Parte din deţinuţii politici din închisorile româneşti au fost eliberaţi, parte transferaţi în 
alte locuri, inclusiv în domiciliu obligatoriu. La Sighet, din cei circa 200 de deţinuţi, 52 muriseră. Închisoarea 
de la Sighet a redevenit de drept comun. Totuşi, deţinuţi politici mai apăreau şi în anii următori, mai ales 
“în trecere” spre spitalul psihiatric din localitate. În 1977, închisoarea a fost dezafectată, devenind fabrică de 
mături, depozit de sare şi, în cele din urmă, o ruină părăsită.

(http://www.memorialsighet.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=93&l
ang=ro)
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Anexa 3

Text

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
– spot publicitar –

Portarul: Cărturar român din opt…..
Dimitrie Cantemir: Caaanteemir!
Portarul: Hai, domne?! Şi anu’ naşterii?
D.C.: 1673.
Portarul: Şi ce cauţi aici, noaptea?
D.C.: Universitatea mea.
Voce masculină: Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir îţi propune paisprezece facultăţi. Te aşteptăm 

la: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Sibiu, Timişoara, Constanţa. Fii deştept! Fă o facultate! Alege Universitatea 
Creştină Dimitrie Cantemir. Aici se face carte!

D.C.: Scrie de o sută de ori: Cantemir.
D.C. (voce schimbată): Ai de luat o hotărâre, nu-i aşa? Vrei să faci o facultate şi nu ştii pe care s-o alegi. 

Eu, Dimitrie Cantemir, sunt patronul spiritual al acestei universităţi. Vino cu mine în această aventură a 
cunoaşterii. Îţi voi spune, la început, povestea acestui campus universitar care îmi poartă numele. La câteva 
sute de ani după mine - eu născându-mă în 1673 - prin Bucureşti s-au descoperit câteva ruine. Unii au făcut 
din ele cinematografe, magazine, restaurante, locuri de divertisment, şi este cineva care a imaginat pe ruinele 
acestui loc degradat o universitate, un campus modern, la nivelul celor pe care le-am văzut şi eu prin ţările 
occidentale. Într-un an şi jumătate, s-a înfăptuit un miracol. Acum, învaţă aici aproape zece mii de studenţi. 
Numără-te şi tu printre ei! Fii deştept! Fă o facultate! ………….. cu o bază materială impresionantă, cu 
dotări corespunzătoare susţinerii unui demers ştiinţifi c şi didactic de calitate, cu un corp didactic de elită, 
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir este una dintre cele mai mari şi mai moderne instituţii de învăţământ 
superior din România. Şi eu am văzut la viaţa mea multe … în toată Europa. Hotărăşte-te! Alege ce facultate 
vrei să urmezi şi te aştept să intri în rândul studenţilor de elită. Vrei să devii procuror sau avocat, notar 
sau consilier juridic? Alege Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative. După patru ani, vei fi  pregătit să 
lucrezi în domeniul juridic, dar şi în cadrul administraţiei publice, în diplomaţie şi aşa mai departe. ……… 
Şi eu sunt diplomat, precum ştii. Vrei să fi i economist, să lucrezi în turism intern şi internaţional, în comerţ, 
bănci, societăţi de asigurări şi reasigurări, în administraţia publică, în marketing, desfacere şi managementul 
calităţii? Alege facultatea de management turistic şi comercial. ... Sau poate vrei să fi i economist, specialist 
în relaţii economice internaţionale, în fi rme de comerţ exterior, în bănci, agenţii, organisme guvernamentale, 
organizaţii internaţionale... Atunci, alege Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. ……… Dacă vrei să 
fi i un bun specialist şi să lucrezi ca economist într-o bancă comercială, într-o societate de asigurări, în ministere 
şi compartimente de specialitate, în administraţia publică, în învăţământ, alege Facultatea de Finanţe, Bănci 
şi Contabilitate. Vrei să fi i un bun profesor de limbi străine în învăţământul universitar, liceal şi gimnazial 
sau interpret, translator, traducător, cercetător în lingvistică, istorie şi teorie literară, editor sau jurnalist în 
presa scrisă şi audio-vizuală? Vino la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine! Eu am învăţat de mic şapte 
limbi străine şi te asigur că mi-au folosit în viaţă ... Sau poate vrei să fi i un bun consilier, expert, referent 
în instituţiile guvernamentale, în aparatul partidelor politice, în organisme internaţionale sau analist politic, 
ziarist, cercetător, cadru didactic, public relation manager? Alege Facultatea de Ştiinţe Politice! Poate ajungi 
chiar parlamentar sau viitorul şef al statului... Mai ştii? …………. Vrei să fi i ca mine, un istoric renumit, să 
lucrezi în învăţământul preuniversitar şi universitar sau în institutele de cercetare ale Academiei Române, în 
muzeologie, arheologie, jurnalistică, în edituri, în diplomaţie? Atunci, alege Facultatea de Istorie. Primul lucru 
pe care îl vei face în prima zi de studenţie, va fi  un tur al campusului - evident, cu un ghid – altfel, te-ai pierde 
între cele şaisprezece amfi teatre şi cele patruzeci de săli de curs şi seminar, aulă, ... laboratoare, bibliotecă, 
sală de lectură, sală de sport, ... librărie, cămin, post de radio, cabinet medical, centru de cercetare, centru de 
integrare europeană, centru de testare pentru obţinerea permisului european de conducere. Te-am convins? 
Vino la universitatea mea! Fii deştept! Fă o facultate! Alege Facultatea Creştină Dimitrie Cantemir! Îţi spun eu: 
aici, se face … carte!

(http://www.220.ro/reclame/Reclama-La-Universitatile-Particulare-Din-Timpuri-Noi/WipJ0EW1db/
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IDEI DE LUAT ACASĂ

În proiectarea sau aplicarea exerciţiilor de evaluare a competenţei de receptare a mesajului oral,

  încercaţi să luaţi în calcul punctele bune din fi ecare teorie ce propune diferite tipuri de exerciţii 
sau testează diferite sub-abilităţi.

  ţineţi seama de specifi cul evaluării competenţei de receptare a mesajului oral, de toţi factorii ce 
pot infl uenţa calitatea materialului audiat. 

  asiguraţi o conexiune cât mai strânsă între tipurile de exerciţii propuse în teste şi situaţiile de 
comunicare reale, din viaţa de zi cu zi.

  utilizaţi descriptorii din CECR sau din altă grilă de evaluare, pentru a asigura un grad cât mai 
ridicat de adecvare a exerciţiilor propuse în teste.

  adaptaţi exerciţiile propuse, astfel încât ele să mobilizeze procesele cognitive adecvate a fi  
testate pentru categoria de vârstă vizată. În cazul grupei de vârstă 15-19 ani, este indicat ca elevii 
să nu fi e subevaluaţi, din punctul de vedere al operaţiilor pe care ei le pot efectua. 

  alegeţi cu atenţie textele propuse pentru examinare; trebuie să aveţi în vedere: tipul textului, 
subiectul propus, adaptarea itemilor la felul de informaţii oferit în text.

  asiguraţi condiţii tehnice de cea mai bună calitate pentru redarea textelor audiate.

  folosiţi ca suport diferite tipuri de texte, fără a fi  nevoie ca acestea să corespundă conţinutului 
dintr-un anumit manual.
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TEST

A. Eliminaţi, din enumerările de mai jos, elementul care nu se potriveşte.

1. emisiuni radio, spectacole de teatru, articole de ziar, prelegeri academice, cântece.
2. activităţi globale, activităţi de interacţiune, activităţi de diferenţiere, activităţi de informare.
3. autoîntreruperile, repetiţia, pauza plină, tăierea cuvintelor, lungirea vocalelor fi nale. 

B. Alegeţi răspunsul corect: 

1. Dictarea testează
a. comprehensiunea.
b. comprehensiunea şi memoria. 
c. comprehensiunea, memoria şi capacitatea de producere.
d. comprehensiunea, memoria, capacitatea de producere şi cunoştinţele ce ţin de 
organizarea discursului.

2. Urmărirea felului în care sunt argumentate opiniile este o activitate cognitivă
a. de interacţiune.
b. globală.
c. de informare.
d. de diferenţiere.

C. Citiţi afi rmaţiile de mai jos şi decideţi dacă sunt adevărate sau false:

1. Pentru a înţelege un mesaj oral, vorbitorii non-nativi recurg şi la informaţii non-verbale.
2. Evaluarea discursului oral este un proces costisitor. 
3. Discursul oral poate fi  revizuit. 

D. Selectaţi din lista de mai jos caracteristicile unui ascultător non-nativ:

 ■ cunoştinţe implicite
 ■ înţelegere fragmentară
 ■ automatisme
 ■ cunoştinţe procedurale
 ■ cunoştinţe declarative
 ■ cunoştinţe explicite
 ■ înţelegere globală

Bibliografi e:

Avanu, G., Anghelescu, D., 2006, Sinaia. Unique Places of Romania, Bucureşti, Editura Pro Editura.
Buck, G., 2001, Assessing Listening. Cambridge University Press.
CECR, 2003, Cadrul european comun de referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare. Chişinău: Tipografi a Centrală.
Dascălu Jinga, L., 2002a, Corpus de română vorbită. Eşantioane. Bucureşti, Oscar Print.
Dascălu Jinga, L., 2002b, Specifi cul limbii române refl ectat în intonaţia vorbirii, Bucureşti, Editura Academiei Române.
Dascălu Jinga, L., 2006, Pauzele şi întreruperile în conversaţia românească actuală. Bucureşti, Editura Academiei Române.
***. 2008. Ghid de utilizare: HP Photosmart C4600 All-in-One series. 
GLR, 1966, Gramatica limbii române, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România.
Hughes, A., 2003, Testing for Language Teachers, Cambridge University Press.
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Predescu, L., 1999, Enciclopedia României. Cugetarea. Material românesc. Oameni şi înfăptuiri. Bucureşti, Editura Vestala.
Richards, J. C., 1983, Listening comprehension: approach, design, procedure. TESOL Quarterly 17, 219-240.
http://erc.msh.org/mainpage.cfm?fi le=4.6.0.htm&module=provider&language=English
http://www.memorialsighet.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=93&lang=ro
http://www.220.ro/reclame/Reclama-La-Universitatile-Particulare-Din-Timpuri-Noi/WipJ0EW1db/
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3. Evaluarea competenţei de 
receptare a mesajului scris - Citirea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să selectaţi aspectele pozitive şi pe cele negative din abordările 
care vizează evaluarea competenţei de receptare a mesajului scris;

 ■ să operaţi cu descriptorii grilei CECR privind competenţa de 
receptare a textului scris; 

 ■ să sesizaţi diferenţele între problemele pe care le presupune 
evaluarea receptării textului scris, faţă de cea a receptării textului 
oral;

 ■ să identifi caţi diferenţele dintre L1 şi L2, din punctul de vedere 
al evaluării comprehensiunii mesajului scris;

 ■ să descrieţi procesele cognitive implicate în comprehensiunea 
mesajului scris la grupa de vârstă 15-19 ani şi să diferenţiaţi între 
variate tipuri de lectură;

 ■ să apreciaţi rolul variabilelor ce afectează comprehensiunea 
mesajului scris şi evaluarea competenţei de receptare a acestuia; 

 ■ să selectaţi texte-suport adecvate pentru exerciţiile aferente şi 
să identifi caţi exerciţiile de receptare a mesajului scris cele mai 
potrivite pentru această grupă de vârstă.
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3.1. Abordări în evaluarea competenţei de receptare a mesajului scris

Temă de refl ecţie:
În activitatea dumneavoastră la clasă, care este, de obicei, rolul unui exerciţiu de lectură? Ce fel de texte 
folosiţi pentru aceste exerciţii? Care credeţi că ar trebui să fi e scopurile exerciţiilor de citire?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Receptarea este un proces cognitiv complex, etapizat, care presupune mai multe tipuri de activităţi, ce contribuie 
la (re)construirea sensului unui mesaj scris sau oral. Aceste activităţi sunt încadrate de cercetători, în funcţie de 
rolul care li se atribuie în decelarea sensului, fi e într-un sistem bottom-up (de jos în sus), fi e într-unul top-down 
(de sus în jos), fi e într-unul integrator, rezultat al combinării celor două modele teoretice anterioare.

3.1.1. Modelul bottom-up (de jos în sus)

În această accepţiune, sensul începe să se construiască la nivelul microstructurii, reprezentate de 
grafem, şi se îmbogăţeşte treptat, până la nivelul macrostructurii, adică până la identifi carea sensului global 
al mesajului în context. Acest model al construcţiei de sens pune accent pe informaţiile lingvistice pe care 
receptorul le posedă, adică pe cunoştinţele sale de fonetică, ortografi e, sintaxă şi semantică (cf. Weir, Khalifa 
2008: 2-3).

Receptarea este, aşadar, un proces inconştient, ce se desfăşoară conform unei secvenţe liniare, constituite 
din mai multe etape conexe. În această înlănţuire generatoare de sens, sfârşitul unei etape reprezintă automat 
preambulul celei imediat următoare, după cum urmează:

 ■ „recunoaşterea sunetelor, grafi ei şi cuvintelor (manuscrise şi imprimate);
 ■ recunoaşterea pertinenţei textului în integralitatea sa;
 ■ comprehensiunea textului ca entitate lingvistică;
 ■ interpretarea mesajului în context” (CECR 2003: 78).

Pentru o viziune mai detaliată asupra procesului ce stă la baza construirii sensului unui mesaj scris, cele 
patru etape identifi cate şi prezentate de CECR pot fi  descompuse în mai multe sub-etape, respectiv:

 ■ recunoaşterea grafemului;
 ■ asocierea unei combinaţii de grafeme cu o reprezentare mentală sau, altfel spus, identifi carea unui 

lexem;
 ■ gruparea cuvintelor în sintagme, propoziţii, fraze, în vederea înţelegerii mesajului;
 ■ interpretarea mesajului;
 ■ deducerea anumitor informaţii absente din mesaj, pe baza cunoştinţelor pe care receptorul le are 

despre lume;
 ■ construirea unui model mental, adică identifi carea ideilor principale, corelarea lor cu cele precedente, 

ierarhizarea informaţiei transmise;
 ■ recunoaşterea structurii mesajului şi posibilitatea diferenţierii între idei principale şi idei secundare/

detalii (cf. Weir, Khalifa 2008: 3).

3.1.2. Modelul top-down (de sus în jos) 

Având la bază o viziune radical diferită de cea prezentată anterior, modelul top-down avansează ideea că 
macrostructura, aşadar, contextul, joacă un rol defi nitoriu în receptarea unui mesaj. Cu ajutorul cunoştinţelor 
sale despre lume, receptorul formulează anumite ipoteze referitoare la ceea ce urmează să citească, descifrează 
înţelesul cuvintelor necunoscute etc., prin urmare  construieşte progresiv sensul mesajului pe care îl citeşte. 
Astfel, când un receptor va citi fraza Fiind furioasă, a luat pistolul, a ţintit şi… el va presupune, bazându-se pe 
informaţiile pe care le are despre lume şi despre ceea ce ar trebui să se întâmple într-o astfel de situaţie, că 
urmează să citească: a tras. În cazul în care aşteptările sale vor fi  înşelate, iar el va citi a făcut o piruetă, în loc de 
a tras, receptorul va fi  nevoit să actualizeze şi să reinterpreteze întreaga afi rmaţie (cf. Buck 2003: 3).

În comparaţie cu modelul precedent, care valorifi ca doar cunoştinţele lingvistice ale receptorului, 
observăm că sistemul top-down aduce în prim-plan cunoştinţele acestuia despre lume, subliniind importanţa 
lor în receptarea mesajului. Informaţia lingvistică are, desigur, rolul său în comprehensiune, dar, de această 
dată, nu îi mai este atribuit un rol atât de important ca în cazul sistemului bottom-up.
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Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Răspundeţi la întrebările de mai jos:
1. Pentru care dintre cele două modele expuse mai sus optaţi? Cum credeţi că se realizează procesul de 
lectură?
2. Din experienţa dumneavoastră la clasă, care sunt operaţiile pe care le realizează elevii în timpul 
procesului de lectură (fi e că ele sunt sau nu incluse în modelele de mai sus)?

3.1.3. Modelul integrator

Modelul integrator desemnează, în opinia noastră, viziunea holistă, avansată de CECR, viziune care 
îmbină ambele abordări prezentate până acum. Conform Cadrului…, „procesul de receptare se organizează în 
patru etape care – în timp ce se desfăşoară conform unei secvenţe liniare (de jos în sus) – sunt mereu actualizate 
şi reinterpretate (de sus în jos) în funcţie de realitate, de aşteptări şi de comprehensiunea nouă” (CECR 2003: 
78). Această teorie este susţinută de majoritatea cercetătorilor, deşi se observă anumite diferenţe în ceea ce 
priveşte importanţa pe care aceştia o atribuie fi ecăruia dintre cele două sisteme (Weir, Khalifa 2008: 2).

Un interesant model de lectură, care îmbină ambele viziuni referitoare la comprehensiunea unui text 
scris, este oferit de Weir şi Khalifa (2008: 3).  În cele ce urmează vom prezenta acest model şi îi vom explicita 
nucleul (în acord cu detalierile realizate în Weir şi Khalifa 2008: 4-6), urmând ca, într-un capitol viitor (3.4.), să 
revenim şi asupra tipurilor de lectură avansate de acesta.

Reinterpretare (unde 
este necesar)

Monitorizare:
Verifi carea îndeplinirii 
obiectivelor

Stabilirea obiectivelor

Alegerea celui mai 
potrivit tip de lectură:

Lectură atentă
PARŢIALĂ:
Înţelegerea propoziţiilor
GLOBALĂ:
Înţelegerea ideii/ideilor 
principale
Înţelegerea textului
Înţelegerea textelor

Lectură superfi cială:
PARŢIALĂ:
S c a n a r e / C ă u t a r e a 
anumitor informaţii 
GLOBALĂ:
Frunzărirea textului în 
vederea identifi cării ideii 
principale 
Căutarea ideilor 
principale şi a detaliilor 
semnifi cative

Crearea unei structuri 
textuale
Construirea unei 
reprezentări (mentale) 
coerente a textului

Construirea unei 
structuri mentale

 ■ adăugarea unor noi 
informaţii

 ■ îmbogăţirea sensului 
propoziţiilor/frazelor

Deducţia

Descifrarea sensului 
propoziţiilor/frazelor

Analiza sintactică

Descifrarea sensului

Recunoaşterea 
cuvântului

Informaţie vizuală

Cunoştinţe referitoare la 
structura textuală:

 ■ genul textului
 ■ sarcini retorice

Cunoştinţe despre lume

Cunoştinţe despre 
subiect

Decelarea sensului 
textual

Cunoştinţe de sintaxă

Vocabular
Lexem:

 ■ sens
 ■ clasă morfologică

Vocabular
Formă:

 ■ ortografi e
 ■ fonologie
 ■ morfologie

Figura 1. Modelul de lectură Weir, Khalifa (cf. Weir, Khalifa 2008: 3)
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a. Recunoaşterea cuvântului
Recunoaşterea unui cuvânt presupune asocierea formei scrise cu reprezentarea mentală pe care cititorul 

o are despre ortografi a respectivului cuvânt. În cazul unui cititor non-nativ, de nivel A1/A2, stabilirea 
respectivei corespondenţe întâmpină unele difi cultăţi, cauzate de un vocabular limitat şi de imposibilitatea de 
a face conexiuni automate între cuvântul scris şi reprezentarea mentală a acestuia.

Indiferent de limbă, accesarea sensului cuvintelor scrise se face întotdeauna îmbinând ruta lexicală, 
care presupune asocierea întregului cuvânt cu o anumită reprezentare mentală, cu cea sub-lexicală, care 
presupune identifi care cuvântului pornind de la corespondenţa grafem-fonem. În cazul unei limbi cum este 
româna, corespondenţa între grafem şi fonem se stabileşte mult mai uşor decât în cazul englezei sau francezei, 
limbi cu o grafi e opacă, ce pune serioase probleme cititorului începător.

Nerecunoaşterea automată a cuvântului îi determină pe vorbitorii de nivel A1/A2 să îşi folosească 
resursele (atenţia, memoria de lucru etc.) pentru a recunoaşte şi a decoda sensul acestuia, nu pentru a înţelege 
sensul global al textului. Acest lucru nu se întâmplă însă şi în cazul cititorilor de nivel C1/C2, care decodează 
automat şi exact sensul cuvintelor şi care îşi folosesc celelalte resurse pentru a înţelege, la nivel macro-
structural, textul pe care îl lecturează.

b. Descifrarea sensului
Decodarea sensului presupune găsirea acelei intrări de dicţionar care să corespundă, din punctul de 

vedere al formei şi al conţinutului, cuvântului scris pe care cititorul îl are în faţa sa. Selecţia se face pornind de 
la informaţiile de ordin morfologic, sintactic şi lexical oferite de acesta din urmă, informaţii care, coroborate, 
conduc, de cele mai multe ori, spre un singur rezultat.

Cititorii/vorbitorii recunosc şi decodează mult mai repede cuvintele des întâlnite decât pe cele relativ 
rare. Acest fapt se datorează felului în care ei stochează lexemele, în funcţie de principiul frecvenţei.

c. Analiza sintactică
Pentru a înţelege mesajul unui text, cititorul trebuie să poată grupa cuvintele (al căror sens a fost în 

prealabil descifrat) în sintagme, iar, mai apoi, în unităţi mai ample, cum sunt propoziţiile sau frazele. De 
pildă, un cititor avansat (C1/C2) va decoda întotdeauna mesajul scris făcând apel atât la structura frazei, cât 
şi la înţelesul fi ecărui cuvânt în parte, fapt ce relevă rolul important al analizei sintactice în comprehensiunea 
fragmentelor scrise.

d. Descifrarea sensului propoziţiilor/frazelor
Orice cititor descifrează mai întâi sensul literal al propoziţiilor/frazelor pe care le citeşte, însă un astfel 

de tip de comprehensiune nu este sufi cient pentru a integra respectivele unităţi în contextul mai larg în care 
ele apar. În consecinţă, acesta este nevoit să adauge o serie de informaţii suplimentare, care să transforme 
propoziţiile/frazele în mesaje relevante şi adecvate pentru un anumit context.

e. Deducţia
Deducţia este un proces creativ prin care creierul 

adaugă informaţii ce nu se regăsesc în text, dar care dau 
coerenţă acestuia. Astfel, cu ajutorul ei, cititorul trece 
dincolo de ideile explicit exprimate, pentru a stabili 
legăturile (implicite) dintre acestea. Cum un text nu 
poate conţine toate informaţiile necesare construcţiei 
de sens, acesta omite, de obicei, acele informaţii pe care 
cititorul se presupune că le poate adăuga singur. Totuşi, 
în anumite cazuri: cunoştinţe despre lume ce diferă de 
la o cultură la alta, ambiguitate contextuală, omografi e, deictice cu sursă referenţială ambiguă etc., cititorului 
îi este destul de greu să deducă exact conţinuturile implicite. De aceea, specialiştii care elaborează teste de 
evaluare trebuie să ţină cont de aceste aspecte atunci când decid tipul informaţiilor ce trebuie adăugate de 
către cititor.

f. Construirea unei structuri mentale
Sensul global al unui text se construieşte pornind de la microunităţile de sens conţinute în propoziţii, 

fraze, fragmente etc., microunităţi stocate în memoria de scurtă durată a cititorului. Pe măsură ce acesta 
avansează cu lectura textului, între microunităţile de sens se stabilesc anumite corelaţii, din care rezultă apoi 
o macrounitate semnifi cativă. Cu ajutorul cunoştinţelor despre lume, stocate în memoria de lungă durată 
a cititorului, aceasta va fi  încadrată, la rândul său, într-un context semnifi cativ mai larg. În cadrul unei 
asemenea macrostructuri, informaţia este întotdeauna ierarhizată, evenimentele cruciale ocupând o poziţie 
net superioară în raport cu detaliile.

Reţineţi:
În procesul de interpretare a textului, elevul 
foloseşte aproape întotdeauna proceduri 
deductive. Acestea trebuie exersate, în vederea 
automatizării lor şi a creşterii performanţei 
elevului în situaţii de examinare, ca şi în 
situaţiile reale, din viaţa de zi cu zi.
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g. Crearea unei structuri textuale
În cursul stadiului fi nal de procesare a informaţiei, se conturează şi structura textuală a discursului scris. 

În vederea decelării acesteia, cititorul de nivel C1/C2 trebuie să distingă între informaţiile relevante şi cele mai 
puţin relevante, să identifi ce structura ierarhică a informaţiilor conţinute în text, să stabilească felul în care 
fragmentele se combină între ele pentru a crea sens şi să decidă care din părţile componente ale textului sunt 
importante pentru scopul autorului/cititorului. Aşadar, pentru a crea o structură textuală completă, acesta 
trebuie să înţeleagă felul în care discursul este structurat şi felul în care ideile relaţionează între ele.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Răspundeţi la întrebările de mai jos:
1. Care dintre operaţiile de mai sus consideraţi că sunt, în general, cele mai difi cile pentru elevii 
dumneavoastră?
2. Ce activităţi puteţi sugera pentru a facilita parcurgerea acestor etape de către elevi şi crearea, astfel, a 
condiţiilor pentru performanţe îmbunătăţite în situaţii de examinare?

3.2. Descriptorii grilei CECR privind competenţa de receptare a mesajului scris în diferite situaţii

Conform CECR, în diferite situaţii de comunicare, receptorul de nivel C1/ C2, deci, implicit, şi elevii din 
grupa de vârstă 15-19 ani, trebuie:

COMPREHENSIUNEA GENERALĂ A TEXTELOR SCRISE
C1 C2

Să poată înţelege şi interpreta, în mod critic, 
aproape orice formă de scris, inclusiv texte 
(literare sau nu) abstracte şi complexe din 
punct de vedere structural sau foarte bogate în 
expresii familiare.

Să poate înţelege o gamă variată de texte lungi 
şi complexe, apreciind deosebirile subtile de 
stil, precum şi sensul implicit şi cel explicit.

Să poată înţelege în detaliu texte lungi şi 
complexe, indiferent dacă acestea au sau nu 
legătură cu domeniul său, cu condiţia să poată 
reciti părţile difi cile.

(CECR 2003: 62)

COMPREHENSIUNEA 
CORESPONDENŢEI

C1 = C2
Să poată înţelege orice tip de 
corespondenţă, utilizând, eventual, 
un dicţionar.

(CECR 2003: 63)

A CITI PENTRU A SE ORIENTA
B2 = C1 = C2

Să poată parcurge repede un text 
complex şi să scoată în evidenţă 
punctele sale pertinente.

Să poată identifi ca repede conţinutul 
şi pertinenţa unei informaţii, ale 
unui articol sau ale unui reportaj, 
într-o gamă largă de subiecte 
profesionale, pentru a hotărî dacă 
un studiu mai aprofundat merită 
efortul.

(cf. CECR 2003: 63)
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A CITI PENTRU A SE INFORMA 
ŞI DISCUTA

C1 = C2
Să poată înţelege în detaliu o gamă 
largă de texte care pot fi  întâlnite 
în viaţa socială, profesională sau 
universitară, şi identifi ca anumite 
detalii subtile, inclusiv atitudinile, 
dacă opiniile sunt expuse sau 
implicite.

(CECR 2003: 63)

A CITI INSTRUCŢIUNILE
C1 = C2

Să poată înţelege în detaliu 
instrucţiunile lungi şi complexe 
pentru utilizarea unei maşini noi 
sau a unui proces, fi e că acestea au 
sau nu legătură cu domeniul său de 
specializare, cu condiţia să poată 
reciti pasajele grele.

(CECR 2003: 64)

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Pornind de la indicaţiile oferite de CECR, grupaţi textele de mai jos în:

 ■ texte accesibile pentru majoritatea cititorilor de nivel C1/C2;
 ■ texte inacesibile pentru majoritatea cititorilor de nivel C2.

Argumentaţi-vă alegerea!

 ■ o reţetă dintr-o carte de bucate (de exemplu: Prăjitură cu mere şi nuci);
 ■ Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fi ul său Teodosie;
 ■ un articol din ziarul Adevărul despre accesarea de fonduri europene;
 ■ instrucţiunile de utilizare a imprimantei DELL;
 ■ Ferma animalelor de George Orwell;
 ■ Amintiri din copilărie de Ion Creangă;
 ■ un CV;
 ■ un ghid turistic;
 ■ Codul rutier;
 ■ Istoria ieroglifi că de Dimitrie Cantemir;
 ■ cerinţele unui post de secretară, scos la conscurs de către UBB;  
 ■ Pneumoftiziologie I - Tehnici de investigaţie instrumentală de Tr. Mihăescu şi A. Trofor;
 ■ subtitrarea fi lmului Pe aripile vântului;
 ■ intrarea referitoare la Tezaurul de la Pietrosa din Enciclopedia României;
 ■ Cugetarea, de Lucian Predescu (text scris conform normelor ortografi ce din perioada interbelică);  
 ■ o factură de telefon;
 ■ un pliant publicitar; 
 ■ o carte de proverbe şi zicători;
 ■ textul colindei Ce sară-i d’aiastă sară (colindă arhaică culeasă de Ioan Bocşa);
 ■ o scrisoare de recomandare;
 ■ Capitolul 5. Concedii şi zile libere din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2011-2014.

3.3. Procesele cognitive implicate în receptarea mesajului scris la grupa de vârstă 15-19 ani

Lectura este un proces bipartit ce presupune atât decodarea, cât şi comprehensiunea textului 
scris. Decodarea, primul pas în decelarea sensului, implică simpla recunoaştere a cuvintelor, în timp ce 
comprehensiunea cuprinde o serie de procese cognitive precum: analiza sintactică, înţelegerea propoziţiilor/
frazelor, construirea unei structuri discursive, integrarea noilor informaţii în bagajul de cunoştinţe al cititorului 
etc.

Operaţiile cognitive enumerate mai sus reprezintă doar o mică parte din inventarul proceselor implicate 
în comprehensiunea unui text scris. Eterogenitatea lor, rezultată din rolul diferit pe care îl au în decelarea 
sensului, le-au permis specialiştilor să le clasifi ce în diverse feluri. Din multele taxonomii existente în literatura 
de specialitate, vom prezenta aici doar două: una bazată pe opt procese fundamentale, iar cealaltă, pe o serie 
de sub-procese, rezultate din descompunerea primelor. Astfel, cele opt operaţiuni cognitive anticipate deja 
sunt:

 ■ identifi carea sensurilor cuvintelor;
 ■ identifi carea sensurilor cuvintelor în context;
 ■ găsirea răspunsurilor la întrebările cu răspuns explicit şi la cele cu răspuns parafrazat;
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 ■ identifi carea legăturilor dintre principalele idei conţinute în text;
 ■ formularea unei opinii pornind de la informaţia conţinută în text;
 ■ recunoaşterea scopului/atitudinii/tonului/stării autorului;
 ■ identifi carea tehnicii narative;
 ■ urmărirea felului în care sunt structurate pasajele.

Aceste opt procese cognitive pot fi  descompuse într-o serie de sub-procese, dintre care amintim doar:
 ■ recunoaşterea grafi ei;
 ■ descifrarea sensurilor cuvintelor necunoscute;
 ■ înţelegerea informaţiilor explicite;
 ■ înţelegerea informaţiilor implicite;
 ■ înţelegerea valorii comunicative a propoziţiilor/frazelor;
 ■ înţelegerea legăturilor dintre diverse propoziţii/fraze;
 ■ înţelegerea, cu ajutorul conectorilor logici, a legăturilor dintre diferitele fragmente care alcătuiesc 

textul;
 ■ înţelegerea, cu ajutorul instrumentelor gramaticale din text, a legăturilor dintre diferitele fragmente 

care alcătuiesc textul;
 ■ identifi carea ideii principale;
 ■ diferenţierea între idei principale şi detalii;
 ■ răsfoirea/frunzărire;
 ■ scanare în vederea identifi cării unei anumite informaţii etc. (cf. Alderson 2000: 9-13).

Operaţiile cognitive enumerate mai sus se pot clasifi ca, aşa cum vom vedea în capitolul următor, şi 
în funcţie de tipul de lectură practicată de cititor. Astfel, în timp ce lectura superfi cială face apel la procesele 
cognitive ce vizează o înţelegere fragmentară: identifi carea unor cuvinte, a unor procente, a unor nume, 
ani, date etc., lectura atentă se bazează, în principal, pe cele care contribuie la înţelegerea globală a textului: 
identifi carea şi înţelegerea organizării logice a discursului scris, identifi carea felului în care se construieşte 
argumentaţia, diferenţierea între idei principale şi detalii, identifi carea tipului de text, a ideilor principale 
explicite şi implicite etc. (Hughes 2003: 138-139).

Un cititor de nivel C1/C2, nivelul la care se presupune că ar trebui să se afl e elevii de liceu, face apel, 
în descifrarea sensului unui mesaj scris, la toate procesele cognitive enumerate mai sus. Totuşi, în cazul unui 
asemenea cititor, unele operaţii, cum sunt recunoaşterea grafi ei sau decodarea informaţiilor explicite, sunt 
cvasi-automatisme, de aceea, ele nu trebuie incluse în testele de evaluare de nivel C1/C2. În aceste teste, 
trebuie să se regăsească, în schimb, itemi ce vizează evaluarea unor procese cognitive complexe, cum ar 
fi : recunoaşterea şi înţelegerea organizării logice a textului, identifi carea şi înţelegerea felului în care este  
construită argumentaţia, recunoaşterea intenţiei, atitudinilor şi emoţiilor autorului etc.

3.4. Operaţiile de lectură evaluate în procesul de receptare a mesajului scris

Lectura poate fi  clasifi cată atât în funcţie de atenţia cu care cititorul parcurge un text dat, cât şi în funcţie 
de nivelul de comprehensiune vizat. Astfel, conform primului criteriu, distingem două tipuri de lectură: 
superfi cială şi atentă, fi ecare cu activităţile ei specifi ce. Ambele pot viza atât comprehensiunea unui fragment, 
cât şi pe cea a întregului text, clasifi cându-se, conform celui de-al doilea criteriu enunţat, în lectură parţială şi 
lectură globală (Weir şi Khalifa 2008: 3-4).

3.4.1. Lectura superfi cială

Lectura superfi cială se clasifi că în:

a. răsfoire/frunzărire (skimming): este lectura selectivă, prin care receptorul încearcă să identifi ce ideea 
principală a textului, pornind doar de la câteva detalii (Weir, Khalifa 2008: 6).

operaţie specifi că: identifi carea, într-un timp foarte scurt, a ideilor principale, a structurii textului, a 
relevanţei pe care acesta o are pentru sarcina ce urmează a fi  rezolvată (Hughes 2003: 138).

b. căutare (search reading): este lectura selectivă, prin care receptorul încearcă să obţină informaţii 
referitoare la un anumit subiect, pornind de la câteva eşantioane de text (cuvinte izolate, fraze sau chiar 
paragrafe mai importante); el îşi foloseşte cunoştinţele despre felul în care este structurat un text, pentru a 
găsi cât mai repede fragmentul care conţine informaţia căutată, după care citeşte cu atenţie partea respectivă, 
înlocuind, fi e chiar temporar, lectura superfi cială cu cea atentă (Weir, Khalifa 2008: 7).

operaţie specifi că: identifi carea rapidă în text a informaţiei care are o oarecare legătură cu un anumit 
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subiect dat (Hughes 2003: 138).

Lectura superfi cială de tip căutare poate fi  testată cu ajutorul unui exerciţiu de tipul „adevărat/fals”, 
rezolvat contra cronometru:

Citiţi textul despre România (vezi Anexa 1) şi decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate (A) 
sau false (F). Timp de lucru: 5 minute.

1. Numele România a fost folosit prima dată în secolul XVIII.   
2. Bucureştiul este la est de meridianul de 25 de grade longitudine estică.   
3. Două treimi din graniţele României se afl ă pe râuri.    
4. Oraşul Bucureşti datează din secolul al XV-lea.     
5. Infl uenţele continentale din est produc modifi cări climatice majore.   
6. Jderul este un animal întâlnit în zonele de deal şi câmpie.   
7. 45% din populaţia României trăieşte la sat.     

Notă: Itemii urmăresc, pe lângă identifi carea rapidă în text a unor informaţii - activitate specifi că lecturii 
superfi ciale de tip căutare - şi identifi carea unor date, procente şi cuvinte/sintagme cheie, activitate specifi că 
lecturii superfi ciale de tip scanare.

c. scanare (scanning): este lectura selectivă, prin intermediul căreia receptorul încearcă să identifi ce 
foarte repede o anumită informaţie: nume, date, procente etc. (Weir, Khalifa 2008: 7).

operaţie specifi că: identifi carea anumitor cuvinte sau fraze, a unor fi guri, procente, a unor nume într-o 
bibliografi e sau într-un set de referinţe etc. (Hughes 2003: 138).

Lectura superfi cială de tip scanare poate fi  testată cu ajutorul unui exerciţiu de tipul potrivire multiplă, 
rezolvat, de asemenea, contra cronometru:

Citiţi cele trei prospecte (vezi Anexa 2) şi decideţi pentru care dintre cele trei medicamente (Algocalmin, 
Paracetamol sau Acid acetilsalicilic/„Aspirină”) sunt adevărate afi rmaţiile de mai jos. Timp de lucru: 15 
minute.

1. Adulţii pot lua una sau două pastile o dată.   
2. Combate febra.       
3. Conţine zahăr.       
4. De obicei, tratamentul nu trebuie să dureze mai mult de 5 zile. 
5. Face parte din grupa farmaceutică a analgezicelor.  
6. Nu e recomandat copiilor mai mici de 6 ani.   
7. O cutie conţine 2 blistere.     
8. Pastila se bea cu multă apă, de regulă, după mese.  
9. Poate cauza reacţii alergice.     
10. Un blister conţine 6 pastile.     

Dintre cele trei tipuri de lectură superfi cială, frunzărirea vizează înţelegerea globală a textului 
(identifi carea ideii principale, identifi carea felului în care este structurat textul etc.), în timp ce căutarea şi 
scanarea au drept scop identifi carea unor informaţii precise, pentru care este sufi cientă şi o înţelegere parţială 
a mesajului conţinut în text (Weir, Khalifa 2008: 7).

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Exerciţiile care testează operaţiile cognitive specifi ce lecturii superfi ciale au fost excluse din testele de 
evaluare. De ce credeţi că s-a produs acest lucru? Din punctul dumneavoastră de vedere, este necesară/
inutilă includerea lor în viitoarele teste de evaluare a competenţei lingvistice în limba română? Argumentaţi-
vă răspunsul! 
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3.4.2. Lectura atentă

Lectura atentă se subclasifi că, asemeni celei superfi ciale, în:

a. lectură parţială: presupune simpla decodare a unei părţi din informaţia conţinută în mesaj; nu se 
urmăreşte integrarea acesteia într-un context mai amplu şi nici ierarhizarea ei.

b. lectură globală: presupune decodarea informaţiei conţinute de text şi ierarhizarea ei (Weir, Khalifa 
2008: 7-8 şi Hughes 2003: 139).

Dintre operaţiile specifi ce lecturii atente, amintim:
 ■ identifi carea mărcilor discursive şi a frazelor complexe;
 ■ evidenţierea organizării logice a textului;
 ■ identifi carea felului în care este construită argumentaţia;
 ■ identifi carea informaţiilor explicite;
 ■ identifi care informaţiilor implicite;
 ■ diferenţierea între afi rmaţii generale şi exemple;
 ■ diferenţierea între fapt şi opinie;
 ■ diferenţierea între fapt şi ipoteză;
 ■ recunoaşterea intenţiei, atitudinilor şi emoţiilor autorului;
 ■ interpretarea frazelor complexe;
 ■ identifi carea tipului de text, a ideilor principale explicite şi implicite etc. (Hughes 2003: 139).

Lectura atentă poate fi  evaluată cu ajutorul unor exerciţii de tipul: decideţi (adevărat „A” sau fals „F”), 
alegeţi (alegere multiplă), potriviţi (potrivire, potrivire multiplă, potrivire de subtitluri cu paragrafe, inserarea 
de paragrafe într-un text dat) sau ordonaţi (ordonare de idei în funcţie de apariţia lor în text, ordonare de 
pasaje), exerciţii care cuprind itemi ce testează, aşa cum reiese din exemplele de mai jos, diverse operaţii 
cognitive specifi ce acestei modalităţi de lectură.

Exemplul 1: Citiţi articolele 45, 46 şi 54-58 din Codul rutier (vezi Anexa 3) şi selectaţi varianta corectă.

1. În condiţiile conduitei preventive, pătrunderea în intersecţie, indiferent de modul în care este 
reglementată prioritatea de trecere, se face numai după:

a. observarea trafi cului auto şi pietonal din zonă, reducerea vitezei şi asigurarea din stânga şi din 
dreapta.
b. observarea trafi cului din zonă concomitent cu sporirea atenţiei.
c. reducerea vitezei şi oprirea autovehiculului.

2. În ce situaţii tramvaiele pot fi  depăşite pe partea stângă?
a. în nicio situaţie.
b. când drumul nu este cu sens unic.
c. când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu este spaţiu sufi cient.

3. Ce obligaţii are conducătorul auto când circulă printr-o intersecţie nedirijată?
a. să circule cu o viteză care să nu depăşească 30km/h în localitate şi 50km/h în afara localităţii.
b. să acorde prioritate pietonilor care traversează strada pe la colţul intersecţiei.
c. să acorde prioritate vehiculelor care circulă pe şine.

4. La trecerea prin intersecţiile cu circulaţie nedirijată în localităţi, conducătorul auto este obligat:
a. să acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă din partea dreaptă.
b. să circule cu viteza de cel mult 30 de km/h.
c. să nu depăşească 50km/h, viteza maximă admisă în localităţi.

5. Conducătorul autoturismului roşu din imaginea alăturată execută corect 
depăşirea autocamionului?

a. Nu, deoarece nu e permisă depăşirea. 
b. Nu, deoarece nu s-a asigurat.
c. Nu, deoarece nu are sufi cient loc.
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6. Consideraţi depăşire faptul că un autovehicul afl at pe o bandă de circulaţie materializată prin marcaj 
trece înaintea altuia, afl at pe o altă bandă de circulaţie?

a. Da, deoarece primul autovehicul trece înaintea celui de-al doilea.
b. Nu.
c. Nu, dar în acest caz conducătorul primului autovehicul are obligaţia să semnalizeze 
corespunzător trecerea pe lângă cel de-al doilea vehicul.

7. Cine se bucură de prioritate de trecere într-o intersecţie cu sens giratoriu?
a. Vehiculele care se afl ă deja în intersecţie.
b. Vehiculele care urmează să intre în intersecţie.
c. Vehiculele destinate transportului de persoane.

8. Dacă semaforul este însoţit de o lampă care emite lumină intermitentă de culoarea verde, sub forma 
unei săgeţi pe fond negru către dreapta, puteţi circula

a. în oricare din direcţiile dorite, întrucât lumina verde vă permite continuarea deplasării.
b. numai în direcţia indicată de săgeată, dacă semnalul semaforului sub care este fi xată lampa 
este de culoare verde.
c. numai în direcţia indicată de săgeată, indiferent de semnalul semaforului sub care este fi xată 
lampa, cu obligaţia de a acorda prioritate la trafi c participanţilor cu care vă întâlniţi.

9. Conduceţi un autoturism în interiorul unei localităţi şi vă apropiaţi de o intersecţie. Care este viteza 
maximă admisă cu care puteţi circula?

a. 50km/h, viteza maximă admisă în localităţi.
b. Nu este specifi cat, însă trebuie să circulaţi prudent pentru a putea opri şi acorda prioritate la 
trecere pietonilor şi autoturismelor care au acest drept.
c. Nu există limită de viteză.

10. Care este regula priorităţii de trecere într-o intersecţie nedirijată din afara localităţii?
a. Prioritatea primului sosit în intersecţie.
b. Prioritate de drum principal.
c. Prioritate de dreapta.

Notă: Itemii de acest fel evaluează identifi carea informaţiilor explicite şi (într-o oarecare măsură) 
implicite din text.

Exemplul 2: Puneţi în ordine paragrafele din următorul text:

PIRATERIA

 a. Cei care se-ntorceau de pe vasul atacat cu o mână sau un picior în minus benefi ciau de compensaţii şi 
creşteau în ochii şefului. Înainte de a fi  parafată, lista cu obiectele capturate era citită în faţa tuturor semna-
tarilor, eventualele modifi cări fi indu-le aduse la cunoştinţă în spirit de fairplay. Pe lângă vitejia lor, corsarii 
erau faimoşi pentru spaima pe care o răspândeau în rândurile populaţiei.

 b. Astfel, prin semnarea unei convenţii în 1856, la Paris, mai multe state au suspendat procedura prin 
care guvernele lor puteau solicita atacarea navelor adverse. Actul s-a referit la comenzi ofi ciale, aşadar, fără a 
acoperi însă şi situaţia „fi nanţatorilor privaţi” ai corsarilor. Cel mai câştigat după impunerea acestei măsuri a 
fost Sir Francisc Drake, pirat afl at în slujba aristocraţiei britanice, care a adus benefi cii enorme angajatorilor, 
lui însuşi, dar şi celor pe care îi conducea în asalturile asupra navelor străine.

 c. Fenomenul a luat amploare în această zonă, mai ales pe plajele izolate şi nepopulate. Corsarii 
acţionau în baza unui ordin dat de către o autoritate politică. Cel mai adesea, primeau porunca de a ataca 
orice ambarcaţiune care aparţinea inamicului. Chestiunea legalităţii acestor acte s-a lămurit şi s-a schimbat 
atunci când marile puteri navale au fost de acord să nu îşi mai atace reciproc vasele pe mare.
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 d. În ciuda averilor confi scate de la victimele lor, piraţii duceau o viaţă plină de privaţiuni şi, în 
consecinţă, mureau devreme. Printre drepturile de care benefi ciau, se număra şi acela de a-şi înlocui liderul 
prin vot democratic. Căpetenie era ales întotdeauna un pirat neînfricat, care putea să confere încredere 
echipajului. Acesta trebuia să manifeste abilităţi de contabil, astfel încât, la fi nalul asaltului şi partajul captu-
rii, fi ecare dintre membrii bandei să-şi primească partea, în funcţie de implicarea în acţiunile de deposedare 

a adversarului.

 e. E posibil ca această percepţie să nu fi  fost chiar corectă, deoarece umanitatea lor ieşea adeseori la 
iveală. Gestul de a elibera sclavii de pe corăbiile atacate şi de a-i integra în tagma lor este grăitor în acest 
sens. Era de aur a pirateriei a coexistat cu imperialismul, forma de guvernare pe parcursul căreia vasele co-
merciale, doldora de produse, se intersectau pe toate canalele de navigaţie, dar a rămas în memoria omenirii 
ca un fenomen misterios şi atrăgător, prin poveştile pline de bravadă şi aventură pe care le-a inspirat.

 f. Ce ştim despre piraţi şi piraterie? Părerile sunt împărţite, aşa cum, de-a lungul timpului, percepţia 
asupra acestor adevăraţi stăpâni ai mărilor s-a schimbat semnifi cativ. În urmă cu cinci veacuri, piratul era 
un marinar beteag, chior şi cu două butelcuţe de rom la brâu. Între 1560 şi 1720, corsarii „au explodat în 
topuri”, devenind cei mai temuţi prădători ai valorilor transportate de vasele comerciale. Poate cea mai 
faimoasă bandă de piraţi îşi avea cartierul general pe insula Tortuga (Ile de la Tortue) şi în Port Royal din 

Jamaica (triajul comerţului naval).

1. f.            2.            3.            4.            5.            6. 

Notă: Acest tip de itemi urmăreşte identifi carea mărcilor discursive, evidenţierea organizării logice a 
textului şi a dezvoltării argumentaţiei, distingerea între afi rmaţii generale şi exemple, identifi carea ideilor 
principale şi a ideilor secundare, ierarhizarea informaţiei etc., aşadar o serie complexă de activităţi cognitive 
specifi ce lecturii atente.

Evaluarea comprehensiunii mesajului scris vizează exclusiv lectura atentă şi activităţile de receptare 
specifi ce ei. S-a constatat însă că ignorarea lecturii superfi ciale, atât în predare, cât şi în examinare, are un 
rezultat negativ: elevii şi studenţii nu dobândesc competenţa de a citi rapid şi efi cient. De aceea, se recomandă 
ca testele de evaluare să cuprindă atât exerciţii ce vizează competenţele dezvoltate de lectura atentă, cât şi 
exerciţii ce vizează competenţele dezvoltate de lectura superfi cială (Hughes 2003: 138).

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
1. Citiţi textul din Anexa 5 şi elaboraţi un exerciţiu care să testeze lectura atentă şi unul care să testeze 
lectura superfi cială.
2. Analizaţi cele trei exerciţii cuprinse în Anexa 6. Specifi caţi ce operaţii de lectură testează fi ecare dintre 
acestea.

3.5. Tipurile de texte adecvate evaluării competenţei de receptare a mesajului scris

Creatorii de teste pot include în exerciţiile de evaluare a competenţei de receptare a mesajului scris o 
gamă variată de texte:

prospecte ghiduri de instrucţiuni

scrisori articole

formulare administrative fragmente de jurnal
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pliante publicitare/informative recenzii versuri
informaţiile conţinute în meniul 
Help al sistemelor de operare hărţi/planuri explicate fragmente de roman/povestire/

nuvelă/text dramatic
orare articole din enciclopedii

cronici de fi lm/teatru intrări de dicţionar

bloguri reclame vederi etc. (cf. Hughes 
2003:140)

Acestea sunt clasifi cate în funcţie de:

 ■ tipul textului în:
  texte descriptive;
  texte expozitive;
  texte argumentative;
  texte narative etc.

 ■ trăsăturile grafi ce în:
  texte compacte;
  texte ce includ tabele, grafi ce, diagrame, ilustraţii etc.

 ■ stil în:
  texte formale şi
  texte informale.

 ■ subiectul abordat în:
  texte cu subiect general (de exemplu, pensiunile private din Transilvania sau poveştile 

Bucureştiului interbelic);
  texte cu subiect particular, mai exact cele circumscrise unui anumit domeniu de specialitate: 

economie, inginerie etc. (de exemplu: impactul infuziei de capital străin asupra creşterii economice 
sau curgerea fl uidelor cu suprafaţă liberă).

 ■ destinatar în:
  texte cu destinatar nespecializat (de exemplu, cele adresate tinerilor vorbitori nativi);
  texte cu destinatar specializat (de exemplu, fragmentele de critică literară adresate elevilor 

de clasa a XII-a, care se pregătesc pentru Olimpiada naţională la limba şi literatura română)  (cf. 
Hughes 2003: 140).

Notă: Textele cu subiect particular şi destinatar specializat nu trebuie incluse, după părerea noastră, în 
testele de română generală. Ele se pot regăsi însă într-o serie de exerciţii specializate ce vizează comprehensiunea 
limbii într-un anumit domeniu: medical, economic, juridic etc.

Pentru nivelurile de competenţă C1/C2, nivelurile de competenţă lingvistică ale receptorilor din grupa 
de vârstă 15-19 ani, este recomandat ca textele incluse în exerciţiile de evaluare a competenţei de receptare a 
mesajului scris să fi e autentice şi actuale, adică:

 ■ să fi e texte preluate din ziare, scrisori, povestiri, instrucţiuni etc., nu texte construite special pentru 
examen, întrucât acestea din urmă sunt de cele mai multe ori artifi ciale;

 ■ să folosească limba literară, nu variantele dialectale, arhaice sau regionale (din punctul nostru de 
vedere, textele-suport nu trebuie să facă exces de arhaisme şi regionalisme şi nu trebuie că conţină deloc 
fonetisme modifi cate specifi ce subdialectelor: palatalizări, rotacisme etc.);

 ■ să folosească normele ortografi ce în vigoare (este nerecomandată folosirea variantelor de tipul sînt, 
nici un, dela, va să zică etc. în locul ortogramelor actuale sunt, niciun, de la, vasăzică etc.);

 ■ să folosească sintaxa standard (întrucât sintaxa propoziţiei/frazei joacă un rol important în 
comprehensiunea mesajului scris, selectarea unui text-suport cu o sintaxă nefamiliară, poate produce 
confuzii, fi ind aşadar nerecomandată) – vezi exemplele următoare:
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Chiar dacă suntem tentaţi să credem că fast-food-ul este o invenţie de dată recentă a 
omenirii, de fapt existenţa lui e cu mult mai veche. Evul Mediu avea propria reţea de 
„fast-food”, micii negustori vânzând direct în stradă, pentru foamea trecătorilor grăbiţi, 
piure de mazăre, crochete de carne ori diferite produse de patiserie la preţuri acceptabile.
[…] Iată, deci, cât de departe în timp putem găsi rădăcinile unui fenomen care aparţine 
atât de pregnant societăţii de azi (statisticile spun că 37% din locuitorii planetei mănâncă 
cel puţin o dată pe zi un preparat de tip fast-food).

Simona Lazăr, Mâncarea fast-food în Evul Mediu. Ce se mânca la repezeală acum 800 de ani, în 
„Jurnalul naţional”

După aceia, unii cătră alţii veşti pentru adunarea de obşte a dimocratiii a trimite 
începură. Pentru ca cel tăcut între inimile împăraţilor făcut sfat înaintea tuturor să-l puie 
şi fără betejirea şi julirea cinstii, a slăvii numelui împăraţilor lor la ivală să-l scoaţă, încare 
descoperire sentenţiia sfatului monarhilor săi să să aşedze şi să să adeveredze. 

Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifi că

Sferele lexicale şi structurile gramaticale conţinute în aceste texte trebuie să corespundă nivelului de 
competenţă lingvistică C1, respectiv C2. Cum însă limba română nu benefi ciază de o descriere clară a ceea 
ce trebuie să cuprindă fi ecare nivel în materie de lexic, morfologie şi sintaxă (singurul nivel descris extensiv 
fi ind B1 sau nivelul prag), rămâne la latitudinea autorilor de teste să selecteze vocabularul şi construcţiile 
gramaticale potrivite pentru fi ecare dintre cele două niveluri. Întrucât aceste delimitări se bazează pe decizii 
subiective, rezultatul nu poate fi  decât unul eterogen, susceptibil de interpretare.

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Citiţi cele patru fragmente din Anexa 7 şi încadraţi-le într-una din următoare categorii:

 ■ text-suport pentru exerciţii de nivel B2;
 ■ text-suport pentru exerciţii de nivel C1;
 ■ text-suport pentru exerciţii de nivel C2. 

Argumentaţi-vă alegerea!

3.6. Efectul diferenţei dintre discursul scris şi cel oral asupra evaluării

Diferenţe Discurs scris Discurs oral
cod  ■ este codat sub formă de semne grafi ce;  ■ este codat sub formă de sunete;

accent  ■ este independent de felul în care 
vorbitorul accentuează cuvintele;

 ■ este infl uenţat de felul în care vorbitorul 
accentuează cuvintele;

debit  ■ este independent de debitul vorbitorului;  ■ este infl uenţat de debitul vorbitorului;

ezitări  ■ nu conţine pauze, repetiţii, reelaborări 
ale mesajului etc.

 ■ conţine pauze, repetiţii, reelaborări ale 
mesajului etc;

unicitate  ■ poate fi  revizuit;  ■ nu poate fi  revizuit;

evaluarea

 ■ nu este complicată din punct de vedere 
tehnic;

 ■ nu necesită aparatură specială;
 ■ nu este costisitoare;
 ■ consumă mai puţin timp decât evaluarea 

unui discurs scris.

 ■ este complicată din punct de vedere 
tehnic;

 ■ necesită aparatură specială;
 ■ este costisitoare;
 ■ consumă mai mult timp decât evaluarea 

unui discurs scris.
(cf. Buck 2001: 12)

Dincolo de diferenţierile de natură tehnică şi logistică evidenţiate în administrarea celor două probe 
(receptare orală, respectiv, receptare scrisă) diferenţieri care favorizează citirea ca fi ind mai economicoasă, 
mai rapidă şi mai uşor de realizat, ca şi de corectat, există, evident, şi alte argumente care pledează în favoarea 
evaluării acestei competenţe. Vorbim, probabil, de una dintre competenţele cel mai frecvent evaluate, oricum, 
dar, dacă privim lucrurile din perspectiva comparaţiei cu evaluarea competenţei de receptare orală, citirea 
pune în evidenţă abilităţi ale candidatului imposibil de evaluat prin alte secţiuni ale unei testări, precum 
capacitatea de a-şi face o idee rapidă asupra conţinutului (subiectului) unui text, chiar asupra ideilor pe care 
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acesta le susţine sau asupra relevanţei pe care el ar putea-o avea pentru un elev. Abilităţile de lectură sunt 
implicate ulterior în aproape orice profesie, de aceea o bună exersare a lor şi o automatizare a proceselor 
comprehensive sunt foarte utile în activitatea ulterioară a candidatului. 

Există situaţii în care receptarea scrisă este principala competenţă sau printre competenţele principale 
vizate prin procesul de evaluare, în funcţie de cerinţele unei instituţii sau ale unui angajator. Totuşi, dincolo 
de aceste situaţii particulare, o probă de receptare a textului scris îşi are locul în orice examinare al cărei scop 
este verifi carea nivelului de competenţă lingvistică a candidatului. 

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Folosiţi materialele pe care le aveţi la dispoziţie (reviste de diverse feluri, ziare, cărţi, broşuri etc.) şi selectaţi 
două texte pe care le consideraţi potrivite pentru itemi de evaluare a receptării textului scris şi două texte 
mai potrivite pentru itemi de evaluare a competenţei de receptare a textului oral. Motivaţi-vă alegerea! 

3.7. Diferenţele dintre limba 1 şi limba 2  în ceea ce priveşte evaluarea receptării mesajului scris

EVALUAREA

receptării unui mesaj scris în L1
(= limba maternă)

receptării unui mesaj scris în L2
(= limba nematernă)

Cititorii nativi: Cititorii non-nativi:

 ■ înţeleg ideile complexe;  ■ nu înţeleg întotdeauna ideile complexe;

 ■ înţeleg ideile subtile;  ■ nu înţeleg întotdeauna ideile subtile;

 ■ detectează implicarea afectivă sau lipsa de  
implicare  afectivă a naratorului;

 ■ nu detectează întotdeauna implicarea 
afectivă sau lipsa de implicare  afectivă a 
naratorului;

 ■ detectează atitudinea naratorului faţă de 
mesajul  pe care îl transmite;

 ■ nu detectează întotdeauna atitudinea 
naratorului faţă de mesajul pe care îl transmite; 

 ■ au cunoştinţe lingvistice implicite:  ■ au cunoştinţe lingvistice explicite;

 ■ au cunoştinţe procedurale.  ■ au cunoştinţe declarative.

procesele cognitive implicate în receptarea mesajului scris

= automatisme ≠ automatisme

comprehensiune

global fragmentară/parţială
(cf. Buck 2001: 48-50)

Tabelul de mai sus este cât se poate de grăitor în ce priveşte diferenţele dintre vorbitorul nativ şi cel 
non-nativ de română (sau de orice altă limbă). Cu toate acestea, învăţarea unei limbi ca limbă nematernă sau 
străină poate contribui substanţial la formarea, sau, mai bine zis, la îmbunătăţirea capacităţii de receptare 
a textului scris în limba maternă. Chiar faptul că anumite mecanisme de lectură trebuie învăţate explicit şi 
exersate îndelung pentru a-i permite candidatului citirea şi înţelegerea efi ciente ale unui text poate infl uenţa 
pozitiv procesul corespondent care se desfăşoară asupra unui text în limba maternă.

Dincolo de diferenţele enumerate mai sus, nivelurile la care ne referim aici (C1, respectiv C2) presupun 
o abilitate (aproape) echivalentă de lectură în limba maternă şi în limba nematernă. În sistemul de învăţământ, 
ne găsim într-un ciclu educaţional în care nu doar programele, dar nici măcar manualele nu mai sunt diferite 
pentru elevii care au altă limbă maternă decât româna. Evaluarea se petrece, cel puţin la nivel de bacalaureat, 
în aceleaşi condiţii de echivalenţă între cerinţe, sistemul de corectare şi de notare şi deciziile care îi urmează 
acesteia; aşadar, un proces corect de formare a competenţei de receptare a textului scris şi o evaluare adecvată 
a acesteia vor avea rezultate cât se poate de pozitive şi asupra competenţei de receptare a textului scris în limba 
maternă a candidatului.



Citirea

85

3.8. Variabile ce pot afecta evaluarea competenţei de receptare a mesajului scris

Competenţa de receptare a mesajului scris poate fi  infl uenţată de o serie de variabile ce ţin de:

A. Cititor:
 ■ bagajul de cunoştinţe: lingvistice, metalingvistice, metacognitive, de tipologie textuală, despre lume 

etc.
Cunoştinţele cititorului sunt organizate în două tipuri de structuri/modele mentale, respectiv:

a. o structură mentală a formelor, ce reuneşte totalitatea cunoştinţelor lingvistice şi de organizare 
textuală, convenţiile lingvistice şi principalele informaţii referitoare la trăsăturile caracteristice 
fi ecărui tip de text;  
b. o structură mentală a conţinuturilor, care înglobează atât cunoştinţele generale despre lume, 
cât şi pe cele specifi ce, referitoare la un anumit subiect, în speţă, cel despre care se citeşte (cf. 
Alderson 2000: 34).

 ■ abilităţile de lectură;
 ■ scopul cu care se citeşte;
 ■ gradul de motivaţie;
 ■ contextul:

    situaţie reală  vs. Situaţie artifi cială/examen
   a citi pentru a se informa  a citi pentru a trece un examen

 ■ sensibilitatea;
 ■ sexul: abilităţile de lectură ale femeilor sunt mai dezvoltate decât cele ale bărbaţilor, atât în L1, cât şi 

în L2 (cf. Alderson 2000: 56).
 ■ vârsta;
 ■ personalitatea;
 ■ contextul social;
 ■ ocupaţia;
 ■ viteza de recunoaştere a cuvântului: această variabilă diferenţiază cititorii buni (= persoane care 

procesează mai mult de 5 cuvinte pe secundă) de cei slabi, în L1, respectiv cititorii avansaţi, de cei 
începători, în L2 (cf. Alderson 2000: 56-57).

B. Text:
 ■ conţinut: comprehensiunea unui text abstract este mai difi cilă decât cea a unui text care descrie 

obiecte, evenimente sau activităţi concrete. De obicei, sensul unui text în care majoritatea ideilor sunt 
redate în mod explicit se decelează mai uşor decât cel al unui text care conţine multă informaţie implicită 
(excepţia de la regulă o constituie textul juridic, care, în încercarea de a nu lăsa loc interpretărilor, încearcă 
să fi e foarte explicit; cantitatea excesivă de informaţii nu îl face însă mai accesibil, ci doar mai greu de 
urmărit) (cf. Alderson 2000: 62).

 ■ subiect: majoritatea cititorilor consideră că sensul textelor specializate (ştiinţifi ce, tehnice, juridice 
etc.) este mai difi cil de descifrat decât cel al textelor nespecializate (beletristică, articole de ziar, reclame, 
anunţuri etc.) (cf. Alderson 2000: 62). Textele literare, în special cele poetice, se caracterizează printr-o 
oarecare ambiguitate. Această trăsătură le face nepotrivite pentru exerciţiile de evaluare a competenţei 
de receptare a textului scris; în consecinţă, ele trebuie înlocuite cu texte non-literare (cf. Alderson 2000: 
65-66).

 ■ organizarea textuală: textele care respectă ordinea cronologică a faptelor sunt mai accesibile decât 
cele care nu respectă această ordine (observaţie valabilă atât pentru L1, cât şi pentru L2) (cf. Alderson 
2000: 67).

 ■ informaţia scrisă vs. informaţia vizuală: întrucât informaţia vizuală (tabele, grafi ce, imagini etc.) 
facilitează comprehensiunea informaţiei scrise şi viceversa, cititorul descifrează mai repede sensul 
mesajelor care îmbină cuvântul cu imaginea, decât pe cel al textelor compacte (cf. Alderson 2000: 67).

 ■ canal: deşi nu există încă studii concludente în acest sens, datele adunate până acum relevă faptul 
că documentele imprimate se citesc mai repede, mai efi cient şi cu mai puţin efort decât cele în format 
electronic, de unde şi tendinţa de a printa textele înainte de a le citi (cf. Alderson 2000: 78-79).

Factorii enumeraţi mai sus au, desigur, grade diferite de infl uenţă asupra rezolvării de către candidaţi a 
itemilor propuşi în cadrul probei de receptare a mesajului scris. În măsura în care se aplică un test gata produs, 
se poate ţine cont mai puţin de aceştia, dar, dacă profesorul pregăteşte un test pentru elevi, el poate lua în calcul 
mai multe dintre variabilele prezentate. Dacă unii dintre ei sunt inerenţi textului însuşi sau candidatului şi nu 
pot fi  modifi caţi (prezentarea vizuală a textului sau vârsta candidaţilor, de exemplu), alţii, precum subiectul 
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pasajului propus pot fi  adaptaţi astfel încât să corespundă sferei de interes a candidatului, preocupărilor sale 
sau scopului pentru care se pregăteşte prin respectivul test. Astfel, se poate mări infl uenţa pozitivă pe care 
procesul de evaluare poate să o aibă asupra competenţei lingvistice a candidatului, ca şi asupra atitudinii 
înseşi a acestuia faţă de activitatea de testare.

3.9. Concluzii

Evaluarea competenţei de receptare a mesajului scris este una dintre cele mai importante componente 
ale oricărui test de competenţă lingvistică, deoarece este o probă cât se poate de relevantă pentru demonstrarea 
acesteia. La nivelul ciclului liceal, procesele de lectură pe care un elev le desfăşoară trebuie să se situeze, cel 
puţin în clasele superioare, în apropierea capacităţii de lectură pe care aceştia o au în propria lor limbă. Testarea 
efi cientă a tuturor operaţiilor de lectură contribuie, într-o măsură extrem de semnifi cativă, la îmbunătăţirea 
utilizării limbii de către elevi, aşadar, importanţa acordată acestei probe trebuie să fi e pe măsură.
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Anexa 1

România
„Numele România a fost adoptat în 1862, după formarea statului naţional prin unirea a două principate 

româneşti: Moldova şi Ţara Românească.
Poziţie geografi că. Stat situat în S-E Europei Centrale, în nordul Peninsulei Balcanice, pe Dunărea 

Inferioară şi cu ieşire la Marea Neagră, România se întinde între 43º37’07’’ şi 48º15’06’’ latitudine nordică, 
şi între 20º15’44’’ şi 29º41’24’’ longitudine estică. Paralela 45 (la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul 
Nord) traversează România la 70 km nord de capitala ţării, iar meridianul 25 longitudine estică (la jumătatea 
distanţei dintre coasta Oceanului Atlantic şi Munţii Urali) se situează la 90 km vest de Bucureşti. România se 
învecinează la nord şi la est cu Republica Ucraina şi cu Republica Moldova, la vest cu Ungaria, la sud-vest cu 
Serbia, la sud cu Bulgaria şi la sud-est cu Marea Neagră. Două treimi din frontieră se situează pe râuri (Prutul, 
Dunărea, Tisa) şi pe litoral (Marea Neagră), iar o treime este trasată pe pământ.

Capitala ţării este oraşul Bucureşti, cel mai important centru urban al României, centru politico-
administrativ, economic şi cultural, cu vestigii materiale din paleolitic şi atestat documentar din 20 septembrie 
1459.

Clima. România are o climă temperat continentală de tranziţie, specifi că pentru Europa Centrală, cu 
patru anotimpuri distincte. Diferenţele locale sunt cauzate de altitudine şi, nesemnifi cativ, de infl uenţele 
oceanice în vest, de cele mediteraneene în sud-vest şi de cele continentale în est. Temperatura medie scade 
iarna sub -3ºC şi, pe timp de vară, se situează între 22ºC şi 24ºC. Temperaturile medii anuale sunt de 11ºC, în 
sudul ţării, şi de 8ºC, în nord. Temperatura minimă înregistrată a fost de -38,5ºC la Bod, în Depresiunea Braşov, 
iar cea maximă de +44,5ºC în Bărăgan. Media anuală a precipitaţiilor scade uşor de la vest către estul ţării.

Relieful. Natura a fost foarte generoasă cu România, ţară al cărei relief nu este doar variat, ci şi 
armonios distribuit. Relieful este aranjat în trei mari etaje, bine diferenţiate: cel mai înalt este reprezentat de 
Munţii Carpaţi, care se întind în partea centrală, acoperind 31% din suprafaţa ţării; cel de mijloc îl formează 
Subcarpaţii, dealurile şi podişurile care pornesc în continuare, ocupând 36%; cel mai de jos etaj este reprezentat 
de câmpiile care acoperă partea de sud şi de vest, de văile râurilor şi de Delta Dunării, cam 33%. Râurile şi 
lacurile formează o reţea hidrografi că bine distribuită pe toată suprafaţa ţării. Putem afi rma că principala 
caracteristică a reliefului românesc – dispunerea sa în formă de amfi teatru – are urmări asupra climei, a solului, 
a vegetaţiei, a faunei şi, implicit, asupra aşezărilor umane.

Vegetaţia. În România se deosebesc trei zone de vegetaţie (zona stepei, zona pădurilor şi zona alpină), 
în care au fost identifi cate 3700 de specii de plante, dintre care 23 sunt declarate monumente ale naturii.

Fauna României este încă una dintre cele mai bogate şi variate din Europa, conţinând specii rare sau 
chiar unice pe continent. Capra neagră, ursul brun, cerbul carpatin, lupul, râsul, jderul, cocoşul de munte sunt 
specii ce populează munţii. Iepurii, vulpile, mistreţii, căprioarele, potârnichile sunt întâlnite pe dealuri şi în 
zona de câmpie. Delta Dunării rămâne sanctuarul păsărilor sălbatice şi al peştilor (crap, ştiucă, şalău, somn), 
în Dunărea Inferioară trăiesc sturioni, iar în Marea Neagră delfi ni, heringi, căluţi de mare, chefali etc.

Populaţia, la 1 ianuarie 1998, era de 22.526.096. După numărul de locuitori, România se situează pe locul 
al 13-lea în Europa. Populaţia urbană reprezintă 55%, iar, cea rurală, 45%. Principalul grup etnic îl reprezintă 
românii, 89,5%. Comunitatea etnică a maghiarilor reprezintă 6,6%. Alte comunităţi sunt cele ale rromilor, 
germanilor, ucrainenilor, ruşilor, sârbilor, turcilor, tătarilor etc.”

(Pop et al. 2008: 10).
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Anexa 2

 Algocalmin 500 mg, comprimate (Metamizol sodic)

Citiţi cu atenţie şi în întregime prospectul înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.
 ■ Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fi e necesar să îl recitiţi.
 ■ Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 ■ Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate 

face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
 ■ Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă 

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi informaţii despre:
1. Ce este Algocalminul şi pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizaţi Algocalmin
3. Cum să utilizaţi Algocalmin
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Algocalminul
6. Informaţii suplimentare 

1. CE ESTE ALGOCALMINUL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ
Algocalminul aparţine grupei farmaceutice cunoscută sub denumirea de antiinfl amatoare nesteroidiene. 

El ameliorează durerea şi reduce temperatura corpului în caz de febră.
Algocalminul se utilizează în:

 ■ dureri acute severe postlezionale sau postoperatorii; colici; dureri de cauză tumorală; alte dureri 
severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate;

 ■ combaterea febrei, atunci când aceasta nu răspunde la alt tratament.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ALGOCALMIN
Nu utilizaţi Algocalmin:

 ■ dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la metamizol sau la oricare dintre celelalte componente ale 
medicamentului;

 ■ dacă aveţi:
  antecedente alergice la derivaţii de pirazol, intoleranţă la antiinfl amatoare nesteroidiene 

(AINS);
  afecţiuni ale măduvei hematopoietice;
  antecedente de agranulocitoză;
  defi cit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, porfi rie hepatică acută.
  dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Algocalmin:
  dacă suferiţi de urticarie, astm bronşic alergic, rinită alergică;
  dacă suferiţi de intoleranţă la alcool etilic (după ingestia unor cantităţi mici apar: strănut, 

lăcrimare, înroşirea pronunţată a feţei; intoleranţa la alcool etilic poate evidenţia existenţa unui 
astm la AINS);

Acest medicament poate determina fenomene alergice de tip anafi lactic, de exemplu agranulocitoză 
(scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite) sau şoc.

Deoarece agranulocitoza apare în mod neaşteptat şi este independentă de doză sau de durata 
tratamentului, în cazul apariţiei febrei şi/sau infl amaţiei amigdalelor şi/sau ulceraţiilor în gură, trebuie să 
întrerupeţi imediat tratamentul şi să vă prezentaţi la medic; acesta vă va recomanda efectuarea de urgenţă a 
unui test al sângelui (hemograma). Continuarea administrării Algocalminului creşte riscul de deces.

În cazul tratamentului de lungă durată, medicul vă va recomanda periodic teste ale sângelui 
(hemograma).

În cazul pacienţilor cu risc crescut de şoc anafi lactic, medicamentul se va administra numai dacă medicul 
consideră absolut necesar şi sub strictă supraveghere medicală.

Utilizarea altor medicamente.
Vă rugăm să îi spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice 
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alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, mai ales în următoarele cazuri:
 ■ alte medicamente cu efecte toxice asupra măduvei spinării; nu trebuie să luaţi Algocalmin împreună 

cu aceste medicamente;
 ■ captopril;
 ■ litiu;
 ■ metotrexat;
 ■ triamteren;
 ■ antihipertensive şi diuretice (cu excepţia furosemidului); Algocalminul poate să le modifi ce efectul;
 ■ ciclosporină; Algocalminul poate să scadă concentraţia în sânge a ciclosporinei, aceasta trebuind 

verifi cată în cazul utilizării concomitente a celor două medicamente.

Utilizarea Algocalminului cu alimente şi băuturi
Algocalminul se poate administra concomitent cu lichide.

Sarcina şi alăptarea
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări, înainte de a lua orice 

medicament. Nu trebuie să utilizaţi algocalmin dacă sunteţi în primul sau în ultimul semestru de sarcină, 
deoarece poate afecta copilul nenăscut. În trimestrul al doilea de sarcină, puteţi utiliza algocalmin numai 
la recomandarea medicului, dacă acesta consideră tratamentul absolut necesar, în doze cât mai mici şi pe o 
perioadă cât mai scurtă.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Administrat în dozele recomandate, Algocalminul nu are efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule 

sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Algocalminului
Acest medicament conţine zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la 

unele categorii de glucide, vă rugăm să îl întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ALGOCALMINUL

Comprimatele se înghit întregi, de preferinţă după mese.
Adulţii şi copii cu vârsta de peste 15 ani
Doza recomandată este de 1-2 comprimate de algocalmin (500-1000 mg metamizol sodic) o dată.
La nevoie, se poate repeta până la cel mult de 4 ori pe zi. Doza în 24 de ore nu trebuie să depăşească 5 g 

metamizol sodic (aproximativ 70 mg/kg).

Copii cu vârsta sub 15 ani
La copii cu vârsta de sub 15 ani, nu se administrează metamizol sodic sub formă de comprimate.

Pacienţii cu insufi cienţă renală sau hepatică
Dacă aveţi insufi cienţă renală sau hepatică şi utilizaţi Algocalmin la nevoie, nu trebuie să reduceţi doza. 

Nu utilizaţi timp îndelungat Algocalmin.

Vârstnici
La pacienţii vârstnici sau cu stare generală alterată este necesară administrarea celor mai mici doze.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Algocalmin
Dacă aţi utilizat mai mult Algocalmin decât doza recomandată, adresaţi-vă imediat medicului sau 

mergeţi la departamentul de primire urgenţe al celui mai apropiat spital. Intoxicaţia acută se manifestă cu 
tulburări gastro-intestinale (greaţă, dureri abdominale), afectarea funcţiei renale şi – rar – simptome la nivelul 
sistemului nervos central (ameţeli, somnolenţă, comă, convulsii), scăderea tensiunii arteriale până la şoc şi 
tulburări de ritm cardiac (bătăi accelerate ale inimii). După administrarea de doze foarte mari, eliminarea unui 
metabolit netoxic (acid rubazonic) poate determina colorarea în roşu a urinei.

Dacă uitaţi să utilizaţi Algocalmin
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Algocalmin
Algocalminul se utilizează numai la nevoie. Puteţi opri tratamentul imediat ce vă simţiţi bine.
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Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Algocalminul poate determina reacţii adverse, cu toate că acestea nu apar la 
toate persoanele.

Reacţiile adverse sunt clasifi cate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie:
 ■ foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 persoane);
 ■ frecvente (apar la mai puţin de 1 din 10 persoane);
 ■ mai puţin frecvente (apar la mai puţin de 1 din 100 persoane);
 ■ rare (apar la mai puţin de 1 din 1000 persoane);
 ■ foarte rare (apar la mai puţin de 1 din 10000 persoane);
 ■ cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi  estimată din datele disponibile).

Rare
 Leucopenie (scăderea numărului celulelor albe din sânge)
 Reacţii anafi lactice – lipsa de aer, chiar oprirea respiraţiei prin spasm al bronhiilor şi edem la nivelul 

gâtului, scăderea tensiunii arteriale mergând până la colaps, urticarie; reacţii anafi lactoide – lipsa respiraţiei 
(prin spasm al bronhiilor şi edem laringian) şi/sau colaps.

Foarte rare
 Agranulocitoză (scăderea numărului unor celule din sânge, denumite granulocite), trombocitopenie 

(scăderea numărului de plachete din sânge). Principalele manifestări în caz de agranulocitoză sunt: febra, 
durerile faringiene, ulcerele bucale dureroase, ulcerele anale, scăderea impulsului imun, predispoziţia la 
infecţii bacteriene. Hemograma prezintă dispariţia aproape completă a granulocitelor, în timp ce măduva 
osoasă hematogenă prezintă blocarea maturării în stadiul promielocitar.

 Apariţia acestor manifestări impune întreruperea imediată a tratamentului cu metamizol sodic.
Insufi cienţa renală acută (o incapacitate a rinichilor de a funcţiona normal apărută recent) sau nefrită 

interstiţială (o infl amare a rinichilor), însoţită uneori de un sindrom nefrotic, cu prezenţa în cantitate anormală 
a proteinelor din urină.

Cu frecvenţă necunoscută
Apariţia crizelor de astm a fost observată la pacienţi cu astm la AINS.
Pot să apară: urticarie, erupţii meculopapuloase şi cazuri izolate de sindrom Lyell (erupţii buloase pe 

piele) sau sindrom Stevens-Johnson (leziuni pe piele sau mucoase).
Dacă vreuna din reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată 

în acest prospect, vă rugăm să îi spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ALGOCALMINUL

Nu utilizaţi algocalmin după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajare sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi 
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Algocalminul

 ■ Substanţa activă este metamizol sodic. Fiecare comprimat conţine metamizol sodic 500 mg sub formă 
de metamizol sodic monohidrat.

 ■ Celelalte componente sunt: zahăr, amidon de porumb, stearat de magneziu.
Cum arată Algocalminul şi conţinutul ambalajului
Algocalminul se prezintă sub formă de comprimate neacoperite, în formă de discuri, de culoare albă sau 

slab-gălbuie, având gravată pe una din feţe litera „N”.
Este disponibil în cutii cu unul, două sau trei blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate.
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 Paracetamol 500mg
Comprimate 500 mg, paracetamol (acetominofen) SOLACIUM

Compoziţie:
Un comprimat conţine paracetamol 500 mg şi excipienţi: amidon de porumb, dioxid de siliciu coloidal 

anhidru, povidonă K30, talc purifi cat, stearat de magneziu.

Grupă farmacoterapeutică:
Alte analgezice, antipiretice, anilide (inclusiv combinaţii), codul ATC: N02BE01

Indicaţii terapeutice:
Durere uşoară şi medie (tratament simptomatic).
Febră (tratament simptomatic).

Contraindicaţii:
Paracetamolul este contraindicat în insufi cienţă renală sau hepatică severă, defi cit de glucozo-6-fosfat-

dehidrogenază, alergie specifi că sau hipersensibilitate la paracetamol, acid acetilsalicilic sau excipienţi. 
Paracetamolul este contraindicat în durerile intense, în special în cele de origine viscerală sau durerile 
reumatice.

Copii cu vârsta sub 6 ani, datorită formei terapeutice.

Precauţii:
Prudenţă în alcoolism. Se impune prudenţă în caz de insufi cienţă hepatică sau alcoolism cronic. Riscul 

supradozajului este mai mare la pacienţii cu ciroză hepatică nonalcoolică. În eventualitatea unui supradozaj, 
se recomandă ca pacientul să se adreseze medicului, chiar dacă este asimptomatic, datorită riscului întârziat 
de afectare hepatică severă.

Tratamentul va avea o durată pe cât posibil de scurtă. În general, administrarea nu trebuie să dureze 
peste 5 zile, decât cu aviz medical.

Deşi nu s-a putut pune în evidenţă o alergie încrucişată cu derivaţii acidului acetil salicilic, anumiţi 
bolnavi sensibili la acidul acetilsalicilic au prezentat reacţii bronhospastice la administrarea paracetamolului. 
Pentru a evita supradozajul, trebuie să se verifi ce absenţa paracetamolului în alte medicamente administrate 
concomitent.

În cazul insufi cienţei renale severe, intervalul dintre prizele de paracetamol va fi  de minimum 8 ore. 
Este necesară monitorizarea funcţiilor hepatice în cazul tratamentului de lungă durată şi cu doze mari la 
pacienţii cu leziuni hepatice preexistente.

Copii
Trebuie utilizate formele farmaceutice şi dozele recomandate fi ecărei vârste.
Vârstnici
Nu sunt probleme specifi ce vârstei.

Interacţiuni:
Alcoolul (consum cronic), medicamentele inductoare enzimatice şi cele hepatotoxice cresc riscul afectării 

hepatice al dozelor mari sau al tratamentului prelungit cu paracetamol. Tratamentul cronic cu barbiturice 
sau primidonă reduce efectul paracetamolului. Dozele mari de paracetamol cresc efectul anticoagulantelor 
cumarinice, probabil prin reducerea sintezei hepatice de profactori ai coagulării; în cazul administrării dozelor 
mari de paracetamol (peste 2 g pe zi) pe perioade lungi, este necesară monitorizarea timpului de protrombină; 
nu este necesar în cazul tratamentului ocazional sau al celui cronic cu doze mici. Asocierea paracetamolului 
cu salicilaţi sau antiinfl amatoare nesteroidiene, pe termen lung şi la doze mari, creşteri de nefropatie, necroză 
papilară renală, cancer de rinichi şi vezică urinară. Asocierea paracetamol-salicilaţi trebuie administrată pe 
termen scurt; difl unisalul creşte cu 50% concentraţia plasmatică a paracetamolului şi măreşte, astfel, riscul 
hepatotoxicităţii acestuia. Pot să apară valori fals scăzute ale testului pentru glicemie prin metoda oxidaze/
peroxidaze, o creştere falsă a valorilor acidului uric seric determinat prin testul fosfatungstic. Creşterile 
bilirubinei serice, ale timpului de protombină şi ale activităţii lactatdehidrogenazei şi transaminazelor serice 
evidenţiază afectarea toxică hepatică şi apar în special la doze mai mari de 8 g/zi sau administrare pe termen 
lung a unor doze de paracetamol mai mari de 3 g/zi.

Metoclopramidul sau domperidona  potenţează absorbţia paracetamolului.
Colestriamina poate scădea viteza de absorbţie a paracetamolului.
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Paracetamolul creşte concentraţia plasmatică a cloramfenicolului.

Atenţionări speciale:
Sarcina şi alăptarea
Deşi nu există dovezi în ceea ce priveşte un posibil efect teratogen al paracetamolului, se va evita 

administrarea acestuia pe timpul sarcinii, mai ales în primele trei luni de sarcină. Paracetamolul se excretă în 
laptele matern. Comprimatele de paracetamol se pot administra pe toată durata alăptării la doze terapeutice 
pe termen scurt.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Nu se modifi că capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze şi mod de administrare:
Adulţi şi copii de peste 15 ani: 1-2 comprimate (500 mg-1 g); la nevoie, se poate repeta la 4 ore, fără a se 

depăşi 8 comprimate (4 g) pentru 24 de ore în tratamentul scurt şi 2,5 g pentru 24 de ore în cel pe termen lung.
6-15 ani: 1/2 - 1 comprimat de 3-4 ori, fără a depăşi 2 g în 24 de ore;
Copii sub 6 ani: se contraindică, datorită formei farmaceutice.
În caz de insufi cienţă renală cu clearance-ul creatininei mai mic de 10ml/min., intervalul între doze 

trebuie să fi e de cel puţin 8 ore.
Se recomandă ingestia produsului cu o cantitate sufi cientă de lichid (aproximativ 200 ml la adulţi, dacă 

este posibil).
Este necesar consultul medical în cursul tratamentului dacă: durerea tratată, în special cea artritică, 

persistă mai mult de 10 zile la adulţi sau 50 de zile la copii, febra persistă mai mult de 3 zile şi simptomatologia 
se agravează, sau dacă, administrat în faringită severă, aceasta persistă mai mult de 2 zile şi este însoţită sau 
este urmată de febră, cefalee, rash, greaţă sau vărsături.

Se va evita consumul de băuturi alcoolice în cursul tratamentului.
Respectarea unui anumit interval de administrare evită fl uctuaţiile de intensitate a durerii sau febrei.
Asocierea cu antiinfl amatoarele nesteroidiene se va face la doze adaptate şi se va evita administrarea 

pe termen lung.

Reacţii adverse:
Pot să apară rar reacţii alergice (rash cutanat, parestezii sau prurit), trombocitopenie (în general 

asimptomatică, rar sângerări sau hematoame), agranulocitoză (faringită şi febră, neaşteptat), dermatită, 
hepatită (icter conjunctival sau tegumentar), colică renală (algie lombară puternică apărută brusc), insufi cienţă 
renală (oligo-anurie), piurie sterilă.

La doze mari şi tratament prelungit, paracetamolul poate produce afectarea funcţiei renale până la 
insufi cienţă renală cronică (nefropatie caracteristică analgezicelor), în special la persoane cu afectare preexistenă 
a rinichiului.

Supradozaj:
Intoxicaţia acută se manifestă cu tulburări gastro-intestinale (diaree, pierderea apetitului, greaţă, 

vărsături, crampe sau dureri abdominale), transpiraţii intense. Simptomatologia poate să apară la 6-14 ore 
după ingestia supradozei şi poate să dureze aproximativ 24 de ore.

Dozele mai mari de 10 g la adulţi şi 150 mg/kg corp la copil pot provoca citoliză hepatică cu necroză 
ireversibilă. Simptomatologia apare după 24-48 de ore de la ingestia produsului, devenind mai gravă după 
2-7 zile, odată cu instalarea insufi cienţei hepatice. În timp, se dezvoltă encefalopatia hepatică (cu tulburări 
mintale, stare de confuzie, agitaţie, stupoare), convulsii, depresie respiratorie, comă, edem cerebral, tulburări 
de coagulare, hemoragie digestivă, coagulare intravasculară diseminată, hipoglicemie, acidoză metabolică şi 
colaps cardiovascular.

Odată cu leziunile toxice hepatice, paracetamolul poate produce necroză tubulară renală sau chiar 
insufi cienţă renală.

Tratamentul supradozajului se instituie urgent, chiar dacă manifestările sunt minore. Pentru reducerea 
absorbţiei, se va face evacuarea conţinutului gastric prin provocarea vărsăturilor şi lavaj gastric, folosindu-se 
soluţii cu cărbune activ; se administrează oral şi intravenos N-acetilcisteină.

Pentru accelerarea eliminării, se foloseşte la nevoie hemodializa, hemoperfuzia sau dializa peritoneală. 
Trebuie monitorizate funcţiile hepatice (TGO, TGP), timpul de protrombină şi bilirubină, funcţiile renale şi 
cardiace.

Tratamentul de susţinere trebuie să menţină echilibrul hidro-electrolitic şi glicemia şi, la nevoie, se 
administrează fi tomenadionă plasmă, factori ai coagulării.
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Păstrare:
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj (după EXP).
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajare sau a reziduurilor menajere.
Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor 

ajuta la protejarea mediului.

Ambalaj:
Cutie cu două blistere a câte 6 comprimate.

 Acid acetilsalicilic 500mg SOLACIUM tamponat
comprimate 500mg, Acid acetilsalicilic

Compoziţie
Un comprimat conţine acid acetilsalicilic 500 mg, carbonat de calciu 250 mg şi excipienţi: amidon de 

porumb, povidonă, talc, dioxid de siliciu coloidal anhidru.
Grupă farmacoterapeutică: alte analgezice şi  antipiretice, acid salicilic şi derivaţi.

Indicaţii terapeutice:
Ca analgezic şi antipiretic:

 ■ combaterea durerilor de intensitate slabă sau moderată, în cefalee, mialgii, dureri reumatice articulare 
şi periarticulare, nevralgii, dureri dentare, dismenoree;

 ■ combaterea febrei.

Ca antiinfl amator:
 ■ combaterea fenomenelor infl amatorii în reumatismul poliarticular acut;
 ■ atenuarea infl amaţiei articulare în poliartrita reumatoidă.

Contraindicaţii:
 ■ hipersensibilitate la acidul acetilsalicilic, la alte antiinfl amatoare nesteroidiene sau la oricare dintre 

excipienţii medicamentului;
 ■ ulcer gastric sau duodenal activ;
 ■ diateză hemoragică;
 ■ antecedente de astm bronşic, indus de administrarea salicilaţilor sau a substanţelor cu acţiune 

similară, în special antiinfl amatoare nesteroidiene;
 ■ ultimul trimestru de sarcină;
 ■ insufi cienţă hepatică gravă;
 ■ insufi cienţă renală gravă;
 ■ insufi cienţă cardiacă necompensată.

Precauţii:
Medicamentele care conţin acid acetilsalicilic se pot administra la copii sub 12 ani, care nu au afecţiuni 

virale, numai la recomandarea medicului, datorită posibilităţii apariţiei sindromului Reye, o boală rară, dar 
gravă.

Interacţiuni:
Asocierea următoarelor medicamente cu acidul acetil salicilic impune prudenţă sau este contraindicată:

 ■ alte infl amatoare nesteroidiene – risc de ulceraţii şi hemoragii digestive;
 ■ corticosteroizi – risc de ulceraţii şi hemoragii digestive;
 ■ anticoagulante orale, heparine, ticlopidină şi alte antiagregate plachetare, streptokinază şi alte 

trombolitice, pentoxifi lină; deoarece creşte riscul hemoragic, este necesară prudenţă şi controlul 
parametrilor de coagulare şi a timpului de sângerare;

 ■ matrotrexat; asocierea este indicată absolut sau relativ (pentru dozele de metrotrexat > 15 mg 
săptămână), deoarece toxicitatea hematologică a metrotrexatului este favorizată (prin mecanism 
farmacocinetic);

 ■ inhibitori ai enzimei de conversie a  angiotensinei – risc de insufi cienţă renală acută;
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 ■ interferon alfa; acidul acetilsalicilic poate inhiba acţiunea interferonului;
 ■ litiu – creşte concentraţia plasmatică a acestuia, cu risc toxic;
 ■ diuretice – acidul acetilsalicilic poate să scadă efi cacitatea diureticelor;
 ■ uricozurice (de exemplu, probenecid), datorită scăderii efectului uricozuric; se recomandă utilizarea 

altui analgezic;
 ■ antidiabetice orale; creşte efectul antidiabeticelor orale: sunt necesare informarea pacientului şi 

controlul mai frecvent al glicemiei.

Atenţionări speciale:
 ■ Folosirea acidului acetilsalicilic impune prudenţă în următoarele situaţii clinice:
 ■  pacienţii cu teren alergic; în caz de astm bronşic şi alte bronhopneumopatii obstructive cronice, 

alergie la polen, rinită alergică, reacţii alergice la alte medicamente, tratamentul se face sub supraveghere 
medicală;

 ■  episoade de ulcer gastro-duodenal activ în antecedente;
 ■  afecţiuni cu risc hemoragic, meno-, metroragii;
 ■  insufi cienţă renală sau hepatică – risc de creştere a toxicităţii prin acumulare;
 ■  dispozitive intrauterine;
 ■  defi cit congenital de glocozo-6-fosfat-dehidrogenază.

Acidul acetilsalicilic, în doze mari, scade eliminarea acidului uric, de aceea trebuie evitat la pacienţii cu 
gută.

Insufi cienţă hepatică şi renală
În cazul tratamentului prelungit cu acid acetilsalicilic, este necesar controlul funcţiilor hepatice şi renale.

Sarcina şi alăptarea
Acidul acetilsalicilic s-a dovedit teratogen în studii experimentale, la animale de laborator. Studiile 

epidemiologice la femeia însărcinată nu au evidenţiat efecte teratogene şi fetotoxice, în condiţiile administrării 
în primele 2 trimestre de sarcină, dar experienţa este limitată pentru utilizarea cronică de doze mari. Folosirea 
în ultimul trimestru de sarcină a fost asociată cu toxicitate cardio-pulmonară şi renală la făt, închiderea 
prematură a canalului arterial, întârzierea şi prelungirea travaliului (pentru dozele mari de acid acetil salicilic) 
şi creşterea frecvenţei accidentelor hemoragice (inclusiv pentru dozele mici).

În primele două trimestre de sarcină se poate administra acid acetilsalicilic, dar numai la indicaţia 
medicului; se recomandă evitarea tratamentului cronic cu doze > 150nmg pe zi. În ultimul trimestru de sarcină, 
acidul acetilsalicilic este contraindicat (cu excepţia utilizării punctuale pentru anumite indicaţii cardiologice şi 
obstetricale foarte limitate).

Deoarece acidul acetilsalicilic se excretă în laptele matern, folosirea în timpul alăptării trebuie evitată 
sau alăptarea se întrerupe, în funcţie de raportul risc terapeutic/benefi ciu potenţial la sugar.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Acidul acetilsalicilic tamponat nu infl uenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze şi mod de administrare:
Comprimatele se înghit întregi, cu o cantitate sufi cientă de apă, de preferinţă după mese.

Adulţi
Pentru efectul analgezic şi antipiretic, se administrează un comprimat Acid acetilsalicilic tamponat (500 

mg acid acetilsalicilic), repetând, în funcţie de necesităţi, la intervale de 4 ore.
Pentru efectul antiinfl amator, se administrează 6-8 comprimate Acid acetilsalicilic tamponat (3-4g acid 

acetilsalicilic) pe zi, în administrare fracţionată, la intervale de 6 ore.

Copii cu vârsta sub 12 ani
Administrarea pentru efectele analgezice şi antipiretice din cadrul afecţiunilor virale se face la indicaţia 

medicului şi sub strictă supraveghere.

Copii cu vârsta peste 12 ani
Pentru efectul analgezic şi antipiretic, se administrează câte 1/2 comprimat Acid acetilsalicilic tamponat 

(250 mg acid acetilsalicilic), repetând, în funcţie de necesităţi, la intervale de 4-8 ore.
Pentru efectul antiinfl amator în reumatismul poliarticular acut, se administrează 85-100mg/kg şi zi 

(fără a depăşi 3g pe zi), fracţionat, la intervale de 4-6 ore, timp de 20-30 de zile; în continuare se administrează 
2/3 din doza de atac, 10-20 zile, apoi 1/2 - 1/3, alte 30-40 de zile.
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Reacţii adverse:
Dozele mici de acid acetil salicilic sunt, de regulă, bine suportate.
Au fost semnalate sângerări diverse – hematemeză, melenă, hemoragii digestive oculte (eventual cu 

anemie feriprivă), epistaxis, gingivoragii, purpură. Riscul hemoragic chirurgical este crescut. Favorizarea 
hemoragiilor se menţine timp de 4-8 zile după oprirea administrării acidului acetilsalicilic.

Fenomenele de iritaţie gastrică (dureri abdominale, pirozis, greaţă, vărsături) sunt rare, dacă tratamentul 
se face corect. Au fost raportate cazuri de activare a ulcerului gastro-duodenal.

Sunt posibile reacţii alergice, manifestate îndeosebi prin urticarie, edeme, rareori astm bronşic sau 
reacţii anafi lactice.

Au fost semnalate complicaţii infecţioase, inclusiv sindromul Reye (encefalopatie şi afectare hepatică), 
la copiii trataţi cu acid acetilsalicilic în scop analgezic şi anafi lactic.

Supradozaj:
Semnele şi simptomele pot varia în funcţie de gravitatea supradozajului.

 ■ moderat: tulburări de auz, cefalee, vertij, greaţă, care se pot remite prin scăderea dozei;
 ■ grav: febră, hiperventilaţie, cetoacidoză, alcaloză respiratorie, acidoză metabolică, comă, colaps, 

insufi cienţă respiratorie, hipoglicemie marcată.
În caz de supradozaj, pacientul trebuie internat rapid într-o unitate de terapie intensivă, se va efectua 

lavaj gastric, evaluarea echilibrului acido-bazic, diureză alcalină forţată, iar, dacă este necesar, se va efectua 
hemodializă sau dializă peritoneală. În general, tratamentul trebuie să fi e simptomatic şi de susţinere a 
funcţiilor vitale.

Păstrare:
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj:
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 8 comprimate.
Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a câte 8 comprimate.
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Anexa 3
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002

SUBSECŢIUNEA 3. Depăşirea
Art. 45 
1. Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, afl at 

pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul 
de vehicule în care s-a afl at iniţial.

2. Conducătorul vehiculului care se angajează în depăşire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă 
în faţa sau în spatele lui nu a iniţiat o asemenea manevră.

3. Atunci când, prin manevra de depăşire, se trece peste axa care separă sensurile de circulaţie, 
conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că, din sens opus, nu se apropie un vehicul şi că dispun de spaţiu 
sufi cient pentru a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia să revină după efectuarea manevrei de depăşire.

4. Nu constituie depăşire, în sensul alin. (1), situaţia în care un vehicul circulă mai repede pe una dintre 
benzi decât vehiculul care circulă pe altă bandă în acelaşi sens de circulaţie.

5. Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al 
cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre partea 
stângă se depăşeşte prin partea dreaptă.

6. Tramvaiul afl at în mers poate fi  depăşit şi pe partea stângă atunci când drumul este cu sens unic sau 
când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu există spaţiu sufi cient.

Art. 46 Obligaţia conducătorilor vehiculelor care efectuează depăşirea şi ale conducătorilor vehiculelor 
care sunt depăşite, precum şi cazurile în care depăşirea este interzisă, se stabilesc prin regulament.

SUBSECŢIUNEA 7. Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea

Art. 54 Intersecţiile sunt:
a. cu circulaţie nedirijată;
b. cu circulaţie dirijată. În această categorie, sunt incluse şi intersecţiile în care circulaţia se desfăşoară 

în sens giratoriu.
Art. 55 La apropierea de o intersecţie, conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să îi 

permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participanţilor la trafi c care au acest drept.
Art. 56
1. La intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea tuturor 

vehiculelor care vin din partea dreaptă.
2. La intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare, semafoare sau de către poliţistul rutier, 

conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnifi caţia sau indicaţiile acestuia.
3. Pătrunderea unui vehicul într-o intersecţie este interzisă dacă prin aceasta se produce blocarea 

intersecţiei.
4. În intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au 

prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie.

Art. 57 În cazul vehiculelor care pătrund într-o intersecţie dintre un drum închis circulaţiei publice şi un 
drum public, au prioritate acele vehicule care circulă pe drumul public.

Art. 58
1. În intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de 

trecere vehiculelor care circulă pe şine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stânga 
sau când semnalizarea rutieră din acea zonă stabileşte o altă regulă de circulaţie.

2. În intersecţii, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligaţi să acorde prioritate de 
trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă.

3. În intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare de prioritate, regula priorităţii de dreapta se 
respectă numai în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească, fi ecare intrând în intersecţie de pe un 
drum semnalizat cu un indicator având aceeaşi semnifi caţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii.

4. Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la acelaşi nivel 
cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, 
aprinderea acesteia semnifi că permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de 
săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi 
pietonilor care au drept de circulaţie.

(http://studentpenet.ro/campus/cursuri/legislatia-rutiera-2010-download/)
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Anexa 4

Pirateria
Ce ştim despre piraţi şi piraterie? Părerile sunt împărţite, aşa cum, de-a lungul timpului, percepţia 

asupra acestor adevăraţi stăpâni ai mărilor s-a schimbat semnifi cativ. În urmă cu cinci veacuri, piratul era un 
marinar beteag, chior şi cu două butelcuţe de rom la brâu. Între 1560 şi 1720, corsarii „au explodat în topuri”, 
devenind cei mai temuţi prădători ai valorilor transportate de vasele comerciale. Poate cea mai faimoasă 
bandă de piraţi îşi avea cartierul general pe insula Tortuga (Ile de la Tortue) şi în Port Royal din Jamaica (triajul 
comerţului naval).

Fenomenul a luat amploare în această zonă, mai ales pe plajele izolate şi nepopulate. Corsarii acţionau 
în baza unui ordin dat de către o autoritate politică. Cel mai adesea, primeau porunca de a ataca orice 
ambarcaţiune care aparţinea inamicului. Chestiunea legalităţii acestor acte s-a lămurit şi s-a schimbat atunci 
când marile puteri navale au fost de acord să nu îşi mai atace reciproc vasele pe mare.

Astfel, prin semnarea unei convenţii, în 1856, la Paris, mai multe state au suspendat procedura prin 
care guvernele lor puteau solicita atacarea navelor adverse. Actul s-a referit la comenzi ofi ciale, aşadar, fără a 
acoperi însă şi situaţia „fi nanţatorilor privaţi” ai corsarilor. Cel mai câştigat după impunerea acestei măsuri a 
fost Sir Francisc Drake, pirat afl at în slujba aristocraţiei britanice, care a adus benefi cii enorme angajatorilor, 
lui însuşi, dar şi celor pe care îi conducea în asalturile asupra navelor străine.

În ciuda averilor confi scate de la victimele lor, piraţii duceau o viaţă plină de privaţiuni şi, în consecinţă, 
mureau devreme. Printre drepturile de care benefi ciau, se număra şi acela de a-şi înlocui liderul prin vot 
democratic. Căpetenie era ales întotdeauna un pirat neînfricat, care putea să confere încredere echipajului. 
Acesta trebuia să manifeste abilităţi de contabil, astfel încât, la fi nalul asaltului şi partajul capturii, fi ecare dintre 
membrii bandei să-şi primească bucata, în funcţie de implicarea în acţiunile de deposedare a adversarului.

Cei care se-ntorceau de pe vasul atacat cu o mână sau un picior în minus benefi ciau de compensaţii şi 
creşteau în ochii şefului. Înainte de a fi  parafată, lista cu obiectele capturate era citită în faţa tuturor semnatarilor, 
eventualele modifi cări fi indu-le aduse la cunoştinţă în spirit de fairplay. Pe lângă vitejia lor, corsarii erau 
faimoşi pentru spaima pe care o răspândeau în rândurile populaţiei.

E posibil ca această percepţie să nu fi  fost chiar corectă, deoarece umanitatea lor ieşea adeseori la iveală. 
Gestul de a elibera sclavii de pe corăbiile atacate şi de a-i integra în tagma lor este grăitor în acest sens. Era 
de aur a pirateriei a coexistat cu imperialismul, forma de guvernare pe parcursul căreia vasele comerciale, 
doldora de produse, se intersectau pe toate canalele de navigaţie, dar a rămas în memoria omenirii ca un 
fenomen misterios şi atrăgător prin poveştile pline de bravadă şi aventură pe care le-a inspirat.

(după www.descopera.ro)
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Anexa 5
SCRABBLE - regulament

Introducere
Scrabble este un joc de litere între doi sau mai mulţi jucători (numărul jucătorilor este nelimitat la unele 

genuri de partidă). De regulă, scopul unui jucător este realizarea unui punctaj cât mai mare, prin plasarea pe 
o tablă de joc a diverse cuvinte, cu ajutorul unor jetoane marcate cu litere.

Din anul 1931, când jocul a fost inventat de americanul Alfred Butts, Scrabble a evoluat de la un joc 
distractiv spre un sport competiţional. Acest regulament se referă la jocul competiţional, practicat în întrecerile 
ofi ciale, organizate sub egida Federaţiei Române de Scrabble, sau a unor organisme internaţionale la care F.R. 
Scrabble este afi liată sau pe care le acceptă ca autorităţi în domeniu. Regulamentul de mai jos este recomandat 
tuturor practicanţilor jocului Scrabble.

Recuzita jocului
Un joc de scrabble se compune din:

 ■ O tablă de joc (de lemn, carton, plastic etc.) pe care este desenat un 
careu de 15 x 15 pătrăţele, fi ecare pătrăţel având latura de aproximativ 
2 cm. Liniile şi coloanele tablei sunt marcate pe margini astfel:

  Liniile sunt marcate pe marginea din stânga, cu litere de tipar, 
de la „a” la „o”, începând de sus în jos, în ordine alfabetică;

  Coloanele sunt marcate pe marginea de sus, cu numere de la 1 
la 15, de la stânga la dreapta.

Unele dintre pătrăţelele tablei sunt marcate distinct (colorate). Acestea 
indică multiplicarea valorii literelor sau a cuvintelor aşezate pe ele, conform explicaţiilor din fi gură. Dacă un 
cuvânt acoperă două sau mai multe astfel de pătrăţele, proprietăţile lor se cumulează; de exemplu, o literă 
poate fi  dublată şi întregul cuvânt triplat de două ori (adică multiplicat cu 9). Multiplicarea unei litere sau a 
unui cuvânt se face numai atunci când litera se plasează pe pătrăţelul respectiv şi ea operează asupra tuturor 
cuvintelor formate cu acea literă, la acea depunere. 

 ■ Un set de 100 jetoane (de lemn, carton, plastic etc.) care să se suprapună peste pătrăţelele tablei. 
Aceste jetoane au înscrisă pe o parte o literă din alfabet (cu caractere mari, de tipar), fi ecare literă având 
în partea din dreapta-jos un număr care îi indică valoarea. Două dintre jetoane - numite jokeri - sunt 
nescrise (sau au un simbol caracteristic, ex., putând fi  folosite ca reprezentând oricare literă din set 
sau literele K, Q, Y si W. Valoarea jokerului (jetonul alb sau marcat cu „”) este zero. După ce jokerul a 
fost plasat pe tablă ca reprezentând o literă, semnifi caţia lui nu se mai schimbă până la sfârşitul jocului. 
Jokerul are aceleaşi proprietăţi ca şi celelalte litere. 

 ■ Un săculeţ opac din pânză pentru păstrarea şi extragerea literelor.
 ■ Două suporturi pe care se etalează literele. Pe un suport trebuie să poată fi  manevrate uşor 7 litere. 

Construcţia suportului trebuie să permită ca partenerul să poată observa câte litere sunt plasate pe el. 
 ■ Ceas de control tip şah.

Reguli generale
În timpul jocului, cuvintele se pot forma şi lega între ele astfel:

 ■ prin lungire, adăugând una sau mai multe litere în faţă sau/şi în urma unui cuvânt afl at deja pe tablă; 
 ■ prin intersectare, formând un cuvânt (orizontal sau vertical) care să se încrucişeze cu un altul afl at 

deja pe tablă; 
 ■ prin alipire; 
 ■ prin metode combinate ale celor de mai sus.

Reguli fundamentale
 ■ Primul cuvânt, care se depune pe tabla goală, trebuie să fi e format din cel puţin 2 litere şi cel mult 7 

litere şi trebuie să treacă prin pătrăţelul din centrul tablei (h8).
 ■ La o depunere se pot plasa pe tablă între una şi 7 litere, cu excepţia primei depuneri (vezi regula de 

mai sus). În nici un caz, nici măcar la problemele de compunere, nu se admite plasarea pe tablă a mai 
mult de 7 litere la o depunere.

 ■ Toate literele utilizate în cadrul unei depuneri se plasează numai orizontal (de la stânga la dreapta) 
sau numai vertical (de sus în jos), pe o singură linie sau coloană.

 ■ Nu se pot depune cuvinte izolate, care să nu aibă legătură cu un alt cuvânt de pe tablă. Toate literele 
unei depuneri trebuie să fi e legate între ele (eventual, prin alte litere de pe tablă).
Punctajul unei depuneri se calculează însumând valorile literelor componente ale cuvântului format 

(ţinând cont de multiplicarea cuvântului, dacă este cazul). Se adaugă şi punctajul cuvintelor adiacente nou 
formate, care se calculează la fel ca si pentru cuvântul principal. Dacă, în cadrul unei depuneri, se plasează 
toate cele 7 litere, la calcularea punctajului se adaugă o primă de 50 de puncte (depunere - scrabble)

(după www.csimpetus.ro)
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Anexa 6

A. Din textul de mai jos lipsesc 6 paragrafe. Puneţi fi ecare paragraf la locul potrivit. Atenţie, unul 
este în plus!

„Rivalitatea dintre Microsoft şi Google va deveni din ce în ce mai puternică. Motivul? Această luptă ar 
putea modela viitorul IT-ului şi modul în care oamenii folosesc tehnologia, scrie New York Times. 1……….

Acestea erau cu două miliarde de dolari mai mari decât estimările anterioare şi mare parte din această 
sumă va fi  direcţionată către Internet şi alte pieţe noi. „Microsoft nu trebuie să elimine Google, dar trebuie să 
reducă din distanţa mare care le desparte”, a declarat Richard Sherlund, analist la Goldman Sachs & Company.  
2……….

„Este clar că, dacă nu reuşim, afacerea noastră este supusă riscului”, scria anul trecut, într-un mesaj 
trimis angajaţilor, Raz Ozzie, director tehnic la Microsoft. Compania americană intră într-o „fortăreaţă”, o 
afacere foarte puternică pe segmentul programelor pentru uz personal. Ofi cialii Google susţin că următorul 
motor de căutare pe Internet de la Microsoft va îndruma utilizatorii doar pentru propriul serviciu, limitând 
opţiunea consumatorilor, urmărind să afecteze afacerile Google, în prezent lider în piaţa motoarelor de 
căutare. 3……….

Dar şi Google are unele atuuri, cel mai important fi ind acela că afacerile pe Internet sunt diferite faţă de 
cele legate de programele pentru calculatoare. 4……….

Acest tip de afacere cu programe fi nanţate prin reclame, distribuite ca servicii Internet gratuite, este 
o ameninţare pentru modelul Microsoft, care obţine profi t din vânzarea de licenţe. Corporaţiile au arătat un 
interes redus pentru modelul Google până acum. 5……….

Acum, Google a început să atace piaţa tradiţională a companiei rivale, cumpărând Writely, un editor de 
texte pentru Internet. Nu se ştie sigur, în acest moment, cât din teritoriul Microsoft poate fi  câştigat de Google. 
6……….

Pe de altă parte, nici Google nu doreşte să se transforme într-un nou Netscape, un fost lider al motoarelor 
de căutare pe Internet, detronat de Microsoft.

***
Paragraful a
În cazul companiilor mai mici, strategia Google pare însă să funcţioneze, având în vedere că Microsoft 

încearcă să introducă tot mai multe aplicaţii şi utilitare în sistemul de operare Windows.
Paragraful b
Reprezentanţii Microsoft afi rmă însă că Google se înşală şi că noul browser Internet Explorer 7 va creşte 

opţiunile de căutare pentru utilizatori.
Paragraful c
Totuşi, este evident că Microsoft nu doreşte ca Google să devină un fel de sistem de operare pe Internet 

în acelaşi mod în care Windows domină calculatoarele din întreaga lume.
Paragraful d
O dovadă a importanţei pe care o acordă Microsoft acestei competiţii a fost văzută de analişti în 

estimările de săptămâna trecută a gigantului software privind cheltuielile pentru următorul an fi scal.
Paragraful e
Modelul afacerilor pe Internet este unul radical diferit: inventează şi pune la dispoziţia utilizatorilor 

servicii gratuite şi, abia apoi, se gândeşte la profi t.
Paragraful f
Nu e pentru prima dată când Microsoft încearcă să îşi elimine concurenţii, dar, de data aceasta, 

competiţia nu pare a fi  foarte uşoară pentru liderul mondial în tehnologia informaţiilor.
Paragraful g
Pentru a reuşi, Microsoft trebuie să atace puternic segmentul serviciilor şi programelor pentru Internet, 

unde Google este lider.”
(Medrea et al. 2008: 114)

B. Doriţi să petreceţi câteva zile într-o zonă tipic românească şi 
găsiţi pe Internet următoarea informaţie:

Lunca Ilvei – o comună situată la limita Transilvaniei cu Bucovina, 
într-o regiune muntoasă, de altitudine medie. Cadrul natural de excepţie, cu 
peisaje deosebit de pitoreşti şi reconfortante, reprezintă principala atracţie. 
Gospodăriile ţărăneşti sunt presărate pe culmile domoale ale dealurilor. 
Pădurile de conifere, ce adăpostesc o faună bogată şi diversifi cată, 
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alternează cu păşuni şi fâneţe acoperite vara de un covor multicolor. Ospitalitatea deosebită a localnicilor, 
bucătăria specifi că, bazată pe produse naturale locale, tradiţiile populare bine păstrate, precum şi activităţile 
specifi ce vieţii la ţară completează tabloul acestei regiuni.

Aici, viaţa curge simplu, în armonie cu pământul, plantele, ploaia, soarele, vântul…
Aici, aerul miroase a fân, a fl ori de câmp, a brad…
Aici, puteţi petrece o vacanţă minunată, în mijlocul naturii, departe de stresul citadin!

[…] Puteţi opta pentru a petrece vacanţa aici. Ce motive aveţi (A/F)?

1. E o regiune într-adevăr tradiţională.      (A/F)
2. E o zonă de dealuri, cu păduri, păşuni şi fl ori.    (A/F)
3. Bucătăria e bio.        (A/F)
4. E un loc liniştit, fără stres.       (A/F)
(Frenţiu 2008: 36)

C. Citiţi un reportaj despre limbajul culorilor. Decideţi pentru care din cele cinci culori (alb, negru, 
roşu, albastru, verde) sunt adevărate afi rmaţiile de mai jos:

Limbajul culorilor

“Viaţa e roz” spunem, când suntem bine-dispuse şi universul pare 
să conspire pentru fericirea noastră. Altădată însă, avem “inima albastră”, 
zile cenuşii sau nopţi albe. Indiferent ce am face, culoarea ne însoţeşte 
pretutindeni, iar psihologii ne sfătuiesc să îi acordăm atenţia cuvenită: 
viaţa noastră poate căpăta culoarea pe care i-o dăm!

Interpretarea culorilor este diferită de la o cultură la alta, dar în ceea 
ce priveşte spaţiul vestic, experţii au ajuns la un consens:

A. Negrul
Este culoarea autorităţii şi a puterii. Popularitatea sa în lumea modei se datorează faptului că face 

persoanele care o poartă să pară mai slăbuţe. În plus, denotă stil şi nu se demodează niciodată. Hainele negre 
vor aduce însă întotdeauna suspiciuni asupra purtătorului lor, tocmai datorită forţei simbolice a acestei culori. 
Ea poate însemna doliu, tristeţe sau răutate. Negrul poate simboliza şi supunere. Preoţii poartă această culoare 
ca simbol al devoţiunii faţă de Dumnezeu.

A. Albul
Miresele poartă această culoare ca simbol al inocenţei şi purităţii. Albul refl ectă lumina şi este considerat 

o culoare văratică, solară. Este extrem de popular în decorarea caselor pentru că este luminos, neutru şi… 
se asortează cu orice! Din păcate, albul este şi o culoare pretenţioasă, care se murdăreşte repede şi face 
imperfecţiunile imposibil de mascat. Doctorii şi asistentele o poartă ca garanţie a sterilităţii şi siguranţei 
mediului de lucru.

B. Roşul
Culoarea cea mai intensă emoţional, roşul accelerează bătăile inimii şi respiraţia. Este culoarea pasiunii, 

a iubirii. Hainele roşii ies imediat în evidenţă şi, din păcate, dau “greutate” purtătoarei. Fiind o culoare foarte 
de impact, roşul nu este recomandat ca ţinută în negocieri sau confruntări. Maşinile roşii atrag mai mult hoţii. 
În decoraţiuni, roşul este folosit mai des pentru a conferi un accent spaţiului decât ca o culoare de bază.

C. Albastrul
Culoarea cerului şi a oceanului, albastrul este una dintre cele mai populare culori. Are un efect opus 

faţă de roşu: linişteşte şi calmează, motiv pentru care este deseori folosit în decorarea dormitoarelor. Pe de altă 
parte, pentru personalităţile “solare”, albastrul poate părea uneori prea rece şi depresiv. Experţii recomandă 
culoarea albastră la interviuri, pentru că simbolizează loialitatea. Oamenii sunt mai productivi atunci când 
lucrează într-un mediu “albastru”.

D. Verdele
Una dintre cele mai populare culori pentru decoraţiuni interioare, verdele simbolizează natura. Este o 

culoare plăcută, cu care ochiul se acomodează rapid, iar prezenţa sa ascute “vederea”. Înainte să participe la 
un show TV, invitaţii aşteaptă de obicei într-o “cameră verde” pentru a se relaxa. Spitalele folosesc deseori 
această culoare pentru că relaxează pacienţii. În Evul Mediu, miresele se îmbrăcau în verde pentru a simboliza 
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fertilitatea.
(după, http://www.mayra.ro/timp-liber/savoir-vivre/deco/limbajul-culorilor/)

1. Persoanele care caută un loc de muncă, trebuie să poarte mai des această culoare.     
2. Oamenii bolnavi sunt reconfortaţi de această culoare.         
3. Nu este o culoare recomandată persoanelor plinuţe.         
4. E o culoare care simbolizează castitatea.           
5. O persoană îmbrăcată în această culoare inspiră  neîncredere.         
6. Este o culoare care atrage hoţii.            
7. Această culoare este folosită în decorarea încăperilor.         
8. Este o culoare recomandată persoanelor agitate, pentru că le ajută să se relaxeze.      
9. Evidenţiază defectele de decorare.           
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Anexa 7

A. „Faţada de vest, cu impresionanta scenă a Judecăţii de Apoi, este alcătuită, compoziţional, pe patru 
registre. În partea superioară se afl ă Dumnezeu Tatăl, pe fundalul semnului zodiacal, iar registrul al doilea 
cuprinde scena Deisis, încadrată de apostoli aşezaţi pe scaune. De la picioarele lui Isus, porneşte un râu de foc 
în care îşi afl ă sfârşitul păcătoşii. Cel de-al treilea registru este Etimasia Sfântului Duh, simbolizat sub forma 
unui porumbel, sfânta Evanghelie şi protopărinţii neamului românesc; la nord, grupul de credincioşi apare 
călăuzit de sfântul apostol Pavel, iar, la sud, grupurile de necredincioşi primesc dojana lui Moise. În registrul 
al patrulea, la mijloc, apare cumpăna care cântăreşte faptele bune şi pe cele rele, şi lupta dintre demoni şi îngeri 
pentru sufl ete. În zona de nord se afl ă raiul, iar la sud iadul” (Pop at al. 2008: 34).

B. Am stat de vorbă, întâmplător, cu doi tineri, între 20 şi 30 de ani, care se străduiau să-şi „găsească 
un drum în viaţă”, conform unei expresii – mult şi nu întotdeauna adecvat – folosite. Soluţiile alese, dar şi 
dezideratele lor, mi s-au părut relevante pentru actualul moment al societăţii capitaliste româneşti, sălbatică 
sau nu, cât şi pentru modul în care îşi pot găsi locul în ea tinerii cu studii, iniţiativă, potenţial şi capacitate 
de adaptare şi schimbare. Discursul lor refl ectă, pe de-o parte, cât de greu este să îţi construieşti o carieră în 
România şi, pe de alta, reprezintă o trecere în revistă a unor posibilităţi de construire a acesteia: munca la 
patron, cea în străinătate, afacerea proprie, proiectele personale…

Cel dintâi: „Am 29 de ani. Am facultatea întreruptă – în momentul acela trebuia să muncesc. Am făcut 
SNSPA, Comunicare şi Relaţii Publice. Jumătate din oamenii de acolo intră cu ideea de a lucra în publicitate, 
mă gândeam că e foarte trendy (acum vreo 3-4 ani). Nu m-a dezamăgit nimic, dar atunci, în 2001 sau 2002, 
nu existau anunţuri de PR (relaţii cu publicul pe piaţa românească de muncă: de-abia apăreau cu adevărat 
lucrurile astea; ce căutam noi era puţin de avangardă, eram în contratimp. În speţă, făceai alte meserii – şi, 
în concluzie, am făcut alte meserii, până am ajuns în Spania. Nu la căpşune, ci în construcţii. Am lucrat 9 
luni acolo. Ca bani, era ok: 42 de euro pe zi, în 2003. M-am întors la facultate, am trecut la ID (învăţământ la 
distanţă), apoi am mai fost încă 3 luni în Spania…  (Medrea et al. 2008: 115).

C. Epavele şi ruinele încă fumegau când au sosit primele echipe de fi lmare la Pearl Harbor. Membrii 
unităţii de fi lmare pe apă a regizorului de la Hollywood, John Ford, recrutaţi de Ford chiar înainte ca America 
să intre în război, au apărut la o săptămână după atac. Scurtul metraj rezultat, 7 Decembrie, a câştigat Premiul 
Academiei pentru cel mai bun documentar în 1943.

Acel fi lm i-a avut în rolurile principale pe Walter Hudson, în rolul Unchiului Sam (steagul Americii), 
şi pe Harry Devenport, ca dl. C. (de la „conştiinţă”), şi a inclus o bază documentară de la Pearl Harbor, cât şi 
scene fi lmate la cimitirul Arlington schiţând conversaţiile existente în timpul războiului […]. Filmul original 
al lui Ford „a arătat cu degetul” şi a învinuit pentru dezastru. Nesurprinzător, a fost şi concediat, de altfel. 
Există o singură copie a acestuia în Arhivele Naţionale. Poate că din cauza scării înclinate a atacului, cei mai 
mulţi regizori au tratat Pearl Harbor-ul din unghi oblic. Măreţul Air Force (1943 – „Forţa Aeriană”) al lui 
Howard Hawks s-a concentrat în jurul zborului unui echipaj al unui B-17 către Oahu în acea dimineaţă. De aici 
spre eternitate, a câştigat 8 premii ale Academiei în 1953, şi-a atins ţelul, dar a fost mai mult o relatare a vieţii 
dinaintea războiului (Dan Van Der Vat 2001: 157).

D. Art. 5. – (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice, din ofi ciu, următoarele 
informaţii de interes public:

a. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de 

audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi ale funcţionarului 

responsabil cu difuzarea informaţiei publice;
d. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele 

de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
e. sursele fi nanciare, bugetul şi bilanţul contabil;
f. programele şi strategiile proprii;
g. lista cuprinzând documentele de interes public;
h. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în care persoana se consideră 

vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate (Pop et al. 2008: 66).
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Ţineţi cont, în crearea sau aplicarea itemilor de receptare a textului scris, de operaţiile cognitive 
pe care un candidat le poate face. Nu subevaluaţi capacitatea elevilor de a face faţă unor itemi 
complecşi; altfel, rezolvarea acestora de către candidaţi ar putea fi  irelevantă în ceea ce priveşte 
nivelul lor de competenţă lingvistică.

  Utilizaţi descriptorii din grilele pentru nivelurile C1/C2 din CECR, pentru a vă mări şansele 
de realizare şi aplicare a unor itemi corespunzători nivelului de difi cultate caracteristic pentru 
ciclul liceal. 

  Aplicaţi itemi care testează operaţiunile specifi ce lecturii atente, dar şi lecturii expeditive, 
pentru a evalua o arie cât mai largă de procese specifi ce comprehensiunii textului scris.

  Alegeţi cu grijă textele pentru itemii de receptare a textului scris. Acoperiţi o arie cât mai largă 
de subiecte, dar evitaţi temele care ar putea pune candidaţii în situaţii stânjenitoare.

  În acelaşi timp, nu deturnaţi orele de curs înspre scopul unic al pregătirii pentru un examen. 
Rolul lor este în măsură mai mare acela de a le forma elevilor abilităţi practice, utile în activităţile 
lor şcolare şi, mai târziu, profesionale. 

  Ţineţi cont de particularităţile textului scris, prin diferenţiere de cel oral şi încercaţi să aplicaţi 
itemi care să evidenţieze capacitatea elevilor de a procesa textul din toate punctele de vedere 
posibile.

  Valorifi caţi procesul de evaluare a receptării textului scris şi în sensul dezvoltării abilităţilor de 
lectură în limba maternă.

  Ţineţi cont de variabilele care pot infl uenţa performanţa elevilor în rezolvarea itemilor de 
receptare a mesajului scris, atât de cei privitori la candidatul însuşi, cât şi de cei referitori la text. 
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TEST

A. Ordonaţi etapele de mai jos în funcţie de indicaţiile oferite de modelul top-down (1 = prima 
etapă în decelarea sensului, 7 = ultima etapă în decelarea sensului):

 asocierea unei combinaţii de grafeme cu o reprezentare mentală sau, altfel spus, identifi carea 
unui lexem;

 construirea unui model mental, adică identifi carea ideilor principale, corelarea lor cu cele 
precedente, ierarhizarea informaţiei transmise;

 deducerea anumitor informaţii absente din mesaj, pe baza cunoştinţelor pe care receptorul le 
are despre lume;

 gruparea cuvintelor în sintagme, propoziţii, fraze, în vederea înţelegerii mesajului;
 interpretarea mesajului;
 recunoaşterea grafemului;
 recunoaşterea structurii mesajului şi posibilitatea diferenţierii între idei principale şi idei 

secundare/detalii.  

B. Potriviţi cuvintele din coloana A cu defi niţiile din coloana B:

A B
1. frunzărire a. reprezintă lectura selectivă prin care receptorul încearcă să obţină 

informaţii referitoare la un anumit subiect, pornind de la câteva eşantioane 
de text (cuvinte izolate, fraze sau chiar paragrafe mai importante);

2. căutare b. reprezintă decodarea informaţiei conţinute de text şi ierarhizarea ei;
3. scanare c. reprezintă lectura selectivă, prin care receptorul încearcă să identifi ce 

ideea principală a textului, pornind doar de la câteva detalii;
4. lectură parţială d. reprezintă lectura selectivă prin intermediul căreia receptorul încearcă 

să identifi ce foarte repede o anumită informaţie: nume, date, procente 
etc.;

5. lectură globală e. reprezintă simpla decodare a unei părţi din informaţia conţinută în 
mesaj; nu se urmăreşte integrarea acesteia într-un context mai amplu şi 
nici ierarhizarea ei.

C. Selectaţi, din lista de mai jos, operaţiile cognitive specifi ce lecturii atente:

a. identifi carea mărcilor discursive şi a frazelor complexe;
b. identifi carea procentelor;
c. identifi carea informaţiilor explicite;
d. interpretarea frazelor complexe;
e. identifi carea ideilor principale;
f. identifi carea informaţiei care are legătură cu un subiect dat;
g. recunoaşterea intenţiei, atitudinilor şi emoţiilor autorului;
h. diferenţierea între fapt şi ipoteză.
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D. Identifi caţi răspunsul incorect:  

1. Evaluarea textului scris
a. nu necesită aparatură specială.
b. nu consumă mai mult timp decât evaluarea unui discurs oral.
c. nu este complicată din punct de vedere tehnic.
d. este costisitoare.

2. Cititorii non-nativi
a. au cunoştinţe procedurale.
b. nu înţeleg întotdeauna ideile subtile.
c. au cunoştinţe lingvistice implicite.
d. au cunoştinţe lingvistice explicite.

E. Decideţi dacă afi rmaţiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F).

1. La nivelul creierului, cunoştinţele sunt organizate sub formă de structuri mentale.
2. În L2, abilităţile de lectură ale bărbaţilor sunt mai dezvoltate decât cele ale femeilor.
3. Textele juridice sunt difi cil de înţeles pentru că sunt foarte explicite.
4. E recomandat ca exerciţiile de comprehensiune a textului scris să folosească drept suport 
diverse tipuri de texte literare.
5. Majoritatea persoanelor citesc mai repede de pe foaie decât de pe calculator.
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4. Evaluarea competenţei de 
producere a mesajului oral - 

Vorbirea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să operaţi cu descriptorii grilei CECR privind competenţa de 
producere a mesajului oral;

 ■ să faceţi diferenţa între problemele pe care le presupune evaluarea 
competenţei de producere a mesajului oral, prin comparaţie cu 
aceea de producere a unui text scris;

 ■ să identifi caţi diferenţele dintre L1 şi L2, din punctul de vedere 
al evaluării competenţei de producere a mesajului oral;

 ■ să sesizaţi rolul variabilelor ce afectează producerea mesajului 
oral şi evaluarea competenţei corespunzătoare; 

 ■ să selectaţi formatul cel mai adecvat de evaluare a competenţei 
de producere a mesajului oral, pentru grupa de vârstă 15-19 ani.
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4.1. Abordări în evaluarea competenţei de producere a mesajului oral

Temă de refl ecţie:
Ce pondere acordaţi, în timpul orelor de curs, dezvoltării competenţei de producere a mesajului oral? 
Consideraţi că este o proporţie adecvată? Este ea în concordanţă cu recomandările din programele şcolare? 
În ce mod evaluaţi această competenţă la elevii dumneavoastră?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

În sistemul de învăţământ românesc, la nivel liceal, programele şcolare defi nesc formarea competenţei 
de producere a mesajului oral (indiferent de limba maternă a elevului), prin următoarele dimensiuni:

 ■ Competenţe generale:
  utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite 

situaţii de comunicare;
  argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

 ■ Valori şi atitudini:
  cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de 

comunicare;
  cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă/română şi recunoaşterea rolului 

acesteia în dezvoltarea personală şi în îmbogăţirea orizontului cultural;
  dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală.

 ■ Competenţe specifi ce:

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
1.2. identifi carea 
elementelor specifi ce 
din structura unor tipuri 
textuale studiate;
1.3. exprimarea orală 
sau în scris a propriilor 
reacţii şi opinii privind 
textele receptate;
1.4. redactarea unor texte 
diverse;
1.5. utilizarea corectă 
şi adecvată a formelor 
exprimării orale şi scrise 
în diverse situaţii de 
comunicare;
3.3. argumentarea unui 
punct de vedere privind 
textele studiate.

1.3. folosirea adecvată a 
strategiilor şi a regulilor 
de exprimare orală în 
monolog şi în dialog;
1.5. utilizarea, în 
exprimarea proprie, a 
normelor ortografi ce, 
ortoepice, de punctuaţie, 
morfosintactice şi 
folosirea adecvată 
a unităţilor lexico-
semantice, compatibile 
cu situaţia de 
comunicare;
3.1. identifi carea
structurilor 
argumentative, în 
vederea sesizării logicii 
şi a coerenţei mesajului.
3.2. compararea unor 
argumente diferite 
pentru formularea 
judecăţilor proprii;
3.3. elaborarea unei 
argumentări orale sau 
scrise pe baza textelor 
studiate.

1.2. utilizarea achiziţiilor 
lingvistice, cu accent pe 
aspectele normative;
1.3. folosirea adecvată 
a strategiilor de 
comunicare orală în 
monolog şi dialog;
4.1. utilizarea 
tehnicilor şi strategiilor 
argumentative în situaţii 
de comunicare diverse 
(scrise sau orale);
4.2. compararea 
şi evaluarea unor 
argumente diferite, în 
vederea formulării unor 
judecăţi proprii.

1.2. utilizarea achiziţiilor 
lingvistice, cu accent 
pe aspectele normative, 
cu explicarea rolului 
acestora în reliefarea 
mesajului;
1.3. folosirea adecvată 
a strategiilor de 
comunicare orală în 
monolog şi dialog, în 
vederea realizării unei 
comunicări efi ciente şi 
personalizate;
1.4. utilizarea adecvată a 
tehnicilor de redactare, 
în vederea realizării unei 
comunicări efi ciente şi 
personalizate;
4.1. adecvarea 
tehnicilor şi strategiilor 
argumentative la situaţii 
de comunicare diverse 
(scrise sau orale);
4.2. compararea 
şi evaluarea unor 
argumente diferite, 
pentru formularea unor 
judecăţi proprii.

Tabel 1 - Competenţe specifi ce de comunicare orală  în programele şcolare
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Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Priviţi competenţele descrise în tabelul de mai sus, pentru clasele de liceu. Răspundeţi la următoarele 
întrebări:
1. Cum apreciaţi nivelul de difi cultate pe care îl presupun competenţele specifi cate mai sus, în raport 
cu nivelul pe care îl au elevii dumneavoastră în ceea ce priveşte cunoaşterea limbii române ca limbă 
nematernă? Dar în raport cu nivelul pe care consideraţi că ar trebui să îl aibă?
2. Referitor la diversitatea competenţelor specifi ce, aţi mai adăuga şi alte trăsături sau aţi elimina unele 
dintre cele care au fost prezentate deja?

La nivel naţional, există o singură formă de 
evaluare normativă a competenţei de producere a 
mesajului oral: Evaluarea competenţelor lingvistice de 
comunicare orală în limba română, în cadrul examenului 
naţional de bacalaureat. Această probă „reprezintă 
cadrul de evaluare a competenţelor de receptare şi de 
producere a mesajului – în formă scrisă, având ca suport 
diverse tipuri de text, în conformitate cu programa 
şcolară, şi, în formă orală, ca tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ), cu valorifi carea 
achiziţiilor dobândite la disciplina Limba şi literatura română” (M.E.C.T.S.).

Această formă de evaluare se caracterizează, din punctul de vedere al nivelurilor de competenţă, prin 
existenţa a trei categorii esenţiale de utilizatori: utilizator mediu, utilizator avansat şi utilizator experimentat. 
Conform grilei descriptorilor prezentate mai jos, aspectele vizate sunt cele calitative:

Competenţele de 
evaluat/ descriptorii 

calitativi
Utilizator mediu Utilizator avansat Utilizator experimentat

Înţelegerea textului

 ■ citeşte corect şi cursiv.  ■ citeşte corect, cursiv şi 
conştient;

 ■ formulează clar şi 
coerent ideile textului.

 ■ citeşte corect, cursiv, 
conştient şi expresiv;

 ■ sintetizează mesajul 
global al textului 
şi explică aspectele 
implicite ale acestuia. 

Exprimarea şi 
argumentarea unui 

punct de vedere

 ■ exprimă un punct de 
vedere personal.

 ■ exprimă şi susţine un 
punct de vedere personal.

 ■ exprimă, susţine cu 
argumente un punct 
de vedere personal, 
demonstrând capacitate 
de persuasiune a 
interlocutorilor.

Organizarea discursului

 ■ construieşte un discurs 
clar, respectând parţial 
structura specifi că tipului 
de text vizat prin cerinţă 
(descriptiv, informativ, 
narativ, argumentativ).

 ■ construieşte un discurs 
clar şi coerent, respectând 
structura specifi că tipului 
de text vizat prin cerinţă 
(descriptiv, informativ, 
narativ, argumentativ).

 ■ construieşte un 
discurs clar, coerent şi 
personalizat, respectând 
structura specifi că tipului 
de text vizat prin cerinţă 
(descriptiv, informativ, 
narativ, argumentativ).

Adaptarea la situaţia de 
comunicare

 ■ îşi adaptează parţial 
discursul la interlocutori 
şi la scopul comunicării;

 ■ îşi adaptează parţial 
comportamentul 
la contextul de 
examen, cu folosirea 
ezitantă a mijloacelor 
comunicării orale 
(verbale, nonverbale şi 
paraverbale).

 ■ îşi adaptează discursul 
la interlocutori şi la 
scopul comunicării;

 ■ îşi adaptează 
comportamentul 
la contextul de 
examen, cu folosirea 
adecvată a mijloacelor 
comunicării orale 
(verbale, nonverbale şi 
paraverbale).

 ■ îşi adaptează în mod 
creativ discursul la 
interlocutori şi la scopul 
comunicării;

 ■ îşi adaptează 
comportamentul 
la contextul de 
examen, cu folosirea 
adecvată a mijloacelor 
comunicării orale 
(verbale, nonverbale şi 
paraverbale).

Reţineţi:
Importanţa evaluării competenţei de producere 
a unui mesaj oral a fost conştientizată la 
nivelul forurilor decizionale din învăţământul 
românesc, fapt ce s-a concretizat în introducerea 
unei probe aferente în examenul de bacalaureat.  
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Utilizarea limbii literare

 ■ utilizează corect limba 
literară, în situaţiile de 
comunicare date.

 ■ utilizează corect şi 
adecvat limba literară, în 
situaţiile de comunicare 
date.

 ■ utilizează corect, 
adecvat şi nuanţat limba 
literară, în situaţiile de 
comunicare date.

Tabel 2 - Grila descriptorilor competenţei de comunicare orală (proba orală - bacalaureat)

Spre deosebire de sistemul românesc de evaluare a acestei competenţe, deosebit de interesantă şi de 
complexă este abordarea lui Arthur Hughes asupra testării Cambridge (CCSE Test of Oral Interaction), în 
lucrarea Testing for Language Teachers, capitolul Testing oral ability (2003: 113-135). Autorul îşi structurează 
lucrarea luând în considerare paşii majori pe care un profesor trebuie să-i parcurgă în realizarea evaluării 
formative sau normative a competenţei de exprimare orală. Capitolele lucrării reprezintă detalieri ale acestor 
etape, formulate sub forma unor sarcini generale/obiective concrete, adresate profesorului:

1. Specifi că toate conţinuturile posibile – extrem de utilă este clasifi carea competenţelor preluată de la 
Bygate (1987):

Competenţe informaţionale Competenţe interactive Competenţe de gestionare a 
interacţiunilor

Elevii vor fi  capabili: Elevii vor fi  capabili: Elevii vor fi  capabili:
 ■ să ofere informaţii personale;
 ■ să ofere informaţii din afara 

sferei personale;
 ■ să descrie secvenţele unui 

eveniment/să nareze;
 ■ să dea instrucţiuni;
 ■ să efectueze comparaţii;
 ■ să dea explicaţii;
 ■ să prezinte un argument;
 ■ să ofere informaţiile solicitate;
 ■ să exprime nevoile, necesităţile;
 ■ să exprime solicitări;
 ■ să obţină ajutor;
 ■ să solicite permisiunea;
 ■ să ceară scuze;
 ■ să elaboreze o idee;
 ■ să exprime opinii;
 ■ să justifi ce opinii;
 ■ să facă o plângere;
 ■ să construiască idei pe marginea 

unei situaţii ipotetice;
 ■ să analizeze;
 ■ să parafrazeze;
 ■ să rezume (ceea ce au spus);
 ■ să facă sugestii;
 ■ să exprime preferinţele;
 ■ să tragă concluzii;
 ■ să comenteze;
 ■ să descrie atitudini etc.

 ■ să exprime scopul;
 ■ să recunoască scopul altui 

vorbitor;
 ■ să exprime acordul/ 

dezacordul;
 ■ să obţină informaţii şi opinii;
 ■ să formuleze întrebări pe 

marginea afi rmaţiilor făcute de 
ceilalţi vorbitori;

 ■ să îşi modifi ce punctul de 
vedere sau comentariile;

 ■ să argumenteze sau să susţină 
punctele de vedere/ opiniile altor 
vorbitori;

 ■ să încerce să-i convingă pe alţii;
 ■ să corecteze greşelile pe 

parcursul interacţiunii;
 ■ să verifi ce dacă au înţeles corect 

sau dacă s-au făcut înţeleşi corect 
de către ceilalţi;

 ■ să stabilească un punct de 
vedere comun;

 ■ să obţină/să solicite clarifi cări;
 ■ să se autocorecteze sau să-i 

corecteze pe ceilalţi;
 ■ să confi rme sau să infi rme 

înţelegerea:
 ■ să exprime nesiguranţa etc.

 ■ să iniţieze un dialog;
 ■ să schimbe tema discuţiei;
 ■ să îşi asume responsabilitatea 

pentru evoluţia interacţiunii;
 ■ să intervină adecvat în 

interacţiune;
 ■ să dea cuvântul la timp celorlalţi 

participanţi;
 ■ să ajungă la o concluzie;
 ■ să încheie un dialog/o 

discuţie/o interacţiune.

2. Include un eşantion reprezentativ al conţinutului specifi cat în momentul stabilirii sarcinilor.
3. Alege tehnicile potrivite: interviul, interacţiunea cu ceilalţi elevi, răspunsuri la stimulii înregistraţi 

audio sau video etc.
4. Planifi că şi structurează cu atenţie testarea.
5. Creează o scală adecvată de notare – se va ţine cont, în special, de: precizie/ acurateţe, proprietate, 

registrele limbii, fl exibilitate, dimensiune/volum.
Întrucât există o mare varietate de moduri de abordare a evaluării producerii de mesaj oral, specifi ce 

fi ecărui sistem de învăţământ european, redăm, în cele ce urmează, abordarea prezentată în Cadrul European 
Comun de Referinţă pentru Limbi. Lucrarea pune la dispoziţie un inventar extrem de bogat în ceea ce priveşte 
evaluarea lingvistică, principiile prezentate având un caracter uniformizator, în sensul că sintetizează 
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experienţa mai multor sisteme de învăţământ, cu scopul de a oferi un cadru unic, efi cient în standardizarea 
procesului de evaluare. Astfel, CECR propune şase niveluri comune de referinţă pentru evaluarea competenţei 
de comunicare într-o limbă străină, acestea putând fi  implementate şi în predarea/evaluarea limbii române ca 
limbă nematernă.

Reamintim, aici, echivalarea care s-a făcut, în cadrul acestui proiect, între anii de şcolarizare din sistemul 
preuniversitar românesc şi nivelurile prevăzute în CECR. Conform acestei echivalări, elevii din ciclul liceal 
trebuie să aibă, la fi nalul clasei a X-a, nivelul C1, iar, la fi nalul clasei a XII-a, nivelul de competenţă maxim, C2, 
acela apropiat de competenţa unui vorbitor nativ. Pornind de la această ecuaţie, vom prezenta mai jos doar 
descrierile specifi ce nivelurilor de competenţă vizate. Este adevărat că nici în sistemul românesc de educaţie 
şi, probabil, în niciun alt sistem (ar trebui să existe unul cu adevărat ideal, în care fi ecare elev să parcurgă 
fi ecare nivel de studiu la parametri maximi, răspunzând perfect la toate exigenţele evaluării corespunzătoare), 
elevii nu vor atinge nivelul prevăzut în fi ecare etapă de studiu pe care o traversează. Cu toate acestea, aşa cum 
s-a procedat în cazul abordării fi ecărui ciclu de învăţământ de până acum, prezentăm descriptorii specifi ci 
nivelului care ar trebui să fi e atins.

„Disfuncţionalităţile” de acest fel pot fi  reglate, eventual, prin proceduri precum cea detaliată sub 
tabelul de mai jos, adică prin sub-împărţirea nivelurilor în componente care să permită o evaluare cât mai fi nă 
şi mai nuanţată a capacităţii lingvistice a elevilor.

Nivelul comun de referinţă

Utilizator 
experimentat

C1
Autonom

Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi 
complicate şi să sesizeze semnifi caţiile implicite. Poate să 
se exprime spontan şi fl uent, fără a fi obligat aparent să-şi 
caute cuvintele. Poate să utilizeze limba cu efi cacitate şi 
cu supleţe în viaţa socială, profesională sau academică. 
Poate să se exprime în privinţa unor teme complexe, 
într-un mod clar şi bine structurat, demonstrând că 
stăpâneşte instrumentele de organizare, de structurare şi 
de coeziune a discursului.

C2
Măiestrie sau 
perfecţiune

Poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citeşte 
sau aude. Poate să restituie anumite fapte şi argumente 
din diverse surse scrise sau orale, rezumându-le în mod 
coerent. Poate să se exprime spontan, foarte fl uent şi cu 
precizie şi poate să distingă nuanţe fine de sens legate de 
subiecte complexe.

Tabel 3 - Niveluri comune de competenţe – Scala globală

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Puteţi echivala nivelurile de competenţă, aşa cum sunt prezentate în tabelul de mai sus, cu descrierea 
competenţelor din programele şcolare, la aceiaşi ani de studiu? Care dintre cele două propuneri vi se pare 
mai adecvată/mai realistă/mai clară?

„Într-un sistem cu o arborescenţă fl exibilă, instituţiile pot să elaboreze ramifi caţii care corespund 
situaţiei lor, avansând spre gradul de fi neţe potrivit cu scopul de a situa şi/sau a descrie nivelurile utilizate în 
sistemul lor, în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă.

Exemplu: o şcoală primară, o instituţie de învăţământ mediu de ciclul întâi sau cursuri serale pentru 
adulţi, unde se impun măsuri concrete pentru ca progresele la cele mai elementare niveluri sa fi e vizibile, pot 
elabora o ramifi caţie Utilizator elementar, constituită din şase ramuri, cu o diferenţiere fi nă la nivelul A2, unde 
vom găsi un mare număr de elevi” (CECR 2003: 35).

Figura 1
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4.2. Descriptorii grilei CECR privind competenţa de producere a mesajului oral în diferite situaţii de 
comunicare

Referitor la competenţa de producere a mesajului oral, CECR (2003: 36-37) prezintă descriptorii 
corespunzători nivelurilor care ne preocupă aici astfel (pentru comparaţie, păstrăm, deocamdată, şi descrierea 
nivelurilor anterioare, B1, respectiv B2):

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Veţi primi şase foi de hârtie care conţin descriptorii pentru nivelurile B1, B2, B1+, B2+, C1 şi C2, fără ca 
pe foile respective să fi e precizat şi nivelul corespunzător. Încercaţi să identifi caţi nivelul căruia îi revin 
descriptorii de pe cele şase foi.

B1 (nivelul-prag) B2 (nivel avansat sau independent)
Este caracterizat prin două trăsături:
1. capacitatea de a continua o interacţiune şi de a obţine 
ceea ce îşi doreşte în situaţii diferite, de exemplu:

 ■ de regulă, urmăreşte punctele principale ale unei discuţii 
relativ lungi care-l priveşte, cu condiţia ca dicţia să fie clară 
şi limba de tip standard; 

 ■ se pronunţă sau solicită păreri într-o discuţie neoficială, 
între prieteni; 

 ■ prezintă, sub o formă simplă şi uşor de înţeles, opinia 
principală pe care vrea s-o transmită; 

 ■ se inspiră cu uşurinţă dintr-o gamă largă de forme simple 
pentru a reda esenţialul din ceea ce vrea să spună;

 ■ poate să întreţină o conversaţie sau o discuţie, chiar dacă 
pe alocuri este greu de înţeles când încearcă să explice ce 
anume doreşte; 

 ■ este inteligibil, chiar dacă alegerea cuvintelor, a formelor 
gramaticale, precum şi remedierea, sunt evidente, mai ales în 
timpul enunţurilor lungi.

2. capacitatea de a face faţă cu iscusinţă problemelor 
vieţii cotidiene, de pildă:

 ■ a se descurca într-o situaţie imprevizibilă, în transportul 
public; 

 ■ a face faţă întâmplărilor esenţiale care pot surveni în 
timpul organizării unei călătorii la o agenţie sau pe parcursul 
ei;

 ■ a interveni fără pregătire într-o conversaţie despre 
subiecte familiare;

 ■ a face o reclamaţie; 
 ■ a da dovadă de iniţiativă  în timpul unei întrevederi 

sau consultaţii (de exemplu, abordarea unui subiect nou), 
rămânând, totuşi, foarte dependent de interlocutor în 
interacţiune; 

 ■ a cere cuiva să reformuleze într-o manieră mai clară sau 
să-şi explice afirmaţiile.

Gradul elementar al acestui nivel este axat pe 
eficacitatea argumentării:

 ■ îşi expune opiniile şi le susţine în cursul unei discuţii, 
prezentând explicaţii potrivite, argumente şi comentarii; 

 ■ exprimă un punct de vedere asupra unui subiect, 
prezentând, rând pe rând, avantajele şi inconvenientele unor 
opţiuni diferite; 

 ■ formulează o argumentare logică; elaborează o 
argumentare, apărând sau înlăturând un anumit punct de 
vedere;

 ■ expune o problemă, sugerând clar că partenerul la 
negocieri trebuie să facă concesii;

 ■ se întreabă asupra cauzelor, consecinţelor, situaţiilor 
ipotetice, ia parte activă la o discuţie neoficială, într-un 
context familiar, face comentarii;

 ■ exprimă clar punctul său de vedere, evaluează alegerile 
posibile, formulează ipoteze şi răspunde la ele.
Parcurgând acest nivel, se constată două puncte noi de 
convergenţă:
1. Presupune o capacitate superioară celei de a se 
descurca în discursul social, de exemplu: 

 ■ a vorbi cu naturaleţe, uşurinţă şi eficacitate; 
 ■ a înţelege în detaliu tot ce se spune într-o limbă standard 
şi curentă, chiar într-o ambianţă zgomotoasă; 

 ■ a lua cuvântul din proprie iniţiativă, a interveni la 
momentul dorit şi a încheia conversaţia când este nevoie, 
chiar dacă aceasta nu se face întotdeauna cu eleganţă; 

 ■ a utiliza fraze-tip (de exemplu: „Este o problemă 
complicată.”) în scopul de a câştiga timp şi a-şi păstra dreptul 
de a interveni, pregătind ceea ce va spune;

 ■ a interveni cu un grad de naturaleţe şi spontaneitate care 
face posibilă conversaţia cu locutorii nativi, fără a impune 
constrângeri uneia dintre părţi; 

 ■ a se adapta schimbărilor de sens, de stil şi de insistenţă 
care apar în mod normal într-o conversaţie;

 ■ a întreţine discuţii cu locutorii nativi, fără a-i amuza sau 
irita, când acest lucru trebuie evitat, şi fără a-i obliga să se 
comporte în alt mod decât ar face-o cu un locutor nativ.
2. se referă la o treaptă nouă de conştiinţă lingvistică: 

 ■ a corecta erorile care au dus la neînţelegeri; 
 ■ a lua act de „erorile preferate” şi a controla în mod 

conştient discursul, pentru a le elimina; 
 ■ a corecta, de regulă, greşelile şi erorile imediat  ce este 

observată  comiterea lor; 
 ■ a anticipa ceea va fi spus şi felul în care urmează să fie 

spus, ţinând cont de efectul produs asupra destinatarului.
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B1+ B2+
Se regăsesc aceleaşi trăsături, completate cu un anumit 
număr de descriptori care sunt axaţi pe cantitatea 
informaţiei schimbate, de exemplu:

 ■ preia mesaje conţinând solicitări de informaţii sau explică 
o dificultate; 

 ■ prezintă o informaţie concretă, solicitată în cadrul unei 
întrevederi sau al unui consult (de exemplu, descrie unui 
medic simptomele), dar cu o precizie limitată; 

 ■ expune cauzele unei probleme; 
 ■ se pronunţă asupra unei noutăţi, a unui articol, a unei 

discuţii, a unei întrevederi sau a unui film documentar şi 
răspunde la întrebări complementare privitoare la detalii, le 
rezumă;

 ■ duce la bun sfârşit o întrevedere pregătită, verificând şi 
confirmând informaţia, chiar dacă îi solicită interlocutorului 
să repete, în cazul când răspunsul său este lung sau rapid; 

 ■ descrie cum se face ceva, prezentând instrucţiuni detaliate; 
participă, cu o oarecare siguranţă, la un schimb de informaţii 
faptice numeroase, privitor la chestiuni rutiniere sau care nu 
ţin de domeniul său.

Accentul este pus pe argumentare, un discurs social 
efi cace şi pe conştiinţa limbii care apare la nivelul 
B2. Este vizat modul de gestionare a conversaţiei 
(strategiile de comunicare):

 ■ este capabil să asigure un feedback şi să dea curs 
declaraţiilor şi deducţiilor celorlalţi vorbitori, facilitând, 
astfel, desfăşurarea discuţiei;

 ■ creează, în mod abil, conexiuni între contribuţia sa 
personală şi aceea a altor vorbitori;

 ■ utilizează un număr redus de articulatori pentru a lega 
frazele într-un discurs clar şi continuu; 

 ■ utilizează cu eficacitate diverse cuvinte de legătură pentru 
a indica relaţiile dintre idei; 

 ■ prezintă sistematic o argumentare care pune în valoare 
punctele semnificative şi secundare pertinente.  
La acest nivel, sunt concentraţi descriptorii cu privire 
la negociere: 

 ■ prezintă o cerere de despăgubire, utilizând un discurs 
convingător şi argumente simple pentru a obţine satisfacţie; 

 ■ expune clar limitele în care va face concesii. 
C1 (nivelul autonom) C2 (nivelul de măiestrie)

Elevul:
 ■ poate să se exprime cu naturaleţe şi spontaneitate, aproape 

fără efort;
 ■ stăpâneşte cu măiestrie un vast repertoriu lexical, ale 

cărui lacune sunt uşor compensate cu perifraze; 
 ■ sunt atestate puţine strategii de evitare şi modalităţi 

evidente de căutare a unor expresii; 
 ■ doar un subiect dificil din punct de vedere conceptual 

poate împiedica desfăşurarea naturală a discursului;
 ■ poate să aleagă o expresie potrivită, dintr-un repertoriu 

disponibil de funcţii ale discursului, pentru a-şi introduce 
comentariile, în scopul de a atrage atenţia auditoriului sau 
de a câştiga timp pentru a menţine această atenţie, cât el se 
gândeşte;

 ■ produce un discurs clar, bine construit şi fără ezitări, care 
denotă utilizarea bine controlată a structurilor, conectorilor 
şi  articulatorilor.

Elevul:
 ■ transmite cu precizie subtilităţi de sens, folosind, cu 

suficientă exactitate, o gamă largă de modalizatori;
 ■ stăpâneşte perfect expresiile idiomatice şi familiare, 

însoţite de conştientizarea conotaţiilor;
 ■ revine şi reformulează o dificultate pe neobservate, astfel 

încât interlocutorul abia dacă îşi dă seama de aceasta.

Conform Cadrului European Comun de Referinţă, în cazul evaluării vorbirii, există paisprezece „categorii 
pertinente” (2003: 154) care pot fi  specifi cate ulterior, în scale diferite de competenţă:

 ■ strategiile luării de cuvânt;
 ■ strategiile de cooperare;
 ■ solicitarea unor explicaţii;
 ■ fl uenţa;
 ■ supleţea;
 ■ coerenţa;
 ■ dezvoltarea tematică;

 ■ precizia;
 ■ competenţa socio-lingvistică;
 ■ domeniul general;
 ■ volumul vocabularului;
 ■ exactitatea gramaticală;
 ■ stăpânirea vocabularului;
 ■ stăpânirea sistemului fonologic.

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Categoriile specifi cate mai sus sunt prea numeroase pentru a putea face parte, toate, dintr-o grilă de 
evaluare, pentru o probă de producere de mesaj oral. Selectaţi, în ordinea importanţei, primele şase 
categorii pe care le-aţi introduce într-o grilă de examinare. Comparaţi răspunsurile dumneavoastră cu 
cele ale celorlalte grupuri. Realizaţi un clasament al primelor şase categorii ce rezultă din opţiunile tuturor 
grupurilor. 
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Aspecte calitative de utilizare a limbii vorbite
C1

 ■ stăpâneşte bine 
o gamă vastă de 
discursuri, ştie să 
aleagă formularea 
care îi permite să se 
exprime clar şi într-
un registru potrivit 
asupra unor subiecte 
variate de ordin 
general, educaţional, 
profesional, sau care 
ţin de timpul liber, 
fără a fi nevoit  să-şi 
comprime discursul.

 ■ păstrează 
permanent un 
nivel înalt de 
corectitudine 
gramaticală; 
greşelile sunt  rare, 
greu de depistat  
şi, de obicei, 
autocorectate de câte 
ori apar.

 ■ poate să se 
exprime cu uşurinţă 
şi spontaneitate, 
aproape fără efort;

 ■ doar un subiect 
complicat din 
punct de vedere 
conceptual este 
în stare să reducă  
demersul natural al 
discursului său.

 ■ poate să aleagă 
o expresie potrivită 
dintr-un repertoriu 
curent de funcţii 
discursive, ca 
preambul la spusele 
sale, pentru a prelua 
cuvântul sau pentru 
a-l păstra, câştigând  
timp până îşi adună   
gândurile.

 ■ poate să  
construiască un 
text clar, fluid şi 
bine structurat, 
dând dovadă 
că stăpâneşte 
bine mijloacele    
lingvistice de  
structurare şi 
articulare.

C2
 ■ dă dovadă de o 

mare flexibilitate 
în reformularea 
ideilor sub forme 
lingvistice diferite, 
putând să transmită 
cu exactitate nuanţe 
fine de sens, pentru 
a insista, a scoate în 
evidenţă sau a evita 
ambiguitatea;

 ■ stăpâneşte bine 
expresiile idiomatice 
şi familiare.

 ■ menţine 
permanent un 
grad înalt de 
corectitudine 
gramaticală în 
complexitatea 
limbii, chiar dacă 
atenţia îi este 
îndreptată în altă 
parte (de exemplu, 
planificarea sau 
observarea reacţiilor 
celorlalţi).

 ■ poate să se 
exprime timp 
îndelungat, cu 
spontaneitate, 
discursul fiindu-i 
natural, recuperând 
dificultăţile cu    
suficientă abilitate 
pentru ca ele să 
treacă aproape 
neobservate.

 ■ poate să 
interacţioneze cu 
uşurinţă şi abilitate, 
depistând şi 
întrebuinţând indicii 
nonverbali şi de 
intonaţie fără efort 
aparent.

 ■ poate să intervină 
în structura 
comunicării cu 
naturaleţe, fie la 
nivel de replici, fie 
la nivel de referinţe 
sau de aluzii etc.

 ■ poate construi  
un discurs coerent 
elevat, completând 
în mod adecvat, cu 
diverse structuri de 
organizare, precum 
şi cu  un şir variat de 
cuvinte de legătură 
şi alţi articulatori.

Tabel 4 - Nivelurile comune de competenţă – Aspecte calitative de utilizare a limbii vorbite

Un alt element, extrem de util şi de efi cient, propus de autorii Cadrului European Comun de Referinţă 
este Grila pentru autoevaluare (2003: 31-32). Modelul propus este unul amplu, însă reţinem doar aspectele care 
vizează autoevaluarea vorbirii, la nivelurile de care ne ocupăm aici:

VORBIREA

Nivel de 
competenţă Participare la conversaţie Discurs oral

C1 Pot să mă exprim fluent şi spontan, fără 
a fi nevoie să-mi caut cuvintele în mod 
prea vizibil. Pot să utilizez limba în mod 
flexibil şi eficient, în relaţii sociale şi în 
scopuri profesionale. Pot să-mi formulez 
ideile şi punctele de vedere cu precizie şi 
să-mi conectez intervenţiile bine cu cele 
ale interlocutorilor mei.

Pot să prezent descrieri clare şi 
detaliate pe teme complexe, integrând 
subtemele, dezvoltând anumite puncte 
şi terminându-mi intervenţia cu o 
concluzie adecvată.

C2 Pot să particip fără efort la orice 
conversaţie sau discuţie şi sunt 
familiarizat cu expresiile idiomatice şi 
colocviale. Pot să mă exprim fluent şi să 
exprim cu precizie nuanţe fine de sens. 
În caz de dificultate, pot să reiau ideea 
şi să-mi restructurez formularea cu 
abilitate, în aşa fel încât dificultatea să nu 
fie sesizată.

Pot să prezint o descriere sau o 
argumentaţie cu claritate şi fluenţă, 
într-un un stil adaptat contextului; cu o 
structură logică eficientă, care să ajute 
auditoriul să sesizeze şi să reţină punctele 
semnificative.

Tabel 5 - Nivelurile comune de referinţă - Grila de autoevaluare (Vorbirea)



Vorbirea

115

4.2.1. Grile de evaluare. Subscale

Vorbirea sau exprimarea orală presupune producerea de text oral „care este receptat de unul sau mai 
mulţi auditori”(2003: 53). Evaluarea acestei competenţe este una extrem de difi cilă, în absenţa unor delimitări 
clare ale nivelurilor posibile prin descriptori. Cadrul European Comun de Referinţă vine în ajutorul evaluatorilor/
profesorilor, oferind instrumente extrem de folositoare: scala de apreciere pentru producerea orală generală 
şi mai multe subscale care descriu performanţa candidaţilor, în funcţie de următoarele domenii ale vorbirii: 
monologul continuu - descrierea experienţei, monologul continuu – argumentarea (dezbatere), adresarea 
către un auditoriu.

Producerea orală generală

C1 Poate face o prezentare sau o descriere a unui subiect complex, integrând argumente 
secundare şi dezvoltând puncte specifi ce pentru a ajunge la o concluzie adecvată.

C2 Poate produce un discurs elaborat, limpede şi curgător, având o structură logică 
efi cientă care îl ajută pe destinatar să observe punctele importante şi să-şi amintească 
de ele.

                                                                                                                                               (CECR 2003: 54)

Monologul continuu – descrierea unei experienţe

C1 Poate face o descriere clară şi detaliată a unor subiecte complexe. Poate face o 
descriere sau o istorie elaborată, integrând în ele teme secundare, dezvoltând 
anumite puncte şi încheind printr-o concluzie adecvată.

C2 Poate face descrieri limpezi şi curgătoare, elaborate şi, adeseori, memorabile.
                                                                                                                                               (CECR 2003: 54)

Monologul continuu – argumentarea (dezbaterea)

C1 Nu există descriptor disponibil.

C2 Nu există descriptor disponibil.
                                                                                                                                               (CECR 2003: 55)

Adresarea unui auditoriu

C1 Poate face un expozeu clar şi bine structurat, privind un subiect complex, dezvoltând 
şi confi rmând punctele sale de vedere destul de îndelung, cu ajutorul unor elemente 
secundare, al justifi cărilor şi al exemplelor pertinente. Poate gestiona obiecţiile în 
mod corect, răspunzând la ele cu spontaneitate şi aproape fără efort.

C2 Poate prezenta cu siguranţă un subiect complex, bine construit, unui auditoriu 
cu care nu e familiarizat, structurând şi adaptând expunerea cu supleţe pentru a 
răspunde nevoilor acestui auditoriu. Poate face faţă unei chestionări difi cile, chiar 
ostile.

                                                                                                                                               (CECR 2003: 55)

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Încercaţi să redactaţi descriptorii, pentru nivelurile C1 şi C2, pentru domeniul: oferirea de informaţii şi/
sau instrucţiuni.

„Progresul capacităţii de învăţare a unui elev în a utiliza resursele lingvistice poate fi  etalonat şi prezentat 
în forma de mai jos” (CECR 2003: 92):

VOLUMUL LINGVISTIC GENERAL

C1 Poate alege formularea adecvată dintr-un repertoriu larg de discursuri pentru a 
exprima fără restricţie ceea ce vrea să spună.

C2 Poate exploata stăpânirea deplină şi fiabilă a unei game foarte largi de discursuri 
pentru a-şi formula cu precizie gândirea, a insista, a discrimina şi a înlătura 
ambiguitatea. Nu manifestă niciun semn că trebuie să reducă ceea ce vrea să spună.
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În vederea unei analize mai detaliate a 
competenţei elevilor, dar şi în scopul unei evaluări cât 
mai corecte şi obiective a producţiilor candidaţilor, 
Cadrul pune la dispoziţia profesorilor, testatorilor şi a 
elevilor, grile detaliate ce conţin descriptori privitori 
la subcomponentele competenţei de comunicare 
lingvistică: competenţele lingvistice, competenţa 
socio-lingvistică, respectiv, competenţele pragmatice. 
Fiecare dintre acestea îşi are rolul său bine determinat 
în utilizarea limbii în situaţii de vorbire determinate. Dintre ele, probabil cele care se apropie cel mai mult de 
sistemul clasic de evaluare şi de concepere a limbii, din punct de vedere didactic, sunt cele lingvistice. Suntem 
obişnuiţi să evaluăm (şi să fi m evaluaţi) ţinând cont, în primul rând, de corectitudinea gramaticală, indiferent 
de proba pe care candidatul o susţine (producere orală, producere a unui text scris, gramatică şi vocabular – 
tendinţa (şi tentaţia) este aceeaşi).

Grilele de mai jos ne oferă un mod de a limita privilegierea excesivă a gramaticii, prin detalierea mai 
multor componente ce marchează producţia orală a unui candidat. Credem că este extrem de util ca, în 
conceperea grilei în funcţie de care dorim să evaluăm producţiile orale ale unor candidaţi, să precizăm, de la 
bun început, criteriile ce urmează a fi  avute în vedere. Acest procedeu va ajuta candidaţii să fi e atenţi la mai 
multe aspecte în pregătirea examenului şi în performarea efectivă, iar evaluatorului îi va pune la dispoziţie 
o modalitate clară de a acorda punctajul diferenţiat, în funcţie de factori de importanţă cel puţin egală cu cel 
gramatical. Astfel, munca evaluatorului poate deveni nu doar mult mai uşoară, ci şi mult mai relevantă, el 
fi ind în orice moment capabil să justifi ce punctajul acordat unui elev, având posibilitatea de a acumula, cu 
fi ecare candidat examinat, o experienţă efectivă, utilă şi practică, de care se poate folosi cu succes în sesiuni 
ulterioare de evaluare.

Redăm aici doar segmentele din grile privitoare la nivelurile C1, respectiv, C2, însă în momentul 
evaluării, profesorul trebuie să aibă la dispoziţie grila completă (A1 – C2) pentru a face o plasare corectă pe 
nivel a candidatului pe care îl examinează. Privitor la volumul vocabularului şi la măsura de a-l utiliza corect, 
CECR oferă următoarele două scale (CECR 2003: 93-94):

VOLUMUL VOCABULARULUI

C1 Stăpâneşte bine un vast repertoriu lexical, ce-i permite să depăşească cu uşurinţă 
lacunele prin parafraze, fără să fie vizibilă căutarea expresiilor şi a strategiilor de 
evitare. Bună stăpânire a expresiilor idiomatice şi familiare.

C2 Stăpâneşte bine un vast repertoriu lexical de expresii idiomatice şi curente, având 
conştiinţa nivelului de conotaţie semantică.

STĂPÂNIREA VOCABULARULUI

C1 Ocazional, mici gafe, dar nu şi erori de vocabular semnifi cative. 

C2 Utilizarea corectă şi adecvată a vocabularului în mod constant.

Corectitudinea gramaticală şi stăpânirea sistemului fonologic sunt descrise în grilele de mai jos (CECR 
2003: 95,97)

CORECTITUDINEA GRAMATICALĂ

C1 Poate menţine, în mod constant, un nivel înalt de corectitudine gramaticală; erorile 
sunt rare şi greu de reperat.

C2 Poate menţine, în mod constant, un nivel înalt de corectitudine gramaticală atunci 
când atenţia se îndreaptă în altă parte (de exemplu, planificarea sau observarea 
reacţiilor celuilalt).

STĂPÂNIREA SISTEMULUI FONOLOGIC

C1 Poate varia intonaţia şi poate plasa corect accentul în frază pentru a exprima nuanţe 
fine de sens.

C2 La fel cu C1.

Reţineţi:
În evaluarea competenţei de producere a 
mesajului oral, trebuie să se ţină cont de 
competenţele lingvistice ale candidatului, 
dar acestea nu trebuie privilegiate în dauna 
competenţei sociolingvistice sau a celor 
pragmatice.
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Atragem atenţia, pentru scalele care urmează, ca şi pentru unele dintre cele prezentate deja, asupra 
echivalării care se face uneori între nivelurile C1 şi C2, descriptorii fi ind, aşadar, aceiaşi, pentru cele două 
trepte. Aprecierea la cele două niveluri poate fi  însă rafi nată de către fi ecare evaluator în parte sau de către 
propunătorii unui test. Cadrul European Comun de Referinţă oferă adesea reperele necesare pentru o examinare 
corectă şi obiectivă, însă el nu trebuie folosit ca un pat al lui Procust, într-o aplicare strictă şi inalterabilă. 
În funcţie de scopul pentru care se face examinarea, de interesul major al profesorului pentru una dintre 
subcomponentele incluse şi de alte variabile care pot câştiga, la un moment dat, mai multă importanţă faţă de 
celelalte, evaluatorul trebuie să îşi construiască propria grilă de evaluare, pe care să o aplice, egal şi echitabil, 
în cazul tuturor candidaţilor examinaţi. De asemenea, această grilă trebuie folosită de către toţi evaluatorii 
implicaţi într-un anumit proces de testare, pentru a le asigura candidaţilor şanse egale în notare, ca şi pentru 
a asigura sesiunii de examinare caracterul de obiectivitate absolut necesar.

În evaluarea competenţei discursive (orală sau scrisă), scalele reprezentative vizează: supleţea, turnurile 
de fraze, dezvoltarea tematică, coerenţa şi coeziunea (CECR 2003: 102-103):

SUPLEŢEA

B2 Poate să se adapteze la schimbările de subiect, de stil şi de ton, întâlnite în mod 
normal într-o conversaţie. Poate varia formularea a ceea ce doreşte să spună.

Poate adapta ceea ce spune şi felul de a o spune la situaţie şi la destinatar şi poate să 
adapteze nivelul exprimării formale care se potriveşte circumstanţelor.

C1 La fel cu B2+.

C2 Demonstrează o mare supleţe în reformularea ideilor, prezentându-le sub forme 
lingvistice variate, pentru a accentua importanţa lor; poate marca o diferenţă în 
funcţie de situaţie sau de interlocutor sau poate înlătura o ambiguitate.

TURNURI DE FRAZE

C1 Poate alege o exprimare corectă dintr-un ansamblu disponibil de funcţii discursive, 
pentru a introduce discursul său, atrăgând atenţia auditoriului, sau pentru a câştiga 
timp şi a menţine atenţia în timp ce refl ectează.

C2 La fel cu C1.

DEZVOLTARE TEMATICĂ

C1 Poate face descrieri şi poate alcătui povestiri complicate, cu teme secundare şi unele 
mai dezvoltate; poate ajunge la o concluzie adecvată.

C2 La fel cu C1.

Conform autorilor CECR, „cei doi factori calitativi generici care determină succesul funcţional al 
utilizatorului/elevului sunt:

 ■ fl uenţa – capacitatea de a formula, de a continua şi de a ieşi dintr-un impas;
 ■ precizia – capacitatea de a-şi exprima gândurile, de a sugera, având scopul de a clarifi ca sensul” 

(CECR 2003: 105-106).
Cele două dimensiuni calitative sunt surprinse în următoarele scale de descriptori:

FLUENŢA ÎN EXPRIMAREA ORALĂ

C1 Poate să se exprime cu uşurinţă şi spontaneitate, aproape fără efort; doar un subiect 
greu din punct de vedere conceptual este în stare să-i jeneze curgerea firească şi 
fluentă a discursului.

C2 Poate să se exprime îndelung şi fără efort, într-un discurs firesc, şi se opreşte doar ca 
să reflecteze la cuvântul potrivit, care-i va exprima cu precizie gândul, sau pentru a 
găsi un exemplu potrivit, care ilustrează explicaţia.

Temă de refl ecţie:
Încercaţi să defi niţi fl uenţa. Credeţi că aceasta constituie un criteriu important în evaluarea competenţei de 
producere a mesajului oral? Argumentaţi! Ce aspecte consideraţi că trebuie avute în vedere în evaluarea 
fl uenţei unui elev?
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PRECIZIA

C1 Poate califi ca precis păreri şi afi rmaţii în termeni de certitudine/îndoială, similitudine 
etc.

C2 Poate exprima cu precizie nuanţe de sens destul de subtile, utilizând, cu sufi cientă 
corectitudine, o gamă variată de procedee de modalizare (de exemplu, adverbe 
care exprimă gradul de intensitate, propoziţii restrictive etc.) Poate să insiste, să 
diferenţieze şi să înlăture ambiguitatea.

4.2.2. Evaluarea interacţiunii orale

Ca activitate specifi că evaluării competenţei de producere a unui mesaj oral, interacţiunea orală impune 
elevului asumarea alternativă a rolului de locutor şi de ascultător. În cadrul unui asemenea proces, trebuie 
avute în vedere etapele construcţiei unui discurs comun (CECR 2003: 73-74):

1. planifi carea:
 ■ a încadra (a selecţiona un mod de acţiune);
 ■ a estima ceea ce poate fi  considerat ca experienţă/cunoaştere dobândită;
 ■ a planifi ca schimburile.

2. executarea:
 ■ a prelua cuvântul;
 ■ a coopera (interpersonal, în gândire);
 ■ a gestiona arbitrarul;
 ■ a cere ajutor.

3. evaluarea:
 ■ a controla schema şi acţiunea;
 ■ a controla efectul şi succesul.

4. remedierea:
 ■ a cere lămuriri şi a clarifi ca;
 ■ a remedia comunicarea.

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Priviţi înregistrarea unei conversaţii orale susţinute în cadrul unui examen de limba română ca limbă 
străină. Încercaţi să identifi caţi etapele construcţiei discursului. În caz că vreuna dintre ele lipseşte, în ce 
măsură afectează acest lucru transmiterea mesajului şi reuşita interacţiunii?

Cadrul European Comun de Referinţă prezintă câteva exemple de activităţi interactive, însoţite de scalele 
aferente (CECR 2003: 65-71): schimburile curente, conversaţia curentă, discuţiile neofi ciale, discuţiile ofi ciale, 
dezbaterea, interviul, negocierea, planifi carea în comun, cooperarea în vederea unui obiectiv etc.

INTERACŢIUNEA ORALĂ GENERALĂ

C1 Se poate exprima cu fluenţă şi spontaneitate, aproape fără efort. Stăpâneşte şi 
mânuieşte bine un vast repertoriu lexical, ce-i permite să depăşească cu uşurinţă 
lacunele prin perifraze, fără să pară a căuta expresii ori strategii de evitare. Doar un 
subiect dificil din punct de vedere conceptual îi poate stânjeni fl uenţa discursului.

C2 Stăpâneşte bine expresiile idiomatice şi turnurile curente, cu înţelegerea sensului 
conotativ. Poate exprima cu precizie nuanţele fine ale semnificaţiei, folosind destul 
de corect o gamă largă de modalităţi. Poate reveni asupra unei dificultăţi şi s-o 
restructureze cu atâta iscusinţă, încât interlocutorul abia dacă-şi dă seama de acest 
lucru.
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ÎNŢELEGEREA UNUI LOCUTOR NATIV

C1 Poate înţelege în detaliu o intervenţie asupra unor subiecte specializate abstracte 
sau complexe, chiar şi în afara domeniului său, dar se poate vedea nevoit să ceară 
confi rmarea câtorva amănunte, mai ales dacă accentul nu-i este familiar.

C2 Poate înţelege orice locutor nativ, chiar şi în privinţa unor subiecte specializate, 
abstracte sau complexe, ce nu ţin de domeniul său, cu condiţia să aibă prilejul de a 
se obişnui cu o limbă sau cu un alt accent decât cel standard.

CONVERSAŢIA

C1 Poate utiliza limba în societate cu supleţe şi eficienţă, inclusiv într-un registru afectiv, 
aluziv sau umoristic.

C2 Poate conversa în mod confortabil şi adecvat, fără ca vreo restricţie lingvistică să-i 
împiedice cursul unei vieţi personale şi sociale împlinite.

COOPERAREA ÎN SCOPURI FUNCŢIONALE
(De exemplu: a repara o maşină, a discuta un document, a organiza ceva etc.)

B2 Poate înţelege cu siguranţă instrucţiuni detaliate. Poate face ca o muncă să avanseze, 
invitând pe altcineva să i se alăture, să spună ce gândeşte etc. Poate schiţa clar, în 
linii generale, o chestiune sau o problemă, poate profita de cauzele şi consecinţele 
expuse pentru a-şi atinge scopul şi a măsura avantajele şi dezavantajele diverselor 
moduri de abordare.

C1 La fel cu B2.

C2 La fel cu B2.

OBŢINEREA DE BUNURI ŞI SERVICII

B2 Poate expune o problemă care s-a iscat şi poate pune în evidenţă faptul că furnizorul 
de servicii sau clientul trebuie să facă o concesie.

Poate gestiona, din punct de vedere lingvistic, o negociere, pentru a găsi o soluţie la 
o situaţie conflictuală, cum ar fi o contravenţie nemeritată, o răspundere financiară 
pentru pagubele dintr-un apartament, o acuzaţie în legătură cu un accident. Poate 
să-şi expună motivele pentru a obţine despăgubiri, folosind un discurs convingător 
şi definind clar limitele concesiilor pe care este gata să le facă.

C1 La fel cu B2.

C2 La fel cu B2.

INTERVIUL (POSTURA DE INTERVIEVATOR ŞI CEA DE INTERVIEVAT)
(convorbirea)

C1 Poate participa cu uşurinţă la o convorbire în calitate de intervievator sau intervievat, 
desfăşurând şi punând în valoare problema discutată, în mod cursiv şi fără niciun 
ajutor, folosind corect interjecţiile.

C2 Poate susţine partea sa de dialog perfect, structurându-şi discursul şi răspunzând 
cu încredere şi fluenţă, ca intervievator sau ca intervievat, la fel ca un locutor nativ.
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4.2.3. Grile construite. Exemplu

Ieşind din sfera Cadrului European Comun de Referinţă, redăm mai jos o grilă sintetică de evaluare a 
producerii orale, propusă de M. Secrieru (2007: 8) în Didactica oralului şi precedată de instrucţiuni:

Instrucţiuni: Acest formular este menit să ajute evaluarea unei prezentări orale făcute de un elev. Citiţi 
criteriile de mai jos. Utilizaţi numerele pentru a evalua punctele tari şi slabe ale unui elev. Încercuiţi numărul 
care reprezintă cât mai bine evaluarea prezentării orale a unui elev.

Criterii F. bine Bine Moderat Slab F. slab
1. Elevul s-a pregătit adecvat pentru prezentare. 5 4 3 2 1
2. Prezentarea a fost bine organizată şi uşor de urmărit. 5 4 3 2 1
3. Trecerea de la o idee la alta se face logic. 5 4 3 2 1
4. Elevul poate explica noţiuni, concepte difi cile. 5 4 3 2 1
5. Elevul a vorbit fl uent, fără să citească notele. 5 4 3 2 1
6. Elevul a vorbit destul de tare şi clar pentru a fi  auzit 

şi urmărit de clasă.
5 4 3 2 1

7. Elevul a menţinut contactul vizual cu audienţa. 5 4 3 2 1
8. Elevul a captat şi menţinut atenţia audienţei pe tot 

parcursul prezentării.
5 4 3 2 1

9. Elevul a atins cerinţele sarcinii de lucru. 5 4 3 2 1
10. Elevul a colaborat efi cient în grupă. 5 4 3 2 1

Adunaţi numerele încercuite, înmulţiţi cu 2 şi împărţiţi la 10 şi veţi obţine nota.
______________________  x 2 : 10   _____________________
 (suma numerelor)     (nota pentru prezentare)

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! 
1. Cum apreciaţi grila de mai sus? Aţi fi  dispuşi să o folosiţi într-un proces de evaluare a elevilor 
dumneavoastră? Ce îmbunătăţiri i-aţi aduce?
2. Construiţi o grilă de evaluare pe care să o puteţi folosi în cazul unei conversaţii precum cea vizionată 
anterior.

Grila de mai sus este un exemplu pentru procesul de creare a propriilor criterii de evaluare a producţiilor 
orale. Pornind de la ea, vom expune câteva concluzii:

1. Chiar dacă nu sunt prezentate toate condiţiile de examinare, putem deduce că este vorba de o 
prezentare pregătită de către elev dinainte şi prezentată, apoi, în faţa clasei. Prin urmare, nu avem de-a face 
cu o examinare care să prevadă producerea spontană de discurs oral, pe o temă dată sau în interiorul unei 
conversaţii.

2. Înţelegem că elevul a venit cu o lucrare structurată şi organizată deja, pentru aceste caracteristici fi ind 
prevăzut un anumit punctaj în grila de evaluare. Apreciem faptul că este vorba aici de o grilă care poate fi  
folosită foarte bine şi pentru a evalua prezentarea orală pe care un elev o face în propria sa limbă. Este adevărat 
că, la nivelurile de competenţă pe care le prevede studiul românei ca limbă nematernă în liceu, diferenţa nu ar 
trebui să fi e semnifi cativă.

3. Fiind vorba de o lucrare despre care înţelegem că a fost pregătită ca temă de casă, aprecierea 
referitoare la conţinutul prezentat pare a fi  cel puţin la fel de importantă precum trăsăturile ce ţin de abilitatea 
de producere a discursului oral într-o altă limbă decât cea maternă. Evident, grilele întocmite pot privilegia 
anumite aspecte ale producerii orale, în funcţie de interesul de moment al evaluatorului. 

4.3. Particularităţile evaluării vorbirii prin comparaţie cu evaluarea scrierii

Marilena Pavelescu surprinde aspectele distincte ale producerii de mesaj oral faţă de cel scris, susţinând 
că „vorbirea şi scrierea sunt defi nite ca două coduri interdependente” (apud Şuteu, Şoşa 1993: 272). Aceeaşi 
autoare susţine faptul că „limba literară se bazează în mod preponderent pe codul scrierii, în pronunţarea 
şi selecţia cuvintelor, iar limba literară vorbită modelează codul scriptic, prin varietatea exprimării orale” 
(2010: 207). În evaluarea vorbirii, prin comparaţie cu cea a scrierii, trebuie să se ţină cont de următoarele 
particularităţi:
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VORBIRE SCRIERE
Particularităţi

 ■ folosirea canalului fonico-acustic; corelarea 
discursului lingvistic cu cel paraverbal (intonaţie, 
accent, variaţii de ton, ritm, energie în rostire, durata 
sunetelor etc.) şi cu cel nonverbal (mimică, gestică, 
postură);

 ■ prezenţa unei încărcături afective (interjecţii, 
adverbe modalizatoare, propoziţii exclamative);

 ■ coprezenţa interlocutorilor; funcţia fatică are o 
importanţă sporită;

 ■ reacţia imediată a receptorului, care îşi poate 
exprima acordul sau dezacordul; negocierea sensului, 
cu rezultate în modifi carea comportamentelor, a 
intenţiilor etc.

 ■ timpul: mesajele orale nu permit revizuirea; 
imposibilitatea de a suprima enunţuri deja transmise;

 ■ prezenţa formelor de repetiţie, a elementelor cu rol 
deictic sau anaforic;

 ■ preponderenţa juxtapunerii;
 ■ reducerea capacităţii de planifi care a discursului 

(schimbul rapid de roluri: emiţător-receptor);
 ■ difi cultate în realizarea coeziunii textuale.

Particularităţi
 ■ stăpânirea principalelor reguli ale codului scris; 
 ■ respectarea cu stricteţe a normelor;
 ■ revizuirea informaţiilor care urmează să fi e 

transmise, datorită timpului extins avut la dispoziţie;
 ■ marcarea redusă a afectivităţii; 
 ■ lipsa reacţiei imediate a receptorului;
 ■ lipsa necesităţii prezenţei (în acelaşi timp) 

receptorului;
 ■ capacitate de planifi care amplifi cată;
 ■ şanse mult mai mari de realizare a coeziunii textuale; 
 ■ cunoaşterea mai bună a tipologiei textelor 

(argumentativ, narativ, descriptiv, injonctiv etc.) şi a 
tehnicilor de redactare. 

Pentru a vorbi, elevul trebuie să fi e capabil de:
 ■ a prevedea şi a organiza un mesaj (aptitudini 

cognitive);
 ■ a formula un enunţ (aptitudini lingvistice);
 ■ a pronunţa acest enunţ (aptitudini fonetice).

Pentru a scrie, elevul trebuie să fi e capabil de:
 ■ a organiza şi a formula mesajul (aptitudini cognitive 
şi lingvistice);

 ■ a scrie acest text cu mâna sau în format electronic şi 
a-l transcrie (aptitudini motrice).

Interacţiunea orală
 ■ procesul receptiv şi cel productiv se suprapun;
 ■ în timp ce prelucrează enunţul încă neterminat al 

locutorului, interlocutorul îşi planifi că răspunsul pe 
baza unor ipoteze referitoare la natura acestui enunţ, a 
sensului şi a interpretării sale;

 ■ discursul este cumulativ.

Interacţiunea scrisă
 ■ operaţiile de receptare şi de producere sunt distincte.

Genuri şi tipuri de texte orale
 ■ anunţuri publice şi instrucţiuni;
 ■ discursuri, conferinţe, expozeuri, jurăminte;
 ■ rituri (ceremonii, servicii religioase);
 ■ spectacole (teatru, lecturi publice, cântece);
 ■ comentariile sportive; 
 ■ informaţiile radio sau televizate;
 ■ dezbaterile publice, convorbirile personale faţă în 

faţă şi cele telefonice;
 ■ interviurile de angajare etc.

Genuri şi tipuri de texte scrise
 ■ cărţi, reviste literare;
 ■ ziare;
 ■ manuale şi ghiduri de utilizare a produselor;
 ■ manuale şcolare;
 ■ benzi desenate, broşuri şi prospecte;
 ■ pliante, materiale publicitare, panouri, notiţe;
 ■ ambalaje şi etichete ale produselor;
 ■ bilete, formulare şi chestionare;
 ■ dicţionare;
 ■ scrisori: de afaceri, profesionale, personale, fax-uri;
 ■ exerciţii şi compuneri;
 ■ note de serviciu, dări de seamă, rapoarte; note şi 

mesaje;
 ■ baze de date: informaţii, literatură etc.

Exerciţii:
Lucraţi în perechi!
Răspundeţi la întrebările de mai jos:
1. Care evaluare este mai stresantă pentru elev: cea scrisă sau cea orală? De ce? În ce măsură trebuie să se 
ţină seama de acest aspect în conceperea şi aplicarea unei examinări?
2. Care dintre cele două tipuri de evaluare vi se pare mai relevantă? De ce?
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Ţinând cont de trăsăturile expuse mai sus, putem deduce că diferenţele dintre producerea orală şi cea 
scrisă sunt considerabile. Această constatare este valabilă şi pentru situaţiile de comunicare orală/interacţiune 
scrisă din viaţa de zi cu zi, dar şi pentru situaţiile de examinare/evaluare, acestea din urmă trebuind, de 
altfel, să le refl ecte cât mai fi del cu putinţă pe cele dintâi. Dorim, de aceea, să susţinem, încă o dată, aici, 
necesitatea şi utilitatea organizării, în cadrul examenelor, atât de probe de producere a unui text scris, cât şi de 
producere a unui discurs sau a unei interacţiuni orale. Vorbim despre competenţe distincte, ale căror exersare 
şi evaluare sunt cruciale pentru pregătirea elevului pentru viitoarea sa viaţă academică şi/sau profesională. 
Dacă, atunci când se pune în discuţie învăţarea de către elev a unei limbi străine, aceste competenţe sunt cât 
se poate de importante, când vorbim despre învăţarea unei limbi ca limbă nematernă, respectivele capacităţi 
devin cruciale. Spunem acest lucru având în vedere necesitatea actualului elev şi, în acelaşi timp, a viitorului 
cetăţean, de a se integra în societate, de a funcţiona fără difi cultăţi la nivel administrativ, profesional şi social. 
O astfel de situaţie nu face decât să îi sporească acestuia şansele de a se simţi, fără rezerve, egalul concetăţenilor 
săi de etnie majoritară, având, de asemenea, avantajul inestimabil pe care ţi-l dă întotdeauna cunoaşterea unei 
limbi în plus, mai ales atunci când este vorba de o cunoaştere excepţională, inerentă limbii materne a oricărui 
vorbitor.

4.4. Particularităţile evaluării competenţei de producere orală în limba 2 prin comparaţie cu limba 1

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri! 
Care sunt difi cultăţile cele mai reprezentative pentru elevii dumneavoastră, difi cultăţi despre care puteţi 
spune că sunt generate de diferenţa dintre limba română şi limba lor maternă? Grupaţi aceste difi cultăţi în 
următoarele categorii: fonetice; morfologice; sintactice; de vocabular; de construcţie a discursului.

În cazul elevilor de altă etnie decât cea română, prima limbă (L1) este limba maternă, limba română 
reprezentând, pentru ei, a doua limbă (L2). De aceea, în evaluarea competenţei de producere orală, şi nu 
numai, trebuie să se ţină cont de următoarele trăsături (Norel, Pop 2005: 22):

 ■ diferenţele de ordin fonetic dintre L1 şi L2: accent, sunete articulate diferit;
 ■ diferenţe de ordin morfologic: existenţa/inexistenţa genurilor gramaticale, concordanţa timpurilor 

etc.
 ■ diferenţe de ordin sintactic: ordinea cuvintelor în propoziţie, modalităţi de construcţie a frazei.

Autorii de specialitate susţin că există două fenomene majore prin care L1 (maternă) infl uenţează 
însuşirea L2, în cazul nostru, limba română (Norel, Pop: 22):

 ■ fenomenul de transfer: infl uenţa pozitivă a unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi dobândite anterior 
(în L1);

 ■ fenomenul de interferenţă: infl uenţa negativă pe care o exercită cunoştinţele, priceperile şi deprinderile 
din L1 (de exemplu: accentul fi x din limba maghiară infl uenţează negativ accentuarea corectă a 
cuvintelor în limba română).
În lucrarea Forma şi fondul în predarea limbii române ca ne-maternă, Todor Erika descrie particularităţile 

limbii române ca limba a doua (L2), insistând asupra conceptului de „bilingvism asimetric” (2008: 74-75). 
Asimetria se referă la „incongruenţa cantitativ-calitativă dintre cunoaşterea şi utilizarea limbii ne-materne, în 
raport cu cea maternă”. Astfel, autoarea distinge:

 ■ asimetria lexicală – după mulţi ani de studiu al L2, elevii nu dispun de un vocabular pragmatic, al 
comunicării cotidiene efi ciente;

 ■ asimetrie la nivelul producerii de acte lingvistice – difi cultatea exprimării textuale şi discursive a 
intenţiei comunicaţionale, tendinţa de exprimare telegrafi că, schematică, reducţionistă;

 ■ asimetrie atitudinală.
E. Todor propune o clasifi care a greşelilor pe care le fac elevii cu româna ca L2, ilustrându-le cu exemple 

extrem de concludente (2008: 76):

I. Categoria carenţelor de competenţă:
1. Greşeli de transfer 

 ■ creativitate prin analogie (de exemplu: „muritul” (mortul), „nouător” (inovator), „planifi chez” (planifi c) 
etc.;

 ■ transfer de structură (de exemplu: „El este 14 ani.”, „să spune”)

2. Greşeli intralingvistice;

3. Greşeli interlingvistice (de interferenţă): 
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 ■ greşeli de pronunţie; de exemplu: „haluţina”, „harmonie”,„histerie” 
etc.

 ■ greşeli  morfologice; de exemplu: „Cravata  tatei...”, Oamenii face...” 
etc.

 ■ greşeli sintactico-semnatice; de exemplu: „Ei erau într-o stare de nimic”; 
„Am văzut un copac de măr.”

II. Categoria carenţelor de performanţă:
1. Erori de procesare; de exemplu, calcurile lingvistice, sensibilitate 

redusă faţă de sesizarea  expresiilor  pleonastice, cacofonii etc.
2. Erori ale strategiilor de comunicare; de exemplu, difi cultatea 

racordării registrului lingvistic la specifi cul situaţiei de comunicare.
În actul evaluativ, profesorul trebuie să conştientizeze toate problemele 

pe care le întâmpină elevii, pentru a-şi adapta corespunzător demersul la 
datele concrete ale situaţiei. Astfel, „persoana bilingvă (multilingvă) nu poate 
fi  cercetată, examinată niciodată cu aceleaşi instrumente de măsurare ca cea 
monolingvă şi nici prin comparare cu performanţele persoanelor monolingve” 
(Todor 2008: 83). Pentru a gestiona efi cient evaluarea competenţei orale, 
profesorul trebuie să stabilească iniţial, foarte clar, nivelul de competenţă 
al elevului evaluat. Nu se poate aprecia progresul elevului în absenţa unei 
foarte bune conştientizări a ceea ce poate/ştie elevul să facă în L2. O posibilă 
recomandare ar fi  ca, la începutul ciclului liceal, să se realizeze o evaluare 
iniţială (orală şi scrisă,) după modelul descris în Cadrul Comun de Referinţă, centrată pe stabilirea nivelului de 
competenţă a elevului în L2. Numai aşa, profesorul poate confi gura efi cient un demers obiectiv al evaluării, în 
special al competenţei de evaluare orală.

În lucrarea Didactica oralului (2007: 8), Mihaela Secrieru propune un asemenea demers, valabil şi pentru 
elevii vorbitori nativi de limba română, susţinând că „o evaluare efi cientă a exprimării orale se dezvoltă numai 
prin observarea regulată şi atentă a fi ecărui elev. În acest fel, profesorul va şti ce strategii de extindere a 
folosirii limbajului de către elev poate folosi. Fireşte, este o sarcină grea pentru un profesor stagiar şi care 
lucrează cu un colectiv mare de elevi, dar, din informaţii culese în timp, se poate constitui profi lul comunicativ 
al fi ecărui elev”:

I. Profesorul observă felul în care elevul:
 ■ vorbeşte şi ascultă;
 ■ participă la discuţii cu uşurinţă şi siguranţă;
 ■ povesteşte întâmplări hazlii din experienţa personală;
 ■ foloseşte limbajul adecvat situaţiei;
 ■ se implică în sarcina de lucru;
 ■ revine asupra ideilor, clarifi cându-le;
 ■ îşi exprimă sentimentele.

II. Profesorul observă elevul când este angajat în învăţarea cooperativă cu alţi parteneri, în cadrul unor 
grupuri mici sau în cadrul întregii clase. Profesorul urmăreşte felul în care elevul:

 ■ preia cuvântul;
 ■ construieşte pe o comunicare făcută anterior de alţii;
 ■ acceptă alte puncte de vedere;
 ■ mediază, aplanează confl icte;
 ■ sugerează noi piste ale discuţiei;
 ■ asociază informaţii noi cu cele vechi;
 ■ explorează şi pune întrebări;
 ■ modifi că şi adaptează idei;
 ■ dezvoltă situaţii imaginare;
 ■ iniţiază conversaţii cu profesorul;
 ■ acceptă sau adoptă rolul de lider al grupului.

III. Profesorul observă elevul în situaţii care implică şi o audienţă – prezentarea informaţiei, povestirea, 
demonstrarea unui experiment, argumentarea unei opinii etc. Profesorul, în aceste situaţii, urmăreşte felul în 
care elevul:

 ■ foloseşte registre adecvate;
 ■ reacţionează la felul în care audienţa receptează ce spune;

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
1. Ce strategii folosiţi 
pentru a îmbunătăţi 
competenţa de producere 
a mesajului oral la elevii 
dumneavoastră?
2. Cum puteţi exploata 
procesul de evaluare 
(în dimensiunile sale 
formativă şi sumativă) 
pentru realizarea acestui 
scop?
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 ■ prezintă informaţii;
 ■ transmite mesajul, aşa încât acesta să poată fi  auzit şi înţeles;
 ■ relatează evenimente sau experienţe;
 ■ convinge, argumentează, se apără;
 ■ dă instrucţiuni sau explicaţii;
 ■ povesteşte, rezumă;
 ■ înţelege efectele evenimentelor nonverbale în comunicarea orală (ritmul vorbirii, intonaţia, ritmul 

vocii, pauzele etc.).
Observarea continuă a elevilor, mai ales în ceea ce priveşte utilizarea de 

către ei a competenţei de comunicare orală, este extrem de difi cilă, însă poate 
avea rezultate extrem de concludente.

Situaţia particulară a elevilor care învaţă o limbă străină generează, 
uneori, activarea unui tip special de activitate: medierea, văzută ca proces în 
care locutorul joacă rolul de canal de comunicare între două sau mai multe 
persoane care nu pot comunica direct. Conform CECR (2003: 75), „în activităţile 
de mediere, utilizatorul limbii nu trebuie să-şi exprime gândurile, ci, pur şi 
simplu să joace rolul de intermediar între interlocutorii care nu reuşesc să se 
înţeleagă direct.”

Procesul medierii presupune existenţa următoarelor etape:
1. planifi carea: a dezvolta cunoştinţele anterioare, a localiza resursele, a 

pregăti un glosar, a lua în considerare nevoile interlocutorilor;
2. executarea: a anticipa (a prelucra datele care sosesc în timp ce se 

formulează ultima unitate, simultan şi în timp real), a înregistra posibilităţile 
şi echivalenţele, a umple lacunele;

3. evaluarea: a verifi ca congruenţa şi coerenţa celor două versiuni;
4. remedierea: a cizela cu ajutorul unor dicţionare, a consulta specialişti 

etc. 
Activităţile comunicative de mediere sunt (CECR 2003: 84):
a. traducerea – utilizatorul/elevul recepţionează un text de la un locutor 

într-o limbă sau un cod şi produce un text paralel într-o altă limbă sau un alt 
cod pentru altă persoană/ auditor.

b. interpretarea – utilizatorul/elevul joacă rolul de intermediar în 
cadrul unei activităţi interactive faţă în faţă între doi interlocutori care nu au 
în comun aceeaşi limbă sau acelaşi cod; el recepţionează un text într-o limbă şi 
produce alt text care îi corespunde celui original, în cealaltă limbă.

Evaluarea competenţei vorbirii în limba nematernă trebuie să aibă ca 
puncte de pornire modalităţile prin care elevii învaţă L2:

 ■ prin contactul direct cu situaţiile de utilizare autentică a unei limbi L2:
  comunicarea faţă în faţă cu locutorii nativi;
  ascultarea unor conversaţii la care ei nu participă;
  ascultarea de emisiuni radio, înregistrări etc.;
  ascultarea şi vizionarea de emisiuni şi filme televizate, înregistrări video 

etc.;
  utilizarea de soft-uri, CD-romuri etc.;
  participarea la forumuri on-line sau off-line;
  participarea la cursuri în care L2 este folosită ca limbă de predare.
 ■ prin contactul direct cu discursuri orale şi texte scrise selecţionate (adică 

progresive) în L2 („aflux inteligibil”);
 ■ prin participarea directă la o interacţiune comunicativă autentică în L2, de 

exemplu ca partener al unui interlocutor competent;
 ■ prin participarea la realizarea sarcinilor special concepute şi elaborate în L2 

(„aflux comprehensibil”);
 ■ prin învăţământul autonom (ghidat), urmărind obiectivele fixate şi utilizând 

materialul pedagogic disponibil;
 ■ printr-o combinaţie de prezentări, explicaţii, exerciţii (mecanice) şi activităţi 

de exploatare, toate în L2.

Exerciţii:
Lucraţi în grupuri!
Revedeţi metodele 
de îmbunătăţire a 
producerii de mesaj oral 
propuse de Secrieru. 
1. Cât de efi ciente credeţi 
că sunt acestea? Alegeţi, 
dintre toate sugestiile 
propuse, şase idei pe 
care le consideraţi cele 
mai efi ciente. 
2. Cât de fezabile 
credeţi că sunt metodele 
propuse, având în vedere 
condiţiile de lucru la 
clasă?

Exerciţii:
Lucraţi în grupuri!
Revedeţi modalităţile 
prin care elevii învaţă 
L2, listate mai sus, 
şi răspundeţi la 
următoarele întrebări:
1. Care dintre ele 
consideraţi că sunt cele 
mai adecvate pentru 
dezvoltarea competenţei 
de producere de mesaj 
oral la grupa de vârstă 
15-19 ani?
2. Pe care dintre ele le 
preferaţi în lucrul cu 
elevii dumneavoastră?
3. Care dintre ele 
consideraţi că se pot 
folosi şi în itemii de 
evaluare a competenţei 
de producere a unui 
mesaj oral?
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4.5.Factorii esenţiali ai producerii şi aplicării itemilor probelor orale

Evaluarea producerii de mesaj oral este, la fel ca situaţiile în care vorbirea se produce în viaţa de zi cu 
zi, strict dependentă de contextul de utilizare. Astfel, aspectele de care trebuie să se ţină seama în elaborarea 
itemilor corespunzători sunt (cf. CECR 2003: 46-49):

 ■ domeniile vieţii sociale (sferele de activitate sau centrele de interes): personal, public, profesional, 
educaţional etc.;

 ■ situaţiile externe: locul şi momentul în care se produce, instituţiile sau organismele, actorii (rolurile 
sociale pertinente în raportul lor cu elevul), evenimentele care au loc, operaţiile efectuate de către actori, 
textele întâlnite în cadrul situaţiei;

 ■ evaluarea competenţei de exprimare orală este, în mod categoric, dependentă de următoarele condiţii 
şi constrângeri (CECR 2003: 47):

  condiţii materiale: claritatea pronunţiei (dicţia), zgomotul ambiant (trenuri, avioane, perturbaţii 
atmosferice), interferenţe (stradă aglomerată, gălăgie), distorsiuni, condiţii meteorologice (frig, 
căldură);

  condiţii sociale: numărul de interlocutori şi gradul de familiaritate dintre ei, statutul relativ 
al participanţilor (superior, inferior), prezenţa/absenţa publicului, natura relaţiilor dintre 
participanţi (prietenie/duşmănie, cooperare);

  constrângeri diferite pentru locutor şi auditor (timp real), timp de pregătire, limite impuse 
asupra timpului acordat pentru luări de cuvânt şi interacţiuni;

  alte constrângeri: fi nanciare, angoasante (situaţie de examen) etc.
 ■ contextul mintal al elevilor – cadrul extern este interpretat şi fi ltrat de către utilizator în funcţie de 

următoarele caracteristici:
  aparatul perceptiv;
  mecanismele de atenţie;
  experienţa de durată care afectează: memoria, asociaţiile, 

conotaţiile;
  clasifi carea practică a obiectelor, a evenimentelor etc.;
  categoriile lingvistice ale limbii materne (L1).

 ■ altă categorie de factori este reprezentată de:
  intenţiile care determină comunicarea;
  fl uxul de gândire: ideile, sentimentele, impresiile;
  aşteptările (în lumina experienţelor anterioare);
  refl ecţia (deducţia, inducţia);
  nevoile, dorinţele, motivaţiile şi interesele care determină 

declanşarea actului de vorbire;
  condiţiile şi constrângerile care limitează alegerea acţiunii;
  starea de spirit (oboseală), sănătatea şi calităţile personale.

Factorii esenţiali în evaluarea probelor orale, din punctul de vedere al componentelor competenţei de 
comunicare orală (Pamfi l 2007: 91), sunt:

Parametrii fi şei de control şi evaluare
Conţinutul discursului 

oral Componenta verbală Componenta 
nonverbală

Componenta 
paraverbală

 ■ adecvarea la tema 
expunerii, a dialogului;

 ■ pertinenţa 
intervenţiilor;

 ■ claritatea ideilor, 
înlănţuirea lor logică etc. 

Dimensiunea 
lingvistică:

 ■ utilizarea corectă 
a aspectelor de ordin 
fonetic, lexical; aspecte 
de sintaxă a propoziţiei 
şi a frazei.
Dimensiunea textuală:

 ■ cunoaşterea şi 
utilizarea regulilor şi  
procedeelor care asigură 
organizarea generală a 
unui text: 

 ■ elemente chinestezice: 
privirea, atitudini 
corporale, mişcări, 
gesturi, expresia feţei;

 ■ poziţia locutorilor: 
modul de ocupare 
a locurilor, spaţiul 
personal, distanţele;

 ■ modul de 
amenajare a spaţiului 
şi a documentelor 
(dispunerea grafi celor,  
a foliilor, înregistrările, 
notele etc.)

 ■ vocea: calitate, 
melodicitate, debit, 
infl exiuni, intonaţie, 
pauze, respiraţie.

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Priviţi înregistrarea unei 
probe orale susţinute de 
câţiva studenţi străini 
la limba română şi 
caracterizaţi 
a. itemii probei; 
b. producţia studenţilor, 
în acord cu factorii 
enumeraţi în listele de 
mai sus.
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legătura dintre fraze, 
coerenţa între părţi, 
structura textuală 
narativă, descriptivă, 
argumentativă şi 
explicativă.
Dimensiunea discursivă:

 ■ cunoaşterea şi 
utilizarea regulilor 
şi procedeelor care 
determină folosirea limbii 
în context: utilizarea 
registrelor limbii, a 
normelor de interacţiune 
verbală, cunoaşterea 
parametrilor situaţiei de 
comunicare etc.

4.6. Tipuri de sarcini

Deoarece competenţa de comunicare se formează prin imitare şi se dezvoltă prin practică, fi nisându-se 
prin contactul cu diferite mesaje orale/discursuri, în elaborarea sarcinilor relevante pentru nivelul fi ecărui 
vorbitor, trebuie să se ţină cont de caracterul funcţional al limbii. De aceea, elevii trebuie să participe la 
activităţi care să simuleze situaţiile din viaţa reală. Marilena Pavelescu prezintă o listă lungă de activităţi/
sarcini, menite să dezvolte competenţa de producere a unui mesaj oral (2010: 118-153):

 ■ jocul de rol, prin care se exersează diverse acte de vorbire: felicitare, propunere, critică etc.;
 ■ jocuri verbale, de asociere: cascada cuvintelor;
 ■ exerciţii de reformulare a spuselor celorlalţi;
 ■ dezbateri pe teme de interes pentru elevi;
 ■ povestirea după imagini;
 ■ susţinerea unui monolog, în care elevii trebuie să explice cum funcţionează un obiect, instrument sau 

care sunt regulile unui joc pe calculator etc.;
 ■ povestirea unui fi lm, a unei acţiuni proprii, reale sau imaginare;
 ■ descrierea unui vis, ideal, scop;
 ■ exprimarea unei cereri, a unui îndemn etc.;
 ■ conversaţia (telefonică, directă);
 ■ masa rotundă;
 ■ interviul;
 ■ intervenţia;
 ■ dialogul (formal şi informal).

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Priviţi tipurile de activităţi listate mai sus. Faceţi o listă a exerciţiilor pe care nu le-aţi folosit deloc sau pe 
care le-aţi folosit foarte puţin ca exerciţiile de evaluare/în timpul orelor de curs. Credeţi în continuare că 
ele sunt puţin efi ciente în procesul de testare a competenţei de producere a mesajului oral? Comparaţi 
răspunsurile dumneavoastră cu cele ale altor grupuri.

Examinarea se poate organiza într-unul dintre următoarele formate:
1. Interviul. În viziunea lui A. Hughes (2003: 113-129), este „cel mai comun format al testării interacţiunii 

orale. În forma sa tradiţională, interviul are cel puţin un potenţial dezavantaj serios: relaţia dintre evaluator 
şi candidat. Elevul îi vorbeşte, de obicei, evaluatorului, ca unui superior şi nu doreşte să preia iniţiativa. 
Drept urmare, se obţine doar un singur stil de vorbire şi multe funcţii (precum solicitarea de informaţii) nu se 
regăsesc în prestaţia elevului. Pentru atenuarea acestei probleme, poate fi  introdusă o varietate de tehnici de 
obţinere a informaţiilor, după cum urmează:

a. întrebări şi cereri de informaţii:
 ■ de tip da sau nu: trebuie evitate, exceptând partea de început a interviului, timpul de încălzire a 

candidatului (de exemplu: Poţi să-mi explici cum/de ce ..........? Poţi să-mi spui ce crezi despre .......... ?);
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 ■ solicitare de  elaborare: Ce vrei să spui, mai exact? Poţi să explici mai detaliat? Ce ar reprezenta un bun 
exemplu pentru asta? Spune-mi mai mult despre....;

 ■ neînţelegerea aparentă: e utilizată atunci când profesorul, în realitate, nu e sigur de ceea ce vrea să 
spună elevul, dar poate fi  folosită şi ca să vadă dacă acesta poate face faţă situaţiei de a fi  nevoit să dea 
lămuriri. Intervievatorul poate spune, de exemplu: Îmi pare rău, dar nu înţeleg exact ce vrei să spui.;

 ■ invitaţia de a pune întrebări: E ceva ce vrei să mă întrebi?;
 ■ întreruperea: pentru a vedea cum se descurcă elevul în această situaţie;
 ■ schimbarea bruscă a temei: pentru a vedea cum se descurcă elevul în această situaţie.

b. imagini: 
 ■ imaginile singulare sunt utile în realizarea descrierilor;
 ■ seriile de imagini (sau secvenţele video) formează o bază naturală pentru naraţiune.

c. jocul de rol:
Elevilor li se poate solicita să-şi asume un rol într-o situaţie particulară, fapt ce permite activarea altor 

funcţii ale limbajului. Activitatea se poate realiza în următoarele forme:
 ■ o serie de cerinţe scurte:

exemplu: Un prieten te invită la o petrecere, într-o seară în care tu vrei să stai acasă pentru a viziona ultimul 
episod al unui serial. Mulţumeşte-i prietenului (interpretat de evaluator) şi refuză politicos invitaţia.

 ■ un schimb mai îndelungat de replici:
exemplu: Vrei ca mama ta sau tatăl tău (interpretaţi de evaluator) să-ţi mărească suma banilor de buzunar. El/ea 

se opune ideii. Încearcă să îl/o determini să se răzgândească.
exemplu: Vrei să zbori din Londra la Paris în 13 martie şi să te întorci o săptămână mai târziu. Obţine toate 

informaţiile de care ai nevoie pentru a-ţi alege zborurile de la agentul de turism (interpretat de evaluator).
Obiectivul este acela de a obţine un limbaj ”natural” şi de a-l face pe elev să uite că e evaluat.

2. Interacţiunea cu ceilalţi elevi (dialogul). Conform aceluiaşi autor, această activitate presupune 
avantajul de a genera limbaj specifi c schimburilor de replici între egali. Prin intermediul său, se obţin, în 
general, „performanţe mai bune, deoarece candidaţii se pot simţi mai încrezători decât atunci când au de-a 
face cu cineva dominant, cu acel intervievator omniscient. Există o problemă, însă. E posibil ca prestaţia unui 
candidat să fi e infl uenţată de partenerul de dialog. De exemplu, un candidat mai asertiv şi mai insensibil poate 
domina, nepermiţându-i celuilalt să arate ce poate face. De aceea, perechile trebuie alese cu atenţie, pe cât 
posibil. În general, nu e recomandabil să se evalueze mai mult de doi candidaţi în interacţiune” (Hughes 2003: 
120-121). Tehnicile posibile sunt (122-129):

a. discuţia:
 ■ stabilirea unei sarcini care să presupună discuţia între doi candidaţi;
 ■ cerinţele le pot solicita candidaţilor să continue o discuţie, să ia o decizie etc.

b. jocul de rol:
Poate fi  susţinut de cei doi candidaţi, cu evaluatorul pe post de observator. 

3. Răspunsurile la înregistrările audio sau video
 ■ acest format semi-direct trebuie să confere fi delitate evaluării;
 ■ de asemenea, poate fi  o formă economică de evaluare, dacă există un laborator lingvistic, întrucât pot 
fi  evaluaţi mulţi elevi în acelaşi timp;

 ■ dezavantajul este că formatul nu e fl exibil; nu există nicio formă de a urmări îndeaproape răspunsurile 
candidaţilor.

Exemple de tehnici specifi ce:
a. situaţiile descriptive:
Te plimbi prin oraş, într-o zi şi întâlneşti doi prieteni despre care erai sigur că s-au mutat în altă ţară. Ce le spui?

b.răspunsuri pe baza unor afi rmaţii  izolate:
„Candidatul ascultă: Din păcate, încă nu am reuşit să-ţi repar calculatorul. Scuze.” sau „E un fi lm bun 

la cinema în seara asta.”

c. conversaţia simulată:
Candidatului i se dau informaţii despre o piesă pe care se presupune că vrea s-o vadă, dar nu de unul singur. 

Candidatului i se spune să vorbească la telefon cu o prietenă, Ana, şi s-o roage să meargă la teatru. Elevul trebuie să 
răspundă întrebărilor ei. Candidatul ascultă:
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Ana: Salut! Cu ce te pot ajuta?
Ana: Stai puţin. Care este titlul piesei şi de cine e scrisă?
Ana: N-am auzit de ea. Când este?
Ana: Îmi pare rău că trebuie s-o spun, dar sper că nu costă foarte mult.
Ana: Ei bine, în ce seară vrei să mergem şi cât eşti dispus să plăteşti?
Ana: E bine. Va fi  o seară reuşită. Pa!

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Propuneţi doi itemi de evaluare pentru fi ecare dintre cele trei formate de exerciţii prezentate mai sus. 

IDEI DE LUAT ACASĂ

În evaluarea competenţei de producere a mesajului oral la grupa de vârstă 15-19 ani:

  utilizaţi grilele din CECR sau alcătuiţi altele noi, în funcţie de răspunsul aşteptat de la elev, 
pentru a asigura maximă obiectivitate în procesul evaluativ; 

  aveţi în vedere nu doar competenţa lingvistică a elevilor, ci şi competenţa sociolingvistică şi 
pragmatică;

  aplicaţi şi itemi conversaţionali, nu doar de tip monolog, pentru a avea o imagine completă 
asupra abilităţilor comunicative ale elevului;

  ţineţi cont de particularităţile vorbirii, prin comparaţie cu scrierea, acordând atenţie aspectelor 
ce privesc pronunţia, fl uenţa, abilităţile de transmitere a mesajului;

  selectaţi, pentru evaluare, itemi care presupun contexte cât mai apropiate de situaţiile reale de 
comunicare, pentru a evita situaţiile artifi ciale, nerelevante pentru utilizarea limbii într-un cadru 
fi resc, natural şi comun;

  ţineţi cont de particularităţile care diferenţiază producerea orală în L2, prin comparaţie cu L1;

  folosiţi sarcini adecvate la particularităţile de vârstă ale elevilor, productive, valide, cu cerinţe 
clar formulate;

  asiguraţi condiţii de evaluare cât mai bune pentru candidaţi, încercând să reduceţi din stresul 
inerent oricărei examinări, mai ales atunci când e vorba de o examinare orală.
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TEST

A. Completaţi spaţiile libere din segmentele de mai jos:

1. Indicaţiile pentru crearea unui test (Arthur Hughes 2003):
a. specifi că toate ........................................... posibile; 
b. include un .............................. reprezentativ al conţinutului specifi cat în momentul 
stabilirii sarcinilor;
c. alege tehnicile potrivite: ........................., interacţiunea cu ceilalţi elevi, răspunsuri la 
stimuli înregistraţi audio sau video etc.;
d. .................................. şi structurează cu atenţie testarea;
e. creează o scală adecvată de ................................ . 

2. Criteriile reprezentative pentru evaluarea competenţei discursive:
a. supleţea;
b. ..........................................................;
c. ......................................................... . 

3. Etapele construcţiei unui discurs comun:
a. planifi carea
b. .................................
c. .................................
d. remedierea.

B. Alegeţi varianta corectă:

1. În grila descriptorilor pentru proba de comunicare orală, următoarea formulare: „exprimă şi 
susţine un punct de vedere personal” corespunde califi cativului:

a. utilizator mediu.
b. utilizator avansat.
c. utilizator experimentat.

2. În echivalarea dintre clasele liceale şi nivelurile de competenţă CECR, realizată în cadrul 
proiectului nostru, nivelul C1 corespunde clasei

a. a IX-a.
b. a X-a.
c. a XII-a. 

C. Scrieţi: 

a. Cel puţin şase dintre cele paisprezece categorii pertinente din CECR, care pot fi  specifi cate 
ulterior, în vederea creării de itemi pentru evaluarea competenţei de producere orală:

...............................................                        ...............................................

...............................................                        ...............................................

...............................................                        ...............................................
b. Cel puţin doi factori care diferenţiază evaluarea producerii orale de evaluarea producerii scrise:

...............................................                        ...............................................
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5. Evaluarea competenţei de 
producere a mesajului scris - 

Scrierea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să operaţi cu descriptorii grilei CECR privind competenţa 
de producere a mesajului scris, corelând nivelurile acesteia cu 
cunoştinţele pe care elevii ar trebui să le aibă la fi nalul ciclului 
inferior, respectiv al ciclului superior liceal;

 ■ să sesizaţi problemele pe care le presupune evaluarea 
competenţei de producere a mesajului scris, prin comparaţie cu 
cea de producere a unui text oral;

 ■ să identifi caţi diferenţele dintre L1 şi L2, din punctul de vedere 
al evaluării competenţei de producere a textului scris;

 ■ să apreciaţi variabilele ce afectează producerea textului scris şi 
evaluarea competenţei corespunzătoare; 

 ■ să selectaţi formatul cel mai adecvat de evaluare a competenţei 
de producere a textului scris, pentru grupa de vârstă 15-19 ani;

 ■ să identifi caţi câteva probleme legate de evaluarea competenţei 
de producere a textului argumentativ.

 ■ să optimizaţi evaluarea scrierii la elevii pentru care limba română 
este limba a doua;

 ■ să evaluaţi competenţa scrierii, în funcţie de tipologia şi specifi cul 
textelor.
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5.1. Abordări în evaluarea competenţei de producere a mesajului scris 

Teme de refl ecţie:
Încercaţi să răspundeţi la întrebările de mai jos :
1. Care sunt calităţile pe care le consideraţi relevante atunci când evaluaţi capacitatea elevilor de a se 
exprima în scris?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2. Ce criterii sunt cele mai potrivite în procesul de evaluare a producţiilor scrise? Care sunt factorii în 
funcţie de care pot varia acestea?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

În sistemul de învăţământ românesc, la nivel liceal, programele şcolare surprind formarea competenţei 
de producere a mesajului scris, indiferent de etnia elevului, astfel:

 ■ Competenţe generale:
  utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în 

diferite situaţii de comunicare;
  argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

 ■ Valori şi atitudini:
  cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de 

comunicare;
  cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural;
  dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală.

 ■ Competenţe specifi ce:

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
1.3. exprimarea orală sau 
în scris a propriilor reacţii 
şi opinii privind textele 
receptate;

1.4. redactarea unor 
compoziţii despre textele 
studiate şi alcătuirea unor 
texte funcţionale sau a 
unor proiecte;

1.2. utilizarea achiziţiilor 
lingvistice, cu accent pe 
aspectele normative;

1.2. utilizarea  achiziţiilor 
lingvistice, cu accent 
pe aspectele normative, 
cu explicarea rolului 
acestora în reliefarea 
mesajului;

1.4. redactarea unor texte 
diverse;

1.5. utilizarea, în 
exprimarea proprie, a 
normelor ortografi ce, 
ortoepice, de punctuaţie, 
morfo-sintactice şi 
folosirea adecvată 
a unităţilor lexico-
semantice, compatibile cu 
situaţia de comunicare;

1.4. utilizarea adecvată a 
tehnicilor de redactare;

1.4. utilizarea adecvată a 
tehnicilor de redactare, 
în vederea realizării unei 
comunicări efi ciente şi 
personalizate;

1.5. utilizarea corectă 
şi adecvată a formelor 
exprimării orale şi scrise, 
în diverse situaţii de 
comunicare;

3.3. elaborarea unei 
argumentări orale sau 
scrise pe baza textelor 
studiate;

4.1. utilizarea 
tehnicilor şi strategiilor 
argumentative, în situaţii 
de comunicare diverse 
(scrise sau orale);

4.1. adecvarea 
tehnicilor şi strategiilor 
argumentative la situaţii 
de comunicare diverse 
(scrise sau orale);

2.7. compararea 
limbajului cinematografi c 
cu acela al textului scris;
3.3. argumentarea unui 
punct de vedere privind 
textele studiate.
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La nivelul conţinuturilor, evoluţia achiziţională e detaliată pentru clasele din ciclul inferior al liceului, 
iar, pentru cele din ciclul superior, sunt specifi cate doar elementele adăugate:

Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a
1.2. Exprimarea scrisă:

 ■ tipuri de texte: 
relatarea unei experienţe 
personale, descriere, 
argumentare, rezumat, 
caracterizare de personaj, 
povestire*, fi şe de lectură, 
jurnal de lectură, referat, 
eseu structurat, eseu liber, 
ştiri, anunţuri publicitare, 
corespondenţă privată 
şi ofi cială, formulare 
tipizate;

 ■ etapele redactării 
(pregătirea/
documentarea, alcătuirea 
planului de idei, 
redactarea, verifi carea şi 
corectarea, forma fi nală);

 ■ reguli generale în 
redactare (structurarea 
textului, adecvare la 
situaţie – de exemplu, 
cerinţele privind tema 
textului, limita de spaţiu 
etc., adecvare stilistică, 
aşezare în pagină, 
lizibilitate);

 ■ etape şi reguli specifi ce 
de redactare în funcţie de 
tipul de text.
1.3. Niveluri de 
constituire a mesajului:
Fonetic, ortografi c şi de 
punctuaţie:

 ■ pronunţarea 
corectă: pronunţarea 
neologismelor (hiat, 
diftong, accent), evitarea 
cacofoniei;

 ■ scrierea corectă a 
cuvintelor (în special a 
neologismelor)*;

 ■ scrierea cu majusculă;
 ■ despărţirea cuvintelor 

în silabe;
 ■ folosirea corectă a 

semnelor de ortografi e şi 
de punctuaţie.
Morfosintactic:

 ■ folosirea corectă a 
formelor fl exionare 
(de exemplu, pluralul 
substantivelor, articularea 
substantivelor, forme

1.2. Exprimarea scrisă:
 ■ tipuri de texte: 

rezumat, caracterizare de 
personaj, eseu structurat 
şi eseu liber (actualizare), 
comentariu, analiză, 
**sinteză, **paralelă;

 ■ cerere, proces-verbal, 
curriculum vitae, 
scrisoare de intenţie, 
scrisoare în format 
electronic, *alte texte 
specifi ce domeniului de 
specializare;

 ■ proiecte.
1.3. Niveluri de 
constituire a mesajului 
în comunicarea orală şi 
scrisă
Fonetic, ortografi c şi de 
punctuaţie:

 ■ pronunţarea corectă 
(pronunţarea şi scrierea 
corectă a numelor proprii, 
evitarea pronunţiilor 
hipercorecte);

 ■ pronunţarea nuanţată 
(ton, pauză, intonaţie);

 ■ norme ortografi ce şi de 
punctuaţie;
Morfosintactic:

 ■ folosirea corectă a 
formelor fl exionare 
(forme fl exionare ale 
verbului, adjective fără 
grade de comparaţie, 
numerale etc.);

 ■ utilizarea corectă a 
elementelor de relaţie 
(prepoziţii, conjuncţii, 
pronume relative etc.);
Lexico-semantic:

 ■ utilizarea corectă şi 
adecvată a sensurilor 
pe care le au cuvintele 
în context (mai ales 
neologismele);

 ■ utilizarea variantelor 
lexicale literare;

 ■ utilizarea corectă a 
unităţilor frazeologice;

 ■ etimologia populară, 
hipercorectitudinea;

 ■ sens denotativ, sensuri 
conotative;

Conţinuturi din 
domeniul limbă şi 
comunicare:

 ■ norma literară – 
aspecte evolutive;

 ■ uzul diversifi cat al 
limbii literare;

 ■ variante literare libere;
 ■ registre stilistice;
 ■ neologisme 

împrumutate sau formate 
în interiorul limbii;

 ■ variante ortoepice, 
ortografi ce şi morfologice.
De asemenea, se vor 
actualiza achiziţiile 
anterioare ce pot sprijini 
demersul de înţelegere 
şi interpretare a textelor 
literare studiate:

 ■ denotaţie şi conotaţie; 
sensurile cuvintelor în 
context;

 ■ expresivitatea unor 
structuri morfologice şi 
sintactice;

 ■ fi guri de stil şi 
procedee de expresivitate;

 ■ ** Fonetică, vocabular, 
morfologie (recapitularea 
şi sistematizarea 
achiziţiilor din gimnaziu).
Sintaxa va intra la clasa a 
XI-a doar în curriculumul 
diferenţiat al profi lului 
pedagogic, specializarea 
învăţător-educatoare, 
celelalte specializări urmând 
să aibă în vedere acest 
capitol în clasa a XII-a.

 ■ Comunicare orală şi 
scrisă (Singurul element 
nou al acestui domeniu 
faţă de programele 
anterioare este cel 
privitor la tehnicile de 
documentare. Celelalte 
conţinuturi au fost deja 
parcurse în anii anteriori, 
aşa încât acum vor fi  
exersate în contexte noi):

Conţinuturi din 
domeniul limbă si 
comunicare:

 ■ norma literară – 
aspecte evolutive; 
variante literare libere;

 ■ exprimare corectă 
si nuanţată: evitarea 
anacolutului, a 
confuziilor paronimice, 
a pleonasmului şi a 
tautologiei, a cacofoniei; 
adecvare/ inadecvare 
stilistică;

 ■ punctuaţia şi 
justifi cările ei sintactice şi 
stilistice. 
De asemenea, se vor 
actualiza achiziţiile 
anterioare, ce pot sprijini 
demersul de înţelegere 
şi interpretare a textelor 
literare studiate:

 ■ denotaţie şi conotaţie; 
sensurile cuvintelor în 
context;

 ■ fi guri de stil şi 
procedee de expresivitate;

 ■ ** sintaxă 
(recapitularea şi 
sistematizarea achiziţiilor 
din gimnaziu).
Ca elemente noi de 
conţinut, pentru CD tip 
A, se recomandă:

 ■ *deixis, *anaforă;
 ■ *noutăţi în conceperea 

Gramaticii Academiei.
Se vor actualiza, în 
contexte noi, următoarele 
achiziţii din domeniul 
comunicării orale şi 
scrise:

 ■ tehnici de 
documentare pentru 
realizarea investigaţiilor, 
a proiectelor având ca 
obiect studii de caz sau 
dezbateri;

 ■ eseul structurat şi 
eseul liber – etape ale 
redactării;

 ■ argumentare;
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cazuale etc.);
 ■ folosirea corectă a 

acordului gramatical 
(între predicat şi subiect 
- acordul logic, acordul 
prin atracţie; acordul 
atributului cu partea de 
vorbire determinată);

 ■ evitarea anacolutului.
Lexico-semantic:

 ■ cunoaşterea sensului 
corect al cuvintelor (în 
special al neologismelor);

 ■ folosirea adecvată a 
cuvintelor în context;

 ■ erori semantice: 
pleonasmul, tautologia, 
confuzia paronimică;

 ■ utilizarea corectă 
a derivatelor şi a 
compuselor (prefi xe, 
sufi xe, prefi xoide, 
sufi xoide);

 ■ schimbarea categoriei 
gramaticale;

 ■ cunoaşterea relaţiilor 
semantice (sinonimie, 
antonimie, polisemie; 
omonimie) şi actualizarea 
lor în context.
Stilistico-textual:

 ■ adecvarea registrelor 
stilistice (standard, 
colocvial, specializat etc.) 
la situaţia de comunicare;

 ■ coerenţă şi coeziune în 
exprimarea orală şi scrisă;

 ■ tipuri de texte şi 
structura acestora: 
narativ, descriptiv, 
informativ, argumentativ.
Nonverbal şi paraverbal.

Stilistico-textual:
 ■ stilurile funcţionale 

adecvate situaţiei de 
comunicare;

 ■ limbaj standard, limbaj 
literar, limbaj colocvial, 
limbaj popular, limbaj 
regional, limbaj arhaic;

 ■ argou, jargon;
 ■ stil direct şi stil 

indirect, stil indirect liber;
 ■ **calităţile generale şi 

particulare ale stilului: 
claritate, proprietate, 
precizie, puritate,

 ■ corectitudine, variaţie 
stilistică, simetrie, 
naturaleţe, cursivitate, 
eufonie;

 ■ **tipuri de frazare în 
funcţie de tipul de text 
(concizie, prolixitate, 
organizarea discursului 
prin parataxă sau prin 
hipotaxă etc.);
Nonverbal şi paraverbal:

 ■ rolul elementelor 
nonverbale şi paraverbale 
în comunicarea orală: 
privire, gestică, mimică;

 ■ spaţiul dintre 
persoanele care 
comunică, tonalitate, 
ritmul vorbirii etc.

 ■ tehnici de 
documentare pentru 
realizarea investigaţiilor, 
a proiectelor având ca 
obiect studii de caz sau 
dezbateri;

 ■ eseul structurat şi 
eseul liber – etape ale 
redactării;

 ■ structuri discursive 
în textele literare şi 
nonliterare (narativ, 
descriptiv, argumentativ, 
informativ);

 ■ tehnici ale 
argumentării;

 ■ limbaje de 
specialitate** (folosite 
în texte didactice, 
administrative sau 
teologice).

 ■ *prezentarea operei 
autorului preferat, 
*scrierea unei prefeţe 
pentru cartea preferată;

 ■ **limbaje de 
specialitate.
Se vor aborda, ca 
elemente noi de conţinut, 
următoarele:

 ■ tipuri de discurs: 
publicistic, politic.

Exerciţii:
Lucraţi în perechi! 
1. Observaţi tipurile de texte din tabelul de mai sus. Faceţi o listă cu cele care apar cel mai frecvent în 
cerinţele examenelor de bacalaureat (5 unităţi). În ce măsură trebuie să conteze această frecvenţă atunci 
când producerea scrisă este exersată în timpul orelor de curs? Credeţi că acestea ar trebui practicate mai 
mult pentru ca elevii să fi e cât mai bine pregătiţi pentru examenul fi nal? 
2. Care consideraţi că sunt, din punctul de vedere al utilizării în viaţa de zi cu zi, textele cele mai utile 
pentru elevi/angajaţi într-o instituţie sau companie?

În ceea ce priveşte evaluarea conţinuturilor şi a competenţelor, sugestiile metodologice pentru 
examinare sunt redate astfel: „Diversifi carea metodelor şi instrumentelor de evaluare. O efi cienţă sporită a învăţării 
decurge şi din tipurile de evaluare folosite în procesul didactic. Este recomandabil ca profesorii să folosească 
în mod adecvat scopurilor educaţionale toate tipurile de evaluare: iniţială, continuă şi sumativă; de proces, 
de produs şi de progres. De asemenea, pentru a face învăţarea mai atractivă pentru elevi, se pot folosi metode 
şi instrumente complementare de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, investigaţia, 
referatul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. Pentru exemple şi sugestii, se poate consulta volumul Ghid de 
evaluare. Limba şi literatura română, Bucureşti, Editura Aramis, 2001, elaborat de Serviciul Naţional de Evaluare 
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şi Examinare” (Programa şcolară - Limba şi literatura română, clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului 2009: 12).
Evaluarea normativă a competenţei de producere a mesajului scris, la elevii cu vârste cuprinse între 

15 şi 19 ani, se realizează în România, în conformitate cu prezenta Lege a Educaţiei Naţionale, doar în cadrul 
examenului de bacalaureat de la fi nele ciclului superior al liceului, competenţele de evaluat fi ind aceleaşi cu 
cele din clasele liceale:

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare
1.2. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare 
în elaborarea unor texte diverse
Conţinuturi:

 ■ reguli generale în redactare (structurarea textului, adecvarea la cerinţa de redactare, adecvare stilistică, 
aşezare în pagină, lizibilitate); 

 ■ relatarea unei experienţe personale, descriere, povestire, argumentare, ştiri, anunţuri publicitare, 
corespondenţă privată şi ofi cială; cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare de intenţie, scrisoarea în 
format electronic (e-mail); 

 ■ exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare, 
argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu structurat, eseu 
liber/nestructurat; 

 ■ modalităţi de indicare a bibliografi ei, normele citării; 
 ■ normele limbii literare la nivelurile: ortografi c şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-

textual.
1.5. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise, cu 
explicarea rolului acestora în construirea mesajului
Conţinuturi:

 ■ componentele şi funcţiile actului de comunicare;
 ■ niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic, ortografi c şi de punctuaţie, morfosintactic, 

lexico-semantic, stilistico-textual, nonverbal şi paraverbal;
 ■ normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic, ortoepic, ortografi c şi de punctuaţie, morfosintactic, 

lexico-semantic, stilistico-textual;
 ■ tipuri textuale şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ;
 ■ discursul politic, discursul publicistic;
 ■ rolul verbelor în naraţiune; rolul adjectivelor în descriere.

4. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
4.2. Argumentarea unui punct de vedere privind textele literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere
Conţinuturi:

 ■ verbe evaluative, adverbe de mod/predicative, ca mărci ale subiectivităţii evaluative, cuvinte cu rol 
argumentativ, structuri sintactice în argumentare; 

 ■ construcţia discursului argumentativ: structuri specifi ce, conectori, tehnici argumentative; 
 ■ eseul argumentativ.

4.3. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecăţi proprii
Conţinuturi:

 ■ textul critic (recenzia, cronica literară, eseul, studiul critic) în raport cu textul discutat; 
 ■ interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară; 
 ■ eseul structurat, eseul liber.

Exerciţiu:
Lucraţi în patru grupuri!
Fiecare dintre grupuri va folosi un manual de la o clasă de liceu (a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a). Verifi caţi care 
dintre tipurile de texte prezentate în tabelul de mai sunt tratate şi exemplifi cate în manuale. Este normal 
ca unele dintre ele să lipsească? Cum procedaţi, în acest caz, la clasă, pentru a acoperi cât mai multe dintre 
conţinuturile ce urmează a fi  testate? Vă axaţi în special pe programa şcolară, pe programa de bacalaureat 
sau pe conţinutul manualelor?
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Alina Pamfi l prezintă trei abordări ale competenţei scripturale, defi nite de Le Bouffant ca: abordarea 
„expresivă”, abordarea „socializatoare” şi abordarea „metodică” (2007: 95-96):

A. Abordarea „metodică” se constituie ca o prelungire a perspectivei tradiţionale, atribuind scrierii 
valoarea de activitate intelectuală esenţială, ce asigură accesul elevilor la formele culturii majore. Perspectiva 
vizează structurarea scenariilor didactice prin focalizare asupra formării competenţelor scripturale 
fundamentale; ele ne permit: să vorbim despre lume, să o reprezentăm, să o interpretăm. Speciile vizate de 
abordarea metodică – rezumatul, argumentarea, descrierea, textul explicativ, comentariul – accentuează 
funcţia referenţială şi/sau pe cea conativă a limbajului.

Metodologia activităţilor orientate înspre redactarea unor astfel de texte presupune:
1. înţelegerea şi asimilarea tiparelor textuale consacrate şi
2. asimilarea unor strategii de redactare, desfăşurate după modelul canonic al celor cinci etape 

consecutive:
a. planifi carea – include activităţi de recuperare şi structurare a cunoştinţelor;
b. textualizarea – activităţi de linearizare a cunoştinţelor recuperate şi redactarea propriu-zisă;
c. relectura sau revizuirea – reluarea textului în vederea ameliorării şi a fi nalizării redactării;
d. controlul – presupune un demers evaluativ şi refl exiv asupra întregului proces, demers ale cărui 

concluzii pot determina reveniri asupra textului şi pot infl uenţa activităţi viitoare.

B. Abordarea expresivă atribuie scrierii valoarea de activitate esenţială în procesul de dezvoltare 
personală a elevului; didactica integrează problematica subiectului – a celui care scrie - şi reformulează 
problema producerii de text, în termenii unui proces prin excelenţă creativ:

 ■ scrierea de text literar 
 ■ structurarea unor naraţiuni personale
 ■ compunerea de jurnale

} accentele cad asupra cizelării funcţiei expresive şi 
poetice a limbajului.

Metodologia structurării unor asemenea demersuri presupune renunţarea la modelul celor cinci etape 
consecutive. Infl uenţată de genetica textuală, didactica structurează modele de redactare suple, ce cuprind 
următoarele etape:

a. scrierea liberă – notarea într-o ordine aleatorie a ideilor şi sentimentelor generate de temă;
b. seria rescrierilor – ciorne succesive, în cadrul cărora planifi carea, textualizarea şi revizuirea coexistă;
c. corectarea variantei fi nale şi editarea ei.

C. Abordarea socializatoare conferă scrierii funcţia de instrument al integrării şi reuşitei sociale; elevul 
devine actor social, implicat în procesul de redactare, proces ancorat într-o situaţie de comunicare autentică 
(non-didactică). Această perspectivă are meritul de a insista asupra aspectelor pragmatice ale situaţiei de 
producere de text şi este în acord cu diversifi carea tipurilor de text non-fi cţional: cerere, telegramă, instrucţiuni, 
text documentar, invitaţii, proces-verbal, curriculum vitae etc. (Pamfi l 2007: 95-96).

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Care dintre cele trei abordări prezentate mai sus vi se pare cea mai adecvată pentru lucrul în clasă? Puteţi 
să folosiţi abordarea pe care o preferaţi? Dacă nu, care sunt motivele?

D. O abordare extrem de sistematizată şi de responsabilă este cea elaborată de Comitetul Director 
pentru Educaţie, Diviziunea Politici Lingvistice, Strasbourg în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi 
(CECR). Sunt propuse şase niveluri comune de referinţă pentru evaluarea competenţei de comunicare într-o 
limbă străină, acestea putând fi  implementate şi în predarea/evaluarea limbii române pentru elevii de altă 
etnie decât cea română.

Nivelul comun de referinţă

Utilizator 
elementar

A1
introductiv sau 
de descoperire

Elevul poate să utilizeze expresii familiare şi cotidiene, 
precum şi enunţuri simple, care vizează satisfacerea 
nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte 
pe cineva, poate să formuleze şi să răspundă la întrebări 
referitoare la detalii personale, ca, de exemplu, unde 
locuieşte, persoane cunoscute, lucruri care-i aparţin etc. 
Poate să comunice, într-un mod simplu, cu condiţia ca 
interlocutorul să vorbească rar şi clar şi să fie cooperant.
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A2
intermediar sau 
de supravieţuire

Poate să înţeleagă fraze izolate şi expresii frecvent folosite 
în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informaţii 
personale şi familiale simple, cumpărături, mediul 
înconjurător apropiat, activitatea profesională). Poate să 
comunice în situaţii simple şi obişnuite, care nu solicită 
decât un schimb de informaţii simplu şi direct, referitoare 
la subiecte familiare şi obişnuite. Poate să descrie, cu 
mijloace simple, formaţia sa profesională, mediul său 
înconjurător apropiat şi să evoce subiecte care corespund  
nevoilor sale imediate.

Utilizator 
independent

B1
Nivel-prag sau 
independent

Poate să înţeleagă elementele esenţiale când este folosit 
un limbaj standard clar pe teme familiare, întâlnite 
uzual, legate de muncă, şcoală, timpul liber etc. Poate 
să se descurce în majoritatea situaţiilor survenite în 
timpul unei călătorii, într-o regiune unde este vorbită 
limba. Poate să producă un discurs simplu şi coerent 
pe teme familiare şi din domeniile sale de interes. Poate 
să relateze un eveniment, o experienţă sau un vis, să 
descrie o speranţă sau un scop şi să expună, pe scurt, 
argumentele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei 
idei.

B2
Avansat sau 
independent

Poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe 
teme concrete sau abstracte, inclusiv în discuţii tehnice, 
în specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit 
grad de spontaneitate şi de fluenţă, încât conversaţia cu 
un locutor nativ să nu presupună efort pentru niciunul 
dintre interlocutori. Poate să se exprime clar şi detaliat 
asupra unei game largi de subiecte, poate să-şi expună 
opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând 
avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

Utilizator 
experimentat

C1
Autonom

Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi 
complicate şi să sesizeze semnificaţiile implicite. 
Poate să se exprime spontan şi fluent, fără a fi obligat 
aparent să-şi caute cuvintele. Poate să utilizeze 
limba cu eficacitate şi cu supleţe în viaţa socială, 
profesională sau academică. Poate să se exprime, 
asupra unor teme complexe, într-un mod clar şi bine 
structurat, demonstrând că stăpâneşte instrumentele de 
organizare, de structurare şi de coeziune a discursului.

C2
Măiestrie sau 
perfecţiune

Poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citeşte 
sau aude. Poate să restituie anumite fapte şi argumente 
din diverse surse scrise sau orale, rezumându-le în mod 
coerent. Poate să se exprime spontan, foarte fluent şi cu 
precizie şi poate să distingă nuanţe fine de sens legate 
de subiecte complexe.

Temă de refl ecţie:
Credeţi că CECR poate constitui o grilă de evaluare potrivită pentru evaluarea competenţei de producere 
scrisă, în cazul elevilor dumneavoastră? De ce (nu)? Ce (alte) tipuri de grile obişnuiţi să folosiţi la clasă în 
evaluarea acestei competenţe?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................



Unitatea 1

138

Reamintim aici echivalarea propusă, în cadrul 
proiectului nostru, la secţiunea evaluare, între nivelul 
C1 (cf. CECR) şi fi nalul clasei a X-a de studiu, respectiv, 
între nivelul C2 şi fi nalul clasei a XII-a - când elevul ar 
trebui, aşadar, să atingă nivelul maxim de competenţă 
măsurabil în sistemul de evaluare. Menţionăm că 
această echivalare poate fi  susţinută şi din interiorul 
sistemului ofi cial de învăţământ, dat fi ind faptul că, în 
cadrul examenului de bacalaureat, elevii pentru care limba română nu este limbă maternă sunt evaluaţi în 
exact acelaşi cadru ca şi elevii vorbitori nativi de română.

Având în vedere această echivalare, vom aplica, în continuare, pentru ciclul liceal de învăţământ, 
criteriile şi grilele corespunzătoare, în perspectiva Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi, nivelurilor 
C1 şi C2.

Nivelurile comune de competenţe – scala globală
„Într-un sistem cu o arborescenţă fl exibilă, instituţiile pot să elaboreze ramifi caţii care corespund 

situaţiei lor, avansând spre gradul de fi neţe potrivit, cu scopul de a situa şi/sau a descrie nivelurile utilizate în 
sistemul lor, în conformitate cu Cadrului European Comun de Referinţă.

Exemplu: o şcoală primară, o instituţie de învăţământ mediu de ciclul întâi sau cursuri serale pentru 
adulţi, unde se impun măsuri concrete pentru ca progresele la cele mai elementare niveluri să fi e vizibile, pot 
elabora o ramifi caţie Utilizator elementar, constituită din şase ramuri, cu o diferenţiere fi nă la nivelul A2, unde 
vom găsi un mare număr de elevi” (CECR 2003: 35).

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Pornind de la descrierea de mai sus a nivelurilor, conform CECR, încercaţi să realizaţi o descriere a 
nivelurilor B1.1., respectiv, B1.2.

Extrem de interesante şi demne de reţinut sunt specifi caţiile nivelurilor de competenţă elaborate de ALTE 
(Association of Language Testers in Europe), în special pentru evaluarea competenţei de scriere. Semnifi caţiile 
formulate şi defi nite de ALTE au fost ancorate în CECR, descriptorii acestui proiect fi ind etalonaţi şi comparaţi 
cu nivelurile CECR. Astfel, Cadrul de referinţă ALTE este „un sistem cu cinci niveluri” (CECR 2003: 187). 
„Activitatea de defi nire a unui nivel iniţial (Breakthrough) este în curs de elaborare şi cercetarea cu privire 
la capacităţile de a face contribuie la caracterizarea acestui nivel. Relaţia existentă între cele două cadre de 
referinţă se poate, aşadar, vedea în tabelul ce urmează” (CECR: 188):

Nivelurile 
Consiliului 

Europei
A1 A2 B1 B2 C1 C2

Nivelurile 
ALTE

ALTE 
Nivelul 1
Elementar

Breakthrough

ALTE
Nivelul 1

ALTE
Nivelul 2

ALTE
Nivelul 3

ALTE
Nivelul 4

ALTE
Nivelul 5

Pentru utilitatea descriptorilor folosiţi în evaluarea competenţei de producere a mesajului scris, redăm 
nivelurile şi specifi caţiile ALTE, amintite în CECR (2003: 189-194):

Reţineţi:
La sfârşitul clasei a X-a, elevul trebuie să atingă 
un grad de stăpânire a limbii române ca limbă 
nematernă echivalent cu nivelul C1 din CECR, 
iar, la fi nalul clasei a XII-a, un nivel echivalent 
cu C2.
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Nivelurile 
ALTE

EXPRIMAREA SCRISĂ / SCRIEREA

Deprinderile ALTE Specifi caţii ALTE
Viaţa socială şi turismul

ALTE
Nivelul 4

Este capabil să pregătească/să schiţeze 
o corespondenţă profesională, să ia 
notiţe destul de exacte în timpul unei 
reuniuni sau să scrie un eseu care 
vădeşte capacitatea de a comunica.

Este capabil să redacteze scrisori pe o 
gamă variată de teme. Difi cultăţile pe 
care cititorul le va putea întâlni vor fi , 
probabil, de ordin lexical.

ALTE
Nivelul 5

Este capabil să redacteze scrisori pe 
orice subiect, precum şi să ia notiţe cu 
exactitate şi cu exprimare acceptabilă, în 
timpul unei reuniuni sau al unui seminar.

Este capabil să redacteze scrisori pe 
orice temă, cu precizie şi cu o exprimare 
adecvată.

Nivelurile 
ALTE

EXPRIMAREA SCRISĂ / SCRIEREA

Specifi caţii ALTE 
Muncă

Specifi caţii ALTE
Studii

ALTE
Nivelul 4

Este capabil să facă faţă unei varietăţi de 
situaţii curente sau ocazionale, în care 
colegilor sau persoanelor din exterior le 
sunt solicitate servicii profesionale.

Este capabil să redacteze un eseu care 
vădeşte capacitatea sa de a comunica 
fără a-i crea mari difi cultăţi cititorului.

ALTE
Nivelul 5

Este capabil să ia note exhaustive 
şi exacte în timpul participării la o 
reuniune sau la un seminar.

Este capabil să ia notiţe exacte şi 
concrete în timpul unei conferinţe, a 
unui seminar etc.

5.2. Descriptorii grilei CECR privind competenţa de producere a mesajului scris în diferite situaţii 
de comunicare

Cadrul European Comun de Referinţă defi neşte scrierea ca activitate în care utilizatorul limbii, ca scriptor, 
produce un text scris, care este receptat de unul sau mai mulţi cititori (2003: 56). Activităţile specifi ce scrierii, 
conform aceluiaşi CECR (2003: 56), sunt:

 ■ completarea formularelor şi a chestionarelor;
 ■ scrierea articolelor pentru reviste, ziare, buletine etc.;
 ■ producerea de afi şe;
 ■ întocmirea rapoartelor, a notelor de serviciu etc.;
 ■ luarea de notiţe pentru a se reveni la ele;
 ■ notarea mesajelor sub dictare;
 ■ scrierea liberă a textelor;
 ■ redactarea scrisorilor personale sau de afaceri etc.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Adăugaţi, pe lista de mai sus, încă trei activităţi specifi ce scrierii. Încercaţi să vi le amintiţi pe cele întâlnite 
cel mai frecvent în programele şcolare sau de examene.

De asemenea, CECR propune o scală pentru a ilustra producerea scrisă generală şi două subscale pentru 
a ilustra scrierea creativă şi scrierea eseurilor şi a rapoartelor (2003: 56-57):

PRODUCEREA SCRISĂ GENERALĂ

C1 Poate scrie texte bine structurate, asupra unor subiecte complexe, subliniind 
punctele pertinente cele mai evidente şi confi rmând un punct de vedere într-o 
manieră bine gândită, prin integrarea argumentelor secundare, a unor justifi cări şi 
exemple pertinente, pentru a ajunge la o concluzie adecvată.

C2 Poate scrie texte elaborate, limpezi şi fl uente, într-un stil adecvat şi efi cace, cu o 
structură logică ce-l ajută pe destinatar să remarce punctele importante.
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SCRIEREA CREATIVĂ

C1 Poate scrie texte descriptive şi de fi cţiune clare, detaliate, bine construite, într-un stil 
sigur, personal şi fi resc, pe măsura cititorului vizat.

C2 Poate scrie povestiri sau întâmplări captivante, din propria sa experienţă, într-o 
manieră limpede şi curgătoare şi într-un stil adecvat genului adoptat.

ESEURI ŞI RAPOARTE

C1 Poate expune în scris, în mod clar şi bine structurat, un subiect complex, subliniind 
punctele semnifi cative pertinente. 
Poate să-şi expună şi-şi poate susţine propriul punct de vedere destul de îndelung, 
cu ajutorul unor argumente secundare, al unor justifi cări şi exemple pertinente.

C2 Poate produce rapoarte, articole sau eseuri complexe în care se tratează o anumită 
problemă; poate da, în mod clar şi fl uent, o apreciere critică a manuscrisului unei 
opere literare.
Poate propune un plan logic, adaptat şi efi cace, care ajută cititorul să găsească 
punctele importante.

Alte scale interesante sunt cele care vizează luarea notiţelor şi prelucrarea de text, ambele confi gurate ca 
răspunsuri scrise la stimuli diferiţi: oral şi scris (CECR 2003: 81):

A LUA NOTIŢE

C1 Poate rezuma texte lungi şi difi cile.

C2 Poate face rezumatul unor informaţii din surse diferite, recompunând argumentele 
şi dările de seamă într-o prezentare coerentă a rezumatului general.

Autoevaluarea competenţei de producere a mesajului scris este evidenţiată cu ajutorul Grilei pentru 
autoevaluare – instrument care descrie nivelurile comune ale acestei competenţe:

Nivelul de 
competenţă 

CECR
DESCRIPTORII COMPETENŢEI SCRIERII

C1 Pot să mă exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. 
Pot să tratez subiecte complexe într-o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind 
aspectele pe care le consider importante. Pot să selectez un stil adecvat destinatarului.

C2 Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez 
scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică, clară, care să-l ajute 
pe cititor să sesizeze şi să reţină aspectele semnifi cative. Pot să redactez rezumate 
sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.

Exerciţii:
1. Lucraţi în perechi!
Cum puteţi folosi descriptorii din Cadru în lucrul dumneavoastră cu elevii la clasă, în procesul de evaluare? 
Explicaţi şi exemplifi caţi!
2. Lucraţi în grupuri!
Comparaţi programa de evaluare pentru examenul de bacalaureat cu descriptorii grilelor din CECR pentru 
nivelul C2. Ce li se cere elevilor în ceea ce priveşte capacitatea de producere a mesajelor scrise? Care sunt 
asemănările şi deosebirile?

În Cadrul European Comun de Referinţă sunt prezentate şi scalele de autoevaluare din sistemul DIALANG, 
un sistem de evaluare destinat elevilor implicaţi în studierea limbilor, care doresc să obţină informaţii cu rol de 
diagnosticare a competenţelor. „Cadrul pentru evaluare conform sistemului DIALANG şi scalele descriptive 
utilizate pentru a aduce la cunoştinţa utilizatorilor rezultatele lor, se bazează direct pe Cadrul European Comun 
de Referinţă. Specifi caţiile pentru autoevaluare utilizate de DIALANG sunt preluate, de asemenea, în mare 
măsură din CECR şi adaptate, dacă este cazul, pentru a răspunde nevoilor specifi ce ale sistemului” (CECR 
2003: 172). În confi gurarea şi adaptarea unui demers coerent şi efi cient referitor la autoevaluarea competenţei 
de scriere, sunt interesante şi utile următoarele scale de specifi caţii:
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SPECIFICAŢIILE PENTRU AUTOEVALUARE ÎN SISTEMUL DIALANG

Nivelul de 
competenţă 

CECR

PRODUCEREA SCRISĂ
(EXPRIMAREA ÎN SCRIS)

C1

C1*

Pot expune şi susţine punctele mele de vedere, aducând alte argumente, motive sau 
exemple adecvate.
Pot expune metodic un raţionament, insistând asupra momentelor cheie şi aducând 
dovezi în sprijinul lor.
Pot da o informaţie exactă şi detaliată pe teme complexe.
Pot scrie, de regulă, fără a consulta un dicţionar.
Nu este nevoie să recitesc sau ca o altă persoană să verifice ceea ce am scris, cu excepţia unui 
text important.

C2

C2*

Pot structura în mod adecvat ceea ce scriu, pentru a ajuta cititorul să repereze 
momentele cheie.
Pot scrie rapoarte, articole şi eseuri complexe, logice şi clare, pot analiza 
propoziţiile sau operele literare.
Pot scrie suficient de bine, pentru a nu avea nevoie de ajutorul unui locutor nativ.
Scriu atât de bine, încât textul meu nu ar putea fi îmbunătăţit din punctul de vedere al 
exprimării sensului, nici chiar de un profesionist în arta redactării.

* de validat/în curs de validare

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri! Construiţi o listă de control, pornind de la descriptorii CECR, pentru evaluarea unui 
eseu pe o temă dată (de exemplu: Şcoala – aşa cum o văd eu). 

SCALA GENERALĂ (PRESCURTATĂ) PENTRU EXPLICAREA REZULTATELOR ÎN DIALANG

Nivelul de 
competenţă 

CECR

PRODUCEREA SCRISĂ
(EXPRIMAREA ÎN SCRIS)

C1 Conform criteriilor Consiliului Europei, rezultatele testului sugerează că, pentru exprimarea 
în scris, sunteţi la nivelul C1. 
La acest nivel, subiecţii pot să scrie texte clare şi să structureze punctele lor de vedere 
într-un mod destul de extins. Pot să prezinte subiecte complexe într-o scrisoare, eseu, 
raport, ştiind să pună în lumină esenţialul. Reuşesc, de asemenea, să scrie diferite 
genuri de texte, utilizând un stil personal şi adecvat persoanei căreia i se adresează.

C2 Conform criteriilor Consiliului Europei, rezultatele testului sugerează că, pentru 
exprimarea în scris, sunteţi la nivelul C2. 
La acest nivel, subiecţii scriu clar, cu uşurinţă într-un stil adaptat, scrisori, rapoarte 
şi articole complexe, evidenţiind întotdeauna esenţialul, pentru a ajuta cititorul. 
Izbutesc să redacteze rezumate şi comentarii la texte literare sau de specialitate.
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SCALELE DESCRIPTIVE DETALIATE UTILIZATE PENTRU FEEDBACKUL CONSULTATIV ÎN 
DIALANG

CECR Tipuri de texte pe care 
pot să le scriu Ceea ce pot să scriu Condiţii şi limite

C1 O varietate de texte 
diferite. Capacitatea de 
a se exprima cu precizie 
şi claritate, utilizând 
limba cu flexibilitate şi 
eficacitate.

Capacitatea de a produce 
texte scrise clare, fluide 
şi bine structurate, 
care arată o stăpânire 
bună a modelelor de 
organizare a conectorilor 
şi a articulatorilor. 
Capacitatea de a 
caracteriza cu precizie 
opinii şi aserţiuni, de 
exemplu, în raport cu 
gradul de certitudine/
i n c e r t i t u d i n e , 
convingere/îndoială , 
similitudine.
Aranjarea în pagină, 
decuparea şi punctuaţia 
sunt corecte şi coerente. Cu 
excepţia inadvertenţelor 
întâmplătoare, ortografia 
este corectă.

Exprimarea nuanţelor 
subtile într-o luare de 
atitudine, evocarea 
sentimentelor şi a 
experienţelor se pot 
dovedi dificile.

C2 O varietate de texte 
diferite. Capacitatea de 
a transmite cu precizie 
subtilităţi de sens. 
Capacitatea de a scrie în 
mod convingător

Capacitatea de a 
produce texte coerente 
şi organizate, utilizând 
în mod adecvat şi 
complet întreaga gamă a 
modelelor de organizare 
şi coeziune.
Nu sunt comise greşeli 
de ortografie.

Nu este necesară 
c o n s u l t a r e a 
dicţionarului, cu excepţia 
unor cuvinte specializate 
dintr-un domeniu puţin 
cunoscut.

Un alt aspect al competenţei scripturale îl constituie interacţiunea scrisă, defi nită ca schimb de 
informaţii, bazat pe utilizarea limbii scrise. Acest tip de interacţiune cuprinde activităţi precum: transmiterea 
şi schimbul de mesaje, memorii etc., corespondenţa prin scrisori, fax, poştă electronică etc., negocierea textului 
unor acorduri, contracte, comunicate, prin reformularea ciornelor, a amendamentelor, a corecturilor etc., 
participarea la forumuri.

Cadrul European Comun de Referinţă propune o scală pentru a ilustra interacţiunea scrisă generală şi 
câteva subscale pentru a ilustra corespondenţa şi biletele, mesajele şi formularele:

Nivelul de 
competenţă 

CECR
INTERACŢIUNEA SCRISĂ GENERALĂ

C1 Poate să se exprime cu precizie şi claritate, adaptându-se destinatarului cu supleţe 
şi efi cacitate.

C2 La fel cu C1.

Nivelul de 
competenţă 

CECR
CORESPONDENŢA

C1 Poate să se exprime cu claritate şi precizie în corespondenţa sa personală, utilizând o 
limbă suplă şi efi cace, inclusiv într-un registru afectiv, aluziv sau umoristic. 

C2 La fel cu C1.
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Nivelul de 
competenţă 

CECR
BILETE, MESAJE ŞI FORMULARE

B1 Poate lăsa bilete ce transmit o informaţie simplă şi pertinentă unor prieteni, unor 
angajaţi, unor profesori şi altor persoane cu care are relaţii frecvente în viaţa 
cotidiană, comunicând clar chestiunile ce-i par importante.

Poate înregistra un mesaj referitor la o cerere de informaţie, la explicarea unei 
probleme.

B2 La fel cu B1.

C1 La fel cu B1.

C2 La fel cu B1.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
După cum vedeţi, există tipuri de texte a căror elaborare este presupusă ca fi ind perfectă deja la niveluri 
inferioare de competenţă, precum cea privitoare la scrierea sau completarea de bilete, mesaje sau formulare 
(B1). Folosiţi descrierea nivelurilor pe care o aveţi mai sus (A1 – C2) şi spuneţi la ce nivel/în ce clasă credeţi 
că ar trebui să fi e deja formată competenţa de elaborare a următoarelor tipuri de texte: scrierea după 
dictare (în condiţii normale de debit, fl uenţă şi difi cultate a textului); rezumat; articol de revistă (a şcolii); 
referat; ştire; cerere; curriculum vitae; eseu liber.

5.3. Particularităţile evaluării scrierii, prin comparaţie cu evaluarea vorbirii

Marilena Pavelescu surprinde aspectele distincte ale producerii de mesaj scris faţă de cel oral, susţinând 
că „vorbirea şi scrierea sunt defi nite ca două coduri interdependente (cf. Şuteu, Şoşa 1993: 272). Limba literară 
se bazează în mod preponderent pe codul scrierii, în pronunţarea şi selecţia cuvintelor, iar limba literară vorbită 
modelează codul scriptic, prin varietatea exprimării orale” (2010: 207). De asemenea, autoarea consideră că 
„stăpânirea oralului reprezintă un bun punct de plecare pentru cea a scripturalului, deoarece regulile care 
contribuie la generarea unor fraze/propoziţii corecte semantic şi gramatical sunt, în mare, aceleaşi” (2010: 
207). Totuşi, în evaluarea scrierii prin comparaţie cu cea a vorbirii, e recomandat să se ţină cont de următoarele 
particularităţi:

SCRIERE  VORBIRE 
 ■ stăpânirea principalelor reguli ale codului scris; 
 ■ respectarea cu stricteţe a normelor;
 ■ posibilitatea revizuirii informaţiilor care urmează 

să fi e transmise;
 ■ marcarea redusă a afectivităţii;
 ■ lipsa reacţiei imediate a receptorului;
 ■ lipsa necesităţii prezenţei (în acelaşi timp) a 

receptorului;
 ■ o capacitatea de planifi care amplifi cată;
 ■ şanse mult mai mari de realizare a coeziunii 

textuale;
 ■ o cunoaştere mai bună a tipologiei  textelor şi 

a tehnicilor de redactare (argumentativ, narativ, 
descriptiv, injonctiv etc.).

 ■ folosirea canalului fonico-acustic; corelarea 
discursului lingvistic cu cel paraverbal (intonaţie, 
accent, variaţii de ton, ritm, energie în rostire, durata 
sunetelor etc.) şi nonverbal (mimică, gestică, postură);

 ■ încărcarea afectivă (interjecţii, adverbe 
modalizatoare, propoziţii exclamative);

 ■ coprezenţa interlocutorilor; importanţă sporită 
acordată funcţiei fatice;

 ■ reacţia imediată a receptorului, care îşi poate 
exprima acordul sau dezacordul; negocierea sensului, 
cu posibilitatea de a schimba comportamente, intenţii 
etc.;

 ■ timpul: mesajele orale nu permit revizuirea; 
imposibilitatea de a suprima enunţuri deja transmise;

 ■ forme de repetiţie, elemente cu rol deictic sau 
anaforic;

 ■ preponderenţa juxtapunerii;
 ■ reducerea capacităţii de planifi care a discursului 

(schimbul rapid de roluri: emiţător-receptor);
 ■ difi cultate în realizarea coeziunii textuale.
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Pentru a scrie, elevul trebuie să fi e capabil de:
 ■ a organiza şi formula mesajul (aptitudini cognitive 
şi lingvistice);

 ■ a scrie acest text cu mâna sau în format electronic şi 
a-l transcrie (aptitudini motrice).

Pentru a vorbi, elevul trebuie să fi e capabil de:
 ■ a prevedea şi organiza un mesaj (aptitudini 

cognitive);
 ■ a formula un enunţ (aptitudini lingvistice);
 ■ a pronunţa acest enunţ (aptitudini fonetice).

Interacţiunea scrisă
 ■ operaţiile de receptare şi de producere sunt 

distincte.

Interacţiunea orală
 ■ procesul receptiv şi cel productiv se suprapun;
 ■ în timp ce prelucrează enunţul încă neterminat al 

locutorului, interlocutorul îşi planifi că răspunsul, pe 
baza unor ipoteze referitoare la natura acestui enunţ, 
a sensului şi a interpretării sale;

 ■ discursul este cumulativ.
Genuri şi tipuri de texte scrise:

 ■ cărţi, reviste literare;
 ■ ziare;
 ■ manuale şi ghiduri de utilizare a produselor;
 ■ manuale şcolare;
 ■ benzi desenate, broşuri şi prospecte;
 ■ pliante, materiale publicitare, panouri şi notiţe;
 ■ ambalaje şi etichete ale produselor;
 ■ bilete, formulare şi chestionare;
 ■ dicţionare;
 ■ scrisori: de afaceri, profesionale, personale, fax-

uri;
 ■ exerciţii şi compuneri;
 ■ note de serviciu, dări de seamă şi rapoarte; bilete 
şi mesaje;

 ■ baze de date: informaţii, literatură etc.

Genuri şi tipuri de texte orale:
 ■ anunţuri publice şi instrucţiuni;
 ■ discursuri, conferinţe, expozeuri, jurăminte;
 ■ rituri (ceremonii, servicii religioase);
 ■ spectacole (teatru, lecturi publice, cântece);
 ■ comentarii sportive; 
 ■ informaţii radio sau televizate;
 ■ dezbateri publice, convorbiri personale faţă în faţă 
şi telefonice;

 ■ interviuri de angajare etc.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Plasaţi componentele de pe biletele primite sub cele trei competenţe cărora le aparţin: lingvistice; socio-
lingvistice; pragmatice (cursanţii vor primi bilete separate cu fi ecare dintre componentele aferente).

Cadrul European Comun de Referinţă menţionează că, „pentru a realiza anumite intenţii comunicative, 
utilizatorii/elevii mobilizează aptitudinile generale şi le îmbină cu o competenţă comunicativă lingvistică. În 
acest sens mai restrâns, competenţa comunicativă cuprinde (CECR 2003: 91-106):

 ■ competenţele lingvistice:
  competenţa lexicală;
  competenţa gramaticală;
  competenţa semantică;
  competenţa fonologică;
  competenţa ortografi că.

 ■ competenţa socio-lingvistică:
  indicatorii relaţiilor sociale;
  regulile de politeţe;
  expresiile înţelepciunii populare;
  diferenţele de registru;
  dialectul şi accentul.

 ■ competenţele pragmatice:
  competenţa discursivă;
  competenţa funcţională;
  competenţa de concepere schematică.

În cadrul competenţelor lingvistice, se constată distincţii în repartizarea subcompetenţelor, în funcţie de 
modalitatea de producere a mesajului. Astfel, evaluarea mesajului oral va exclude subcompetenţa ortografi că, 
în timp ce evaluarea scrierii o va  ignora pe cea fonologică.

Defi nind competenţa ortografi că, autorii CECR subliniază că aceasta „presupune o cunoaştere a 
perceperii şi producerii simbolurilor ce alcătuiesc textele scrise şi abilitatea corespunzătoare” (2003: 97). Astfel, 
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elevii vor trebui să cunoască şi să fi e capabili să producă:
 ■ forma de litere scrise cursiv cu minuscule şi majuscule;
 ■ ortografi a corectă a cuvintelor;
 ■ semnele de punctuaţie şi utilizarea lor;
 ■ convenţiile tipografi ce şi varietăţile corpurilor de litere;
 ■ caracteristicile logografi ce curente.

În evaluarea ortografi ei, se recomandă utilizarea următoarei scale:

Nivelul de 
competenţă STĂPÂNIREA ORTOGRAFIEI

C1 Dispunerea în pagină, paragrafele şi punctuaţia sunt logice şi clare, uşor de înţeles. 
Ortografia este exactă, cu excepţia câtorva omisiuni.

C2 Textele scrise sunt fără greşeli ortografice.

Legat de competenţa scrierii/redactării, Alina Pamfi l consideră că „evaluarea textelor fi nite presupune 
elaborarea unor grile structurate în funcţie de parametrii speciei, dar şi în funcţie de o serie de criterii generale. 
Aceste criterii e bine să rescrie cele trei dimensiuni ale componentei verbale a competenţei de comunicare şi să 
vizeze, în plus, conţinutul şi estetica textului scris:

1. criteriul conţinutului: textul este evaluat în funcţie de gradul de adecvare la domeniul pe care îl re-
prezintă sau re-creează (conţinutul textului, pertinenţa şi substanţa mesajului: justeţea, claritatea şi coerenţa 
ideilor, exemplelor, imaginilor etc.);

2. criteriul pragmatic sau discursiv: textul este evaluat în funcţie de gradul de adecvare la situaţia de 
comunicare presupusă de specie şi/sau fi xată de elev sau profesor;

3. criteriul structurii textuale: textul este evaluat din perspectiva macrocoerenţei (raportul dintre 
paragrafe, echilibrul dintre părţi, ordinea secvenţelor, calitatea introducerii şi încheierii) şi microcoerenţei 
(decupajul în paragrafe şi fraze, modifi cările de ton, prezenţa unor explicaţii, imagini);

4. criteriul lingvistic: textul este evaluat din punct de vedere lexical şi gramatical (proprietatea şi 
varietatea termenilor, construcţia corectă a propoziţiei, frazei, aplicarea regulilor de ortografi e şi punctuaţie);

5 criteriul „estetic”: textul este evaluat din perspectiva faţetelor exterioare (aşezare în pagină şi grafi e)” 
(Pamfi l 2007: 108).

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Observaţi criteriile de apreciere a unui text scris, prezentate mai sus. Sunteţi de acord cu ele? Dacă ar trebui 
să evaluaţi un text scris (un eseu pe o temă dată), cu un total de 10 puncte, cum aţi repartiza aceste puncte 
în relaţie cu criteriile de mai sus?

5.4. Particularităţile evaluării competenţei de producere scrisă în limba 2, prin comparaţie cu limba 1

În cazul elevilor de altă etnie decât cea română, prima limbă (L1) este limba maternă, limba română 
reprezentând pentru ei a doua limbă (L2). Nu se poate pune în discuţie evaluarea diferenţiată în L1 şi L2, fără 
a scoate în evidenţă specifi cul acestei categorii de elevi. De asemenea, e necesară descrierea particularităţilor 
regăsibile în întregul proces educativ: predare – învăţare – evaluare.

Analizând extrem de responsabil această problemă, Erika Todor consideră că însuşirea „limbii 
române ca ne-maternă nu se reduce la achiziţia de vocabular, precum şi la cea de norme şi reguli de folosire 
a lor, ci impune cunoaşterea Celuilalt, înţelegerea articulării Realităţii de Celălalt şi de Sine, în contextul 
alterităţii lingvistice” (2008: 82). În lucrarea Forma şi fondul în predarea limbii române ca ne-maternă, autoarea 
descrie particularităţile limbii române ca limbă nematernă (L2), insistând asupra conceptului de „bilingvism 
asimetric”. Astfel, asimetria se referă la „incongruenţa cantitativ-calitativă dintre cunoaşterea şi utilizarea 
limbii ne-materne, în raport cu cea maternă”, autoarea distingând (2008: 74-77):

 ■ asimetria lexicală – după mulţi ani de studiu al L2, elevii nu dispun de un vocabular pragmatic, al 
comunicării cotidiene efi ciente. Adeseori, se poate remarca un vocabular specializat pentru anumite 
domenii, de tip metalingvistic sau chiar al teoriei literare, în timp ce activizarea lexicului care denotă 
elementele, faptele, componentele mediului apropiat prezintă difi cultăţi.

 ■ asimetrie la nivelul producerii de acte lingvistice – se referă la difi cultatea exprimării textuale şi 
discursive a intenţiei comunicaţionale, tendinţa de exprimare telegrafi că, schematică, reducţionistă. S-a 
remarcat o raportare la limba în curs de însuşire centrată predominant pe sens, pe conţinut şi una 
centrată pe elementele de formă. În primul tip de relaţionare, contează intenţia individului de a prezenta 
idei, gânduri, sentimente etc., situaţie în care corectitudinea gramaticală a exprimării devine mai puţin 
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importantă. Al doilea tip de raportare la limba în curs de însuşire se concretizează în preocuparea pentru 
corectitudinea exprimării, situaţie care poate implica preferinţa pentru o exprimare reducţionistă, din 
teama de a nu greşi.

 ■ asimetrie atitudinală – datorită discrepanţei semnifi cative dintre cunoştinţele elevilor şi cerinţele 
curriculare, apelul la limba maternă (schimbarea codului lingvistic) reprezintă un instrument al 
instruirii, al atribuirii de sens. S-a putut formula ipoteza unei asimetrii atitudinale faţă de L1, în raport 
cu L2. L2 reprezintă instrumentul predării şi învăţării, este o limbă a explicaţiilor şi a răspunsurilor, dar 
nu constituie neapărat o limbă a înţelegerii.
Pentru consultarea listei greşelilor provocate de insufi cienta cunoaştere a limbii române ca limbă 

nematernă şi de infl uenţa limbii materne în formularea ideilor vezi, mai sus, capitolul 4.

Exerciţiu:
Lucraţi în grup!
Ce credeţi că este mai important în folosirea limbii în procesul scrierii: transmiterea unui mesaj, indiferent 
de forma lui, sau folosirea corectă a limbii, din punct de vedere gramatical, fără să conteze dacă mesajul 
este clar exprimat sau nu? Argumentaţi-vă răspunsul, luând în considerare şi efectele pe termen lung ale 
acestor moduri de a utiliza limba. 

5.5. Factorii care trebuie luaţi în considerare în conceperea şi evaluarea probelor de producere a unui 
text scris – elaborarea constructului (scopul, situaţia, publicul vizat)

În producerea de mesaj scris, conform lui Andrei Şerbănescu (2005: 58-88), elevii trebuie să parcurgă 
următoarele etape majore:

1. Analiza publicului: vizează răspunsuri la întrebările:
 ■ Cine sunt cititorii mei (vârsta, sexul, cultura, gradul de pregătire, statutul social şi economic), ce 

valori apreciază, ce atitudini şi prejudecăţi au?
 ■ Ce ştie publicul meu despre subiectul pe care îl voi trata?
 ■ Ce motive ar avea publicul să citească textul meu?
 ■ Cum pot să le stârnesc interesul?

2. Autoanaliza: implicarea autorului în text vizează:
  tonul (obiectiv, subiectiv, formal, informal);
  rolul (ghid, povestitor, reporter etc.);
  starea de spirit.

3. Analiza subiectului: scopul poate fi :
  extern: pentru a lua o notă bună, pentru achitarea de sarcini, pentru a câştiga reputaţie etc.;
  intern: pentru a demonstra ceea ce ştim, pentru a demonstra că ştim bine ceea ce ştim, pentru 

a exprima un punct de vedere etc.
„În funcţie de scop, accentul cade în mod diferit asupra celor trei elemente implicate în procesul scrierii 

unui text” (2005: 71-73):
 ■ autorul – scop emotiv;
 ■ publicul/cititorul – persuasiv;
 ■ subiectul – informativ, explicativ.

Autorul decide, în funcţie de scopul propus, modul de expunere pe care îl adoptă: narativ, expozitiv, 
descriptiv, argumentativ (2005: 74):

SCOP ELEMENT ACCENTUAT MOD DE EXPUNERE
 ■ destindere
 ■ autoexprimare
 ■ informare
 ■ convingere

 ■ public
 ■ autor
 ■ subiect
 ■ autor/public-subiect

 ■ narativ
 ■ descriptiv
 ■ expozitiv
 ■ argumentativ

Factorii care trebuie luaţi în considerare în producerea şi evaluarea unui text scris sunt defi niţi de 
Marilena Pavelescu în termenii celor trei competenţe majore (2010: 208-209):

1. Formarea competenţei strict lingvistice - se poate realiza prin:
 ■ automatizarea deprinderilor de construire a unor enunţuri conforme cu structura limbii;
 ■ însuşirea regulilor de exprimare corectă;
 ■ studiul regularităţilor limbii, ca asimilare a unor termeni metalingvistici, care să le permită înţelegerea 
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unor norme;
 ■ aptitudinea de a aprecia corectitudinea şi adecvarea acţiunilor verbelor;
 ■ alegerea cât mai potrivită a combinaţiilor de cuvinte;
 ■ sesizarea raporturilor sintagmatice (de asociere) şi paradigmatice (de substituire);
 ■ creşterea numărului de cuvinte cunoscute şi stăpânite.

2. Formarea competenţei pragmatice - se poate realiza prin:
 ■ facilitarea experimentării unui număr cât mai mare de roluri şi statute sociale;
 ■ familiarizarea teoretică şi aplicativă a noţiunilor de comunicare: mesaj, cod, canal, receptor, emiţător, 

intenţie de comunicare, context comunicativ etc.;
 ■ sensibilizarea elevilor faţă de valenţele expresive (voluntare/involuntare) ale diverselor 

compartimente ale limbii: conotaţie, denotaţie, registru stilistic, subiectivitate/obiectivitate;
 ■ contactul activ cu tipuri diverse de discursuri.

3. Cunoaşterea regulilor socio-culturale ale comunităţii în care are loc comunicarea:
 ■ folosirea unui registru stilistic adecvat: discursul trebuie adaptat la destinatar şi la situaţia de 

comunicare;
 ■ acoperirea unei sfere îngrijite a limbii;
 ■ familiarizarea elevului cu diferitele tipuri de texte;
 ■ organizarea mesajului într-o manieră clară, coerentă;
 ■ preocuparea pentru răspunsurile la întrebările: Cui mă adresez? În ce calitate? Cu ce scop? În ce moment? 

Care sunt circumstanţele?

Conform autoarei, redactarea unui text scris presupune, din partea elevului (2010: 209-210):
 ■ stăpânirea principalelor reguli ale codului scris; respectarea normelor;
 ■ cunoaşterea caracteristicilor care fac o secvenţă sau un ansamblu de secvenţe să constituie un text;
 ■ identifi carea elementelor de limbă, la diferite niveluri, care conferă secvenţei coerenţă (identitate 

referenţială, conexiunea secvenţelor, tematizarea şi progresia, corelarea prin anaforă, pronominalizare, 
stabilirea unor relaţii cronologice, logice prin folosirea de conectori, pronume relative, adverbe relative 
etc., modalizarea realizată prin citare, parafrazare, reformulare, exemplifi care etc.) şi coeziune (acordul, 
prezenţa articolelor, elipsele, existenţa unor cuvinte care trimit la o frază anterioară etc.);

 ■ cunoaşterea tipologiei mari a textelor.

Redactarea/producerea de mesaj scris diferă în funcţie de tipul de text, clasifi cat în raport cu (Pavelescu 
2010: 211-212):

 ■ referentul: text literar, text nonliterar;
 ■ intenţia/scopul destinatarului: injonctiv, informativ, descriptiv, narativ, explicativ, argumentativ;
 ■ sarcinile atribuite: compunere liberă cu temă dată/titlu dat, cu un număr de cuvinte date, pornind 

de la imagini, după un model etc.;
 ■ gradul de intertextualitate: texte imaginative sau construite pe baza unei structuri tipologice 

(descrierea artistică sau ştiinţifi că, descrierea după tablou, portretul, naraţiunea ştiinţifi că ori poetică 
etc.) şi texte produse pe marginea unui text literar (analiză literară, analiza ştiinţifi că, comentariul, 
caracterizarea, paralela etc.);

 ■ registrul stilistic utilizat: texte administrative, juridice, comerciale, ştiinţifi ce, publicistice (ştirea, 
grupajul de ştiri, informaţia, anunţul publicitar, reportajul, interviul, ancheta, articolul, nota de lectură, 
recenzia, cronica etc.);

 ■ după raportul cu realitatea: texte fi cţionale, texte non-fi cţionale.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Citiţi sarcinile de mai jos şi descrieţi textul vizat ca produs al acestora, în termenii fi ecăruia dintre criteriile 
prezentate mai sus:

1. Scrieţi o naraţiune de 10-15 rânduri despre o întâmplare fantastică trăită, auzită sau imaginată de voi (Limba şi 
literatura română. Manual pentru clasa a IX-a, 2004, Editura Humanitas, p. 98).

2. Redactaţi un eseu de 2-4 pagini despre postmodernismul românesc, valorifi când citate din operele scriitorilor 
studiaţi (Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a XII-a, 2007, Editura Corint, p. 214). 
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5.6. Tipurile de texte indicate pentru evaluare la grupa de vârstă 15-19 ani; variabilele ce pot afecta 
evaluarea competenţei de producere a mesajului scris

La nivel liceal, tipurile de texte care pot constitui produsul itemilor de evaluare sunt dintre cele mai 
diverse. Alina Pamfi l vorbeşte despre existenţa a două criterii în redactarea/clasifi carea textelor (2007: 110-
111):

1. criteriul sursei, al „materialelor convocate”, în funcţie de care se disting:
 ■ scrierea refl exivă (subiectul şi istoria lui);
 ■ scrierea imaginativă (imaginarul şi creativitatea);
 ■ scrierea despre textul literar (cunoştinţe teoretice despre textul literar).

2. criteriul fi nalităţii/al utilităţii – categoria scrierii funcţionale

Scrierea 
Refl exivă

 ■ relatarea unor evenimente şi întâmplări personale;
 ■ argumentarea unui punct de vedere personal; argumentaţia;
 ■ scrisoarea (familială, de felicitare etc.);
 ■ prezentare de carte;
 ■ jurnalul (de lectură, personal);
 ■ autobiografi a imaginară;
 ■ fi şa biografi că etc.

Scrierea imaginativă  ■ eseu liber/compunere liberă (producere de text descriptiv, narativ).

Scrierea despre textul literar

 ■ rezumatul;
 ■ conspectul;
 ■ caracterizare de personaj;
 ■ comentariul;
 ■ analiza (literară, stilistică) etc.

Scrierea funcţională

 ■ liste de cumpărături;
 ■ formulare;
 ■ cereri;
 ■ procese verbale;
 ■ curriculum vitae;
 ■ invitaţii;
 ■ anecdote, glume;
 ■ anunţuri;
 ■ recenzii;
 ■ afi şe;
 ■ cronica plastică, prezentarea unui tablou;
 ■ articole de ziar;
 ■ ştiri, bilete;
 ■ ilustrate, telegrame;
 ■ scrisori, e-mailuri;
 ■ prospecte, reclame;
 ■ reţete de bucătărie etc.

Evaluarea competenţei de producere a unui text scris este strict dependentă de contextul de utilizare. 
Astfel, aspectele de care trebuie să se ţină seama, conform CECR (46-49), sunt:

 ■ domeniile vieţii sociale (sferele de activitate sau centrele de interes): personal, public, profesional, 
educaţional etc.

 ■ situaţiile externe: locul şi momentul în care se produce, instituţiile sau organismele, actorii (rolurile 
sociale pertinente în raportul lor cu elevul), evenimentele care au loc, operaţiile efectuate de către actori, 
textele întâlnite în cadrul situaţiei.

 ■ condiţii şi constrângeri (CECR 2003: 47):
  condiţiile materiale: tipăritura de proastă calitate, scris neciteţ, iluminare slabă;
  condiţiile sociale: numărul de interlocutori şi gradul de familiaritate dintre ei, statutul relativ 

al participanţilor (superior, inferior), prezenţa/absenţa publicului sau a unor persoane indiscrete, 
natura relaţiilor dintre participanţi (prietenie/duşmănie, cooperare etc.);

  constrângeri temporale: constrângeri diferite pentru scriptor şi lector, timp de pregătire, limite 
impuse asupra timpului acordat pentru redactare;

  alte constrângeri: fi nanciare, angoasante (situaţie de examen) etc.
 ■ contextul mintal al elevilor – cadrul extern este interpretat şi fi ltrat de către utilizator, în funcţie de 
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următoarele caracteristici (CECR 2003: 49):
  aparatul perceptiv;
  mecanismele de atenţie;
  experienţa de durată care afectează: memoria, asociaţiile, 

conotaţiile;
  clasifi carea practică a obiectelor, a evenimentelor etc.;
  categoriile lingvistice ale limbii materne (L1).

 ■ o altă categorie de factori sunt:
  intenţiile care determină comunicarea;
  fl uxul de gândire: ideile, sentimentele, impresiile;
  aşteptările (în lumina experienţelor anterioare);
  refl ecţia (deducţia, inducţia);
  nevoile, dorinţele, motivaţiile şi interesele care determină 

declanşarea actului de scriere;
  condiţiile şi constrângerile care limitează alegerea acţiunii;
  starea de spirit (oboseală), sănătatea şi calităţile personale.

5.7. Evaluarea prin portofoliu

Am considerat că segmentul de prezentare a evaluării la ciclul liceal 
este locul din care nu poate să lipsească punerea în discuţie a portofoliului, 
ca metodă de evaluare. Utilizat izolat, de către unii profesori dornici să aibă o 
privire mai cuprinzătoare asupra muncii elevilor lor şi asupra modului în care 
aceştia progresează, portofoliul este deja instrumentul de lucru al unor cadre 
didactice, care fac, de ceva vreme, munca de „adunare la un loc” şi de evaluare 
a producţiilor scrise ale elevilor lor. Corectura şi explicaţiile la obiect, între 
două faze ale aceleiaşi producţii, pot avea rezultate extrem de profi tabile. Nu 
doar că respectiva scriere poate fi  semnifi cativ îmbunătăţită, dar competenţa 
elevului de producere a unor texte scrise se dezvoltă prin coordonate cu statut 
de permanenţă. Vorbim despre deprinderi pe care elevul le poate dobândi 
dincolo de eseul sau scrisoarea particulară, supusă corecturii şi refăcută 
ulterior, deprinderi care ajung în plaja de cunoştinţe şi de abilităţi ce îi vor 
permite elevului producţii tot mai bune în viitor. În acest mod, el va deveni 
conştient de instrumente, tehnici şi metode de lucru cât se poate de folositoare 
atât în activitatea şcolară, cât şi în prestaţia sa în situaţii de examinare sau în 
activitatea profesională pe care o va desfăşura în viitor.

Producerea scrisă este una dintre abilităţile cele mai importante şi 
cele mai necesare în cariera, academică şi/sau profesională, a elevului. De 
competenţa pe care el o are în producerea de texte poate depinde succesul 
său la examene sau tipul de carieră la care îşi va permite să aspire. Vorbim, 
deci, de o competenţă a cărei dezvoltare trebuie tratată cu toată seriozitatea şi 
responsabilitatea de către profesor, ca şi de către evaluator.

5.7.1. Portofoliul. Avantaje şi dezavantaje

Portofoliul, la fel cu fi şele de observaţii şi discuţiile directe cu profesorul, reprezintă o modalitate ce 
permite atât evaluarea textelor defi nitive, cât şi a variantelor tranzitorii.

Aşadar, în termenii evaluării exprimării scrise, portofoliul este o colecţie de texte, scrise cu diferite 
scopuri, de-a lungul unei perioade de timp. A. Pamfi l (2003: 109) defi neşte portofoliul prin următoarele 
caracteristici:

 ■ reprezintă o colecţie de texte, reunind diferite producţii scrise:
  redactate în cursul unui capitol/al unei unităţi de învăţare;
  aparţinând unui anumit tip de scriere;
  unele, elaborate ca răspuns la anumite sarcini, altele, scrise din proprie iniţiativă;
  în variantă fi nală sau în variantă de ciornă.

 ■ piesele sunt grupate de către elev, în aşa fel încât să compună un întreg.
 ■ implică refl ecţie şi autoevaluare (portofoliul conţine o fi şă de autoevaluare sau un eseu introductiv, 

în care elevul motivează selecţia pieselor, evidenţiază aspectele pozitive şi pe cele mai slabe, identifi că 
posibile soluţii etc.).
Dintre caracteristicile pe care Hamp-Lyons şi Condon (2000) le identifi că drept defi nitorii pentru 

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Care dintre condiţiile de 
mai sus sunt în măsură 
să afecteze cel mai mult 
procesul de evaluare 
la elevii din clasele cu 
care lucraţi? Cum puteţi 
să evitaţi o prea mare 
infl uenţă a lor în ceea 
ce priveşte producţiile 
elevilor?

Teme de refl ecţie:
Răspundeţi la 
următoarele întrebări: 
1. În ce măsură 
folosiţi portofoliul ca 
mijloc de evaluare a 
exprimării scrise la 
elevii dumneavoastră? 
Cum reacţionează 
elevii dumneavoastră 
la evaluarea prin 
portofoliu? 
2. Ce părere aveţi despre 
introducerea acestei 
metode de evaluare 
la nivelul evaluărilor 
externe? Ce consecinţe 
credeţi că ar avea această 
decizie?
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portofoliu, mai reţinem (pe lângă cele menţionate mai sus) următoarele idei:
 ■ îi furnizează evaluatorului o gamă largă de tipuri de texte, scrise în genuri 

diferite, cu scopuri diferite şi cu destinatari diferiţi;
 ■ oferă informaţii bogate legate de context, relevante pentru situaţia de 

învăţare, ca şi pentru progresul elevului;
 ■ presupune o evaluare amânată, elevii având posibilitatea şi motivaţia de 

a-şi îmbunătăţi materialele înaintea evaluării fi nale;
 ■ implică selecţia, de către elev (cu sau fără îndrumarea profesorului/ 

evaluatorului), a pieselor ce urmează să fi e incluse în portofoliu;
 ■ evaluarea amânată şi posibilitatea de selecţie a pieselor conferă controlul 

elevului, care poate să îşi corecteze textele înainte de evaluarea fi nală; în plus, 
el este cel care selectează textele pentru evaluare, alegându-le pe acelea care 
îndeplinesc cele mai multe dintre criteriile de evaluare.

 ■ reprezintă un mijloc de a măsura progresul pe anumiţi parametri, precum 
acurateţea lingvistică, capacitatea de a organiza şi a dezvolta un argument etc.

 ■ constituie un mijloc de măsurare a progresului de-a lungul timpului, cel mai 
efi cient de această natură.

Evaluarea portofoliului ar putea constitui, dincolo de o modă trecătoare, 
cel puţin în sistemul nostru de învăţământ, o metodă mai validă decât 
evaluarea unui text produs la clasă sau în cadrul unui test, într-un interval de 

timp impus, deoarece constructul ajunge să conţină, în cazul portofoliului, o gamă variată de texte (ce permit 
generalizarea rezultatelor evaluării pe mai multe aspecte ale scrierii), dar şi o serie de ciorne premergătoare 
variantei fi nale, pe lângă produsul fi nit (care permit evaluarea abilităţilor elevilor de a interveni în diferite 
aspecte ale procesului scrierii, precum revizuirea conţinutului, organizarea textuală etc.). Timpul mai extins 
pe care elevii îl au la dispoziţie pentru redactare întăreşte validitatea acestei metode de evaluare, în special 
în cazul celor care scriu în L2. Avantajul constă în  imaginea mai clară şi mai realistă a modului în care scriu 
elevii, în situaţii care nu au nimic de-a face cu un test.

Autenticitatea materialelor incluse în portofoliu provine din faptul că acestea pot fi  scrise în afara şcolii, 
în scopuri autentice, nefi ind pregătite neapărat pentru evaluare. De asemenea, prin faptul că angajează elevii 
în activităţi precum colectarea, selectarea şi aranjarea pieselor, elaborarea portofoliului presupune implicarea 
personală a elevilor, ca şi apelul lor la diferite strategii metacognitive, fapt ce îi ajută pe aceştia să înţeleagă paşii 
parcurşi în procesul scrierii, motivându-i pentru activităţile ulterioare.

Evaluarea prin portofoliu aduce benefi cii clare atât pentru elev, cât şi pentru profesor. În ceea ce îi 
priveşte pe elevi, aceştia au posibilitatea:

 ■ de a refl ecta şi de a-şi conştientiza nevoile şi realizările;
 ■ de a-şi dezvolta simţul proprietăţii, datorită controlului pe care ei îl exercită 

asupra condiţiilor scrierii şi asupra selecţiei conţinutului portofoliului;
 ■ de a folosi portofoliul ca bază a autoevaluării şi a stabilirii standardelor 

personale.
Pentru profesori/evaluatori, avantajele ar fi  următoarele:

 ■ pot considera portofoliul o parte din procesul de instruire, nu o activitate 
separată de acesta;

 ■ pot obţine mai multe informaţii despre abilităţile de scriere ale elevilor.
Lucrul cu portofoliul prezintă şi dezavantaje. Vorbim, spre exemplu, 

despre un grad redus de fi abilitate la nivelul evaluărilor externe. Fiabilitatea e 
greu de asigurat, în condiţiile în care portofoliul conţine texte de tipuri diferite 
sau de o calitate diferită. Un alt pericol în asigurarea fi abilităţii îl constituie 
efectul de halo (reacţia evaluatorului la primul text poate să infl uenţeze reacţia 
lui la celelalte texte incluse în portofoliu). În plus, evaluarea prin portofoliu, 
atât la clasă cât şi la scară mai largă, nu este practică din punctul de vedere al 
resurselor implicate: ea este extrem de solicitantă (timp şi efort) atât pentru 
profesor/evaluator, cât şi pentru elev (Weigle 2009: 200-211).

5.7.2. Factorii implicaţi în alcătuirea unui portofoliu

5.7.2.1. Scopul evaluării prin portofoliu
Posibilele obiective ale evaluării prin portofoliu sunt (cf. Herman et al. 1996: 29):

 ■ evaluarea programului sau a efi cienţei curriculumului;
 ■ diagnosticarea nevoilor elevilor; îmbunătăţirea procesului de predare;

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! 
Încercaţi să descoperiţi 
câteva dezavantaje pe 
care această metodă de 
evaluare ar putea să le 
genereze. Formaţi un 
grup de trei persoane 
care va avea misiunea 
de a demonta, cu 
argumente, toate 
neajunsurile identifi cate.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! 
1. Analizaţi mostrele de 
produse de portofoliu 
din Anexa 1 şi apreciaţi 
modul în care elevul a 
progresat de la o fază 
la alta a producţiei. 
Comparaţi observaţiile 
făcute cu cele ale altor 
perechi.
2. Faceţi comentariile 
necesare pe ultimul 
produs din portofoliu, în 
vederea redactării fi nale 
a eseului.
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 ■ îndrumarea profesorilor spre a deveni mai efi cienţi; susţinerea dezvoltării profesionale a profesorilor;
 ■ motivarea elevilor, încurajarea autoevaluării; sprijinirea elevilor în îmbunătăţirea procesului de 

învăţare;
 ■ comunicarea mai efi cientă cu părinţii.

5.7.2.2. Conţinutul portofoliului
a. Cine decide ce anume să fi e inclus în portofoliu?
Dacă scopul principal este acela de a evalua programul sau efi cienţa 

curriculumului, este preferabil ca profesorii să decidă ce va cuprinde 
portofoliul. Astfel, ei vor selecta acele teme şi acel tip de materiale despre care 
ştiu că elevii ar trebui să îl poată elabora fără probleme în momentul respectiv. 
Rezultatele pe care le vor primi vor fi  edifi catoare în ceea ce priveşte capacitatea 
elevilor lor de a face faţă unor sarcini clare, care pot apărea inclusiv în condiţii 
de examen. De asemenea, această metodă le lasă timp atât profesorilor, cât şi 
elevilor, pentru a lucra în paralel cu procesul de achiziţie sau de dezvoltare a 
altor abilităţi, în vederea perfecţionării capacităţilor vizate în materialul din 
portofoliu.

Pe de altă parte, dacă scopul principal al evaluării este sprijinirea elevilor 
în procesul de învăţare, cel mai potrivit este ca aceştia să aleagă ce piese vor 
include în portofoliu. Pe lângă rezultatele de îmbunătăţire a abilităţilor lor de a 
produce mesaje scrise, este demnă de reţinut posibilitatea ca ei să fi e implicaţi 
direct în procesul de evaluare/autoevaluare şi de luare a deciziilor cu privire 
la activitatea lor şcolară, aspect ce va fi  întotdeauna de natură să mobilizeze 
elevii să se implice, alături de profesor, în procesul educaţional. 

b. Ce piese ar trebui să includă portofoliul?
Răspunsul la această întrebare depinde de scopul principal al evaluării: 

dacă, bunăoară, scopul este evaluarea progresului elevilor, portofoliul ar 
trebui să cuprindă documente care să ateste acest lucru: texte care să înfăţişeze 
diferite aspecte ale abilităţii de exprimare scrisă, ciorne care să refl ecte procesele 
mentale implicate şi strategiile metacognitive folosite etc.

c. Ce alte documente ar trebui să cuprindă un portofoliu?
Pe lângă piesele alese pentru evaluare, un portofoliu mai poate include 

şi:
 ■ un eseu introductiv, în care elevii pot motiva alegerea pieselor, pot 

prezenta etapele urmate în elaborarea portofoliului şi realizările sau 
punctele slabe de care au devenit pe deplin conştienţi, pot propune 
soluţii pentru zonele unde constată că mai există probleme;

 ■ o fi şă de autoevaluare, care poate înlocui eseul refl exiv;
 ■ documente orientative (esenţiale în evaluările externe) care oferă 

evaluatorilor externi informaţii legate de context: foaia de cuprins, lista 
sarcinilor primite, syllabusul cursului;

 ■ documente privind procesul scrierii: ciornele şi variantele 
intermediare.

5.7.2.3. Modul de evaluare a portofoliului
Referitor la tipul de evaluare indicat, specialiştii sugerează - în cazul evaluărilor la scară largă, unde 

timpul nu permite acordarea unui feedback detaliat - evaluarea holistică, respectiv, aplicarea unei grile 
analitice, atunci când evaluarea are loc la nivelul clasei (Weigle 2009: 211-221).

5.8. Construirea unei matrice de specifi caţii

Realizarea unei matrice de specifi caţii este, la un nivel real al elaborării şi al aplicabilităţii în practica 
şcolară, greu de realizat, autorii Programului naţional de dezvoltare a competenţei de evaluare a cadrelor didactice 
(DeCeE) punând în evidenţă faptul că „nu putem ignora inconsistenţa prezentării sale în lucrările româneşti 
de teoria evaluării” (DeCeE 2008: 108). Dacă, la nivel ştiinţifi c, cel puţin pe tărâm românesc, lucrurile nu sunt 
foarte clare şi explicite, la nivelul practicii, profesorul se confruntă cu absenţa formării/informaţiei/modelelor 
privitoare la realizarea şi înţelegerea utilităţii matricei de specifi caţii.

1. O primă abordare legată de matricea de specifi caţii este cea redată în lucrarea amintită mai sus. Astfel, 

Temă de refl ecţie:
Cine credeţi că trebuie 
să decidă ce trebuie să 
cuprindă portofoliul? 
Care sunt criteriile în 
funcţie de care este 
recomandat să se facă 
selecţia cuprinsului? Ce 
consideraţi că trebuie 
evaluat mai degrabă: 
cunoştinţele predate la 
clasă sau competenţa 
efectivă a elevului 
în ceea ce priveşte 
producerea de text? Cât 
de clar credeţi că se poate 
face (sau trebuie făcută) 
o diferenţiere în acest 
sens?

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Ce tip de portofoliu le 
cereţi/le-aţi cere, cel 
mai adesea, elevilor? Ce 
piese include şi care este 
scopul lui?

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri! 
Construiţi, pentru un 
anumit tip de portofoliu 
(la alegere), o fi şă de 
autoevaluare pe care să 
o includă elevii printre 
piesele portofoliului. 
Prezentaţi-o, apoi, 
colegilor, justifi când 
alegerea criteriilor.
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conform autorilor cursului DeCeE (2008: 108-109), „matricea de specifi caţii constă într-un tabel cu două intrări 
care serveşte la proiectarea şi organizarea itemilor dintr-un test docimologic, în care sunt precizate, pe de o 
parte, conţinuturile care vor fi  vizate, şi, pe de altă parte, nivelurile taxonomice la care se plasează obiectivele 
de evaluare” (Mason, Bramble 1997; Schreerens, Glas, Thomas 2003; Gall, Gall, Borg 2007; Stoica 2001).

Indicaţiile de realizare, aşa cum se regăsesc în lucrarea amintită, sunt:
 ■ celulele tabelului afl ate la intersecţia dintre elementele de conţinut şi nivelurile taxonomice pentru 

nivelul cognitiv cuprind procentele de itemi (din totalul itemilor consacraţi întregului test) ce vor fi  
folosiţi în proiectarea testului;

 ■ dacă testul va include 20 de itemi, înseamnă că 5% din total, adică 2 itemi, vor fi  alocaţi celulei 
care vizează terminologia de recunoscut sau de redat din memorie (celulă rezultată din intersectarea 
conţinuturilor, constând din terminologie, cu nivelul taxonomic achiziţia informaţiei);

 ■ 30%, adică 12 itemi, pentru celula vizând rezolvarea de probleme, la nivelul taxonomic analiză 
(rezultată din întretăierea rândului conţinuturilor, constând din probleme, cu coloana reprezentând 
analiza) etc.

Conţinuturi/Obiective Achiziţia 
informaţiei Înţelegere Aplicare Analiză TOTAL

Element de conţinut 1 10 (2) - - - 10 (2)
Element de conţinut 2 10 (2) 10 (2) 5 (1) - 25 (5)
Element de conţinut 3 - 10 (2) 25 (5) - 35 (7)
Element de conţinut 4 10 (2) 10 (2) - 10 (2) 30 (6)

TOTAL 30 (6) 30 (6) 30 (6) 10 (2) 100 (20)

2. O altă abordare, mai explicită, este cea propusă de Sara Cushing Weigle, în lucrarea sa Assessing 
Writing (2009). În capitolul consacrat elaborării testelor, autoarea, defi nind procesul de operaţionalizare, 
consideră că matricea se raportează clar la obiectivele testului şi permite descoperirea potenţialelor nepotriviri 
între teste şi obiectivele sau competenţele curriculare.

Astfel, specifi caţiile ar trebui să conţină cel puţin următoarele elemente (cf. Douglas 2000: 110-113):
 ■ o descriere a conţinuturilor testului, inclusiv modalitatea de organizare a testului;
 ■ descrierea numărului şi a tipurilor de itemi/sarcini, timpul alocat fi ecărei sarcini şi specifi caţiile 

pentru fi ecare tip de item/sarcină;
 ■ criteriile de corectitudine;
 ■ exemple de itemi/cerinţe.

Autoarea propune (2009: 84) un posibil format al matricei de evaluare, adaptat după Davidson şi Lynch 
(2002: 14):

Numărul matricei de specifi caţii: daţi un număr scurt de indexare.
Titlul matricei: trebuie oferit un scurt titlu pentru a caracteriza fi ecare matrice. Titlul e o modalitate 

potrivită de a contura obiectivele/competenţele vizate.
Specifi caţii asemănătoare (dacă există): lista numerelor şi/sau a titlurilor matricelor de specifi caţii 

asemănătoare acesteia, dacă există. 
1. Descrierea generală (General Description): o scurtă prezentare generală a tipului de scriere care va 

fi  testat.
2. Atributele inputului (Prompt Attributes): o descriere completă şi detaliată  a ceea ce este pregătit 

pentru susţinătorul testului. În funcţie de circumstanţe, descrierea poate include următoarele informaţii:
a. descrierea sarcinilor/itemilor în termeni de: public (grup ţintă), scopul/funcţia comunicării, genul 

sau forma lor, sursa conţinuturilor informaţionale;
b. informaţii specifi ce despre orice text sau suport vizual care se constituie ca sursă a conţinuturilor 

informaţionale;
c. caracteristicile lingvistice ale inputului; 
d. o descriere a spaţiului alocat răspunsului.
3. Atributele răspunsului (Response Attribute): o descriere completă şi detaliată a modului în care 

elevul/studentul va oferi răspunsul; aceasta constituie o descriere amănunţită a ceea ce benefi ciarul testului 
urmează să facă drept răspuns la cerinţă şi a ceea ce va reprezenta un eşec sau un succes, incluzând  criteriile 
de evaluare sau de notare a răspunsului.

4. Exemplu de item (Sample Item): un item ilustrativ sau o sarcină care vizează specifi caţia; tipul de 
item sau de sarcină pe care specifi caţia îl va genera; un model de răspuns la cerinţă.

5. Suplimentul la matricea de specifi caţii (Specifi cation Supplement): o explicitare detaliată a oricărei 
informaţii adiţionale necesare elaborării itemilor pentru o specifi caţie dată.
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Exerciţiu:
Lucraţi în patru grupuri (fi ecare grup pentru una din clasele de liceu)!
Folosiţi modelul pentru matricea de specifi caţii de mai sus şi scrieţi o astfel de matrice pentru clasa care a 
revenit grupului dumneavoastră. Includeţi două subiecte de producere de text scris!

5.9. Sarcinile de lucru

Sarcinile de lucru au un rol esenţial în evaluarea exprimării scrise. Ele orientează conţinutul şi formatul 
răspunsului aşteptat, asigurând contextul pentru acestea. Cel mai important factor care trebuie luat în 
considerare în proiectarea sarcinilor de lucru este informaţia pe care trebuie să o ofere rezultatele testului (ce 
spun rezultatele despre competenţa de producere a mesajelor scrise a celui evaluat). 

5.9.1. Cum trebuie să fi e sarcinile?

Există câteva caracteristici esenţiale referitoare la sarcinile de lucru pentru exprimarea scrisă. Ele trebuie 
să fi e (cf. Weigle 2009: 90):

 ■ clare: cerinţa trebuie să fi e formulată clar şi concis;
 ■ valide: este necesar ca sarcina să testeze exact abilitatea care se vrea testată – ideal ar fi  ca elevii să nu 

trebuiască să se bazeze pe alte competenţe pentru a putea rezolva sarcina, pentru ca profesorul să poată 
avea o imagine exactă despre abilitatea acestora de a produce text;

 ■ fi abile: criteriile folosite în notare trebuie să fi e aplicate corect, astfel încât aceeaşi lucrare să fi e 
evaluată la fel de către evaluatori diferiţi sau de către acelaşi evaluator, în momente diferite;

 ■ accesibile: este recomandat ca, teoretic, sarcinile să poată fi  executate de orice elev;
 ■ interesante: şi pentru elevi, şi pentru evaluatori; e bine ca acestea să motiveze direct elevii.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Care dintre caracteristicile de mai sus credeţi că sunt cele mai importante pentru sarcinile din componenţa 
unui test? Selectaţi trei exerciţii de producere de text din manualele puse la dispoziţie (secţiunea de 
evaluare) şi decideţi dacă instrucţiunile (sarcinile) lor respectă criteriile de mai sus. 

5.9.2. Ce subiecte propun sarcinile de lucru?

Sarcinile de lucru trebuie să fi e, în primul rând, accesibile. Având în vedere că ne situăm (cel puţin 
teoretic), cu clasele liceale de studiu, în aria nivelurilor de competenţă C1, respectiv C2, niciun subiect nu 
ar trebui să fi e prea difi cil pentru potenţialii candidaţi ai acestui tip de evaluare. Cu toate acestea, există, şi 
la aceste niveluri de competenţă, limite mai mult sau mai puţin clare, în ceea ce priveşte temele abordate. 
Desigur, se vor evita subiectele extrem de tehnice, care ar putea pune probleme de orizont de cunoştinţe, 
dincolo de capacitatea de a redacta o compoziţie, indiferent de stilul ei funcţional. Se vor evita, de asemenea, 
subiectele nepotrivite, din anumite puncte de vedere, pentru candidaţi, fi ind, în schimb, încurajate cele care au 
un mai mare potenţial de interes şi de utilitate pentru elevi.

Destul de controversate sunt sarcinile în care li se cere candidaţilor să scrie despre experienţe personale. 
Sigur că, pe de o parte, acest lucru ar putea constitui un avantaj, întrucât elevii sunt mai implicaţi şi, din această 
cauză, e posibil să scrie mai bine decât ar face-o în alte condiţii. Gradul ridicat de accesibilitate (sarcinile de tipul 
acesta nu presupun ca elevii să folosească cuvinte specializate, ele fi ind, aşadar, accesibile tuturor candidaţilor) 
încurajează, şi el, acest tip de sarcini. Dezavantajele par să prevaleze însă. Printre acestea se numără faptul că 
este posibil ca elevii să aparţină unor culturi care să respingă implicarea personală în exprimarea scrisă, caz 
în care candidaţii nu vor reacţiona pozitiv la o asemenea sarcină. În cealaltă extremă, există probabilitatea ca 
unii candidaţi să devină mult prea implicaţi emoţional în subiectul respectiv, lăsând, în plan secund, procesul 
efectiv de scriere. De aceea, sunt preferate subiectele generale, chiar dacă există şi aici unele riscuri, bunăoară 
acela al lipsei de motivaţie (pentru a câta oară poţi să scrii, implicat şi pasionat, despre „cea mai frumoasă 
profesie”, de exemplu?); în aceste cazuri, apare riscul unor răspunsuri mecanice, banale, plictisitoare, care pot 
impieta asupra calităţii producţiei scrise şi, implicit, asupra rezultatelor evaluării.

Prin urmare, decizia de a selecta un anumit tip de subiect nu este foarte simplă, aceasta depinzând, în 
mare măsură, de gradul de omogenitate al grupului de candidaţi (identifi carea subiectelor accesibile celor mai 
mulţi dintre elevi) şi de scopul principal al testului (Weigle 2009: 91-94).
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5.9.3. Cum trebuie să fi e stimulul din sarcina de lucru?

Sarcinile de lucru pentru evaluarea exprimării scrise pot prevedea un subiect despre care candidatul 
va scrie, fără vreun alt material stimulativ, sau pot include un stimul, precum un text mai lung sau o serie 
de texte scurte, o imagine sau o succesiune de imagini. Aşadar, dacă se testează, în principal, cunoştinţele şi 
abilităţile legate de limbă, şi nu cele legate de subiect, este recomandată utilizarea unui material stimulativ. 
Furnizându-le elevilor conţinutul despre care să scrie, aceştia vor avea posibilitatea să se concentreze mai 
mult pe aspectele lingvistice ale sarcinii. În schimb, dacă se evaluează, cu precădere, abilităţile şi cunoştinţele 
lingvistice, o sarcină adecvată ar fi  argumentarea unei păreri pro sau contra unui citat, de exemplu.

Destul de controversată este folosirea unui text ca material stimulativ. Chiar dacă respectivul text are 
avantajul că le oferă tuturor candidaţilor o bază comună de informaţii pe care să o folosească în scriere, fără a fi  
nevoie de cunoştinţe specifi ce privind subiectul în discuţie, oferirea unui stimul de acest fel îi poate dezavantaja 
pe candidaţii cu abilităţi de înţelegere a textului scris mai puţin dezvoltate. Aceştia vor fi  penalizaţi în cazul 
în care interpretează greşit textul-stimul. Un alt posibil dezavantaj al acestui tip de sarcină constă în riscul ca 
textul să conţină prea multe informaţii care pot fi  preluate de către candidaţi, lucru ce va îngreuna evaluarea 
abilităţilor lor de scriere, făcând-o chiar puţin relevantă (Weigle 2009: 94-96).

Exerciţii:
Lucraţi în perechi! 
1. Discutaţi cu colegul vostru despre modalităţile prin care problema discutată mai sus să poată fi  evitată. 
2. Priviţi sarcina de mai jos şi decideţi care sunt aspectele ei pozitive/negative. Propuneţi o reformulare 
mulţumitoare, din punctul dumneavoastră de vedere, a acesteia.

„Scrieţi un eseu de 2-3 pagini despre modernismul poetic românesc, pornind de la ideile exprimate în următoarea 
afi rmaţie critică: „Bântuit de anxietăţi şi neputând crede nimic, convins că transcendenţa e goală, el [poetul modern, 
n.n.] nu se poate salva decât prin cuvânt. Cuvântul e pentru poetul modern singurul absolut” (DGLR, IV, 2005)” 
(Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007).

5.9.4. Ce tip de text ar trebui să genereze o sarcină?

În predarea/învăţarea/evaluarea limbii a doua, este extrem de important să existe un sistem de descriere 
şi clasifi care a tipurilor de texte posibile în L1, în funcţie de trăsăturile lor esenţiale. O astfel de clasifi care a 
tipurilor de texte utilizate în mediul şcolar o face Vähäpässi (1982), care le împarte, pornind de la trei criterii, 
astfel:

 ■ După procesele cognitive implicate:
  texte care reproduc o informaţie: scrierea după dictare, completarea unui formular, citarea unor 

surse etc.;
  texte care presupun organizarea sau aranjarea unor informaţii deja cunoscute: repovestirea, 

rezumatul, parafrazarea, scrisoarea, raportul, descrierea etc.;
  texte care implică inventarea/generarea unor idei şi informaţii noi: comentariul pe marginea 

textului, eseul academic, articolul, recenzia, parodia etc.2

 ■ După scopul sau intenţia dominantă:
  texte cu funcţie metalingvistică (pentru a învăţa): rezumatul, scrierea după dictare etc.;
  texte cu funcţie emotivă (pentru a exprima emoţii): jurnalul, scrisoarea personală etc.;
  texte cu funcţie referenţială (pentru a informa): completarea unui formular, instrucţiunile, 

biografi a, descrierile tehnice etc.;
  texte cu funcţie conativă (pentru a convinge): citarea surselor, scrisoarea de intenţie, reclama 

etc.;
  texte cu funcţie poetică (pentru amuzament): parodia, regândirea fi nalului unei povestiri etc.;
  texte cu funcţie fatică (pentru a întreţine relaţii sociale): vederea, scrisoarea.

 ■ După publicul avut în vedere:
  texte destinate celuilalt: vederea, scrisoarea, instrucţiunile, circulara, descrierea tehnică etc.
  texte destinate sieşi: jurnalul, scrierea după dictare etc. (Weigle 2009: 7-12).

Tipul de text reprezintă un factor important care afectează performanţa elevului. Dacă textele descriptive 
sau narative sunt văzute ca fi ind mai uşoare, din punctul de vedere al proceselor mentale implicate, expunerea 
şi argumentarea le pot pune probleme serioase candidaţilor. Tipul de text cerut de sarcină trebuie să fi e, 

2 Vezi şi tipologia propusă în subcapitolul 5.6. Pentru majoritatea celor care învaţă L2, procesele cognitive implicate se limitează 
la reproducere şi organizare şi, prin urmare, tipurile de texte produse sunt cele care presupun aceste procese: copierea unui text, scrierea 
după dictare, completarea unui formular, rezumatul, descrierea, anunţul, raportul etc.
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aşadar, potrivit cu nivelul de limbă al candidaţilor. La nivelul ciclului de învăţământ liceal, niciun tip de text 
nu ar trebui să impieteze asupra exprimării scrise a elevilor. Cu toate acestea, este bine să se ţină seama de 
specifi cul clasei, de zonele de interes ale elevilor, de utilitatea respectivelor feluri de producţii. Mai exact, 
sarcinile trebuie să respecte condiţia de autenticitate (Bachman şi Palmer 1996), solicitând tipuri de texte în 
concordanţă cu situaţiile în care elevii scriu în afara şcolii, în viaţa reală. 

5.9.5. Prin câte sarcini testăm capacitatea de exprimare scrisă într-un test?

Dacă, bunăoară, elevului i s-ar acorda o oră pentru testul de exprimare scrisă, ar fi  mai util ca acesta să 
execute două sarcini de 30 de minute sau una mai complexă, de 60? Două sarcini le oferă elevilor şansa de a-şi 
demonstra mai bine abilităţile, întrucât, dacă una dintre ele nu li se pare sufi cient de motivantă, este posibil ca, 
pe cea de-a doua, să o privească altfel. De asemenea, două sarcini îi oferă evaluatorului o gamă mai largă de 
funcţii ale limbajului, de sintaxă şi vocabular pentru o evaluare mai validă. Cu toate acestea, sarcinile scurte, 
simple, prezintă riscul de a nu fi  destul de provocatoare pentru candidaţi, nemotivându-i să-şi demonstreze 
adevărata valoare, răspunsurile lor riscând să fi e mai puţin reprezentative pentru abilităţile pe care le posedă. 

În egală măsură, se mai poate oferi posibilitatea de a alege între câteva sarcini. Avantajul unei astfel de 
abordări ar fi  acela că se depăşesc diferenţele legate de cunoştinţele despre subiect ale candidaţilor, fi ecare 
putând să aleagă să scrie despre subiectul cel mai familiar, cel mai interesant, cel mai accesibil pentru el însuşi. 
Printre limite, amintim faptul că apare riscul ca elevii să nu facă, de fi ecare dată, cea mai avantajoasă alegere 
pentru ei sau faptul că selectarea unei sarcini din mai multe răpeşte din timpul care, altfel, ar putea fi  alocat 
scrierii. Un alt contraargument important al acordării posibilităţii de alegere a sarcinii este legat de difi cultatea 
sarcinilor şi de modul în care aceasta este stabilită. Fiind determinată de interacţiunea dintre sarcină, candidat 
şi evaluator, difi cultatea unei sarcini este greu de măsurat şi, prin urmare, echivalarea gradelor de difi cultate, 
în cazul mai multor sarcini, reprezintă o problemă destul de delicată (Weigle 2009: 101-104).

5.9.6. Cum trebuie să fi e instrucţiunile sarcinilor?

Instrucţiunile trebuie să fi e clare şi concise, sufi cient de simple pentru a putea fi  înţelese de toţi candidaţii, 
sufi cient de scurte, pentru ca lecturarea lor să nu solicite prea mult timp, şi sufi cient de detaliate, pentru ca elevii 
să ştie exact ce se aşteaptă de la ei (Bachman şi Palmer 1996). Instrucţiunile unei sarcini de scriere trebuie să 
cuprindă cel puţin specifi caţiile privind auditoriul şi scopul scrierii, indicaţii despre lungimea textului (Carson 
(2000) sugerează că specifi caţiile privind lungimea textului ar trebui să fi e făcute în funcţie de numărul 
paginilor, nu de cel al cuvintelor sau al paragrafelor) şi câteva indicaţii minimale privind criteriile de notare.

Exerciţiu:
Construiţi două sarcini potrivite unui grup de elevi al căror nivel de limbă să îl cunoaşteţi. Respectaţi 
criteriile de mai sus!

5.10. Concluzii

Proba de producere a unui text scris este, în cadrul oricărei examinări ce priveşte competenţele legate 
de cunoaşterea unei limbi străine, unul dintre cele mai importante şi mai sensibile „indicatoare” ce pot să îi 
ofere evaluatorului măsura cunoaşterii de către candidat a limbii respective. Natura sa este, pe de o parte, 
productivă, creativă, pe de altă parte, re-productivă, „utilitară”, având în vedere faptul că elevul va mobiliza, 
în procesul de producere scrisă, cunoştinţe din toate sferele lingvistice (gramatică, vocabular, ortografi e, 
procedee de coerenţă şi coeziune textuală etc.). Având în vedere importanţa sa, vorbim aici despre o probă 
faţă de care profesorul trebuie să arate un grad înalt de responsabilitate, mai ales ţinând cont de faptul că el 
are efectiv posibilitatea de a îmbunătăţi substanţial calităţile productive ale elevilor săi.

Producerea scrisă are, faţă de cea orală, avantajul (şi, în acelaşi timp, dezavantajul) că solicită utilizarea 
unui registru special al limbii, folosirea unor mijloace de desfăşurare a textului mai aproape de mijloacele 
limbii literare şi a unor tehnici de prezentare, persuasiune, argumentare etc. specifi ce. Cum spuneam mai 
sus, avem de-a face cu un instrument lingvistic mult uzitat de elev în viaţa sa şcolară şi, în viitor, în cea 
academică şi profesională, fapt pentru care atenţia ce se acordă acestei competenţe trebuie să fi e una specială. 
Prin aspectele abordate în capitolele de mai sus, sperăm că am reuşit să aprofundăm câteva dintre problemele 
cele mai relevante privitoare la testarea competenţei de producere a unui text scris. Chestiuni mai practice vor 
fi  abordate în unităţile următoare, în care vor fi  prezentate modalităţi de concepere a testelor efective, tipuri de 
exerciţii, dar şi metode de evaluare propriu-zisă şi de notare ale producţiilor elevilor.
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5.11. Evaluarea competenţei de argumentare

5.11.1. O trimitere „semi-internă”

Am tratat problemele teoretice şi, eventual, epistemologice ale argumentării, mult mai elaborat şi 
sistematic, în cadrul suportului nostru de curs pentru programul P3 (predare, liceu). Fireşte, lucrurile expuse 
acolo şi, mai cu seamă, difi cultăţile pe care le-am semnalat ţin, în primul rând, de domeniul propriu-zis 
al didacticii ca transmisie de cunoştinţe/formare de competenţe. Însă cum înseşi conţinuturile de predare, 
competenţele-de-format, metodele, exerciţiile etc. destinate, în mod strict, temei argumentării nu sunt - în 
opinia noastră - nici pe departe îndeajuns de dezvoltate în învăţământul românesc actual, mari difi cultăţi 
survin, fi resc, şi pe „celălalt versant”, acela al evaluării. De aceea, consideraţiile care urmează mai degrabă 
constată o serioasă caducitate şi propun nişte prime soluţii, decât să ofere un sprijin realmente consistent 
(mai ales în sensul cantitativ al termenului) pentru cadrele didactice: fapt este că - deocamdată, cel puţin - 
argumentarea este, pentru învăţământul nostru, un domeniu de... pionierat.

5.11.2. Un fapt notoriu şi simptomatic

Foarte probabil că orice profesor care predă disciplina Limba şi literatura română (inclusiv) la nivelul 
liceului cunoaşte şi a examinat deja pe cont propriu subiectele de la Bacalaureatul 2011 - aceasta fi e şi datorită 
faptului că a fost un an cu rezultate catastrofale, mult discutate în media, la nivel politic, dar şi în interiorul 
breslei. Reproducem, mai jos, acea parte a subiectului care ne priveşte, în mod direct, acum:

De asemenea, vă reamintim baremul ofi cial în relaţie cu care s-a realizat corectarea/evaluarea:
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În fi ne, e necesar să ne reamintim că, în programele actualmente în vigoare3 pentru clasele de liceu, 
argumentarea apare într-o poziţie extrem de privilegiată, ca una din cele trei (sau patru) competenţe generale 
(caracterizând, aşadar, ansamblul procesului de predare/evaluare a acestei discipline) pe care cadrul didactic 
trebuie să le transmită elevilor:

După ce aţi (re)văzut cele trei idei/documente de mai sus, putem, în sfârşit, să vă recomandăm o…

Temă de refl ecţie/Dezbatere:
 ■ Cât de adecvată vi se pare fraza lui Nichita Stănescu propusă ca pretext pentru un discurs argumentativ?
 ■ Cât de necesare/utile vi se par precizările suplimentare „pozitive” (privitoare la ce trebuie să facă elevul 

- cum ar fi  cele despre părţile argumentaţiei) „ataşate” subiectului  propriu-zis?
 ■ Ce credeţi, în acelaşi sens, despre precizările „negative” (despre ce nu trebuie să facă elevul)?
 ■ În ce măsură vi se pare normal ca unele dintre punctele din barem să fi e obţinute de către elevi pentru 

alte competenţe  decât  cele strict argumentative? (cel puţin 6 puncte se acordă pentru abilităţi de expresie 
idiomatică).

 ■ Cât de adecvat vi se pare, global, acest subiect pentru a proba capacitatea generală (şi reală) de 
argumentare pe care elevul o deţine/o va putea utiliza în viaţa efectivă, în relaţie cu diverse teme concrete?

5.11.3. Câteva comentarii

Argumentarea este (la gradul de importanţă pe care i-l acordă, cel puţin declarativ, programele), fără 
îndoială, o temă nouă, atât la nivelul predării, cât şi - mai ales - la cel al evaluării, în cadrul „vechii” discipline 
Limba şi literatura română. Dacă fi ecăreia dintre celelalte teme principale (vezi schema de mai sus) i se acordă, 
atât în specifi carea conţinuturilor de predare din programe, cât şi în manualele propriu-zise, spaţii largi şi o 
cantitate importantă de informaţie, teorie, exerciţii etc., tema care ne interesează pe noi acum „benefi ciază” 
de extrem de puţine precizări concrete în programă – iar, în manuale, de abordări care nu depăşesc aproape 
nicicând două pagini în ansamblul întregii materii pe un an. Mai mult, în general aceleaşi „lucruri” se repetă 
în mai toate manualele: expresiile (de tipul conectorilor pragmatici, dar nu numai) care se utilizează mai pe 
larg în textele argumentative scrise, structura ipoteză-argumente-concluzie etc.

Şi mai proastă este situaţia în ceea ce priveşte evaluarea. E adevărat, în unele manuale, li se propun 
elevilor exerciţii de autoevaluare. Exemplifi căm, alăturat, din Limba şi literatura română - manual pentru clasa a 
XI-a, Editura Humanitas educaţional, (2004: 132):

3 În august 2011.
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„Puteţi să vă evaluaţi singuri argumentarea, având în vedere aspectele menţionate mai jos, pe care le puteţi aprecia cu 
califi cativele „foarte bine”, „bine” şi „slab”:
Respectarea structurii discursului de tip argumentativ: 

 ■ ipoteza, argumentele, concluzia.
Folosirea corectă a mărcilor lexicale specifi ce:

 ■ conectori exprimând cauzalitatea, consecuţia şi concluzia (pentru că, întrucât, încât, deci, prin urmare);
 ■ conectori de ierarhizare a argumentelor (în primul rând, în cele din urmă etc.);
 ■ elemente corelative specifi ce raţionamentelor de tipul cauză-efect (dacă... atunci, cu cât... cu atât etc.);
 ■ conectori ce indică gruparea argumentelor în jurul unei teme (în ceea ce priveşte..., din punctul de vedere al... etc.);
 ■ conectori de introducere a exemplelor (de exemplu, precum, astfel... etc.);
 ■ conectori de introducere a unei comparaţii (la fel ca..., spre deosebire de... etc.).

Calitatea argumentării:
 ■ adecvarea argumentelor la temă;
 ■ pertinenţa argumentelor;
 ■ ordonarea logică a argumentelor.

Claritatea şi corectitudinea exprimării:
 ■ coerenţa argumentării;
 ■ respectarea normelor de exprimare, a regulilor de ortografi e şi de punctuaţie.

Se poate observa fără efort că, până şi în cazurile fericite (cum e cel al acestui manual, care, iată, se 
ocupă, măcar în treacăt, şi de posibilitatea unei evaluări a capacităţii argumentative - aşa cum, am văzut, s-a 
întâmplat la bacalaureat4), avem de-a face cu incoerenţe şi poate chiar inadvertenţe: spre a da doar exemplul 
cel mai vizibil, li se cere elevilor să se autoevalueze în funcţie de prezenţa, în propriul discurs argumentativ, a 
unor itemi lexicali (cuvinte sau, mai ales, expresii) listate, mai jos, în acelaşi loc5.

În plus, majoritatea criteriilor sunt fi e foarte „mecanice”, formale (cum ar fi  lista - altfel, fi reşte, foarte 
utilă - de expresii), fi e, dimpotrivă, neclarifi cate (se vorbeşte despre „adecvarea argumentelor la temă” sau 
despre „pertinenţa argumentelor”, dar nu se spune în ce constau aceste calităţi). În sfârşit, există - aşa cum 
remarcam, mai sus, şi în cazul subiectului de bacalaureat din vara lui 2011 - în baremul de corectare, itemi care 
nu ţin, propriu-zis, de argumentare, ci pur şi simplu de corectitudinea, gramaticală, dar şi stilistică, a expresiei 
lingvistice scrise.

5.11.4. Concluzie şi deschidere

Toate lucrurile discutate mai sus ne duc spre o concluzie, în ea însăşi, destul de nefericită: discrepanţa 
între „pretenţii” şi „resurse” este, în cazul argumentării, imensă. La un moment dat, acest hiatus va trebui fi e 
eliminat (prin renunţarea la a face din acest tip de discurs/competenţă una din competenţele fundamentale 
specifi cate în programe), fi e umplut (prin dezvoltarea, la nivelul conţinuturilor de învăţare şi, mai cu seamă, 
la nivelul manualelor, a tematicii la un nivel mai „onorabil”).

Cum ar fi  foarte puţin raţional să (ne) aşteptăm ca Ministerul de resort să renunţe la „inovaţia” pe 
care a introdus-o în domeniul organizării generale a disciplinei Limbă şi literatură prin „ridicarea” extremă a 
statutului argumentării, va trebui, cel mai probabil, să acţionăm în cel de-al doilea dintre sensurile sugerate 
mai sus. Acest lucru presupune însă:

1. un interval de timp rezonabil - de-a lungul căruia, pe cât posibil, să nu folosim subiecte de examene 
în formularea cărora să includem ceea ce, de fapt, ar fi  trebuit să predăm (iar elevii să ştie) - pentru dezvoltarea 
noilor suporturi didactice;

2. efortul personal al mai fi ecărui cadru didactic de a „inventa” (pentru sine şi, eventual, pentru 
comunitate, în general) materiale de predare şi evaluare;

3. declanşarea unei dezbateri de ordin teoretic privitoare la întrebări fundamentale de tipul: Ce este 
(dincolo de defi niţiile ultra-simpliste şi specifi cările schematice de tip ipoteză-argumente-concluzie) argumentarea?, 
Cât din ea este „lingvistic” şi cât ţine de alte abilităţi?, În ce măsură trebuie ea să cadă doar în sarcina profesorilor de 
română sau limbi materne? etc. etc.

Unele dintre posibilele direcţii şi/sau componente ale acestei discuţii teoretice au fost sugerate în deja-
pomenita parte dedicată argumentării în suportul nostru de curs pentru programul P3. În ccea ce priveşte 
însă evaluarea propriu-zisă, foarte probabil că, pentru dezvoltarea formelor ei concrete, va trebui să aşteptăm 
elaborarea ceva mai dezvoltată şi sistematică a materialelor şi a tehnicilor didactice pentru domeniul predării 
competenţei de argumentare.

4 Fireşte, dacă am fi  răuvoitori, ne-am întreba cum trebuie califi cat un subiect de „examen de maturitate” în formularea căruia 
li se reaminteşte elevilor structura discursului argumentativ, li se sugerează pe larg cum şi ce trebuie să scrie, ca şi ce nu trebuie făcut - şi 
care totuşi a făcut parte dintr-un bacalaureat cu rezultate „globale” catastrofale.

5 Altfel spus: ca „executant” al acestui exerciţiu, îmi va fi  foarte greu să-l desfăşor, propriu-zis, ca pe unul de evaluare şi nu ca 
pe unul care priveşte, pur şi simplu, redactarea textului argumentativ.



Scrierea

159

Anexa 1

Clasa a IX-a
Sarcina de lucru este: Alcătuiţi un eseu (de cel mult o pagină) cu titlul: Şcoala – aşa cum o văd eu.
Exprimaţi-vă opiniile faţă de sistemul de învăţământ şi vorbiţi despre cum vă simţiţi la şcoală, ce vă 

place şi ce nu vă place, ce aţi dori să se schimbe în şcoala/clasa voastră.

Faza 1

Şcoala – aşa cum o văd eu

Plan de idei

- despre mine şi şcoala mea;

- despre ce îmi place: colegii, unele materii, pauzele, activităţile de după şcoală

- despre ce nu îmi place: orele în laborator, tezele, vacanţele prea scurte

- despre unde aşi vrea să învăţ după ce termin liceul

- concluzii

- Întrebare: pot să includ şi nişte fotografi i din clasa mea?

Faza 2

Şcoala – aşa cum o văd eu

Eu am venit la şcoala aceasta numai anul acesta. Înainte am învăţat la şcoala generală care e aproape de 
casa mea în cartierul Gheorgheni. Acum sunt în clasa a IX a şi voi învăţa aici tot liceul.

Îmi place liceul acesta pentru că este unul foarte bun. E cel mai bun liceu din oraşul nostru, dar e un pic 
departe de casa mea. Sunt într-o clasă mai mică. Suntem numai 20 de copii şi am colegi buni şi drăguţi. Îmi 
place şi doamna dirigintă, ea e profesoară de fi zică. Înainte nu mi-a plăcut fi zica, dar acum încep să înţeleg 
mai bine. În pauză, nu stau niciodată în clasă. Ies în curte şi povestesc cu colegele mele. Ce îmi place aici este 
că mergem la fi lm sau în excursii împreună. Deja am fost la un picnic cu colegii şi cu doamna dirigintă şi am 
fost să plantăm copaci, aproape de oraş.

Nu îmi place că trebuie să stăm trei ore pe săptămână în laborator. Acolo sunt nişte lucruri de care mi 
se face spaimă când le văd. Aş vrea să nu merg la orele de biologie, dacă se poate.

Nu îmi place şi că o să avem mai multe teze acuma, la liceu. Mi se pare că e prea stresant să fi  la liceu. 
Mai am o problemă, dar aceasta a fost întotdeauna, că vacanţele mi se par prea scurte un pic. Şi am auzit că 
trebuie să avem uniforme de anul viitor. Mie nu îmi place această idee.

Eu după ce termin liceul vreau să merg la facultate. Vreau să merg la Facultatea de business, ca sora 
mea. Ea deja a terminat facultatea şi lucrează la o fi rmă italiană din oraşul nostru. În concluzie, mie îmi place 
la liceul meu şi o să învăţ cu plăcere aici patru ani.

Nu ai inclus nicio idee 
despre sistemul de 

învăţământ, în general.

Cum va fi  introducerea?

Atenţie la greşelile de 
ortografi e: aş vrea

Acesta e un proiect 
care nu include 

fotografi i. Vom realiza o 
prezentare multimedia, 

cu fotografi i şi 
înregistrări video, 
semestrul viitor. 
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Selectaţi abordarea pe care o consideraţi cea mai profi tabilă pentru elevii dumneavoastră în 
evaluarea competenţei de producere a textului scris. Nu vă axaţi excesiv asupra tipurilor de texte 
care „se dau”, de obicei, la examene, în detrimentul unora ce le-ar putea fi  de un real folos elevilor 
în activitatea academică sau profesională.

  Utilizaţi descriptorii din grilele pentru nivelurile C1/C2 din CECR, pentru a realiza şi aplica 
itemi corespunzători nivelului de difi cultate caracteristic pentru ciclul liceal. 

  Nu ignoraţi itemii care le cer elevilor producerea unor documente de interacţiune scrisă. 
Elaborarea textelor de tip eseu, articol sau compunere nu este sufi cientă pentru a le dezvolta 
elevilor abilităţi complexe de producere a textelor scrise. 

  Acordaţi atenţia cuvenită factorilor ce diferenţiază producerea de texte scrise de cea de discurs 
oral. Utilizarea elementelor specifi ce textului scris (conectorii, factorii de coerenţă şi coeziune) 
trebuie exersată cât mai mult.

  Profi taţi de textele produse de către elevi şi folosiţi-le pentru a exersa şi evalua şi celelalte 
componente ale competenţei lingvistice. 

  Folosiţi exerciţiile de la clasă şi cele de evaluare pentru a dezvolta abilitatea de producere a 
textului scris atât în limba a doua, cât şi în limba maternă.

  Selectaţi cele mai adecvate tipuri de texte pentru exerciţiile de producere de text, în funcţie de 
relevanţa acestora, dar şi de grupa de vârstă a elevilor cu care lucraţi.

  Utilizaţi portofoliul în procesul de evaluare a competenţei de producere a textului scris. 

  Concepeţi instrucţiunile pentru sarcinile de producere a textului scris clar şi explicit, astfel 
încât elevii să aibă toate informaţiile necesare înainte de a începe rezolvarea subiectelor.
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TEST

A. Enumeraţi 
a. cel puţin patru activităţi specifi ce scrierii, conform CECR:

..............................................................                          ...........................................................

..............................................................                          ...........................................................

b. cel puţin patru caracteristici ale producerii de text scris, spre deosebire de producerea de 
discurs oral:

..............................................................                          ...........................................................

..............................................................                          ...........................................................

B. Decideţi dacă propoziţiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Conform CECR, competenţa discursivă este o componentă a competenţei socio-lingvistice. 
2. În clasifi carea Alinei Pamfi l (2007), tipurile de texte sunt, conform criteriului sursei: refl exive, 
imaginative şi despre textul literar.
3. Portofoliul include o serie de texte ale unui elev, toate în varianta lor fi nală. 
4. Conţinutul portofoliului este întotdeauna stabilit de către profesor.

C. Alegeţi varianta corectă:

1. Un exemplu de text pentru scrierea refl exivă este
a. relatarea unei experienţe personale.
b. rezumatul.
c. cererea.

2. În echivalarea dintre clasele liceale şi nivelurile de competenţă CECR, realizată în cadrul 
proiectului nostru, nivelul C2 corespunde clasei

a. a IX-a.
b. a XI-a.
c. a XII-a. 

3. Prin portofoliu, se propune
a. o evaluare în momentul producerii textului.
b. o evaluare anticipată.
c. o evaluare amânată.
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6. Evaluarea competenţei de 
receptare adecvată a sensului unui 

text literar - Textul literar

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să exemplifi caţi, cu tipuri de exerciţii specifi ce, micro - şi macro-
procesele activate în actul comprehensiunii;

 ■ să elaboraţi diverse tipuri de exerciţii, ţinând cont de specifi cul 
genului literar din care face parte textul-suport.
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6.1. Abordări ale evaluării competenţei de receptare a textului literar

Temă de refl ecţie:
Care sunt diferenţele pe care le presupune receptarea unui text literar faţă de receptarea unui text non-
literar? Cum apreciaţi utilitatea, pentru elevi, a formării şi evaluării competenţei de receptare a textului 
literar, respectiv de producere a unui text de analiză literară?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Competenţa de receptare a textului literar presupune, din punct de vedere procesual, activarea rolurilor 
de ascultător şi de lector ale elevului. În funcţie de specifi cul textelor literare, se poate opta pentru unul dintre 
aceste două roluri. Totuşi, criteriul accesibilităţii este unul esenţial în cazul textului literar, deoarece diferenţele 
dintre cele două forme de receptare sunt decisive în adoptarea şi activarea unui anumit rol (ascultător/lector):  

Ascultarea
Receptarea orală a unui text literar

Lectura
Receptarea unei text literar scris

 ■ presupune receptarea textului literar citit/recitat/
prezentat de către o persoană;

 ■ este aproape imposibil de realizat, deoarece 
contactul direct între autor şi receptor e inexistent;

 ■ textul literar integral poate fi  receptat oral doar 
prin intermediul mijloacelor specifi ce: DVD, CD etc.;

 ■ doar textele lirice pot fi  uşor receptate oral;
 ■ comprehensiunea poate fi  îngreunată de faptul că 

receptorului/ascultătorului i se impune ritmul celui 
care citeşte/recită, neputând să proceseze el însuşi, 
în ritmul propriu, informaţia receptată.

 ■ este cea mai frecventă formă de receptare adoptată 
în liceu;

 ■ presupune contactul cu textul literar prin 
intermediul cărţii (fi e ea şi în format electronic);

 ■ deşi nu există contact direct între emiţătorul 
textului literar şi receptor, sensul comunicării fi ind 
unidirecţional, lectura nu presupune intervenţia altei 
persoane în actul receptării;

 ■ comprehensiunea poate fi  mult mai uşor realizată; 
lectorul are posibilitatea de a-şi impune propriul 
ritm în receptarea textului literar, şansele realizării 
comprehensiunii fi ind sporite.

Având în vedere cele prezentate mai sus, nu exagerăm dacă reducem competenţa de receptare a 
textului literar la lectură, act ce include comprehensiunea/înţelegerea şi interpretarea. Lectura se divide în 
două procese delimitate temporal, întrucât interpretarea textului nu se poate realiza înainte de parcurgerea 
etapei de înţelegere. „În teoriile lecturii, comprehensiunea şi interpretarea sunt abordate, uneori, ca procese 
simultane (W. Iser), alteori, ca etape succesive: lectura de gradul întâi şi cea de gradul al doilea (P. Ricouer), 
lectura euristică şi cea hermeneutică (M. Riffaterre), lectura liniară şi lectura circulară (M. Călinescu) sau lectura 
naivă şi lectura critică (U. Eco)” (Pamfi l 2007: 141). Se poate observa că graniţa dintre competenţa de receptare 
a textului literar şi competenţa producerii de text despre textul literar este foarte fi nă. Comprehensiunea e 
specifi că receptării, iar interpretarea intră în sfera producerii de text, acest fapt conferind lecturii statutul de 
„comunicare atipică” – un tip de comunicare defi nit de către Alina Pamfi l (2007: 131) prin:

 ■ asimetrie: emiţătorul şi receptorul nu sunt coprezenţi;
 ■ non-reversibilitate: rolurile nu sunt interşanjabile, iar feedbackul nu este posibil;
 ■ decontextualizare: receptorul nu are acces la contextul enunţării, tot aşa cum emiţătorului îi este 

străin contextul receptării.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Care dintre cele patru etape de mai sus consideraţi că este, în general, cea mai difi cilă pentru elevii 
dumneavoastră? De ce? Cum puteţi folosi momentele de evaluare din cursul semestrului pentru a dezvolta 
abilităţile corespunzătoare etapelor mai difi cile?

Modelul didactic reprezentativ al comprehensiunii, conform aceleiaşi autoare, este focalizat asupra 
textului, cititorului şi contextului. În evaluarea competenţei de receptare a textului literar (şi nu numai) trebuie 
să ţinem cont de următoarele elemente (Pamfi l 2007: 132-136):
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„Citite din perspectiva competenţei lecturale, structurile cognitive şi afective acoperă zona cunoştinţelor 
şi atitudinilor, în vreme ce categoria proceselor se referă la aplicarea şi cizelarea capacităţilor” (Pamfi l 2007: 
137) până la atingerea obiectivului fi nal: formare competenţei de receptare adecvată a unui text literar. Redând 
modelul confi gurat de J. Giasson (pornind de la Irwin, 1986), Alina Pamfi l susţine că lectura desfăşoară 
simultan aceste procese şi că ele pot fi  lucrate în secvenţe didactice diferite (2007: 137):

1. Microprocesele: permit „înţelegerea informaţiei conţinute în frază; exersarea capacităţilor la acest 
nivel presupune lectura unei secvenţe de text şi redarea ei utilizând o structură sintactică şi semantică identică 
sau foarte apropiată de cea folosită de autor.”

2. Procesele de integrare: categoria lor „permite stabilirea legăturilor între propoziţii şi fraze: la acest 
nivel, exersarea capacităţilor înseamnă construirea unui enunţ care să lege două propoziţii/fraze care nu au 
fost legate în mod explicit de autor.”

3. Macroprocesele: categoria lor „permite comprehensiunea globală a textului, stabilirea unor legături 
ce transformă textul într-un tot coerent; la acest nivel, exersarea capacităţilor presupune identifi carea ideilor 
principale, structurarea informaţiei în funcţie de modelul textual dominant, formularea rezumatului sau a 
unor enunţuri generalizante.”

4. Procesele de elaborare: reprezintă  o categorie care „depăşeşte sfera propriu-zisă a comprehensiunii 
prin realizarea unor inferenţe; în această serie se înscriu predicţiile pe care cititorul le face pornind de la 
indiciile furnizate de text, reacţiile emoţionale faţă de text sau corelaţiile intertextuale.

5. Procesele metacognitive: îi permit cititorului „să-şi adecveze strategiile de lectură la specifi cul textului, 
să sesizeze disfuncţiile în comprehensiune şi să-şi evalueze întregul proces de lectură; formarea şi exersarea 
acestor capacităţi se realizează prin secvenţe de refl ecţie aşezate la sfârşitul etapei de comprehensiune, prin 
fi şele de control ce dublează lectura şi prin fi şele de autoevaluare ce o încheie.”



Unitatea 1

166

Competenţa de receptare a textului literar se regăseşte, în programele şcolare, astfel:
Competenţe generale

Clasele a IX-a şi a X-a – ciclul inferior al liceului
 Folosirea modalităţilor/a instrumentelor de analiză tematică, structurală şi stilistică, în receptarea 
diferitelor texte literare şi nonliterare.
Clasele a XI-a şi a XII-a – ciclul superior al liceului
 Comprehensiunea şi interpretarea textelor.
 Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare.

Analizând competenţele generale care vizează receptarea textului literar, se poate observa intenţia de 
trecere de la formarea competenţei de comunicare, în ipostaza ei receptivă pe care o analizăm (clasele a IX-a 
şi a X-a, nivelul C1 de competenţă), la formarea competenţei culturale (clasele a XI-a şi a XII-a, nivelul C2 de 
competenţă).

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Cum defi niţi „competenţa culturală”? Ce mijloace puteţi utiliza pentru a dezvolta şi evalua această 
competenţă (asta în cazul în care consideraţi că este o competenţă care este nevoie să fi e evaluată)?

Valori şi atitudini

Toate clasele din ciclul liceal
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii.
 Stimularea gândirii autonome, refl exive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate.
 Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române.

Competenţe specifi ce şi conţinuturi

A. CICLUL INFERIOR AL LICEULUI

Clasa a IX-a
Competenţe specifi ce Conţinuturi
2.1. aplicarea unor tehnici vizând 
înţelegerea textelor literare sau nonliterare

 ■ stabilirea ideilor principale; rezumarea, identifi carea 
câmpurilor semantice dominante dintr-un text;

2.2. identifi carea temei textelor propuse 
pentru studiu

 ■ temă, motiv, viziune despre lume; relaţii tematice între 
textele pentru studiu din clasa a IX-a şi texte studiate în 
gimnaziu;

2.3. compararea ideilor şi atitudinilor 
diferite, în dezvoltarea aceleiaşi teme 
literare

 ■ modul de refl ectare a unei idei sau a unei teme în mai multe 
opere literare (aparţinând unor genuri sau epoci diferite sau 
unor arii culturale diferite);

2.4. analizarea componentelor structurale 
şi expresive ale textelor literare studiate 
şi discutarea rolului acestora în tratarea 
temelor

 ■ componente structurale şi expresive (elemente de construcţie 
a subiectului şi a personajelor în texte epice; simboluri centrale 
în texte lirice; elemente de versifi caţie, fi guri de stil);

2.5. compararea trăsăturilor defi nitorii 
ale comunicării, în texte fi cţionale şi 
nonfi cţionale

 ■ fi cţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr; scopul 
comunicării (informare, delectare, divertisment etc.); reacţiile 
receptorului (cititor, ascultător); „eu fi cţional“ şi „eu real“, text 
fi cţional şi text nonfi cţional;

2.6. aplicarea conceptelor de specialitate 
în analiza şi discutarea textelor literare 
studiate

 ■ genuri literare (epic, liric, dramatic); autor, narator, eu 
liric, cititor; moduri de expunere; naraţiunea (naraţiunea la 
persoana a III-a şi la persoana I; momentele subiectului; timpul 
şi spaţiul în naraţiune); descrierea (portretul literar, tabloul); 
dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor); personajul 
(caracterizarea personajului, portretul fi zic şi portretul moral); 
fi guri de stil (personifi care, comparaţie, enumeraţie, repetiţie, 
epitet, hiperbolă, antiteză, metaforă, alegorie, inversiune).
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Clasa a X-a 
Competenţe specifi ce Conţinuturi
2.1. analiza principalelor componente 
de structură, de compoziţie şi de limbaj 
specifi ce textului narativ

 ■ particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative 
studiate; particularităţi ale compoziţiei în textele narative 
studiate (incipit, fi nal, episoade/secvenţe narative, tehnici 
narative); construcţia personajelor; modalităţi de caracterizare 
a personajului; tipuri de personaje; instanţele comunicării în 
textul narativ; tipuri de perspectivă narativă; registre stilistice, 
limbajul personajelor, limbajul naratorului; stilul direct, stilul 
indirect, stilul indirect liber; specii epice: basm cult, nuvelă, 
roman; momente ale evoluţiei prozei în literatura română;

2.2. identifi carea şi analiza principalelor 
componente de structură şi de limbaj 
specifi ce textului dramatic

 ■ particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic; 
particularităţi ale compoziţiei textului dramatic; modalităţi 
de caracterizare a personajelor; registre stilistice, limbajul 
personajelor, notaţiile autorului; specii dramatice: comedia; 
momente ale evoluţiei dramaturgiei (creaţie dramatică şi 
spectacol) în cultura română;

2.3. identifi carea şi analiza elementelor de 
compoziţie şi de limbaj în textul poetic

 ■ titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de 
recurenţă (motiv poetic, laitmotiv); fi guri semantice (tropi); 
elemente de prozodie; poezie epică, poezie lirică; instanţele 
comunicării în textul poetic; momente ale evoluţiei poeziei în 
literatura română;

2.4. folosirea unor modalităţi diverse de 
înţelegere şi de interpretare a textelor 
literare studiate

 ■ temă şi viziune despre lume; sensuri multiple ale textelor 
literare.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Cum apreciaţi competenţele specifi ce propuse spre formare şi evaluare în ciclul inferior de liceu? 
Consideraţi că sunt prea multe sau prea puţine? Aţi avea alte propuneri pentru acest segment?

Analizând competenţa de receptare a textului literar, la nivelul ciclului superior al liceului, vom insista 
doar asupra competenţei de comprehensiune şi de interpretare a textului.

Competenţe specifi ce şi conţinuturi

B. CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

Clasa a XI-a
Comprehensiunea şi interpretarea textelor
Competenţe specifi ce Conţinuturi
2.1. utilizarea strategiilor de lectură în 
vederea înţelegerii adecvate a textelor 
studiate

 ■ lectură-înţelegere (înţelegerea globală a textului, analiza unor 
elemente ce pot conduce la  înţelegerea textului, anticipări); 
chei de lectură (titlu, incipit, simbol central, personaje etc.); 
texte de bază (poezie, proză), text din literatura populară, 
texte nonliterare (texte de doctrină, texte istorice, fi lozofi ce, 
ştiinţifi ce, eseu literar, memorii etc.) ilustrative pentru studiile 
de caz;

2.2. compararea viziunii despre lume, 
despre condiţia umană sau despre artă, 
refl ectate în texte literare, nonliterare sau 
în alte arte

 ■ viziune despre lume, teme şi motive, concepţii despre artă, 
literatură şi pictură (limbajul literaturii, limbajul picturii);

2.3. interpretarea textelor studiate prin 
prisma propriilor valori şi a propriei 
experienţe de lectură

 ■ lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură 
creativă (elevii extrapolează, caută interpretări personale, 
prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de 
lectură).
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Clasa a XII-a
Competenţe specifi ce Conţinuturi
2.1. adecvarea strategiilor de lectură 
la specifi cul textelor literare studiate, 
în vederea înţelegerii şi interpretării 
personalizate

 ■ lectură-înţelegere (înţelegerea globală a textului, analiza 
unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); 
chei de lectură (titlu, incipit, simbol central, personaje etc.); 
texte de bază (poezie, proză, dramaturgie), texte nonliterare 
(texte de doctrină, texte istorice, fi lozofi ce, ştiinţifi ce, eseu 
literar, memorii etc.) ilustrative pentru studiile de caz;

2.2. compararea, pe baza unor criterii clar 
formulate, a unor viziuni despre lume, 
despre condiţia umană sau despre artă, 
refl ectate în textele studiate

 ■ viziune despre lume, teme si motive, concepţii despre artă, 
literatură şi muzică (limbajul literaturii, limbajul muzicii);

2.3. compararea propriei interpretări a 
textelor studiate cu altele, realizate de 
colegi sau de critici şi istorici literari

 ■ lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit); lectură 
creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, 
prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de 
lectură).

În funcţie de obiectivul major pentru care se realizează, lectura poate fi :

Tipul de lectură Scopul/obiectivul
1. Prelectura  ■ conturarea orizontului de aşteptare: avantext, paratext 

(coperta, editura, colecţia, autorul, subtitluri, titlu etc.);
2. Prima lectură  ■ contactul direct cu textul – accent asupra subiectivităţii 

cititorului: nivelul identifi cării afective;
3. A doua lectură/relectura/ lectura 
explicativă

 ■ asigurarea şi verifi carea înţelegerii;

4. Lectura interpretativă/critică  ■ producerea de text – scris sau oral – despre textul literar.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Cum apreciaţi etapele din procesul lecturii prevăzute în tabelul de mai sus? Utilizaţi acest mod de lucru cu 
elevii dumneavoastră? De ce (nu)? Cum puteţi valorifi ca etapele lecturii în procesul de evaluare la clasă?

Extrem de interesantă este tipologia lecturii prezentată de autorii manualului pentru clasa a X-a 
(Humanitas 2005: 134), exerciţiile fi ind structurate în funcţie de tipul de lectură pe care elevul doreşte s-o 
realizeze:

Tipul de lectură Abordări posibile
lectura „pas cu pas”  ■ avansarea pas cu pas în discutarea versurilor, urmărind fi rul 

discursului liric;
lectura „de identifi care”  ■ identifi carea cu cel care vorbeşte şi cu atmosfera evocată;
lectura „simbolică”  ■ începând de la aspectul ei cel mai impresionant, cel mai 

frapant;
lectura „analitică”  ■ analizând structura textului: repetiţiile, echivalenţele, 

simetriile;
lectura „problematizantă”  ■ începând de la aspectul care intrigă cel mai mult.

În evaluarea acestei competenţe, trebuie să ţinem cont de trăsăturile specifi ce fi ecărui tip de text: epic, 
liric şi dramatic. Nu trebuie să pierdem din vedere nici faptul că receptarea presupune nu numai o reacţie a 
cititorului în urma contactului cu textul, ci şi o întregire/îmbogăţire semantică pe care o aduce acesta prin 
intermediul propriilor atitudini, sentimente şi experienţe de viaţă.

6.2. Evaluarea competenţei de receptare a textului epic

Receptarea textului epic e evaluată în funcţie de categoriile specifi ce genului. De aceea, ea ar fi  incompletă 
fără o bună cunoaştere a acestor categorii:
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I. Acţiunea: Ce se întâmplă? Ce se prezintă? Despre ce/cine e vorba în text?
 ■ identifi carea momentelor subiectului;
 ■ schema narativă a textului; 
 ■ confl icte narative etc.

II. Coordonatele spaţio-temporale: Unde? Când?
a. repere temporale (rolul timpurilor verbale, adverbele de timp etc.): 

 ■ ordinea întâmplărilor;
 ■ durata evenimentelor;
 ■ indicii temporali (direcţi sau indirecţi). 

b. repere spaţiale (verbe de mişcare, statice etc.; adverbe de loc etc.):
 ■ poziţionarea în spaţiu (localitate, zonă etc.);
 ■ decor.

III. Instanţele comunicării narative: Cine vorbeşte? Cui? De ce? Cu ce 
scop? Cine participă la acţiune?

a. autorul (context);
b. naratorul (tipuri de narator; perspectiva narativă etc.);
c. personajele (clasifi care, mijloace de caracterizare etc.);
d. naratarul (monolog interior).

IV. Discursul narativ: Cum se prezintă/povesteşte?
 ■ tehnici narative;
 ■ moduri de expunere;
 ■ limbajul etc.

Principalele instrumente de verifi care a înţelegerii sunt fi şele de lectură şi, în forma lor modernă, 
jurnalele de lectură. Redăm, în cele ce urmează, câteva exemple:

Structura unei fi şe de lectură pentru un text epic (Pavelescu 2010: 175):

Sarcini obligatorii:
După lectura unei opere epice, răspunde la următoarele întrebări:
1. Mi-a plăcut/nu mi-a plăcut. De ce? (evitaţi formulările care se potrivesc pentru orice fel de operă, de tipul: „Mi-a 
plăcut pentru că a fost frumoasă/interesantă etc.”). Cât ai citit din ea? Cum a răspuns aşteptărilor tale? Aşteptai mai 
mult/altceva?
2. Personajele care mi-au plăcut, care m-au impresionat (plăcut/neplăcut) sunt …. Cu cine ai vrea să semeni?
3. Consideri că există ceva comun între tine/una dintre cunoştinţele tale şi vreunul dintre personaje? Dacă da, ce anume?
4. Dă exemplu de o situaţie în care tu ai fi  procedat altfel. Motivează-ţi opţiunea!
5. Relatează succint o întâmplare care te-a emoţionat sau care ţi-a amintit de ceva cunoscut.
6. Sfârşitul te-a surprins? Dacă da, de ce? Te aşteptai la altceva? Dacă nu, de ce?

Sarcini opţionale:
Răspunde, la alegere, la trei-patru întrebări sau rezolvă trei-patru sarcini din lista de mai jos:
1. Scrie-i o scrisoare personajului preferat.
2. Realizează un scenariu pentru benzi desenate, reprezentând un episod sau mai multe.
3. Redactează un rezumat (de 10 rânduri) care ar putea fi  aşezat pe coperta a IV-a a cărţii respective.
4. Realizează o listă cu întrebări adresate autorului, personajelor, colegilor, profesorului, pe marginea celor citite.
5. Realizează caracterizarea unor personaje.
6. Realizează interviuri imaginare cu personajele, cu autorul (cel puţin trei întrebări).
7. Realizează o hartă a locurilor unde se desfăşoară acţiunea.
8. Realizează un proiect de copertă şi ilustraţii pentru text.
9. Scrie scenariul posibil al unei piese pe care ai vrea s-o interpretezi (adaptând textul literar).
10. Alege o scenă din text şi rescrie-o, schimbând naratorul.
11. Alcătuieşte un alt început sau fi nal pentru opera respectivă.
12. Alcătuieşte o listă de citate reprezentative pentru textul dat, însoţindu-le de scurte comentarii.

Exemplul de fi şă de lectură redat mai sus este unul pe care îl considerăm adecvat ca instrument de 
evaluare a înţelegerii şi a posibilelor interpretări ale elevului cu privire la opera literară citită. Legătura cu 
experienţa personală a lectorului sau cu contextul imediat al acestuia poate facilita apropierea de opera 
literară, ca şi o înţelegere mai profundă a personajelor, a naraţiunii sau a deznodământului scrierii respective.

Totuşi, primul set de întrebări conţine o interogaţie care este, din punctul nostru de vedere, inacceptabilă: 
Cât ai citit din ea? Nu credem că trebuie să se pornească de la presupunerea că elevul nu a citit sau nu trebuie să 
citească opera în întregimea ei. În primul rând, la aproape toate celelalte întrebări este imposibil să se dea un 

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Cum apreciaţi categoriile 
de evaluare a posibilităţii 
de receptare a textului 
epic enumerate mai sus? 
Aveţi sugestii pentru alte 
categorii? Cum verifi caţi, 
în general, înţelegerea 
unităţilor de conţinut 
c o r e s p u n z ă t o a r e 
respectivelor categorii?
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răspuns, atâta vreme cât elevul nu citeşte tot romanul, nuvela sau povestirea recomandate de către profesor. 
Cum se poate caracteriza un personaj dacă nu i se urmăreşte evoluţia de-a lungul întregii scrieri? Cum poate 
elevul inventa un nou fi nal pentru opera respectivă dacă el nu a ajuns cu lectura la fi nalul pe care aceasta îl 
are deja? În al doilea rând, o astfel de întrebare îi sugerează elevului – dacă el nu se gândise până în momentul 
respectiv – că nu e neapărată nevoie să citească operele epice pe care le are în bibliografi e în întregime, o 
sugestie care nu credem că ar trebui să vină tocmai din partea celor care s-ar cuveni să încurajeze astfel de 
practici.

6.3. Evaluarea competenţei de receptare a textului liric

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Care este atitudinea elevilor, în ciclul liceal, faţă de textul liric? Cum puteţi să îi încurajaţi să citească 
poezie, să refl ecteze asupra valorii şi calităţilor acesteia, să scrie despre diverse poeme, în clasă sau în 
cadrul unui proces de evaluare?

Prin specifi cul său, textul liric impune alte categorii de care trebuie să ţinem cont în evaluarea receptării 
adecvate a sensului. Accentul trebuie acum să cadă asupra modalităţii în care se spune textul (Cum se spune?). 
„În mod diferit, în poezie, cuvintele nu intermediază reprezentarea unor lumi, ci formează ele însele, lumea 
textului; în poezie cuvintele nu sunt puse în slujba unui alt spectacol, ci sunt, ele însele, spectacolul” (Pamfi l 
2007: 173). Ca un proces orientat în sens opus celui specifi c textului epic, din punct de vedere operaţional,  
comprehensiunea şi analiza textului liric se structurează, conform Alinei Pamfi l (2007: 173), astfel:

1. strategiile vor porni de la evidenţierea şi analiza modalităţii spunerii, a acelui „cum” al textului şi 
numai apoi se vor orienta înspre substanţa lui;

2. conturarea substanţei nu se va realiza prin reduceri, ci prin detalieri şi nuanţări.
Extrem de necesare sunt activităţile specifi ce prelecturii, relecturile şi valorifi carea sentimentelor 

lectorilor, imediat după primul contact cu textul. Astfel, în conturarea sensului/sensurilor textului liric şi 
evaluarea comprehensiunii lui, se vor avea în vedere nivelurile textului poetic, dar şi categoriile specifi ce 
genului.

Nivelurile textului poetic:

1. Nivelul fonetic 2. Nivelul morfo-sintactic:
 ■ accent, ritm, rimă, intonaţie etc.;
 ■ asocierea sunetelor: aliteraţie, asonanţă, rimă;
 ■ contraste sonore; 
 ■ tipul vocalelor;
 ■ ritmul, pauza (cezura).

a. morfologie:
 ■ frecvenţa părţilor de vorbire;
 ■ cuvinte neobişnuite;
 ■ forme ale superlativului, dativul etic, posesiv etc.;
 ■ valorile stilistice ale părţilor de vorbire;
 ■ efectele utilizării substantivelor în vocativ, a 

interjecţiilor, pronumelor etc.;
b. sintaxă: topică, apoziţii, interogaţii şi exclamaţii 
retorice, paralelism sintactic, chiasmul (repetiţia 
încrucişată).

3. Nivelul stilistic: 4. Nivelul lexico-semantic:
 ■ fi guri de stil;
 ■ mijloace de realizare a expresivităţii;
 ■ sensurile conotative ale cuvintelor;
 ■ imaginarul poetic (imagini artistice: vizuale, 

olfactive, auditive etc.).

 ■ motive poetice/laitmotive;
 ■ polisemia cuvintelor;
 ■ câmp semantic, câmp lexical, familie de cuvinte;
 ■ relaţiile semantice ale cuvintelor: sinonime, 

antonime etc.

Particularităţile textului liric se referă la:
 ■ formă: strofe, versuri, măsura versurilor;
 ■ temă, motiv, laitmotiv, idee poetică;
 ■ titlu – extrem de sugestiv într-o operă lirică;
 ■ incipit, repetiţii, secvenţe şi tablouri lirice;
 ■ instanţele comunicării în textul liric, accentul fi ind plasat asupra relaţiei eu liric – receptor/lector:
 ■ imaginile artistice şi fi gurile de stil ca forme ale sensibilităţii artistice etc.
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Câteva sugestii interesante de abordare şi de valorifi care a sensului unui text liric oferă M. Pavelescu 
(2010: 176):

Structura fi şei de lectură pentru un text liric
Titlul poeziei ..................
Volumul din care face parte .......................
Autorul ..............................
Editura ...............................

Pentru o operă lirică, răspunde, obligatoriu, la întrebările (cerinţele) următoare:
1. Mi-a plăcut/nu mi-a plăcut. De ce? Evitaţi formulările care se potrivesc pentru orice fel de operă, de tipul: „Mi-a plăcut 
pentru că a fost frumoasă/interesantă”etc.).
2. Numeşte sentimentul/sentimentele pe care ţi le-a trezit lectura ei.
3. Rescrie versurile care ţi s-au părut mai difi cil de înţeles şi încearcă să-ţi explici de unde provine difi cultatea. Ai încercat 
să o depăşeşti? Cum?
4. Ai mai citit şi alte poezii de acelaşi autor? Prin ce se aseamănă/deosebeşte aceasta de ele?
5. Ai mai citit şi alte poezii, de alţi autori, în care să se prezinte aceeaşi stare sufl etească, aceleaşi sentimente sau idei 
comune? Numeşte-le!
6. Ce întrebări sau curiozităţi ţi-a trezit poezia?
7. Ţi-a amintit textul de ceva cunoscut? Un moment din viaţa ta, o emoţie pe care ai trăit-o, un vis pe care l-ai avut etc.

Răspunde, la alegere, la trei-patru întrebări sau rezolvă trei-patru sarcini dintre cele de mai jos:
1. Care este compoziţia textului (număr de strofe, tipul lor, rima, ritmul)?
2. În câte tablouri s-ar putea împărţi poezia? Dă-le câte un titlu!
3. Care sunt citatele pe care ţi-ar plăcea să le rescrii? De ce?
4. Ce întrebări ai adresa pe marginea textului: autorului, colegilor, profesorului?
5. Ce legătură există între titlu şi conţinut?
6. Ce alt titlu ai propune tu?
7. Realizează o copertă pentru volumul din care face parte poezia şi ilustrează-l grafi c.
8. Imaginează-ţi, dacă poezia descrie un peisaj, ce evenimente ar putea avea loc acolo.
9. Ce muzică ţi se pare că ar fi  potrivită pentru un fond sonor?
10. Creează harta subiectivă a lecturii. 

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Consideraţi că fi şele de lectură ajută la înţelegerea textului liric şi la evaluarea măsurii în care acesta a fost 
înţeles? Sunteţi de părere că este mai util pentru elevi ca aceştia să primească doar un titlu de eseu privitor 
la un anumit poem sau la mai multe, iar apoi să fi e lăsat să îşi exprime ideile şi sentimentele faţă de el (ele) 
aşa cum consideră de cuviinţă?

6.4. Evaluarea competenţei de receptare a textului dramatic

În evaluarea competenţei de receptare adecvată a sensului unui text dramatic, trebuie să ţinem cont de 
faptul că acest tip de text a fost/este scris pentru a fi  pus în scenă. Structura acestui tip de text poate impune 
şi demersurile necesare receptării:

1. replicile personajelor = text dialogat;
2. didascaliile, care cuprind:

 ■ lista cu numele personajelor;
 ■ numele din faţa fi ecărei replici;
 ■ informaţii despre locul şi timpul acţiunii;
 ■ delimitări textuale: acte, scene, tablouri;
 ■ indicaţii scenice (intonaţie, gesturi, mimică, dinamica personajelor etc.).

Exceptând reprezentarea, caracteristicile demersului de conturare a sensului/de comprehensiune sunt 
asemănătoare cu cele ale textului epic: acţiune, personaje, reperele spaţio-temporale etc.

În textul dramatic, confl ictul joacă însă un rol mult mai însemnat. Acesta refl ectă opoziţii în rândul 
personajelor, ideilor, sentimentelor etc., fi ind generator/dinamizator al întregii acţiuni.
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7. Evaluarea competenţei de 
producere a unor texte de analiză 

literară - Textul literar

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să circumscrieţi cunoştinţele şi atitudinile presupuse de 
competenţa literară;

 ■ să concepeţi grile de evaluare specifi ce formelor diferite de a 
scrie despre textul literar;

 ■ să corelaţi formele de scriere despre textul literar cu evaluarea 
din cadrul examenului de bacalaureat.
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7.1. Circumscrierea teoretică a competenţei literare

Temă de refl ecţie:
Realizaţi o lectură a programelor şcolare din perspectiva formelor de producere a mesajului scris, stabilind 
locul analizei de text literar între acestea, respectiv felul în care se realizează trecerea de la gimnaziu la 
liceu, în privinţa interpretării textului literar şi a evaluării producţiilor elevilor.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Pentru a trasa principalele caracteristici ale competenţei literare şi pentru a stabili formele de evaluare 
a mesajelor scrise privitoare la textul literar, un posibil demers poate fi  demarat dinspre programele şcolare, 
corelate cu Cadrul European Comun de Referinţă, care oferă un tablou general al studiului limbilor, înspre diferitele 
propuneri din didactica de specialitate, unde putem găsi sugestii de scenarii didactice în vederea atingerii 
obiectivelor-cadru. Altfel spus, modelul comunicativ-funcţional al studiului limbii şi literaturii române îşi 
găseşte ecoul în principiile didacticii scrierii, acestea ilustrând cum „dimensiunea discursivă”, „dimensiunea 
textuală” şi „dimensiunea lingvistică” (Pamfi l 2003) ajung să defi nească indicii competenţei scripturale.

7.1.1. Scrierea despre textul literar în programele şcolare

Dinamica tipurilor de scriere despre textul literar, de la structuri mai simple (rezumatul, de exemplu) 
spre cele complexe (de tipul sintezei şi al paralelei) poate fi  evidenţiată prin relaţia dintre competenţele 
generale, competenţele specifi ce şi conţinuturile privind tipurile de texte pentru ciclul inferior, respectiv 
pentru ciclul superior al liceului:

Ciclul inferior al liceului
(clasele a IX-a şi a X-a)

Ciclul superior al liceului
(clasele a XI-a şi a XII-a)

Competenţe 
generale

„Utilizarea corectă şi adecvată a limbii 
române în receptarea şi producerea 
mesajelor în diferite situaţii de comunicare” 
(Programa şcolară. Clasa a IX-a 2009: 4).

„1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii 
române în diferite situaţii de comunicare.
2. Comprehensiunea şi interpretarea 
textelor.
3. Situarea în context a textelor studiate, 
prin raportare la epocă sau la curente 
culturale/ literare” (Programe şcolare ciclul 
superior al liceului. Clasa a XI-a 2006: 4).

Competenţe 
specifi ce

„1.3. Exprimarea orală sau în scris a 
propriilor reacţii şi opinii privind textele 
receptate.” 
„1.4. Redactarea unor texte diverse” 
(Programa şcolară. Clasa a IX-a 2009: 5).

„1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de 
redactare” (Programe şcolare ciclul superior al 
liceului. Clasa a XI-a 2006: 5).

Conţinuturi
(tipuri de texte)

Jurnal de lectură, eseu structurat, eseu 
liber, rezumat, caracterizare de personaj, 
povestire. În plus, la clasa a X-a: comentariu, 
analiză, sinteză şi paralelă (ultimele două 
doar la profi lurile umaniste).

Analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu 
structurat şi eseu nestructurat (la clasa a 
XI-a şi la clasa a XII-a).

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi şi răspundeţi la întrebările de mai jos:
1. Cum se regăsesc aceste forme de scriere despre text în evaluarea prin examenul de bacalaureat? 
2. Ce forme de scriere credeţi că sunt cele mai potrivite pentru fi ecare clasă în parte? De ce?

Concluzionând, scrierea despre textul literar parcurge un traseu formativ concentric, în sensul revenirii 
la structuri în producerea cărora elevii au fost iniţiaţi încă din gimnaziu (rezumat, caracterizare de personaj), dar 
şi prin completarea unor tehnici de redactare pe componente discursive complexe, cum ar fi  sinteza, paralela 
şi chiar comentariul, dacă acesta este înţeles nu doar structural, analitic, ci şi interpretativ, adică revenind 
asupra textului şi a sensurilor lui (culturale, estetice, fi losofi ce), după o primă etapă de comprehensiune. În 
schimb, aceste forme variate de scriere se regăsesc doar parţial în evaluarea prin examenul de bacalaureat, 
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unde predomină eseul structurat sau nestructurat şi doar cu 2-3 ocurenţe paralela (de exemplu, paralela 
dintre două texte poetice aparţinând unor autori din perioada interbelică; tema banului în două texte narative 
studiate) sau sinteza (caracteristicile simbolismului prin referire la cel puţin două texte poetice aparţinând lui 
George Bacovia; elemente romantice în creaţia eminesciană prin trimitere la 2-3 texte poetice).

7.1.2. Precizări ale cadrului european comun de referinţă privind textul literar

Una dintre competenţele vizate de învăţarea unei limbi este producerea de text, care, conform CECR, 
serveşte la „prezentări şi expozeuri orale, studii şi rapoarte în scris” (CECR 2003: 19). Aceasta reprezintă o 
abilitate pe care putem să o dotăm cu funcţionalitate academică şi profesională. Descriptorii de performanţă 
corespunzători nivelului C2 pentru scriere, într-o grilă de autoevaluare din CECR, sunt:

„Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori, rapoarte 
sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să sesizeze şi să reţină aspectele 
semnifi cative. Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare” (CECR 
2003: 32).

Prin urmare, cum activitatea de învăţare, predare şi evaluare a unei limbi nematerne presupune mai 
ales însuşirea unor structuri lexico-gramaticale, textul literar coexistă alături de alte tipuri de texte ca suport 
pentru evidenţierea competenţei de comunicare scrisă şi se opreşte la rezumare (adică la înţelegerea sensurilor 
globale ale textului, fără interpretare) sau la recenzie (tot o prezentare obiectivizată a conţinuturilor unui text 
literar, excluzându-se componenta afectivă a receptării şi a interpretării sensurilor acestuia).

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
1. Care consideraţi că ar putea fi  locul textului literar în predarea-învăţarea unei limbi nematerne?
2. Propuneţi o formă de evaluare, prin producere de metatext, a textului literar, raportându-vă şi la 
nivelurile de competenţă lingvistică din CECR.

Conform aceluiaşi CECR, textul literar are nu doar valenţe estetice, ci şi „numeroase fi nalităţi educative, 
intelectuale, morale şi afective” (CECR 2003: 52), astfel justifi cându-se utilizarea lui ca suport în predarea-
evaluarea competenţei lingvistice. Extinzând acest tip de utilitate, literatura ar trebui să fi e mai mult decât un 
simplu text-suport, iar valorifi carea ei să tindă spre exerciţii de interpretare, desigur, mai greu de cuantifi cat 
prin puncte după un barem obiectiv, dar care ar confi rma sau infi rma abilităţile de înţelegere şi de scriere 
despre text ale celui evaluat, prin conotaţiile speciale ale limbajului artistic. De aici şi recomandarea, frecventă 
în Cadru, de a fi  inclus printre textele-suport „cărţi, romane, reviste literare” (CECR 2003: 80).

O sugestie în plus pentru clasele unde româna nu este limbă maternă este aceea ca evaluarea scrierii 
despre textul literar să fi e pregătită prin mai multe exerciţii de comprehensiune şi interpretare pe secvenţe, 
până la atingerea sensului global al textului, tocmai din cauza sensurilor difi cil de decodat aduse de limbajul 
fi gurat.

7.1.3. Locul scrierii despre textul literar în didacticile de specialitate. Exemple de activităţi privind 
evaluarea producţiilor elevilor

Scrierea despre textul literar este inclusă de Le Bouffant, citat de Alina Pamfi l (Pamfi l 2003: 95), în 
abordarea „metodică” a producerii de text scris, privită ca „o prelungire a perspectivei tradiţionale”, care 
„atribuie scrierii valoarea de activitate intelectuală esenţială, ce asigură accesul elevilor la formele culturii 
majore.” „Speciile vizate de abordarea metodică – rezumatul, argumentarea, descrierea, textul explicativ, 
comentariul – privilegiază funcţia referenţială şi/sau conativă a limbajului şi se caracterizează prin tipare 
confi gurative bine precizate” (Pamfi l 2003: 95).

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Realizaţi, pe baza tabelului de mai jos, o corelaţie între:
1. metodologia didacticii scrierii pentru aceste tipuri de texte ; 
2. criteriile de evaluare a competenţei scripturale ; 
3. paşii propuşi, în modelul alăturat, pentru parcurgerea redactării unui eseu structurat, în urma experienţei 
de la clasă;
4. criteriile de evaluare de la examenul de bacalaureat.
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Exemplul propus aici pentru eseul structurat este subiectul de la examenul de bacalaureat din 2011:

Redactează un eseu, de două-trei pagini, despre particularităţile de construcţie a personajului dintr-
un text dramatic studiat, aparţinând unuia dintre autorii canonici: I. L. Caragiale, Camil Petrescu sau Marin 
Sorescu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
 ■ susţinerea unei opinii despre modul în care se refl ectă tema textului dramatic în construcţia 

personajului ales;
 ■ prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la confl ictul/

confl ictele textului dramatic;
 ■ relevarea unei trăsături dominante a personajului, ilustrate prin două episoade/secvenţe dramatice 

semnifi cative/citate comentate;
 ■ ilustrarea a patru elemente de structură şi compoziţie ale textului dramatic ales, semnifi cative pentru 

tipologia personajului (acţiune, confl ict, relaţii temporale şi spaţiale, indicaţii scenice, tehnici specifi ce, 
limbaj, fi nal etc.).

Metodologia activităţilor orientate spre redactarea unui text de analiză 
literară

Etapele redactării unui eseu 
structurat

„1. înţelegerea şi asimilarea tiparelor textuale consacrate;
2. asimilarea unor strategii de redactare, desfăşurate după modelul canonic 
al celor cinci etape consecutive:
a. ‹‹planifi carea›› (ce include activităţi de recuperare şi structurare a 
cunoştinţelor);
b. ‹‹textualizarea›› (ce presupune activităţi de ‹‹linearizare›› a cunoştinţelor 
recuperate şi redactarea propriu-zisă);
c. ‹‹relectura›› sau ‹‹revizuirea›› (ce constă în reluarea textului în vederea 
ameliorării şi fi nalizării redactării);
d. ‹‹controlul›› (ce presupune un demers evaluativ şi refl exiv asupra 
întregului proces, demers ale cărui concluzii pot determina reveniri asupra 
textului şi pot infl uenţa activităţile viitoare)” (Pamfi l 2003: 95-96).

„- înţelegerea cerinţei;
- cercetarea surselor;
- realizarea planului minimal;
- îndeplinirea obiectivelor 
secundare;
- dezvoltarea planului 
minimal;
- defi nitivarea redactării” 
(Gâlcă 2005: 74-75).

Criterii de evaluare a textelor 
scrise de elevi (vizează cele trei 
dimensiuni ale componentei 
verbale a competenţei de 
comunicare şi conţinutul şi 
estetica textului scris)

Baremul de corectare pentru subiectul III, eseu structurat, al examenului de 
bacalaureat din 2011

„1. criteriul conţinutului: 
textul este evaluat în funcţie 
de gradul de adecvare la 
domeniul pe care îl reprezintă 
sau îl recreează (conţinutul 
textului, pertinenţa şi 
substanţa mesajului: justeţea, 
claritatea şi coerenţa ideilor, 
exemplelor, imaginilor);
2. criteriul pragmatic sau 
discursiv: textul este evaluat în 
funcţie de gradul de adecvare 
la situaţia de comunicare 
presupusă de specie şi/sau 
fi xată de elev sau de profesor;
3. criteriul structurii textuale: 
textul este evaluat din 
perspectiva macrocoerenţei 
(raportul dintre paragrafe, 
echilibrul dintre părţi, 
ordinea secvenţelor, calitatea 
introducerii şi încheierii)

Conţinut - 16 puncte
 ■ susţinerea unei opinii în concordanţă cu cerinţa 4p/încercare de susţinere 

a opiniei sau schematism 2p                                                                 4 puncte
 ■ prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, 

prin raportare la confl ictul/confl ictele din textul studiat                 4 puncte
 ■ câte 2 puncte pentru fi ecare dintre cele două episoade/secvenţe dramatice 

semnifi cative/ citate comentate, relevante pentru o trăsătură a personajului 
ales                                                                                                  2x2p=4 puncte

 ■ câte 1 punct pentru ilustrarea fi ecăruia dintre cele patru elemente de 
structură şi compoziţie ale textului dramatic studiat, semnifi cative pentru 
tipologia personajului ales                                                          4x1p=4 puncte

Redactare - 14 puncte
Organizarea ideilor în scris                                                                  3 puncte

 ■ text clar, organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: 
introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază 
ideile în succesiune logică                                                                     3 puncte;

 ■ text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care 
construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică    2 puncte;

 ■ text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta    1 punct.
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şi microcoerenţei (decupajul 
în paragrafe şi fraze, 
modifi cările de ton, prezenţa 
unor explicaţii, imagini);
4. criteriul lingvistic: textul 
este evaluat din punct de 
vedere lexical şi gramatical 
(proprietatea şi varietatea 
termenilor, construcţia corectă 
a propoziţiei, frazei, aplicarea 
regulilor de ortografi e şi 
punctuaţie);
5. criteriul ‹‹estetic››: textul 
este evaluat din perspectiva 
faţetelor exterioare (aşezare 
în pagină şi grafi e)” (Pamfi l 
2003: 108).

Abilităţi de analiză şi de argumentare                                               3 puncte
 ■ relaţie adecvată idee-argument, utilizare de argumente convingătoare, 

formulare de judecăţi de valoare relevante                                         3 puncte
 ■ relaţie parţial adecvată idee-argument, utilizare de argumente insufi cient 

de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante               2 puncte
 ■ relaţie idee-argument inexistentă, idei nerelevante, schematism   1 punct

Utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite pentru conţinutul 
eseului, claritatea enunţului, varietatea lexicului, sintaxa adecvată - 2 p/
vocabular restrâns, monoton - 1p)                                                         2 puncte
Ortografi a (0-1 erori - 2p/2 erori - 1p/ 3 sau mai multe erori - 0p)       2 puncte
Punctuaţia (0-1 erori - 2p/2 erori - 1p/ 3 sau mai multe erori - 0p)      2 puncte 
Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea                                1 punct
Încadrarea în limita de spaţiu indicată                                                   1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă 
minimum două pagini şi să dezvolte subiectul propus.

În Studii de didactica literaturii române pentru liceu, Alina Pamfi l inserează competenţa literară în 
joncţiunea dintre competenţa de comunicare şi cea culturală, astfel:

Competenţa de 
comunicare

Competenţa 
literară

Competenţa 
culturală

(Pamfi l 2006: 28)
Cum programele de liceu (ciclul inferior şi cel superior) includ printre 

competenţele generale şi formarea de valori şi atitudini, Alina Pamfi l defi neşte 
competenţa literară ca incluzând:

1. Cunoştinţe şi capacităţi:
1.1. Componenta teoretică (noţiuni de teoria literaturii);
1.2. Componenta textuală (elemente de interpretare de text);
1.3. Componenta contextuală (elemente de istorie literară, de istoria 

artelor, a mentalităţilor).
2. Atitudini

 ■ Plăcerea de a citi; participare cognitivă şi emoţională la experienţa pe 
care o propune opera;

 ■ Apreciere a valorii estetice;
 ■ Atitudine distanţată, critică, faţă de sensurile transmise prin opere 

literare;
 ■ Respect faţă de patrimoniul literaturii naţionale” (Pamfi l 2006: 32).

7.2. Evaluarea altor forme de scriere despre textul literar: sinteza şi 
paralela

Deşi programele prevăd şi forme complexe de scriere despre textul 
literar, de tipul sintezei, la evaluarea prin examenele de bacalaureat predomină 
excesiv şi clişeizat deja eseul (structurat, nestructurat sau argumentativ).

Valentin Cosmin Blândul propune un model de evaluare pentru sinteză:
„Sarcină de lucru: Realizează o sinteză în care să prezinţi principalele 

formule estetice prezente în romanul românesc în perioada interbelică.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! 
Încercaţi să stabiliţi alte 
modalităţi de evaluare a 
componentei „atitudini” 
din cadrul competenţei 
literare decât notarea 
cu 4 puncte la conţinut 
a propriei opinii despre 
semnifi caţiile textului sau 
despre rolul personajului 
în conturarea viziunii 
asupra lumii. Aveţi în 
vedere şi informaţiile 
incluse în tabelele de la 
exerciţiul anterior.
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Barem de corectare: 
a. Contextul cultural în care se adoptă diverse modele literare – cel puţin 

5 repere – 10 puncte;
b. Principalele curente literare, direcţii şi tendinţe – 10 puncte;
c. Tehnici aplicate în romane (analiza formulelor estetice şi a modelelor 

declarate de autori) – cel puţin 5 - 20 puncte;
d. Alternarea modelelor pe diferite coordonate (tradiţionalism, 

modernism etc.) – 20 puncte;
e. Utilizarea argumentelor ştiinţifi ce – 10 puncte;
f. Susţinerea afi rmaţiilor prin exemple – 10 puncte;
g. Elemente de originalitate în abordarea temei – 10 puncte;
h. Claritatea prezentării – 10 puncte” (Blândul 2007: 19).

Printre formele de compoziţie cu un caracter sintetic, regăsim şi paralela 
care, în plus, răspunde într-o mai mare măsură contextului cultural actual, 
stăpânit de civilizaţia imaginii, respectiv a transferului competenţelor literare 
spre alte domenii academice. „Analiza şi interpretarea unui text individual 
poate fi  extinsă printr-o comparaţie fi e cu un alt text, unde stilistic sau tematic 
se regăseşte imaginarul discutat, fi e cu un alt discurs artistic (pictură, sculptură, 
partitură muzicală). Scrierea în sine necesită o etapă intermediară, de analiză 
şi interpretare a recurenţelor, a asemănărilor şi, eventual, a distincţiilor care 
intervin în conturarea celor două/mai multe viziuni” (Popa 2010: 53).

O temă de refl ecţie pentru portofoliu (mijloc complementar de evaluare), 
propusă elevilor din clasele terminale, ar putea fi  Expresia modernităţii în limbaje 
artistice diferite, cu câteva sugestii:

 ■ Oul la Ion Barbu şi Constantin Brâncuşi;
 ■ Motivul zborului în lirica stănesciană şi în Păsările lui Brâncuşi;
 ■ Dalí şi suprarealismul literar (Gellu Naum, Oglinda oarbă);
 ■ Expresionismul la Munch şi la Lucian Blaga;
 ■ Poezie şi matematică prin Ion Barbu şi Nichita Stănescu;
 ■ Ianus cu două feţe în pictura lui René Magritte şi ambiguitatea poeziei 

moderne” (Popa 2010: 55).
Aşadar, „cu riscurile cronofage şi ale difi cultăţii în evaluare, paralela 

constituie o propunere de redactare de text ce reinstituie originalitatea şi 
libertatea în exprimarea scrisă, mai puţin vizate, de exemplu, prin eseul 
structurat, atât de frecvent între subiectele de la bacalaureat” (Popa 2010: 55).

Evaluările ar trebui să vizeze forme cât mai variate de scriere despre 
textul literar, care să evidenţieze receptarea proprie în contextul creării operei.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! 
Aplicaţi grila de evaluare 
propusă pentru paralela 
vizând motivul oului 
la Nichita Stănescu şi 
Constantin Brâncuşi 
asupra textului de 
analiză din Anexa 1.

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri! 
1. Propuneţi o altă grilă 
de evaluare pentru 
sinteza sugerată de 
Valentin Cosmin 
Blândul, în consens cu 
precizările teoretice de 
la punctul 1 ale acestui 
capitol.
2. Propuneţi o grilă de 
evaluare pentru un text 
cu sarcina de lucru: 
Realizaţi o paralelă între 
motivul oului, aşa cum 
apare acesta reprezentat 
în operele lui Nichita 
Stănescu, respective, 
Constantin Brâncuşi.
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Anexa 1

Propun o ilustrare a motivului oului prin opera lui Nichita Stănescu, respectiv a lui Constantin Brâncuşi 
într-o scriere-paralelă personală.

Punctul tangenţial al celor doi, poet şi sculptor, este concepţia asupra artei care trebuie să surprindă 
esenţele lucrurilor, ale realului. Ambii consideraţi „abstracţi”, dar, în consens, îşi recuză dogmatismul estetic 
ce încearcă să îi eticheteze, Stănescu şi Brâncuşi se vor creatori ai realului din perspectivă umană, realul nefi ind 
formele goale, ci esenţele ascunse în materie. Modelul arhetipal, oul, cunoscut în mitologiile lumii, dar şi în 
folclorul românesc, este asociat adesea cu o cosmogonie şi cu această semnifi caţie se regăseşte şi în poezia 
stănesciană ori în sculpturile lui Brâncuşi, dar cu o notă specifi că, având în vedere că ei ţintesc să reţină 
esenţa în imaginarul artistic. După cum afi rmă Ion Mocioi, la Brâncuşi, „forma ovoidală atinge o detaşare de 
greutatea proprie, transformându-se în ‹‹formă pură››”. Două dintre prefi gurările acestei forme ovoidale sunt 
Începutul lumii şi Sculptură pentru orbi. Oul alungit al lui Brâncuşi anunţă ieşirea din coajă a fi inţei şi zborul spre 
lume. Dedicaţia „pentru orbi” dezvăluie luarea în stăpânire a lumii prin atingere – pentru fi inţa care aşteaptă 
explozia naşterii, iar, raportat la receptare, cunoaşterea tactilă a „oului” artistului înseamnă bucuria trăirii cu 
celălalt, fi orul începutului pe care piesa îl transmite. Şlefuirea pietrei, ulterior a bronzului, este o încercare de 
a strânge în coajă lumina, în unele culte, la indieni, oul dând naştere chiar luminii, coaja de argint devenind 
pământul, iar cea de aur – cerul.

Ovalul închis se deschide în alte sculpturi pentru a marca primele forme de viaţă. Ţipătul, gura, cuvântul 
atestă fi inţarea în lume, iar, într-o ipostază stilizată, doar tăierile şi liniile curbe indică spargerea spaţiului închis 
ce izola cele două planuri – interior şi exterior, spiritul şi materia. Culoarea materialelor comunică bucuria 
naşterii, iar ţipătul este sculptat mai întâi în lemn, ca o pre-fi inţă, pre-vorbire, mai apropiată de elemente.

Explicând simbolurile operelor lui Brâncuşi, Adrian Petringenaru relevă legătura evidentă dintre ou 
şi forma capului în unele dintre sculpturi: „Ovoid pur, lipsit de accident, de orice urmă a detaliilor, Începutul 
lumii păstrează dimensiunile capului omenesc, ale variantelor de Muze adormite, amintirea obiectului purtător 
de gând şi vis. Un mister care putea fi  şi mângâiat...” La Muzele sale şi la Prometeu este mai izbitor ovalul oului 
germinativ decât trăsăturile fi inţei, pentru că artistul urmăreşte să închidă într-o formă vie, dinamică, de obicei 
curbă în opera sa, esenţa, în cazul Muzei – visul, pentru Prometeu – suferinţa, dar şi raţiunea. Ochii muzei 
sunt doar sugeraţi, privind înăuntru, iar, la Prometeu, uşoara înclinare a capului, sugestia unui chip prin linii 
drepte marchează supliciul. [...]

Acelaşi simbol cosmogonic actualizează şi Nichita Stănescu în versurile sale când include oul în viziunea 
sa asupra lumii. În Elegia oului, a noua, fi inţa care este pe cale să se nască din propriul spirit în spaţiul închis al 
sferei se afl ă într-un „ou negru”, pentru poet, naşterea implicând şi moartea, iar întunericul poate fi  şi haosul 
premergător ieşirii la lumină: „Orfi cii, susţine Corin Braga, au ridicat oul la rangul de divinitate cosmogonică, 
gestată în sânul lui Nyx, noaptea primordială. Din ou va apărea Phanes Protogonos (Întâiul Arătat), iar, din 
cele două jumătăţi ale cochiliei sparte, se vor forma cerul (Ouranos) şi pământul (Gaia). Pe o asemenea schemă 
generativă constelează şi imaginarul stănescian”. Dacă, la Brâncuşi, zborul este sugerat prin forma ovoidală, 
ascuţită la un capăt de parcă s-ar pregăti să se înalţe spre cer, lumină, la Nichita Stănescu, oul închide în el ideea 
de zbor, suprinsă prin termeni din acest câmp semantic (pasăre, pană): „Obiectele destinate să spargă cerul 
interior au o constituţie fusiformă. În Elegia oului, poetul apelează la o serie de izotopi metaforici ai săgeţii: 
plisc, obelisc, pană de os, stalactită, toţi simbolizând dorinţa de verticalitate şi de părăsire a oului”. Starea de 
increat este consubstanţială fi inţei şi aşteaptă ruptura: „«Sinele» încearcă din «sine» să iasă,/ ochiul din ochi, 
şi mereu/ însuşi pe însuşi se lasă/ ca o neagră ninsoare de greu”. Ouăle concentrice, văzute de Alexandru 
Ştefănescu drept limite de tipul burţilor de peşte din Iona lui Marin Sorescu, sunt şi simbolul naşterilor repetate 
de câte ori idealul de zbor se împlineşte şi poetul tinde înspre un alt nivel de aspiraţie spre Tot. „Increatul este 
spaţiul dintre intermundii prin care se trece într-o altă ordine a fi rii şi, de aceea, imaginea oului va reveni ori 
de câte ori naratorul va visa să acceadă la o nouă condiţie ontologică.”

 Dacă, la Brâncuşi, oul se regăseşte în chipurile umane simbolizând fi inţa, la Nichita Stănescu, pământul 
întreg este un ou clocit de „regele păsărilor” şi chiar ochiul sau cuvântul primeşte atributele cosmogonice: 
„Sar cojile! La început/ privirea dă din aripi în unda/despărţită în delta pe care o face/când se varsă în oră 
secunda” (Oul cu iris în Roşu vertical). Cuvântul „cloceşte un ou al vorbirilor noastre” (Oul cu iris), naşte semne, 
îşi duce esenţa în alte fragmente de logos.

(Popa 2010: 53-54)
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Ţineţi cont de modele alternative de evaluare, precum fi şele de evaluare, pentru a avea o 
privire mai obiectivă şi mai cuprinzătoare asupra competenţelor elevilor şi pentru a le dezvolta 
acestora capacitatea de autoevaluare.

  Exersaţi evaluarea receptării textului literar cu referire la toate tipurile principale de text: epic, 
liric, dramatic, insistând pe specifi cul fi ecăruia dintre ele.

  Încurajaţi elevii să îşi exprime percepţia privitoare la un text literar, mai degrabă decât să aplice 
doar nişte grile gata pregătite pentru interpretarea textului literar.

  Nu le furnizaţi elevilor „comentarii” gata pregătite, pe care să le poată reproduce la evaluările 
interne şi externe, şi nu încurajaţi folosirea acestora, indiferent de sursa de provenienţă.

 
  Ţineţi cont de structurile discursive proprii şi complexe, caracteristice analizei de text literar. 

  Realizaţi o corespondenţă între procesul scrierii despre textul literar şi evaluarea producţiilor 
elevilor, urmărind „dimensiunea textuală”, „dimensiunea discursivă” şi „dimensiunea 
lingvistică”.

  În ciuda prevalenţei incontestabile a eseului ca formă de evaluare la examenul de bacalaureat, 
exersaţi şi alte forme de scriere despre text.

  Încercaţi să includeţi, în evaluările sumative, şi forme complexe de scriere metaliterară, sinteza 
şi paralela.
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TEST

A. Enumeraţi

a. cel puţin trei trăsături ale receptării orale a textului literar, spre deosebire de lectura acestuia:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

b. valorile şi atitudinile pe care le presupun formarea competenţei culturale (la toate clasele de 
liceu):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

c. cel puţin trei dintre particularităţile textului liric ce pot fi  evaluate, prin diferenţiere de textul 
epic şi dramatic:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

d. cele şase etape ale redactării unui eseu structurat (cf. Gâlcă 2005): 
..........................................                     ..........................................
..........................................                     ..........................................
..........................................                     ..........................................

B. Răspundeţi la întrebările de mai jos:

a. Ce presupune prelectura?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

b. Ce presupune lectura interpretativă?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

c. Ce cuprind didascaliile unei piese de teatru?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

d. Care sunt difi cultăţile pe care le presupune evaluarea unei paralele?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................



Unitatea 1

182

Bibliografi e:

Blândul, Valentin Cosmin, 2007, Demersuri teoretice şi practice în evaluarea progresului şcolar, vol. II, Oradea, Editura Universitară din 
Oradea.
Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare, 2003, Diviziunea politici lingvistice, Strasbourg, traducere 
din limba franceză de Gheorghe Moldovanu, publicat în Republica Moldova.
Gîlcă, Mihaela, 2005, Limba şi literatura română. Evaluarea formativă a competenţelor, Cluj-Napoca, Editura Eurodidact.
Pamfi l, Alina, 2003, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura Paralela 45.
Pamfi l, Alina, 2006, Studii de didactica literaturii române, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
Popa, Stănuţa Nicoleta, 2010, Paralela ca joc al intertextualităţii în gimnaziu şi liceu în Perspective, nr. 2(21)/2010.
Programa şcolară. Limba şi literatura română. Clasa a IX-a. Ciclul inferior al liceului, 2009, Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Programa şcolară. Limba şi literatura română. Clasa a X-a. Ciclul inferior al liceului, 2009, Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Programe şcolare ciclul superior al liceului. Limba şi literatura română. Clasa a XI-a, 2006, Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Programe şcolare ciclul superior al liceului. Limba şi literatura română. Clasa a XII-a, 2006, Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.



Unitatea 2
Procesul producerii de teste

Instrumente de evaluare

Test - clasa a XII-a





Procesul producerii de teste

185

1. Procesul producerii de teste

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să identifi caţi şi să urmaţi etapele de producere a unui test 
complet;

 ■ să aplicaţi principiile metodice recomandate privind evaluarea 
cunoştinţelor elevilor prin teste;

 ■ să aplicaţi procedee de elaborare a itemilor ce pot constitui 
conţinuturi ale testelor;

 ■ să aplicaţi procedee de elaborare a baremelor;
 ■ să utilizaţi instrumente de analiză a rezultatelor obţinute de 

elevi;
 ■ să selectaţi, dintr-o listă extensivă pusă la dispoziţie, tipurile de 

exerciţii pe care le consideraţi cele mai adecvate pentru evaluarea 
fi ecărei competenţe.
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1.1. Introducere

În cadrul acestui program de perfecţionare, secţiunea de evaluare are, 
se poate spune, un statut special. Probabil că, în ceea ce o priveşte, e mai puţin 
adecvat să vorbim de „perfecţionare” atâta vreme cât se pune, mai degrabă, 
problema iniţierii într-un stil şi o abordare cu totul noi de evaluare a limbii 
române (ca limbă nematernă, dar aplicabile, nota bene, şi în cazul românei ca 
limbă maternă).

Învăţământul românesc trece, de decenii, deja, prin etape succesive 
de reformă, stabilizare şi destabilizare, aşezare şi reaşezare, rezultatul fi ind, 
deocamdată, doar creşterea continuă a derutei la nivelul elevilor, profesorilor, 
părinţilor şi, din păcate, al autorităţilor responsabile pentru educaţia din 
România. Scăderea plafonului de efi cienţă în pregătirea elevilor, a gradului 
de corespondenţă dintre rezultatele obţinute de către elevii noştri şi cei din 
şcolile occidentale (sau dintre elevii noştri la clasă şi elevii noştri la examenele 
fi nale, atunci când acestea sunt susţinute sub auspiciile rigorii şi legii) este tot 
mai evidentă, cu fi ecare an ce trece. Dacă mai era nevoie, testele cu aplicare 
internaţională - PIRLS – la nivelul şcolii primare, respectiv, PISA – la gimnaziu 
– au demonstrat cu prisosinţă acest lucru, prin locurile codaşe obţinute de către 
elevii noştri în schema educaţională europeană şi mondială. Facem referire şi 
în cadrul acestui program, dedicat claselor liceale, la rezultatele testelor PISA, 
deoarece elevii care participă, în mod normal, la acest tip de testare, sunt tocmai 
viitorii liceeni, care duc cu ei atât abilităţile, cât şi „inabilităţile” dovedite în 
prelucrarea unui text scris în propria lor limbă. Repetăm câteva concluzii, pe 
care le-am enunţat în cadrul Unităţii 1, atunci când am prezentat aceste teste: 

nu considerăm că elevii români sunt mai puţini inteligenţi faţă de cei din alte ţări; tipurile de exerciţii incluse 
nu presupun un nivel de difi cultate sporit, nici subiecte inaccesibile, din punct de vedere tematic, elevilor 
noştri, şi nici tipuri de texte ieşite din comun. Dimpotrivă, este vorba de producţii scrise la care copiii au acces 
în fi ecare zi, cu subiecte de interes pentru ei şi care presupun operaţii cognitive normale pentru categoria de 
vârstă la care se aplică respectivele teste. Şi totuşi, rezultatele acestora arată că elevii români sunt „analfabeţi” 
– nu la nivelul descifrării literelor şi al capacităţii de a reproduce cuvinte scrise, ci la acela al înţelegerii a ceea ce 
citesc, al „facerii de sens” din ceea ce citesc, al perceperii şi prelucrării informaţiei la nivel elementar. 

Pentru aceste defi cienţe, nu putem învinui decât sistemul de învăţământ, iar, în ceea ce priveşte evaluarea 
elevilor, modul în care ea se realizează ne îndreptăţeşte, din păcate, la aceste concluzii negative.

Expunem, mai jos, câteva dintre elementele ce stau la baza modelului de evaluare propus de noi, cu 
scopul de a determina realizarea unui proces efi cient, corect şi fi abil de testare.

1. Sistemul românesc de evaluare trebuie să se alinieze la sistemul european prin care sunt evaluate 
competenţele lingvistice ale elevilor. Acest lucru este cu atât mai uşor de realizat în cazul limbilor, cu cât avem 
la îndemână toate instrumentele necesare: un cadru teoretic ce defi neşte nivelurile de competenţă de la cel 
mai slab la cel mai bun (Cadrul european comun de referinţă), modele de realizare şi aplicare cu succes a testelor 
în ţări cu tradiţie în predarea limbilor din Europa, un cadru larg de cercetare şi de dezbatere ale problemelor 
legate de testare, asigurat de organizaţii şi asociaţii specializate în domeniu, dintre care cea mai prestigioasă 
este, probabil, ALTE (Asociaţia Testatorilor de Limbă din Europa). 

2. Se impune ca în evaluare, accentul să se deplaseze dinspre măsurarea gradului în care elevii au 
asimilat o cantitate de cunoştinţe pe care sunt capabili să le reproducă, înspre verifi carea modului în care ei pot 
să utilizeze practic aceste cunoştinţe; mai exact, dinspre cunoştinţe, spre competenţe. Din nou, modelele oferite 
de alte limbi, în cazul cărora acest proces s-a realizat deja, ne stau la îndemână într-un număr semnifi cativ.

3. Evaluarea trebuie să devină un proces periodic, cu verifi cări temeinice, care să aibă loc, de exemplu, 
o dată la doi ani - periodicitate ce ar permite actualizarea regulată a datelor privitoare la competenţele 
lingvistice ale elevilor, oferind posibilitatea de a lua la timp anumite măsuri pentru a preîntâmpina apariţia 
unor discrepanţe majore în cazul abilităţilor lingvistice ale unor elevi în raport cu alţi colegi ai lor, dar şi cu 
nivelul pe care ei ar trebui să îl atingă/să îl stăpânească la un anumit moment în parcursul lor şcolar.

4. Este indicat ca o evaluare periodică să aibă loc dincolo de conţinutul predat la şcoală, una care să 
vizeze în primul rând competenţa lingvistică a elevilor în situaţii reale de comunicare. Aceste evaluări trebuie 
neapărat racordate la un instrument de uniformizare, precum Cadrul european comun de referinţă, sau la alte 
grile existente.

Iată, acum, şi câteva dintre motivele pentru care considerăm că sistemul românesc de învăţământ nu 
dispune de o schemă evaluativă relevantă, obiectivă şi practică:

1. În tot şirul schimbărilor, mai mult sau mai puţin aparente, care au marcat învăţământul românesc 
în ultimii ani, singurul aspect rămas constant este cantonarea majorităţii profesorilor într-un sistem a cărui 

Teme de refl ecţie:
1. Ce părere aveţi despre 
modalităţile de evaluare 
a limbii române ca limbă 
nematernă în sistemul 
de învăţământ din ţara 
noastră? Cum apreciaţi 
efi cienţa şi relevanţa 
acestora?
2. În ce măsură credeţi 
că este nevoie de un 
nou sistem de evaluare, 
eventual de un nou tip de 
teste pentru examinarea 
elevilor la disciplina 
limba română?
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prioritate o constituie însuşirea de către elevi a unui bagaj de noţiuni teoretice, metalingvistice, aspect perpetuat 
sub presiunea modalităţii de evaluare impuse la nivel naţional, în principal.

2. În predarea disciplinei Limba şi literatura română, secţiunea de literatură a fost mereu privilegiată, 
majoritatea textelor prezente în manuale şi folosite ca suport pentru diverse exerciţii, spre exemplu, fi ind 
texte literare (la nivel de ciclu liceal, acestea constituind o majoritate covârşitoare). De asemenea, exerciţiile de 
producere sunt bazate, de obicei, pe acelaşi tip de texte, lăsându-se impresia că există, în sistem, ambiţia de 
a transforma fi ecare elev într-un critic literar de mai mare sau mai mic talent, în vreme ce abilitatea copiilor 
de a înţelege şi prelucra informaţia din texte simple, informative, cu care ne întâlnim în fi ecare zi, este tot mai 
neglijată.

3. Din cauza modului în care este organizat procesul de evaluare a cunoştinţelor lingvistice, se încurajează 
o foarte dăunătoare tendinţă de memorare a unor informaţii gata pregătite de către profesorii de la clasă sau 
culese din diverse surse, mai mult sau mai puţin credibile. În plus, modelele de subiecte afi şate în fi ecare an pe 
site-ul Ministerului Educaţiei generează un număr nesfârşit de cărţi de pregătire care nu fac decât să perpetueze 
un sistem de evaluare ale cărui rezultate au singura menire de a-i asigura elevului diploma de bacalaureat.

4. Sistemul de evaluare produce, în prezent, exclusiv rezultate pe termen scurt. Importanţa examenului 
de bacalaureat rezidă în statutul lui de condiţie obligatorie de promovare într-un ciclu superior de învăţământ 
sau, cel puţin, în demonstrarea absolvirii celui tocmai încheiat. Dincolo de acest moment, examenul trecut 
nu mai produce nicio consecinţă. Niciun angajator, spre exemplu, nu va miza pe faptul că un candidat la un 
post în întreprinderea lui e fl uent în limba română doar pentru că el a dat un examen, în cadrul sesiunii de 
bacalaureat, la limba şi literatura română. Având în vedere modul în care este organizat acest examen, nu ne 
putem aştepta la efecte mai durabile şi mai credibile. 

5. Datorită aceluiaşi mod defectuos de testare şi de concepere a subiectelor, ca şi graţie relevanţei sale 
scăzute - din punct de vedere educaţional, nu administrativ sau personal -, examenul de bacalaureat nu este 
capabil să genereze un efect de washback, adică să infl uenţeze sesiunile ulterioare de examinare la acelaşi nivel. 
Un efect de washback se poate desprinde, dacă cineva e interesat să îl identifi ce şi să îl analizeze, la nivelul 
competenţei lingvistice înseşi a elevilor care termină ciclul liceal de învăţământ. Capacitatea redusă a multora 
dintre ei de a înţelege şi utiliza limba română, după sute de ore de studiu, ar trebui să genereze nişte măsuri 
care să infl uenţeze procesul de predare/învăţare şi pe cel de evaluare, începând cu primul an de studiu. 

În condiţiile de mai sus, Unitatea a doua din prezentul program de perfecţionare şi din acest suport de 
curs ne dă prilejul de a pune la dispoziţia cadrelor didactice un sistem de evaluare care să aibă un impact 
real, cel puţin la nivelul elevilor, al profesorilor şi al factorilor locali de decizie. Această primă secţiune oferă 
cadrul teoretic necesar conceperii unui test orientat spre evaluarea competenţelor lingvistice ale elevilor, şi nu 
a cunoştinţelor acumulate ca urmare a studierii unor anumite manuale.

Vor fi  prezentate etapele procesului de testare, de la constatarea nevoii de aplicare a unui test până la 
consecinţele pe care acesta le poate produce, apoi, etapele de producere a testului propriu-zis şi detalierea 
procesului de scriere a specifi caţiilor, a instrucţiunilor şi a itemilor. Vor fi  aduse în discuţie, de asemenea, 
condiţiile principale care ar trebui să caracterizeze un test: fi abilitate, validitate, obiectivitate, ca şi anumite 
chestiuni legate de standardizarea procesului de evaluare şi de procesul de notare. Pentru a produce un test 
de calitate, se pot utiliza grile de autoevaluare, un fel de liste de verifi care în raport cu care putem identifi ca 
problemele ce afectează calitatea unui test. Un instrument util pentru profesor poate fi  şi programul de calculator 
care îl ajută să producă teste în format electronic, pe care le poate imprima şi aplica la clasă sau furniza ca atare, 
urmând să desfăşoare un proces de monitorizare a progresului elevilor prin mijloace informatice. 

1.2. Etapele procesului de testare (faza iniţială, de anticipare/pregătire a scrierii itemilor)

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Ce cunoştinţe aveţi privitoare la fazele de redactare şi aplicare ale unui test? Ce etape credeţi că precedă 
momentul/urmează momentului  în care testul ajunge să fi e rezolvat de către elevi? Încercaţi să identifi caţi 
cel puţin câte două operaţiuni:

înainte de aplicarea testului                                           după aplicarea testului
...............................................................                         ...............................................................
...............................................................                         ...............................................................
...............................................................                         ...............................................................

Acest capitol se bazează, în principal, pe o descriere foarte exactă şi detaliată a etapelor pe care un proces 
de testare trebuie să le conţină, realizată de către Cyril Weir, profesor la Universitatea din Bedfordshire şi unul 
dintre cei mai însemnaţi membri ai ALTE (Asociaţia Testatorilor de Limbă din Europa), autor a numeroase 
volume şi materiale de studiu dedicate procesului de evaluare, ca şi pe volumul lui Lyle Bachman şi Adrian 
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Palmer, Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests, din 1996, o lucrare de 
referinţă, de care trebuie să se ţină seama în scrierea oricărui material despre testare, ca şi în planifi carea efectivă 
a unui test. Fazele care vor fi  prezentate şi descrise aici se aplică în cazul unor organizaţii mici de testatori, ca şi 
în cazul celor mai mari instituţii ce propun teste de evaluare a competenţelor lingvistice, acordând, eventual, 
certifi cate, în urma examenului susţinut. 

Am făcut această precizare deoarece vom propune, în ultima parte a acestui material, un model de test 
nou pentru sistemul românesc de învăţământ şi neaplicat încă (decât experimental) în evaluarea competenţelor 
de română ca limbă nematernă. A doua dintre situaţiile descrise mai sus, aceea referitoare la instituţii de 
dimensiuni considerabile ce propun (sau impun) teste de evaluare ar fi  aplicabilă dacă Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului ar prelua modelul prezentat aici - sau unul similar -  în testarea competenţei 
lingvistice a elevilor din învăţământul preuniversitar. Justifi cările pentru această acţiune nu lipsesc, iar 
modelul ar fi  aplicabil în testarea oricărei limbi afl ate în postura de limbă străină sau nematernă în programele 
de studiu ale elevilor. În caz contrar, modelul de testare prezentat este, oricum, unul la care nu intenţionăm 
să renunţăm (el este aplicat, în coordonate similare, la studenţii străini care frecventează cursurile de limba 
română ca limbă străină la Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească din Facultatea de Litere 
a UBB). 

Desigur, în cazul învăţământului liceal, ca şi al celui primar şi al celui gimnazial, de altfel, am realizat 
ajustările necesare, ţinând cont de grupa de vârstă în care se integrează elevii, de nivelul de competenţă la care 
ar fi  trebuit să ajungă, ca şi de numărul de ore prevăzute în fi ecare an de studiu pentru învăţarea limbii române 
ca limbă nematernă. În situaţia în care acest model de testare nu va fi  aplicat la scară largă, nu intenţionăm, 
după cum spuneam, să îl abandonăm pur şi simplu. Fiind convinşi de efi cienţa, obiectivitatea şi utilitatea 
unui astfel de sistem de evaluare, odată problemele administrative rezolvate, sperăm să putem oferi acest 
model oricărui profesor care doreşte să evalueze competenţele lingvistice de română ca limbă nematernă, ca 
şi elevilor ce vor dori să se autoevalueze. 

Menţionăm aici, de asemenea, faptul că, în eventualitatea că un sistem de evaluare în termenii pe care 
i-am descris mai sus ar fi  adoptat la nivel de Minister, considerăm aceste teste ca având un potenţial de high 
stake (cu miză mare). Spre deosebire de testele low stake (cu miză redusă), precum, spre exemplu, cel pregătit 
săptămânal de către un profesor pentru a-i nota pe elevi, un examen high stake ar presupune procese complexe 
de creare, pre-testare şi revizuire, ca şi un efort coordonat al unei echipe de testatori. Un astfel de test ar putea 
fi  folosit pentru a determina decizii importante, ce ar afecta, probabil, un număr mare de elevi (cf. Bachman, 
Palmer 1996: 85). Desigur, schimbările care ar putea fi  determinate la nivel de sistem de învăţământ în urma 
rezultatelor unui astfel de test îi pot conferi acestuia statutul de examen cu miză mare, un statut pe care, 
considerăm, l-ar merita cu prisosinţă.  

Prezentul capitol va oferi, de asemenea, oricărui doritor posibilitatea de a parcurge etapele necesare 
pentru producerea unui astfel de test, care să benefi cieze de toate trăsăturile pozitive menţionate deja şi în 
formatul căruia să se poată „turna” conţinutul propus de către profesor pentru verifi care. 

Prezentăm, aşadar, în continuare, principalele faze de concepere a unui test. Dat fi ind că deja am construit 
teste de acest fel şi le-am aplicat, experimental, la unele clase de studiu, vom fi  în măsură să descriem, pentru 
fi ecare dintre etape, modul în care situaţia respectivă se aplică în cazul testării românei ca limbă nematernă. 

1.2.1. Proiectarea testului

Conform lui Bachman şi Palmer (1996: 86), principalele faze în dezvoltarea unui test sunt: proiectarea, 
operaţionalizarea şi administrarea. Evident, procesul de concepere a testului poate să nu se desfăşoare în 
ordinea strict secvenţială prevăzută iniţial. Se poate întâmpla, de pildă, ca, în urma unor activităţi fi nalizate 
într-o anumită etapă, să fi e reconsiderate anumite decizii sau repetate unele acţiuni performate deja în faze 
anterioare. Cu toate acestea, în linii mari, schema de urmat în realizarea unui test valid şi fi abil rămâne aceeaşi. 

Aşadar, conform lui Bachman şi Palmer (1996: 88), etapele care ar constitui prima fază de dezvoltare a 
unui test, proiectarea, ar trebui să fi e:

1.2.1.1. Descrierea scopului/scopurilor testului

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Ce scopuri pot să aibă, din punctul dumneavoastră de vedere, diferitele tipuri de evaluare? Care este, 
pentru dumneavoastră, scopul cel mai frecvent în care trebuie să realizaţi un proces evaluativ?

Această activitate specifi că utilizările ce îi vor fi  atribuite testului şi implică inferenţele privitoare la 
abilitatea lingvistică pe care intenţionăm să le determinăm pe baza rezultatelor testului, ca şi deciziile ce vor 
fi  luate ulterior. Pentru a ajunge la defi nirea scopurilor pe care ni le propunem prin respectivul test, Cyril 
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Weir (2008: 10) indică drept primă fază a procesului de proiectare perceperea necesităţii testului respectiv. 
Este o abordare justă şi logică, mai ales având în vedere câte modele de teste există deja pentru determinarea 
nivelului de competenţă lingvistică stăpânit de un potenţial candidat. În condiţiile în care niciunul dintre 
aceste modele nu răspunde exact necesităţii exprimate de testator (sau de autoritatea care comandă testul 
respectiv), se impune crearea noului test. 

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Câte tipuri de teste cunoaşteţi pentru evaluarea limbii române ca limbă nematernă? Cum se diferenţiază 
acestea între ele, din punctul de vedere al conţinutului, al impactului, al modului de concepere şi 
administrare?

În ceea ce priveşte situaţia particulară a testelor pe care le propunem aici, am considerat necesară 
elaborarea unui nou model de teste pentru a putea obţine o imagine de ansamblu, obiectivă şi realistă, asupra 
competenţei pe care elevii nevorbitori de română ca limbă maternă o au în receptarea şi producerea de text/
discurs. Pentru a ajunge la acest rezultat, este nevoie ca elevii să fi e testaţi independent de conţinuturile 
specifi ce predate în clasă, în relaţie doar cu nivelurile de competenţă pe care se consideră că ei ar trebui să le 
atingă la un moment dat al pregătirii lor şcolare (nivelul C1, la fi nalul clasei a zecea, respectiv, nivelul C2, la 
fi nalul clasei a douăsprezecea). La baza deciziei de a propune acest nou model de test se găseşte şi analiza 
de nevoi realizată într-un număr mare de unităţi şcolare din Transilvania, care a dus la concluzia că, în ciuda 
eforturilor profesorilor de a respecta întocmai programa de curs şi de a preda toate conţinuturile impuse prin 
aceasta şi avute în vedere pentru examenul de bacalaureat, nivelul de competenţă lingvistică al elevilor este 
unul destul de redus. Mai mult, se poate vorbi despre un nivel extrem de inegal, aspect în legătură cu care 
trebuie să remarcăm faptul că buna  cunoaştere a limbii române, acolo unde este cazul, nu se datorează, în 
general, activităţii şcolare, ci mai degrabă unei integrări timpurii a elevului într-un mediu familial sau social în 
care expunerea la limba română este maximă. Acolo unde însuşirea limbii române este lăsată pe seama şcolii, 
de exemplu, în cadrul comunităţilor vorbitoare (aproape) exclusiv de limba maghiară sau de alte limbi ale 
minorităţilor, rezultatele sunt puţin satisfăcătoare, ajungându-se la situaţii în care, după sute de ore de limba 
română, elevii să nu fi e capabili să se descurce într-o situaţie de vorbire cotidiană.

Având în vedere rezultatele analizei de nevoi, dar şi scopul precis de a încerca producerea unor 
schimbări, prin luarea de măsuri clare la nivelul sistemului naţional de evaluare, am ajuns la concluzia că 
propunerea unui nou model de testare este nu doar perfect justifi cată, dar şi, din punctul nostru de vedere, 
absolut necesară. 

În plus, am considerat că este nevoie ca elevii să aibă parte nu doar de achievement tests (teste de verifi care 
a cunoştinţelor acumulate, a ceea ce s-a predat), ci şi de profi ciency tests (teste de performare, de punere în uz 
a competenţelor lingvistice, care prevăd evaluarea a ceea ce un candidat poate face în relaţie cu aplicarea 
anumitor subiecte „în lumea reală”, asigurând o perspectivă externă asupra nivelului de performanţă al 
candidatului (cf. Weir 2008: 3). 

1.2.1.2. Descrierea domeniului TLU (target language use – utilizarea în limba-ţintă) şi a tipurilor de 
sarcini

Descrierea domeniului de utilizare în limba-ţintă se poate face în funcţie de două coordonate majore: 
domenii legate de viaţa reală şi domenii strict lingvistice (cf. Bachman, Palmer 1984: 103-104). În vreme ce 
primele dintre acestea ar imprima testului un caracter foarte apropiat de sarcinile lingvistice pe care un candidat 
ar fi  în situaţia de a le îndeplini în viaţa de zi cu zi, în situaţii reale de comunicare, cele strict lingvistice s-ar 
lega de verifi carea măsurii în care anumiţi candidaţi şi-au însuşit cunoştinţele predate într-un curs de limbă, 
fi ind capabili să le şi folosească. 

Această etapă din procesul de producere a testelor pune problema autenticităţii sarcinilor de îndeplinit 
în cadrul testului şi a competenţelor ce se doreşte a fi  testate. Dat fi ind că, în cazul nostru, nu există un factor 
administrativ care să fi  comandat testele pe care le propunem, decizia de a merge pe o cale sau alta dintre cele 
două ne revine şi ea. Fiind vorba de candidaţi-elevi din învăţământul preuniversitar, s-ar putea presupune 
că ne înscriem în coordonatele oferite de a doua dintre opţiunile prezentate. Mergând însă pe linia opţiunilor 
pe care deja le-am făcut, imprimăm testelor noastre caracterul acelor evaluări care se apropie, prin subiectele 
propuse, de situaţiile reale de comunicare. Din acest motiv, domeniul utilizării în limba-ţintă va fi  acela listat 
de Bachman şi Palmer drept „real life domain” (domeniul vieţii de zi cu zi). 

Desigur, această opţiune se refl ectă atât asupra secţiunilor propuse în test, cât şi asupra caracterului 
sarcinilor pe care elevii le vor avea de îndeplinit. Astfel, am ales să organizăm testul în cinci secţiuni: înţelegere 
după auz (ascultarea), înţelegerea unui text scris (citirea), gramatică şi vocabular, producere creativă de text 
(scrierea), respectiv proba orală (vorbirea). Sarcinile incluse în aceste secţiuni au, toate, un caracter practic, 
aplicat. Astfel, nici măcar secţiunea de gramatică şi vocabular nu va include itemi care să solicite descrierea 
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metalingvistică a unor unităţi de conţinut (de exemplu, caracterizarea morfo-
sintactică a unor părţi de propoziţie). Exerciţiile incluse în respectiva secţiune 
au un caracter practic şi au rolul de a verifi ca dacă elevul înţelege sensul pe 
care o anumită categorie gramaticală îl imprimă enunţului, fără ca acesta să fi e 
nevoit să o exprime la modul teoretic şi, în plus, dacă el este capabil de a utiliza 
corect unităţi de vocabular şi de gramatică, în situaţii concrete de comunicare. 

Aceasta este, deci, o etapă extrem de importantă în proiectarea testului, 
intrinsec legată de cea precedentă şi care imprimă, de fapt, împreună cu ea, 
profi lul general al testului. În cazul testului propus de noi, detaliile privind 
secţiunile şi exerciţiile vor fi  vizibile în secţiunile următoare ale Unităţii 2, în 
care vor fi  listate tipurile de exerciţii care se pot folosi, dar vor fi  expuse şi 
modele concrete de test.

1.2.1.3. Descrierea caracteristicilor candidaţilor
Această activitate specifi că natura populaţiei potenţialilor candidaţi 

pentru care testul este propus. Descrierea caracteristicilor lor ghidează paşii 
următori în conceperea testului, prin explicitarea acelor trăsături care ar 
putea afecta performanţa respectivilor candidaţi şi care se cer, deci, a fi  luate 
în considerare în proiectarea testului. Bachman şi Palmer (1996: 111) stabilesc 
patru categorii de factori pe care le consideră în mod particular relevante în 
dezvoltarea testului: 

a. caracteristici personale;
Acestea sunt descrise ca trăsături private, care nu fac parte din abilităţile 

lingvistice ale candidaţilor, dar care pot infl uenţa, totuşi, performanţa lor în 
condiţii de test. Cele mai importante caracteristici de acest fel sunt: vârsta, 
sexul, limba maternă, nivelul general de educaţie, timpul alocat învăţării, 
tipul de pregătire asumat înainte de test (Bachman, Palmer 1996: 112).

Nu vom insista asupra tuturor acestor trăsături aici, având în vedere că 
ele au fost deja abordate în prima parte a materialului. Ne vom axa doar asupra 
caracteristicilor care sunt mai pregnante în cazul testelor noastre şi despre care 
credem că pot infl uenţa mai mult performanţa elevilor. Un factor ce facilitează 
luarea deciziilor din acest punct de vedere este cunoaşterea, în dimensiunile 
principale, a categoriei de candidaţi cărora le sunt destinate testele. Pornind 
de la ideea că nivelul de cunoştinţe la care elevii ar trebui să performeze este 
stabilit în acord cu cele şase niveluri ale Cadrului european comun de referinţă, 
cel mai însemnat factor care ne rămâne de luat în calcul este acela al vârstei. 
Având de-a face cu elevi între 15 şi 19 ani, aproximativ, se impune ca tipurile de 
exerciţii care vor fi  selectate să fi e adecvate din punctul de vedere al proceselor 
cognitive pe care ei le pot desfăşura la această vârstă şi al operaţiilor specifi ce 
fi ecărei competenţe testate în parte. Dacă potenţialii candidaţi sunt fete sau 

băieţi nu ar trebui să conteze, atâta vreme cât subiectele selectate dispun de gradul de generalitate care le fac 
accesibile oricărei persoane de vârsta respectivă. Printre cei care lucrează în Departamentul de limbă cultură 
şi civilizaţie românească există, de asemenea, ideea conform căreia nici limba maternă nu ar trebui să fi e 
un factor decisiv. Obişnuiţi fi ind cu grupe de studenţi cât se poate de eterogene din acest punct de vedere, 
experienţa noastră spune că este imposibil să se ţină seama de acest factor. Este, desigur, extrem de util ca 
limba maternă a elevilor să fi e cunoscută de către profesor; acest lucru poate ajuta la înţelegerea problemele 
de formare a competenţei şi a celor pe care elevul le poate întâmpina în condiţii de examen. Lipsa acestei 
cunoaşteri însă nu ar trebui să infl uenţeze în mod semnifi cativ conceperea subiectelor pentru teste sau modul 
propriu-zis de evaluare a elevilor. Nivelul general de educaţie al candidaţilor este şi el cunoscut, în linii mari 
de către examinatori, iar difi cultăţile care ar putea apărea din cauza inadecvării temelor propuse sunt uşor 
de evitat. Grupul de candidaţi este, în principiu, destul de omogen, cel puţin în liniile sale defi nitorii, aşa că 
factorii enumeraţi aici nu vor fi  extrem de greu de ţinut sub control.

b. ariile de cunoştinţe specifi ce;
Din acest punct de vedere, Bachman şi Palmer (1996: 113) grupează candidaţii în două categorii: 

grupurile care au cunoştinţe specifi ce omogene şi cele care au cunoştinţe variate.
În cazul nostru, vorbim, desigur, de un grup care dispune de cunoştinţe specifi ce omogene. Dacă, pentru 

a se documenta în domeniu, creatorii de teste apelează uneori la specialişti, în cazul nostru, cei mai buni 
„consultanţi” sunt profesorii de la clasă. Cu ajutorul lor, se poate determina destul de clar aria de cunoştinţe 

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Cum apreciaţi secţiunile 
propuse pentru testul 
de evaluare? Referiţi-
vă la numărul şi tipul 
lor, la timpul pe care 
îl necesită pentru 
rezolvare, la problemele 
de administrare pe care 
le-ar putea implica.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Ordonaţi caracteristicile 
de mai sus (vârsta, sexul, 
limba maternă, nivelul 
general de educaţie, 
timpul alocat învăţării, 
tipul de pregătire 
asumat înainte de test) 
în ordinea importanţei, 
din punctul de vedere 
al infl uenţei pe care ar 
putea să o aibă asupra 
performanţelor elevilor 
în situaţii de examinare. 
Comparaţi răspunsurile 
dumneavoastră cu cele 
ale membrilor din alte 
grupuri.
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în limitele căreia subiectele folosite în cadrul testului ar trebui să se încadreze. Oricum, nu ne situăm într-o 
zonă în care să avem nevoie de o adevărată consultanţă de specialitate, ca în cazul, de exemplu, în care ar 
trebui să construim un test de limbă pentru fabricanţi de automobile sau pentru candidaţi care intenţionează 
să studieze, la nivel academic, biologia sau chimia.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Citiţi exerciţiile de înţelegere a unui text scris din Anexa 1, propuse pentru un test de clasa a XII-a (nivel 
C2), şi decideţi dacă ariile de cunoştinţe şi subiectele alese sunt adecvate pentru candidaţi sau nu. Puteţi 
să analizaţi subiectele şi din punctul de vedere al criteriilor expuse mai sus, vizate de exerciţiul anterior. 
Discutaţi concluziile dumneavoastră în cadrul grupului!

c. nivelul general şi profi lul abilităţilor lingvistice;
Un alt aspect care trebuie avut în vedere în proiectarea testului se referă la nivelul general şi la profi lul 

abilităţilor lingvistice, mai exact, se cere să cunoaştem cu aproximaţie abilitatea candidaţilor de a performa în 
diferite situaţii de genul: ascultarea unor texte de diverse tipuri, cererea de indicaţii, citirea de articole de ziar, 
scrierea de diverse tipuri de texte (cf. Bachman, Palmer 1996: 113).

În cazul nostru, nu toate abilităţile lingvistice pe care am dorit să le testăm erau exersate de către 
candidaţi. A fost extrem de important să ştim, de exemplu, că, în timpul cursurilor, nu se fac deloc exerciţii 
de ascultare, decât la nivelul efortului de a înţelege profesorul care vorbeşte în limba română. Competenţa de 
receptare a unui text audiat nu este, de altfel, cuprinsă printre cele exersate în materiale, în manualele de la 
clasă sau printre cele testate în momentele de evaluare clasice în sistemul de învăţământ. Cu toate acestea, am 
considerat că este vitală includerea acestei competenţe în testele noastre, aşa încât am luat măsurile necesare 
pentru a preveni şocul total pe care elevii l-ar fi  avut afl ându-se dintr-o dată - şi pentru prima dată fi ind, 
în condiţii de examen - în faţa unui tip de exerciţiu neperformat vreodată în trecutul lor şcolar. De aceea, 
înainte de aplicarea testului efectiv, am conceput un model de test pe care profesorii l-au rezolvat cu elevii în 
clasă, pentru ca aceştia să fi e familiarizaţi cu toate tipurile de itemi şi cu ideea evaluării tuturor competenţelor 
incluse în testul ofi cial. Elevii au avut, astfel, ocazia să rezolve un set de exerciţii de ascultare similar, ca profi l 
şi nivel de difi cultate, celor din testul efectiv. Sperăm, de altfel, ca propunerea noastră de test să determine 
introducerea acestui tip de exerciţii şi în probele de evaluare ale elevilor, dar şi în recuzita de instrumente 
folosite la clasă pentru formarea competenţelor lingvistice specifi ce românei ca limbă nematernă.

d. previziuni privitoare la potenţialul răspuns afectiv al candidaţilor în condiţii de test.
Orice candidat, oricât de bine pregătit ar fi  pentru un examen, riscă să se inhibe atunci când este 

pus în faţa foii cu exerciţii sau a evaluatorilor, în cazul unei probe orale. Din acest motiv, trebuie luate în 
considerare şi specifi cate cât mai clar aşteptările testatorilor privitoare la posibilele reacţii ale candidaţilor, de 
la familiaritatea cu mediul în care se desfăşoară examenul, până la cunoştinţele despre subiectele abordate sau 
nivelul de cunoştinţe pe care putem să îl anticipăm (Bachman, Palmer 1996: 114).

În cazul nostru, acesta a fost clar un factor de luat 
în calcul, având în vedere faptul că propuneam, practic, 
un format de testare cu totul nou pentru candidaţii 
noştri. Unul dintre aspectele cele mai importante, 
din acest punct de vedere, a fost faptul că elevii nu 
susţinuseră, până la momentul testării, un examen 
de limbă oral, fapt ce a încărcat emoţional atmosfera, 
uneori peste măsură. Oricum, în general, vorbim despre 
factori care pot fi  controlaţi, iar pre-testările au, din acest punct de vedere, un rol esenţial. Copiii au prilejul 
să se obişnuiască să răspundă oral, fapt ce le va servi nu doar pentru a performa mai bine la examenul ce îi 
aşteaptă, ci şi pentru a se descurca fi resc în situaţii normale, zilnice, de comunicare orală.

1.2.1.4. Defi nirea constructului
Constructul unui test se defi neşte, în mare măsură, în funcţie de inferenţele pe care dorim să le putem 

face pe baza rezultatelor obţinute la fi nalul examenului. Pentru o prezentare succintă, dar clară, a conceptului 
de construct, prin componentele pe care acesta le include, ne întoarcem la materialul lui Cyril Weir (2008: 3), 
unde găsim o detaliere a conceptului în cele trei dimensiuni principale ale sale:

a. ce se testează;
Privitor la conţinutul care se testează, Cyril Weir (2008: 3) face o diferenţiere între două arii principale 

care pot răspunde acestui criteriu: este vorba de o categorie largă de candidaţi, în general adulţi, implicaţi în 

Reţineţi:
Chiar dacă în prezent nu fac parte din testele 
de evaluare, considerăm că proba de ascultare 
şi cea de producere orală trebuie să îşi găsească 
locul în cadrul examenelor de limba română ca 
limbă nematernă.
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situaţii cotidiene de utilizare a limbii (precum, spre exemplu, persoanele care învaţă limba pentru a se descurca 
la locul de muncă, pentru a studia în limba respectivă sau pentru a se integra în societate, în calitatea lor de 
imigranţi). Pentru ei, desigur, profi lul testului se încadrează în categoria abilităţilor necesare comunicării, 
primirii de informaţii, integrării şi funcţionării într-un grup, prin intermediul limbii. Pe de altă parte, avem 
situaţia foarte comună a învăţământului instituţionalizat, a cursurilor de limbi predate unui public tânăr, de 
vârstă şcolară, caz în care cursul de limba străină devine un domeniu specifi c, în funcţie de care se decide ceea 
ce se testează. 

Cazul nostru este, din nou, unul special. Aceasta deoarece domeniul în care ar trebui să ne integrăm 
ar fi  exact acesta: cursul de studiu al limbii străine, cu populaţia de vârstă şcolară. Chiar dacă ne încadrăm, 
cu publicul nostru ţintă, în acest domeniu, nu ne-am propus să ne încadrăm aici şi cu ceea ce testăm. Aceasta 
întrucât, aşa cum am menţionat deja, scopul testării (în funcţie de care se elaborează constructul) nu este acela 
de a verifi ca însuşirea unor cunoştinţe predate în timpul cursului, ci acela de a evalua modul în care elevii 
pot performa în limba respectivă, independent de conţinutul exact care a fost predat la clasă. Propunem, cum 
am spus deja, nu un achievement test, ci un profi ciency test. Fiind primul de acest fel la care elevii ar fi  supuşi, 
conţinutul său trebuie structurat cu grijă, în funcţie de toţi parametrii descrişi în cadrul acestui capitol, de 
scopul propus (acela de a facilita funcţionarea normală în mediul de limbă română) şi de impactul pe care 
rezultatele sale ar trebui să îl aibă (acela de a determina schimbări, la nivelul factorilor de decizie, privitoare 
la modul în care se evaluează şi, implicit, se predă limba română ca limbă nematernă în şcolile din România). 

b. cum vor fi  interpretate rezultatele;
Modul în care se interpretează rezultatele unui test este important în ideea posibilităţii, adesea prezentă, 

în cazul testelor de limbă, ca acelaşi test să fi e utilizat pentru mai mult decât un singur scop (Weir 2008: 5). Un 
test folosit pentru a evalua abilităţile generale de utilizare a limbii, adoptat ulterior pentru a evalua abilităţile 
lingvistice de natură academică, implică, spune Cyril Weir, două utilizări complet diferite ale rezultatelor 
obţinute la examen. În fi ecare dintre cele două cazuri, rezultatul pe care candidatul îl obţine va fi  interpretat 
pentru a spune ceva despre abilitatea lor lingvistică, în relaţie cu motivul pentru care candidatul a susţinut 
testul respectiv. De asemenea, persoana care interpretează rezultatele testului va aplica asupra acestora o 
perspectivă diferită: un angajator, spre exemplu, va interpreta rezultatele prezentate de către candidat în 
termenii în care acesta este sau nu capabil, de pildă, să susţină o conversaţie la telefon cu clienţii companiei, 
în vreme ce, în mediul universitar, autorităţile ar putea decide, văzând rezultatele obţinute de către candidat, 
dacă acesta poate face faţă în mediul academic sau nu. Pentru ca acelaşi test să poată sluji, prin rezultatele sale, 
în situaţiile de mai sus (şi poate şi în altele), el trebuie să conţină potenţialul interpretărilor aferente.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Faceţi o listă cu toate modurile în care examenul de bacalaureat ar putea fi  interpretat, în diferite situaţii, 
şcolare sau extra-şcolare, pentru elevul care l-a susţinut. Credeţi că examenul este sufi cient de relevant 
pentru capacitatea de utilizare a limbii române de către elevi? Motivaţi-vă răspunsul şi discutaţi-l cu 
membrii grupului!

În cazul nostru, rezultatele testului ar putea fi  interpretate, de pildă, în următoarele coordonate:
 ■ pentru a furniza informaţii privind nivelul de competenţă lingvistică al elevului;
 ■ pentru a oferi un criteriu de ierarhizare al unităţilor de învăţământ/claselor, în funcţie  de abilităţile 

lingvistice ale elevilor;
 ■ pentru a oferi un criteriu de selecţie într-o presupusă împărţire pe clase sau pe grupe de studiu, în 

funcţie de nivelul la care elevii se situează în privinţa cunoaşterii limbii române; 
 ■ pentru a demonstra abilitatea de utilizare a limbii române ca limbă nematernă în situaţia posibilităţii 

obţinerii unei burse de studiu;
 ■ pentru a demonstra capacitatea de a-şi continua studiile, la nivel universitar, în limba română etc.

Desigur, în toate aceste situaţii, trebuie să se aibă în vedere vârsta elevilor şi profi lul examenului pe 
care l-au susţinut. Chiar dacă, să spunem, ei au obţinut un certifi cat de nivel B2 la fi nalul clasei a opta, nu 
este fi resc ca, peste câţiva ani, să se prezinte, în vederea angajării, cu acelaşi certifi cat (desigur, acceptarea 
sau neacceptarea lui rămâne la latitudinea angajatorului). Este vorba aici de adaptarea testelor pentru vârsta 
şcolară. Aşadar, elevul care a obţinut un certifi cat de nivel B2 va putea demonstra că are cunoştinţele de 
gramatică şi lexic specifi ce acestui nivel şi că are capacitatea de receptare şi de producere pe care acest nivel le 
implică. Sferele tematice abordate în interiorul testului, în cazul textelor-suport pentru lectură sau ascultare, 
la fel ca şi subiectele propuse pentru producerea creativă de text sau pentru proba orală, vor avea un caracter 
relaţionat cu vârsta candidaţilor, limitat la sferele lor de interes şi la aria de cunoştinţe generale pe care se 
presupune că le au (nu vom pune, de pildă, un elev de clasa a zecea în situaţia de a vorbi despre condiţiile 
de salarizare sau planurile de pensii dintr-o ţară, subiect pe care însă îl vom putea aborda, în aproape orice 
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condiţii de examinare, cu un adult).
Dacă interpretarea rezultatelor va avea ca punct de sprijin nivelurile din grilele specifi ce Cadrului 

european comun de referinţă sau din alte grile pentru care testatorii au optat, acest lucru trebuie specifi cat şi 
relaţionarea cu respectivele niveluri se cere a fi  clar demonstrată.

Prin urmare, potenţialele moduri şi contexte de interpretare a rezultatelor trebuie luate în calcul şi 
precizate în cadrul constructului testului, ca un factor esenţial în proiectarea sarcinilor de lucru şi în alegerea 
ariilor tematice posibile. 

c. cum se va încerca şi pre-testa materialul.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
În ce măsură consideraţi necesară pre-testarea unui material propus pentru examinare? Referiţi-vă la 
următoarele aspecte: tipurile de exerciţii, secţiunile propuse, sistemul de notare, aria de conţinut abordată 
etc.

Acest aspect poate avea relevanţa necesară pentru a fi  inclus în ceea ce se numeşte constructul unui test, 
printre factorii care determină, de fapt, modul de concepere şi de realizare ale testului. În cazul nostru, este 
un vector extrem de important în procesul de derulare a întregului demers evaluativ. După cum spuneam, 
modelul de evaluare propus le este cu totul străin elevilor din ciclul liceal care studiază româna ca limbă 
nematernă. Un posibil contact pentru unii dintre ei s-ar fi  putut realiza prin intermediul unor teste susţinute 
la diferite limbi străine, în special la limba engleză, pentru care au fost concepute, iniţial, aceste modele de 
teste, încetăţenite deja, verifi cate şi validate prin rezultatele a sute de mii de candidaţi care au susţinut acest 
tip de examen. În aproape aceleaşi coordonate, modelul de test există pentru multe alte limbi europene, iar 
exerciţii de tipul celor incluse în test se pot regăsi în manualele şi materialele de predare a limbilor străine. Prin 
aceste fi liere, aşadar, elevii ar fi  putut intra în contact cu modelul de test propus; nu este însă sufi cient pentru 
a asigura condiţiile cele mai propice de performare în cadrul testului. Este fi resc ca elevii să fi e familiarizaţi cu 
tipul de sarcini pe care vor trebui să le rezolve, cu genul de texte puse la dispoziţie, cu timpul alocat pentru 
fi ecare probă, ca şi cu condiţiile în care se desfăşoară proba orală. Din aceste motive, precum afi rmam mai sus, 
am considerat absolut necesară o simulare a examenului în toate componentele sale, fapt ce s-a întâmplat cu 
aproximativ o săptămână înainte de aplicarea testului efectiv. 

1.2.1.5. Un plan pentru a evalua utilitatea testului
Preocuparea pentru utilitatea testului propus trebuie să domine întreg procesul de creare şi administrare 

a acestuia (cf. Bachman, Palmer 1996: 133). În cazul unei autorităţi care solicită aplicarea unui test sau al unui 
grup de testatori care propun un mijloc de evaluare a competenţei lingvistice, cuvântul de ordine trebuie să fi e 
utilitatea. Este uşor de anticipat (şi de înţeles) reacţia profesorilor care se văd puşi în faţa necesităţii (sau doar 
a opţiunii) de a aplica încă un test. Pentru ei, ca şi pentru elevi, este un nou motiv de stres, de presiune, de 
preocupare pentru rezultatele care s-ar putea obţine etc. Pentru a preîntâmpina reacţii de acest fel, este nevoie 
ca atât profesorii, cât şi elevii, să fi e convinşi de utilitatea evaluării. Am mai vorbit deja, în cadrul acestui 
material, despre nevoia imperioasă de schimbare a mentalităţii în învăţământul românesc în privinţa testelor 
şi a evaluării în sine. Cu siguranţă, va mai trece încă mult timp până să se întâmple acest lucru. În condiţiile 
date, avem un serios motiv în plus să ne asigurăm că utilitatea, impactul şi rezultatele testului pe care îl 
propunem sunt bine cunoscute şi înţelese de către profesori şi elevi, şi chiar şi de către părinţi.

Exerciţiu:
Scrieţi pe un bilet răspunsul la întrebarea: Consideraţi util un nou test în formula propusă şi cu exemplele de 
itemi pe care le-aţi văzut până acum? Da/Nu. Formatorul va aduna biletele şi va prezenta rezultatul fi nal. 
Încercaţi să aduceţi argumente pentru răspunsul care a avut mai puţine opţiuni.

Planul de evaluare a utilităţii testului trebuie să fi e organizat în trei părţi (cf. Bachman, Palmer 1996: 
133-134): 

1. o evaluare a echilibrului dintre calităţile utilităţii şi stabilirea de standarde minime pentru fi ecare 
dintre acestea; 

2. evaluarea logică a utilităţii, care implică utilizarea de liste de verifi care a proiectului testului, a 
variantelor sale intermediare şi a exerciţiilor propuse;

3. proceduri de colectare a unor dovezi calitative şi cantitative în cursul etapei de administrare.
Vorbim aici de un plan care, deşi prezentat în cele trei părţi de mai sus, trebuie să formeze un tot 

coerent, bine organizat, în vederea aplicării încă din fazele de concepere a testului. Una dintre calităţile acestui 
plan va fi , cu necesitate, fl exibilitatea. Procedurile propuse trebuie să aibă proprietatea de a fi  modifi cabile în 
anumite momente din procesul de testare. Aceste schimbări pot interveni, de exemplu, în urma unei reajustări 
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a resurselor sau în urma realizării faptului că există mai 
multe posibilităţi de utilizare şi utilitate a testului decât 
cele prevăzute iniţial. 

În proiectul nostru de elaborare şi aplicare a 
noului tip de test, nu am benefi ciat, cel puţin până în 
prezent, de timpul necesar desfăşurării unui plan atât 
de amplu de monitorizare a utilităţii testului. Fără a 
intra în detaliile pe care cei doi autori menţionaţi mai sus le expun, prezentăm doar schiţa opţiunilor noastre 
relativ la testele pentru clasele a patra, a şasea şi a douăsprezecea, aplicate deja. 

Aşadar, asupra primei faze a acestui proces nu vom insista. Am vorbit deja despre faptul că am demarat 
întreaga acţiune de concepere a testelor tocmai pentru că am considerat extrem de util un nou sistem de 
evaluare pentru limba română ca limbă nematernă, unul extern, aliniat sistemului european de certifi care 
a competenţelor lingvistice, realizat în conformitate cu instrumente internaţionale standardizate şi cât mai 
apropiat de utilizarea limbii aşa cum se petrece ea în situaţiile concrete de comunicare – un demers a cărui 
lipsă se simte tocmai în slaba capacitate a elevilor de a răspunde nevoilor de comunicare zilnice, în detrimentul 
acumulării unor cunoştinţe mai degrabă metalingvistice, teoretice. 

A doua fază a monitorizării utilităţii şi adecvării testului s-a concretizat prin discuţiile cu personalul 
implicat în procesul de evaluare. Este vorba, pe de o parte, de colegii care au participat la producerea şi 
aplicarea testelor, cărora le-am supus modelul spre discutare, după ce acesta a fost conceput. Şi exerciţiile 
propuse în cadrul testului au fost supuse dezbaterii şi adaptate, mai ales în ceea ce priveşte nivelul de 
difi cultate. Pe de altă parte, profesorii ai căror elevi urmau să fi e testaţi au avut ocazia să se exprime, înainte de 
testul propriu-zis, asupra difi cultăţii, adecvării şi utilităţii itemilor propuşi, a secţiunilor, ca şi asupra tuturor 
factorilor implicaţi în rezolvarea lor (claritatea instrucţiunilor, timpul alocat, modul însuşi de evaluare etc.). 

În fi nal, după aplicarea testelor, profesorii au fost rugaţi să completeze un chestionar referitor la testul 
aplicat şi la relevanţa şi utilitatea sa. De data aceasta, pe lângă utilitatea pe care am presupus că ar avea-o testul 
pentru elevi, profesorii au fost rugaţi să se exprime asupra utilităţii sale şi pentru ei înşişi. Mai exact, ce am 
dorit să afl ăm de la profesori a fost în ce măsură acest tip de test ar putea să îi ajute atât în aprecierea mai exactă 
a nivelului pe care elevii îl au în cunoaşterea şi utilizarea limbii române, cât şi în completarea instrumentelor 
de lucru la clasă, în predare şi în evaluare, cu tipuri inedite, interactive şi complexe de exerciţii. Răspunsurile 
primite au fost şi pentru noi lămuritoare în privinţa modului în care profesorii au primit ideea testării în sine, 
dar şi a măsurii în care ei au considerat că aceasta ar fi  utilă şi adecvată în activitatea elevilor. 

Desigur, odată cu extinderea aplicării testelor, un plan complet de monitorizare a utilităţii şi adecvării 
acestora trebuie să fi e elaborat şi aplicat pe tot parcursul procesului de evaluare. 

1.2.1.6. Un inventar al resurselor necesare şi un plan pentru alocarea şi managementul lor (cf. 
Bachman, Pamer 1996: 88)

Resursele necesare pentru procesul de evaluare trebuie bine apreciate şi dozate de la început. În ceea ce 
ne priveşte, acesta este, probabil, capitolul în cadrul căruia am reuşit cel mai puţin să ne încadrăm în standardele 
necesare, din cauză că am demarat procesul de concepere şi aplicare a testelor fără să ne imaginăm necesarul 
uriaş de resurse umane şi materiale pe care le aveam la dispoziţie. De aceea, eforturile necesare pentru a 
asigura cantitatea de muncă, dar şi calitatea  necesară în vederea realizării proiectului au fost infi nit mai mari 
decât preconizasem la început. Probabil dacă am fi  plasat această condiţie printre cele strict necesare pentru 
a asigura buna desfăşurare a procesului, proiectul ar fi  fost amânat sine die. Speranţa propunătorilor testului 
este aceea că factorii interesaţi, începând cu profesorii şi elevii şi terminând cu autorităţile din domeniu, vor fi  
convinşi de utilitatea şi calitatea acestui proces, susţinându-l şi promovându-l. 

Încheiem aici primul capitol dedicat procesului efectiv de evaluare şi continuăm cu etapele inerente 
producerii testelor în sine.

Exerciţiu:
Lucraţi în grup!
Care sunt resursele (umane şi materiale) de care dispuneţi în şcoala dumneavoastră pentru aplicarea unui 
proces complet de evaluare (la nivelul clasei sau al şcolii)? În ce mod consideraţi că afectează o eventuală 
lipsă a acestor resurse calitatea procesului evaluativ? Ce soluţii propuneţi pentru remedierea situaţiei?

Reţineţi:
Creatorii testelor trebuie să fi e mereu preocupaţi 
de utilitatea produsului creat şi să se consulte, 
în privinţa acesteia, cu factorii direct interesaţi 
de aplicarea instrumentului de evaluare.
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1.3. Etapele procesului de producere a testelor

Acest subcapitol urmăreşte fazele de scriere a unui test, de la etapa de statutare a problematicii pe care 
acesta şi-o propune spre evaluare, până la aceea de pregătire sau perfecţionare a evaluatorilor (a celor care 
asigură desfăşurarea probei orale sau a celor care corectează şi notează producţiile candidaţilor).

O prezentare exactă şi la obiect a etapelor de producere a testelor se regăseşte în volumul lui Arthur 
Hughes din 2003, Testing for Language Teachers. Putem spune despre această prezentare că este atât de exactă 
şi de efi cientă, urmată, de asemenea, de două exemple care urmăresc fi ecare pas al elaborării unui test, încât 
o echipă ce îşi doreşte crearea şi aplicarea unui sistem de evaluare sau doar a unei unităţi evaluative poate 
urma fără rezerve această schemă, putând obţine, ca rezultat, un produs fi abil şi efi cient, util pentru profesori, 
pentru elevi şi, de ce nu, chiar şi pentru autorităţile din domeniu. 

1.3.1. Clarifi carea scopului (ce - şi de ce - se doreşte prin testare)

Deşi am abordat deja problema aceasta în capitolul de mai sus, o reiterăm aici, doar în treacăt şi în 
coordonatele ei esenţiale, pentru a reaminti cât de important este ca un test să fi e justifi cat şi ca toate persoanele 
implicate să îi înţeleagă importanţa, evitându-se, astfel, perceperea rezolvării itemilor doar ca o povară şi ca 
un factor de stres în plus. Arthur Hughes (2003: 59) mai listează o dată întrebările la care trebuie obligatoriu 
răspuns înainte de a concepe sau de a aplica un test:

a. Ce fel de test va fi  (de verifi care a achiziţiei unor cunoştinţe, de competenţă lingvistică, de plasare, 
diagnostic etc.)?

b. Care este scopul său exact?
c. Ce abilităţi se vor testa?
d. Cât de detaliate trebuie să fi e rezultatele?
e. Cât de exacte trebuie să fi e rezultatele?
f. Cât de important este efectul de backwash?
g. Ce probleme pot rezulta din lipsa unor factori importanţi, precum: experienţa testatorilor, timpul 

limitat avut la dispoziţie, facilităţi ş.a.m.d.?

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Citiţi întrebările de mai sus şi formulaţi altele la care consideraţi că ar trebui răspuns înainte de iniţierea 
conceperii unui test. Discutaţi propunerile dumneavoastră cu colegii din întregul grup !

Pentru că, în capitolul anterior şi, parţial, în prima unitate, am trecut în revistă răspunsurile la întrebările 
de mai sus în cazul testului pe care l-am propus, nu vom insista asupra lor aici. Mai facem doar precizarea că, 
în situaţia unei echipe cu mai puţină experienţă în testare, este util să să folosească informaţie referitoare la alte 
teste aplicate în situaţii similare, pentru aceeaşi limbă sau pentru alte limbi. Mostre de astfel de teste trebuie 
obţinute şi analizate. Desigur, nu se pune problema „copierii” unor teste deja aplicate; atât conţinutul, cât şi 
secţiunile şi tipurile de itemi trebuie adaptate perfect la necesităţile specifi cate ca răspuns la întrebările de sub 
punctul de mai sus (cf. Hughes 2003: 59).

1.3.2. Scrierea specifi caţiilor pentru test (cf. Hughes 2003: 59-63)

În continuarea fi rească a deciziilor care trebuie 
luate, înainte de a începe crearea oricărui test, se ajunge la 
momentul în care trebuie scrisă matricea de specifi caţii. 
Este, din nou, una dintre cele mai importante etape 
din întregul proces, etapa în care se specifi că, de fapt, 
coordonatele clare ale produsului ce urmează a fi  pregătit şi aplicat. Mai mult decât atât, trebuie să se înţeleagă 
foarte clar că specifi caţiile, odată elaborate, pot sta la baza a foarte multe teste de aceeaşi natură, aplicându-se 
pentru acelaşi nivel şi, eventual, la aceeaşi categorie de candidaţi, cu aceleaşi scopuri. Specifi caţiile nu se scriu, 
aşadar, pentru un singur test, iar producerea lor într-o manieră cât mai precisă este esenţială pentru succesul 
întregului proces şi pentru lansarea unui produs care, pentru a se impune publicului, are nevoie inclusiv de 
această „infrastructură” solidă şi fi abilă. Informaţiile care sunt incluse în specifi caţii se referă la: conţinut; 
structura testului; timpul alocat; mediul de aplicare; tehnicile care vor fi  folosite; criteriile în funcţie de care se 
stabilesc nivelurile de performanţă şi procedurile de notare. Toate aceste aspecte trebuie nu doar să fi e extrem 
de clare pentru creatorul de test, dar şi explicit redactate şi păstrate într-o bază de date a testului respectiv. 
Dacă testul este comandat de către o autoritate, este posibil ca aceste aspecte să fi e incluse în cerinţele emise de 
către respectiva autoritate sau, cel puţin, negociate cu creatorul de test.

Reţineţi:
Pentru a obţine un test de calitate, scrierea 
corectă şi detaliată a specifi caţiilor este esenţială. 
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Revenind la materialul propus de către Cyril Weir, ne situăm, cu acest subcapitol, în etapa a doua dintre 
cele obligatorii în procesul de creare a testelor, denumită chiar dezvoltarea specifi caţiilor (Weir 2008: 10). Totuşi, 
vom prezenta aceste etape în schema propusă de către Arthur Hughes, aşa cum am precizat mai sus.

Menţionăm faptul că fi ecare dintre testele ce ilustrează modelul propus de noi va fi  însoţit de propriile-i 
specifi caţii.

1.3.2.1. Conţinutul
O calitate a acestui prim subpunct al specifi caţiilor trebuie să fi e comprehensivitatea. Dat fi ind că, aşa 

cum menţionam mai sus, acest set de „instrucţiuni generale” se scriu nu doar pentru un test, ci pentru mai 
multe teste potenţiale, cu cât este mai extinsă informaţia despre conţinut, cu atât mai puţin arbitrară va fi  
decizia privitoare la elementele ce vor fi  incluse în test. Desigur, o supra-specifi care a elementelor incluse 
trebuie, şi ea, evitată. Spre exemplu, nu vom putea preciza toate operaţiile (sub-abilităţile) care contribuie la 
citirea cu succes de către candidat a unui text, în vederea rezolvării unor sarcini; nu trebuie să ne propunem 
acest lucru. Este recomandat, de aceea, să fi e incluse doar acele elemente a căror contribuţie este clar cunoscută 
şi precizată. 

Nu există o schemă „bătută în cuie” a modului în care specifi caţiile trebuie scrise. Desigur, ele variază şi 
în funcţie de specifi cul testului pe care dorim să îl producem. Dacă vorbim despre un simplu test de verifi care a 
cunoştinţelor gramaticale acumulate, va trebui să listăm elementele de gramatică pe care vrem să le verifi căm; 
dacă, în schimb, ne interesează un test care să verifi ce competenţele candidaţilor, conţinutul va trebui să fi e 
mult mai amănunţit specifi cat. 

Hughes propune următoarele elemente de conţinut pentru un test de competenţe:
a. Operaţiile – sarcinile pe care candidaţii vor trebui să le îndeplinească. Pentru exerciţiile de citire, 

bunăoară, acest punct ar putea include: scanarea textului în scopul localizării unor informaţii; deducerea 
sensului unor cuvinte necunoscute din context.

b. Tipurile de text – pentru un test de scriere, acest punct ar putea include: scrisori, formulare, eseuri 
academice etc.

c. Destinatarii textelor – tipul de persoane de la care cel ce scrie se aşteaptă să îi poată citi textul, de 
exemplu, un eseu poate fi  destinat populaţiei universitare, studenţi şi cadre didactice, dintr-un anumit 
domeniu de studiu/cercetare. 

d. Lungimea textelor – pentru exerciţiile de lectură, se va specifi ca lungimea textelor propuse spre a fi  
citite; pentru exerciţiile de ascultare, se va preciza lungimea textului care este audiat, iar, pentru exerciţiile de 
scriere, lungimea textului care trebuie produs.

e. Subiectele abordate – pot fi  listate cu mai puţină precizie; lista de propuneri nu trebuie să fi e închisă. 
Este bine ca subiectele să fi e raportate la candidaţi şi la tipul de test. Factorii de care se poate ţine seama sunt: 
categoria de vârstă; domeniul din care vin candidaţii (în cazul în care testul este pregătit pentru persoane 
dintr-un anumit domeniu de studiu etc.). 

f. Accesibilitatea lecturii – priveşte uşurinţa cu care un text poate fi  citit. Este un criteriu care se verifi că 
prin măsurarea lungimii propoziţiilor sau a frazelor şi prin stabilirea numărului de silabe dintr-un cuvânt. Mai 
ales în cazul aplicării testelor la candidaţi despre care se cunoaşte că au un nivel mai scăzut de competenţă, 
luarea în calcul a acestui criteriu se poate dovedi utilă, dacă nu chiar vitală.

g. Aria structurilor lingvistice folosite – este posibilă stabilirea unei liste de structuri gramaticale care 
pot apărea în texte/a unei liste de structuri ca trebuie excluse sau o recomandare generală a varietăţii de 
structuri (în termenii frecvenţei ocurenţelor în limbă).

h. Aria de vocabular – poate fi  specifi cată strict sau aproximativ. Pentru elevii foarte tineri, de pildă, 
broşura privitoare la teste care se numeşte Cambridge Young Learners oferă liste de cuvinte. O altă variantă 
este aceea de a specifi ca arii lexicale mai mult sau mai puţin detaliate. Referitor la ciclul liceal, respectiv la 
nivelurile care ar corespunde acestei perioade de învăţare (C1, C2), discuţiile pe marginea ariilor de vocabular 
şi de gramatică vizate sunt în plină desfăşurare. Există creatori de teste care susţin faptul că, la aceste niveluri, 
nu mai trebuie specifi cate ariile ce vor fi  examinate, mai exact că elevii/candidaţii care doresc să susţină 
respectivele examene ar trebui „să ştie tot”. Pe de altă parte, se susţine şi opinia conform căreia se pot face 
delimitări între C1 şi C2, un fapt văzut chiar, de către unii testatori, ca esenţial pentru corectitudinea evaluării 
şi a notării. În ceea ce ne priveşte, am decis să nu includem aici specifi caţii de conţinut pentru nivelurile 
superioare de examinare. Suntem şi noi într-o perioadă de dezbateri, nefi ind încă adoptată o hotărâre clară în 
sensul formulării specifi caţiilor.

i. Dialect, accent, stil – se referă la dialectele sau accentele pe care candidaţii trebuie să le înţeleagă sau 
trebuie să le folosească în cadrul probei orale sau a celei de producere a unui text scris. Stilul, la rândul său, 
poate fi  formal, informal, conversaţional etc.

j. Viteza de procesare – pentru lectură, bunăoară, acest criteriu poate însemna numărul de cuvinte ce 
urmează a fi  citite pe minut, un număr care variază în funcţie de tipul de lectură testat. 
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Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Gândiţi-vă la o singură secţiune dintr-un test pe care aţi dori să îl proiectaţi pentru clasa dumneavoastră. 
Alegeţi unul dintre criteriile de mai sus şi scrieţi specifi caţiile doar pentru el.

1.3.2.2. Structura, timpul, mediul, tehnicile implicate (Hughes 2003: 61)
În acest subcapitol, vor fi  prezentaţi următorii factori;
a. structura testului – se specifi că secţiunile pe care testul le va avea şi ce va testa fi ecare dintre ele (de 

exemplu, trei secţiuni – gramatică, lectură atentă, lectură expeditivă);
b. numărul de itemi – în total şi pe secţiuni;
c. numărul de pasaje şi numărul de itemi asociat cu fi ecare dintre ele;
d. mediul de administrare - hârtie, înregistrare audio, computer, faţă în faţă, prin telefon etc;
e. timpul – se specifi că pentru întreg testul şi pentru fi ecare secţiune în parte;
f. tehnicile – prin ce tehnici va fi  măsurată fi ecare dintre competenţe.

1.3.2.3. Nivelurile de performanţă
Se specifi că nivelurile de performanţă şi măsura în care itemii trebuie rezolvaţi corect pentru ca testul 

să fi e considerat trecut sau trecut cu succes. De exemplu, se poate preciza faptul că, pentru a demonstra o 
competenţă de nivel excelenţă, 80% dintre itemi trebuie să fi e rezolvaţi corect.

Desigur, pentru vorbire şi scriere se oferă o descriere a criteriilor de plasare pe nivel sau de atingere 
a nivelului (în funcţie de tipul de test aplicat, de exemplu: global sau pe niveluri). Astfel, pentru evaluarea 
performării în cadrul probei orale, se pot stabili următoarele criterii: corectitudinea pronunţiei; adecvarea 
la situaţia de comunicare; diversitatea vocabularului utilizat; fl exibilitatea (dovada abilităţii de a iniţia o 
conversaţie, de a da cuvântul partenerului de discuţie atunci când e cazul, de a se adapta la schimbările de 
subiect etc.); dimensiunea (candidatul trebuie să fi e capabil să răspundă mai elaborat, să nu se reducă la 
răspunsuri monosilabice sau foarte scurte; este o situaţie care poate apărea adesea nu doar în cazul candidaţilor 
cu cunoştinţe limitate de limbă, ci şi al acelora cu o creativitate limitată sau al celor care nu sunt extrem de 
volubili nici în propria lor limbă). 

Pentru că vom prezenta aceste criterii în legătură cu testele pe care le propunem, nu vom insista aici 
asupra detaliilor implicate.

1.3.2.4. Procedurile de notare
Este important ca procedurile de notare să fi e precizate, mai ales pentru probele care implică o evaluare 

subiectivă: scrierea şi vorbirea. Creatorii testului trebuie să specifi ce modalităţile prin care vor asigura 
fi abilitatea şi validitatea procedurilor de corectare şi notare. Trebuie să se stabilească scala de notare ce va fi  
utilizată, câte persoane vor corecta fi ecare lucrare, ce se întâmplă dacă doi sau mai mulţi corectori au rezultate 
diferite cu privire la aceeaşi lucrare.  

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Răspundeţi la întrebările de mai jos:
1. Câte persoane trebuie, din punctul dumneavoastră de vedere, să corecteze o lucrare? Cine trebuie să 
supravegheze întreg demersul de corectare şi să rezolve eventualele diferenţe semnifi cative în corectare? 
Cum se poate asigura obiectivitatea şi exactitatea corectării?
2. Aţi fost în postura de corector la un examen naţional? Ce probleme aţi întâmpinat? Ce recomandări aţi 
făcut?

1.3.3. Pregătirea itemilor şi a instrumentelor de corectare 

1.3.3.1. O posibilă metodologie a scrierii itemilor
Urmând schema de concepere a testelor dezvoltată de către Cyril Weir, ne afl ăm acum în etapa de 

„scriere şi livrare a materialelor de testare, corectare şi notare” (Weir 2008: 10).
Revenind la studiul lui Arthur Hughes, desprindem câteva indicaţii pe care orice creator de teste este 

bine să le urmeze atunci când a ajuns la momentul scrierii itemilor (Hughes 2003: 62-63):
a. Dintre elementele selectate în secţiunea de conţinut a specifi caţiilor, nu toate, desigur, vor putea 

fi  verifi cate într-un singur test produs pe baza lor. Trebuie, totuşi, să se încerce o utilizare largă a unităţilor 
prevăzute în specifi caţiile referitoare la conţinut şi să se evite tentaţia de a testa acea problematică despre care 
se ştie că este destul de uşor de prins în itemi. 

b. Itemii scrişi trebuie să corespundă specifi caţiilor. Nu îi este de niciun folos nici testului, nici 
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candidatului faptul că specifi caţiile au fost emise clar şi puse la dispoziţia celor interesaţi sau faptul că itemii 
au fost scrişi bine, dacă aceste două produse ale procesului de testare nu se întâlnesc. Aşadar, este obligatoriu 
ca itemii să corespundă specifi caţiilor. 

c. Împreună cu itemii propuşi, se scriu şi cheile acestora. În plus, creatorul de teste are datoria de a 
încerca să identifi ce toate răspunsurile alternative posibile. Se întâmplă adesea ca unii candidaţi să vină cu 
răspunsuri pe care testatorul nu le-a prevăzut în cheia itemului, dar care sunt posibile, în perspectiva întregului 
test sau a interpretării pe care candidatul poate să o găsească. Aceste răspunsuri trebuie preîntâmpinate de 
către testator, iar rezultatul aşteptat de la candidat trebuie să fi e, cu adevărat, unicul posibil în contextul dat. 
În caz contrar, întregul test poate fi  compromis. Discuţii nesfârşite pot apărea în urma unor astfel de situaţii, 
iar testatorul trebuie să fi e pregătit să le facă faţă şi să fi e sigur de soluţia pe care a propus-o ca unic răspuns 
posibil în cazul fi ecărui item.

d. Niciun testator nu poate să producă tot 
timpul itemi perfecţi. Printre problemele ce pot 
apărea în elaborarea acestora sunt: neclaritatea; 
răspunsuri multiple neanticipate; un grad de difi cultate 
semnifi cativ peste ori sub cel intenţionat prin specifi caţii 
etc. Cea mai bună metodă de a le combate este moderarea itemilor, adică verifi carea acestora de către cel puţin 
doi colegi, dacă este posibil. Misiunea lor ar fi  aceea de a încerca să descopere neajunsuri ale itemilor verifi caţi 
şi să recomande îmbunătăţirea sau chiar înlocuirea lor. 

Pentru monitorizarea itemilor, se poate întocmi o listă de verifi care, precum cea din tabelul de mai jos:

DA NU
1. Este limba folosită corectă din punct de vedere gramatical?
2. Se foloseşte o limbă naturală şi acceptabilă?
3. Este limba folosită în concordanţă cu specifi caţiile?
4. Testează itemul ceea ce trebuie, în concordanţă cu specifi caţiile?
5. Răspunsul corect nu poate fi  obţinut decât dacă se cunoaşte problema de 
gramatică vizată (altfel decât printr-o selectare aleatorie)?
6. Este itemul economicos?
7. a. Alegere multiplă – este corect doar un răspuns?
   b. Completare de spaţii libere – există posibilitatea unui singur răspuns sau a 
două răspunsuri posibile?
8. Alegere multiplă: toţi distractorii sunt în măsură să îşi îndeplinească funcţia?
9. Cheia este completă şi corectă?

Tabel 1 - Listă de verifi care pentru monitorizarea itemilor (după Hughes 2003: 64)

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Priviţi exerciţiile de gramatică şi vocabular din testul pentru clasa a XII-a, redate aici în Anexa 2. Analizaţi 
unul sau două dintre ele prin prisma criteriilor din tabelul de mai sus (a celor care se aplică).

În ceeea ce priveşte scrierea materialului de testare, Cyril Weir indică etape suplimentare, unele care le 
precedă, altele care le urmează pe cele prezentate aici. Acestea ar fi : organizarea de ateliere pentru instruirea 
în vederea scrierii itemilor; selectarea personalului însărcinat cu scrierea itemilor şi informarea lor în privinţa 
tuturor aspectelor privind munca pe care urmează să o facă (detalii cu privire la: materialul cerut, forma de 
prezentare a materialelor, termenul-limită pentru predarea lor; onorariul ce va fi  plătit pentru producerea 
materialului; recomandări cu privire la alegerea textelor etc.) (cf. Weir 2008: 15-18). Există două motive pentru 
care nu insistăm aici asupra acestor aspecte: primul priveşte procesul prin care testele propuse de noi au fost 
pregătite şi care au implicat atât de puţine persoane, încât un astfel de demers nu şi-ar fi  găsit locul. Oricum, 
cei implicaţi aveau deja pregătirea minimă necesară pentru o astfel de muncă, deci produsele pe care le-
au prezentat au fost la nivelul aşteptărilor. Desigur, dacă modelul de testare propus de noi va fi  aplicat la 
scară mai largă, paşii pe care acum ne-am permis nu să îi ignorăm, căci utilitatea lor este indubitabilă, ci să îi 
eludăm, deocamdată, vor trebui parcurşi în totalitate. Al doilea motiv este legat de faptul că prezentăm aici 
procesul de producere a testelor în speranţa că participanţii la acest program vor dori, la un moment dat, 
să îşi creeze, conform acestui model, propriile teste de aplicat la nivelul clasei sau al unităţii de învăţământ, 
proces ce va implica, la rândul său, un număr restrâns de persoane, şi nu va implica o autoritate care să 
comande respectivele teste; prin urmare, parcursul pe care l-am străbătut şi noi, atâta vreme cât este abordat 
cu seriozitate şi rigoare, va asigura cadrului didactic elaborarea unui produs de calitate.

Reţineţi:
Itemii trebuie moderaţi (verifi caţi de cel puţin 
două persoane) înainte de aplicarea lor. 
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Acelaşi studiu al lui Cyril Weir atrage atenţia asupra rigurozităţii cu care trebuie elaborate instrucţiunile 
pentru fi ecare dintre exerciţiile propuse. Într-o listă de verifi care pentru monitorizarea itemilor similară celei 
prezentate mai sus, Weir include şi puncte care privesc verifi carea instrucţiunilor (cf. Weir 2008: 19). 

1.3.3.2. Tipologia itemilor
În sistemele de evaluare moderne, conceptul central cu care se operează şi, în acelaşi timp, unitatea 

minimală a fi ecărei lucrări de examinare este itemul.
Conform defi niţiei date în Stoica (2001: 64), itemul se compune din:

<întrebare> + <formatul acesteia> + <răspunsul aşteptat>

Cele trei elemente se afl ă într-o interdependenţă foarte strânsă: „... fără precizarea clară a formatului 
în care intenţionăm să proiectăm itemul, răspunsurile aşteptate nu pot fi  formulate, deci nici modalităţile de 
corectare şi notare; de asemenea, analiza posibilelor răspunsuri aşteptate poate aduce informaţii semnifi cative 
asupra clarităţii întrebării iniţial formulate, precum şi asupra gradului de adecvare a formatului acestuia” 
(Stoica 2001: 64). Mai trebuie precizat faptul că „răspunsul aşteptat” include formularea unui răspuns model 
prezumat (în cazul itemilor obiectivi, acesta este cel mai uşor de formulat), dar şi schema de corectare şi notare 
a răspunsului. 

Itemii se pot clasifi ca în funcţie de mai multe criterii, rezultând diverse clase şi categorii. Exemplifi căm 
aici, conform aceluiaşi material coordonat de către Stoica (2001: 64), două dintre aceste clasifi cări:

1.3.3.2.1. După tipul de comportament cognitiv solicitat pentru producerea răspunsului, se 
diferenţiază între:

a. itemi care solicită selectarea unui răspuns dintr-un număr de variante oferite (selected-response items), 
categorie care se caracterizează prin următoarele trăsături:

 ■ persoana evaluată primeşte răspunsul corect împreună cu variante la problema propusă, sarcina 
candidatului fi ind aceea de a selecta răspunsul corect;

 ■ sunt oferite instrucţiuni clare privind modul în care se va selecta şi înregistra răspunsul corect.  
b. itemi care solicită construirea, producerea unui răspuns corect de către cel evaluat (constructed-

response items), categorie în cazul căreia:
 ■ nu sunt oferite variante de răspunsuri, candidatul urmând să creeze o soluţie la întrebarea formulată;
 ■ prin structura şi formatul întrebării, răspunsul solicitat poate avea dimensiuni variabile, de la un 

cuvânt până la un eseu de dimensiuni relativ ample. 

1.3.3.2.2. Criteriul care determină poate cea mai răspândită tipologie a itemilor este acela al 
obiectivităţii în corectare şi notare (cf. Stoica 2001: 64-65). Cele trei categorii rezultate din această clasifi care 
sunt:

1. itemi obiectivi:
 ■ cu alegere duală;
 ■ cu alegere multiplă;
 ■ de tip pereche.

2. itemi semiobiectivi:
 ■ cu răspuns scurt;
 ■ de completare;
 ■ întrebări structurate.

3. itemi subiectivi (care solicită răspuns deschis):
 ■ rezolvare de probleme;
 ■ eseu structurat;
 ■ eseu liber (nestructurat).

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Priviţi exerciţiile de gramatică şi vocabular din testul pentru clasa a XII-a, redate aici în Anexa 2. Decideţi, 
conform celor două clasifi cări de mai sus, ce fel de itemi conţine respectiva secţiune de test.

Fără a intra în detaliile elaborării fi ecărui tip de itemi (acestea se pot consulta în Stoica 2001: 65-70, 
putând fi  găsite acolo: caracteristicile generale; domeniile de utilizare; regulile de proiectare; modalităţile de 
corectare şi notare; greşeli tipice care se pot face în concepere şi redactare), mai redăm aici doar un tabel cu 
proprietăţile fi ecărui tip de itemi, o sistematizare ce poate ajuta la selectarea celor mai potrivite exerciţii, în 
funcţie de ceea ce evaluatorul doreşte să testeze. 
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Proprietăţi Itemi 
obiectivi

Itemi 
semiobiectivi

Itemi 
subiectivi

Pot reprezenta un eşantion larg de obiective educaţionale. ++ + --
Pot reprezenta un eşantion larg de conţinuturi. ++ + --
Pot măsura abilitatea de a rezolva probleme noi. ++ + ++
Pot măsura abilitatea de a organiza, integra sau sintetiza. -- + ++
Pot măsura gradul de originalitate sau demersul inovativ 
de rezolvare. -- + ++

Prezintă o fi delitate ridicată. ++ + --
Asigură o discriminare puternică. ++ - --
Asigură o potenţială bază pentru diagnoză. ++ + --
Necesită un timp scurt pentru a fi  produşi. - + +
Necesită un timp scurt pentru răspuns. ++ + --
Se corectează şi se notează rapid. ++ - --
Răspunsurile pot fi  înregistrate electronic (cu ajutorul 
cititorului optic). ++ - --

Permit evaluarea exprimării scrise. -- - ++
Încurajează originalitatea demersului şi a exprimării. -- - ++
Nu permit ghicirea răspunsului corect. - + +

Tabel 2 - Caracteristicile tipurilor de itemi (cf. Stoica 2001: 65)

1.3.4. Pre-testarea itemilor

După scrierea itemilor, faza obligatorie care urmează este aceea de pre-testare a acestora. Chiar dacă 
au fost creaţi cu toată atenţia şi au fost supuşi verifi cării de către persoane avizate din domeniu, confi rmarea 
fi nală a calităţii itemilor propuşi pentru a face parte dintr-un test vine doar atunci când aceştia sunt puşi în 
faţa potenţialului candidat spre rezolvare. Grupăm, în acest subcapitol, fazele pe care le recomandă specialiştii 
pentru procesul de pre-testare. 

a. O etapă interesantă din procesul de pre-
testare, propusă de către Arthur Hughes, este aceea a 
rezolvării itemilor de către un grup de vorbitori nativi 
(el sugerează cel puţin douăzeci de participanţi) (cf. 
Hughes 2003: 63). Aceşti primi candidaţi ar trebui să 
aibă caracteristici similare cu cei pentru care testul 
este, de fapt, pregătit, în termeni de vârstă, educaţie, nivel general de cunoştinţe. Scopul fazei prime de pre-
testare este acela de a elimina itemii care sunt consideraţi prea difi cili de către vorbitorii nativi. Într-o astfel de 
evaluare internă a testului (i-am putea spune), pot ieşi la iveală şi itemi care generează răspunsuri neaşteptate 
sau inadecvate, caz în care ei vor trebui înlocuiţi. În ceea ce priveşte propunerea noastră de test, am folosit 
acest mijloc de verifi care şi am dat exerciţiile spre rezolvare unor grupuri (clase) numeroase de vorbitori nativi 
de limba română, de aceeaşi vârstă cu elevii ce urmau să fi e testaţi. Răspunsurile lor au fost valoroase nu doar 
pentru propunătorii testului, în sensul că s-au eliminat unii itemi necorespunzători, ci şi pentru profesorii 
respectivilor elevi, care au avut prilejul, în urma acestei evaluări externe, să descopere probleme pe care 
propriii lor elevi le au în manipularea limbii materne, dincolo de cerinţele exacte ale exerciţiilor sau de fi reştile 
momente de neatenţie pe care un vorbitor nativ le poate manifesta atunci când lucrează cu un text în propria 
sa limbă.

b. Abia după această fază se recomandă pre-testarea cu ajutorul unui grup de candidaţi non-nativi. 
Itemii care „au supravieţuit” monitorizării colegilor şi pre-testării cu vorbitori nativi urmează a fi  asamblaţi 
într-un test şi daţi spre rezolvare unui grup de vorbitori non-nativi, în scopul testării calităţii lor, prin reacţiile 
şi răspunsurile candidaţilor. Vorbim aici despre o fază în care ar putea să iasă la iveală chiar probleme legate 
de sistemul de corectare şi de notare, care trebuie obligatoriu rezolvate înainte de aplicarea efectivă a testului.

c. Ultima fază este cea a analizei rezultatelor pre-testării şi a efectuării de modifi cări. Rezultatele pre-
testării, atunci când vorbim de un organism însemnat de evaluare, se procesează prin analize de două tipuri: 
statistice şi calitative. Desigur, pentru a pune în mişcare un mecanism care să manipuleze tot volumul de 
rezultate şi să producă o concluzie fi abilă, este nevoie de specialişti şi în acest domeniu. Dezavantajul pentru 
organizaţiile mai mici care doresc să propună teste este că s-ar putea să nu benefi cieze de aparatul necesar 

Reţineţi:
Itemii propuşi pentru includerea într-un test 
trebuie să fi e pre-testaţi înainte de aplicarea lor 
efectivă.
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pentru dezvoltarea acestei procesări. Pe de altă parte, dacă itemii propuşi 
benefi ciază de o astfel de confi rmare, ei pot fi  folosiţi, în combinaţii diferite, 
în multe teste, în diverse sesiuni de evaluare, intrând într-o bază de date 
care poate fi  completată ulterior şi care poate furniza numeroase produse de 
examinare.

Oricum, analiza calitativă se poate face şi în lipsa unor mijloace 
elaborate de procesare. Aceasta presupune re-evaluarea itemilor semnalaţi 
drept problematici de către candidaţii participanţi la pre-testare şi revizuirea 
sau înlocuirea lor.

d. Calibrarea scalelor
Această etapă se referă la posibilele scale de evaluare utilizate pentru 

aprecierea producţiilor scrise şi orale ale candidaţilor. Mai exact, este vorba de 
colectarea de mostre de producţii care acoperă întreaga arie a scalelor propuse, 
de la cele mai slabe performări ale candidaţilor, până la cele mai bune. 
Producţiile colectate sunt plasate, de către experţi, în punctele corespunzătoare 
ale scalei, slujind ca exemple de corectare şi ca puncte de referinţă pentru cei 
care urmează să evalueze în continuare. 

Varianta fi nală a testului, cu toţi itemii şi instrumentele de corectare 
corespunzătoare, poate fi , apoi, validată, însă despre această calitate a testului 
vom vorbi într-un capitol separat. 

Desigur, procesul de producere a testului ar trebui să se concretizeze 
prin scrierea de broşuri pentru candidaţi şi pentru profesori, ca şi prin sesiuni 
de pregătire a personalului care aplică şi corectează testele.

1.4. Faza centrală a procesului de testare. Administrarea

Administrarea testelor se dovedeşte o etapă la fel de importantă ca toate cele de dinaintea ei sau de 
după ea, deşi e posibil să nu pară aşa, la prima vedere. Tot ce se situează înaintea acestei faze (crearea itemilor, 
în special), ca şi ceea ce urmează (corectarea, notarea, consecinţele pe care rezultatele testului le pot produce) 
se prezintă ca fi ind mai importante decât simplul moment în care candidaţii primesc foile de examen şi scriu 
răspunsurile. O administrare defectuoasă a testelor poate compromite întregul proces de examinare. În plus, 
posibilităţile de administrare cât mai corectă a testelor infl uenţează mult modul de proiectare a acestora. 
Se poate vorbi, în acest caz, despre un „efect backwash al administrării asupra proiectării instrumentului de 
evaluare” (Stoica 2001: 61). Stoica dă exemplul situaţiei în care nu avem posibilitatea de a-i asigura elevului 
propria foaie de examinare, iar profesorul este nevoit să scrie subiectele pe tablă. Mulţi factori afectează, în 
acest caz, rezultatul posibil al testului. De la greşelile care se pot face la scrierea subiectelor sau la transcrierea 
lor pe foaia de examen, până la imposibilitatea de a utiliza hărţi, grafi ce, diagrame, texte de o anumită lungime 
şi cu alterarea limitei de timp, vorbim despre factori în urma acţiunii cărora rezultatele pot să nu mai fi e 
aceleaşi ca în cazul unei administrări corecte. 

Multe motive sunt invocate pentru administrarea defectuoasă a unui test, unul dintre acestea fi ind cel 
de natură fi nanciară. Este adevărat, costurile cresc pe măsură ce calităţile tehnice implicate se doresc a fi  mai 
ridicate. „Este cunoscut faptul că un examen bun este costisitor” (Stoica 2001: 61). De aceea, el trebuie proiectat 
în raport cu scopurile sale: pentru un examen cu miză mare, se vor aloca resurse fi nanciare mai substanţiale.

Un alt aspect care este de primă importanţă în administrarea unui test este siguranţa şi confi denţialitatea 
care trebuie asigurate cu orice preţ. În absenţa îndeplinirii acestor condiţii, rezultatele examenului nu pot fi  
luate în calcul, relevanţa lor fi ind nulă.

Toate considerentele enumerate mai sus trebuie, deci, avute în vedere atunci când se proiectează şi se 
administrează un test. Principalele etape în această fază a procesului de testare sunt (cf. Stoica 2001: 61-62):

Exerciţii:
Lucraţi în perechi!
1. Puneţi în ordinea corectă etapele din procesul de administrare a testelor:
a. selectarea şi aprobarea comisiilor de examen şi instruirea membrilor acestora 
b. tipărirea şi distribuirea testelor      
c. administrarea rezultatelor examenului      
d. selectarea centrelor de examen      
2. Există alte procedee care ar trebui incluse printre aceste etape?

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Ce instrumente de 
corectare folosiţi atunci 
când verifi caţi teste ale 
elevilor? Cum vă stabiliţi 
punctele de reper pentru 
a începe corectarea? 
Comparaţi lucrările între 
ele sau numai fi ecare 
lucrare cu baremul în 
funcţie de care corectaţi? 
Cum credeţi că este mai 
bine?
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1. tipărirea şi distribuirea testelor:
 ■ realizarea variantelor fi nale pe computer;
 ■ tipărirea testului pentru fi ecare candidat;
 ■ pregătirea testelor pentru distribuire;
 ■ distribuirea testelor în condiţii de securitate şi păstrarea lor în centrele de examen, în încăperi special 

amenajate. 

2. selectarea centrelor de examinare:
 ■ selectarea datelor despre centre şi candidaţi;
 ■ construirea unor baze de date şi actualizarea lor permanentă; 
 ■ selecţionarea centrelor;
 ■ păstrarea unei legături permanente cu centrele, în scopul actualizării informaţiilor.  

3. selectarea şi aprobarea comisiilor de examinare şi instruirea membrilor acestora (comisiile se 
organizează la nivel naţional, regional şi local);

4. administrarea rezultatelor examenului:
 ■ rezolvarea contestaţiilor;
 ■ transmiterea centralizată a datelor privind rezultatele candidaţilor;
 ■ întocmirea rapoartelor examenului la nivelul fi ecărei comisii.

1.5. Încheierea procesului de testare. Diseminarea rezultatelor

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Ordonaţi testele de mai jos din punctul de vedere al relevanţei lor potenţiale la nivelul sistemului de 
învăţământ, privitor la schimbările pe care le-ar putea produce? 
lucrarea de control    olimpiadele şcolare 
teza      examenele externe 
bacalaureatul     testele PISA  

În urma administrării testelor, se obţin o serie de date privitoare la candidaţi. În cazul testelor noastre, 
sau al oricăror teste administrate în cadrul sistemul ofi cial de învăţământ, rezultatele elevilor pot fi  extrem de 
relevante, având capacitatea de a genera luarea unor măsuri la nivelul autorităţilor din domeniu, atunci când 
este cazul. Aceste măsuri ar putea privi calitatea şi adecvarea itemilor propuşi, modul de administrare sau 
de corectare a lucrărilor, factori colaterali care pot infl uenţa performanţa elevilor (aceştia putând fi  afl aţi din 
chestionarele completate de către candidaţi sau din statisticile realizate la nivelul întregii populaţii care susţine 
respectivul examen). Datele obţinute sunt prelucrate în format electronic, iar concluziile, publicate sub forma 
unor rapoarte. 

Pentru elevii participanţi şi pentru părinţii lor, notele/mediile obţinute la un examen reprezintă „punctul 
culminant” al parcursului evaluativ. Pentru profesori şi pentru factorii de decizie însă, mult mai mulţi factori 
vor fi  luaţi în calcul: nivelul de pregătire al elevilor în raport cu standardele naţionale, performanţa elevilor 
în raport cu anumite variabile (vârstă, sex, zone geografi ce etc.), procentul de ocupare a locurilor la diferite 
forme şi profi luri de învăţământ ş.a. De aceea, dacă pentru elevi şi părinţii lor, rezultatele sunt interesante prin 
note/medii, pentru autorităţi, acestea îşi capătă relevanţa maximă atunci când sunt prezentate sub formă de 
rapoarte (rapoarte pentru factorii de decizie; pentru specialişti (cei care elaborează teste, curriculum, manuale 
şcolare; rapoarte pentru profesori sau pentru mass-media) (cf. Stoica 2001: 62). 

Dacă, pentru elevi şi părinţi, rezultatele obţinute (respectiv, notele sau califi cativele) îşi pot limita 
valabilitatea la momentul evaluării (de obicei, consecinţele se manifestă, în cazul lor, sub forma unei premise 
mai bune sau mai puţin bune pentru admiterea la universitate, a obţinerii unei diplome etc., fără a provoca, 
în marea majoritate a cazurilor, decizii privind continuarea sau reluarea procesului de învăţare a materiei la 
care s-a susţinut examenul), pentru autorităţi, rapoartele menţionate mai sus nu trebuie să rămână fără urmări. 
Rezultatele obţinute de către elevi şi evidenţiate prin diferite rapoarte trebuie să genereze consecinţe. În cazul 
ultimelor sesiuni de bacalaureat, bunăoară, la care rezultatele elevilor au fost catastrofale, măsurile trebuie să 
fi e mai evidente şi bazate pe studii clare şi relevante. Reiterăm ideea conform căreia procesul de învăţământ 
se reglează pornind de la evaluare spre predare-învăţare, iar examenul de bacalaureat ar putea fi  cel mai 
bun prilej de reglare a sistemului de învăţământ românesc, la nivel de ciclu liceal, cu condiţia ca subiectele 
pe care le conţine să fi e concepute în modul cel mai util şi mai adecvat pentru elevi. Altfel, nu se obţine 
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decât o perpetuare a unui model păgubos, care nu face decât să genereze nenumărate volume de pregătire 
pentru examen al căror conţinut nu ajută elevul, la modul real, în îmbunătăţirea sau dovedirea competenţelor 
sale. Acesta ar fi  adevăratul efect de backwash, atât de necesar la nivelul învăţământului românesc. În absenţa 
consecinţelor concrete, riscăm să rămânem la nivelul adoptării unei terminologii pe care o înţelegem, eventual, 
parţial, la nivelul modifi cării programelor, care riscă să se transforme în nişte forme fără fond şi al producerii 
unor materiale de studiu de care profesorii, obişnuiţi cu stilul tradiţional de predare, se vor feri, mai degrabă, 
decât să încerce să le înţeleagă şi să preia din ele aspectele pozitive. 

1.6. Validitatea şi fi abilitatea testelor

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Încercaţi să defi niţi termenii de „validitate” şi „fi abilitate”. Ce ştiţi despre aceste noţiuni? În caz că nu le-aţi 
întâlnit până acum, la ce credeţi că se referă ele?

Nu este sufi cient ca un test să fi e realizat şi impus, eventual, din poziţia profesorului sau a creatorului de 
teste sau chiar a autorităţii în domeniu. Pentru ca rezultatele unui instrument de evaluare să fi e concludente şi 
relevante, pentru ca ele să poată fi  folosite mai departe de către persoane sau instituţii care ar putea fi  interesate 
de competenţa într-o anumită limbă a candidatului, testul însuşi trebuie să fi e caracterizat de anumite trăsături 
care să îi certifi ce valabilitatea. Principalele trăsături de acest fel sunt: validitatea şi fi abilitatea.

1.6.1. Validitatea

În termenii cei mai simpli cu putinţă, calitatea de 
validitate a unui test este descrisă astfel: „se poate spune 
despre un test că este valid dacă măsoară exact ceea ce 
intenţionează să măsoare” (Hughes 2003: 26). 

Abordări mai moderne, precum cea din materialul lui Cyril Weir, de exemplu, susţin că o defi niţie 
precum cea de mai sus este insufi cientă pentru conturarea conceptului de „validitate” şi vorbesc despre 
această calitate ca despre „gradul în care dovezile şi teoria susţin interpretările rezultatelor testelor produse 
în relaţie cu scopurile testului” (Weir 2008: 5). Weir afi rmă că o astfel de defi nire a conceptului este superioară 
uneia formulate în termenii lui Hughes, din următoarele considerente: 

 ■ interpretarea rezultatelor testelor devine focusul validităţii;
 ■ aceste interpretări sunt relaţionate cu diferite utilizări ale testelor;
 ■ sunt menţionate atât dovezile, cât şi teoria;
 ■ în loc de distincţia dihotomică valid/non-valid, există ideea unor grade de validitate (Weir 2008: 5). 

Weir însuşi afi rmă că, în ciuda diferenţei relevate de cele două defi niţii, majoritatea acţiunilor performate 
pentru a dovedi validitatea unui test rămân neschimbate. Diferenţa se vădeşte mai degrabă în elaborarea 
mijloacelor de interpretare a rezultatelor testelor. Noua perspectivă implică, la nivelul creatorului de teste, 
colectarea şi utilizarea coordonată a tuturor dovezilor relevante pentru asigurarea calităţii de validitate a unui 
test. În continuare, vom încerca să preluăm, din cele două teorii, elementele principale care ne pot ajuta să 
înţelegem conceptul de validitate. 

1.6.1.1. Validitatea conţinutului
Se poate spune despre un test că este valid la nivelul conţinutului dacă elementele alese se constituie în 

mostre reprezentative ale structurilor gramaticale, lexicale, precum şi a  abilităţilor implicate în demonstrarea 
competenţelor de receptare şi producere legate de o anumită limbă. Pasul următor ar fi  acela de a stabili care 
sunt acele structuri relevante, iar acest lucru depinde de scopul testului. Spre exemplu, un test sumativ pentru 
elevi de nivel intermediar nu va putea avea aceleaşi elemente de conţinut precum unul destinat candidaţilor 
de nivel avansat. Pentru a putea aprecia dacă testul este sau nu valid, este nevoie de specifi carea abilităţilor 
şi a structurilor vizate, un instrument care trebuie construit în etapele foarte timpurii ale conceperii testului. 
Desigur, nu tot ce apare în specifi caţii va putea fi  conţinut în fi ecare test elaborat pe baza lor; de obicei, 
conţinuturile propuse sunt prea multe, dar testatorul poate selecta anumite unităţi de conţinut. „Comparaţia 
între specifi caţiile testului şi conţinutul testului reprezintă modalitatea de judecare a validităţii conţinutului” 
(Hughes 2003: 27). La modul ideal, aceste „judecăţi de validitate” ar trebui realizate de către cineva cu 
experienţă în testare, dar care nu este direct implicat chiar în procesul de elaborare a testului în chestiune. 

Hughes oferă şi câteva elemente care explică importanţa conceptului de validitate în relaţie cu un test:
1. Cu cât e mai mare gradul de validitate al conţinutului, cu atât e mai probabil ca acesta să măsoare 

exact ceea ce trebuie să măsoare. Un test în care părţi consistente din specifi caţiile de conţinut nu sunt sufi cient 

Reţineţi:
Calitatea unui test se măsoară în primul rând 
prin validitatea şi fi abilitatea itemilor incluşi.
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reprezentate - sau nu sunt reprezentate deloc - nu poate avea pretenţii la validitate. 
2. Un astfel de test ar putea produce, prin rezultatele sale, efecte negative. Elemente care nu sunt testate 

riscă să fi e ignorate în procesul de predare şi în cel, ulterior, de testare. Se întâmplă de multe ori ca selecţia 
elementelor de conţinut ce urmează a fi  testate să se facă în funcţie de ceea ce este mai uşor, şi nu după ceea 
ce este important de testat. Cea mai bună metodă pentru testatori de a evita acest pericol este aceea de a scrie 
specifi caţii complete şi de a se asigura că testul le refl ectă corect. Din acest motiv, validitatea conţinutului ar 
trebui asigurată pe măsura dezvoltării testului, şi nu la fi nalul elaborării acestuia.

În ceea ce priveşte situaţia particulară a limbii române ca limbă nematernă şi a testelor pe care le 
punem în discuţie aici, avem din nou două situaţii la care trebuie să ne referim. Prima dintre acestea priveşte 
predarea la clasă a unui material impus, dacă nu prin manuale, atunci prin programa de studiu. Profesorul 
trebuie să urmărească parcurgerea tuturor conţinuturilor programei, acestea putând fi  testate la nivel de 
evaluare naţională, spre exemplu. Contribuţia pe care acest program o poate aduce în situaţia descrisă aici 
este aceea de a pune la dispoziţia profesorului un instrument nu cu totul diferit, ci complementar, de evaluare 
a conţinuturilor predate în clasă. Pe lângă secţiunile de evaluare prevăzute în manuale sau alte metode de 
evaluare locale, profesorul poate elabora el însuşi itemi care să vină în concordanţă cu conţinuturile predate, 
dar să aducă, eventual, un plus la nivelul competenţelor/abilităţilor prin prisma cărora respectivele elemente 
pot fi  evaluate. Este o acţiune care s-ar refl ecta pozitiv şi asupra performanţelor elevului la examenele ofi ciale 
care îl aşteaptă, chiar dacă îmbunătăţirea competenţelor sale ar fi  implicită, nu neapărat evidentă. În plus, 
aceste elemente noi de evaluare ar putea contribui la îmbunătăţirea generală a competenţei lingvistice a 
elevului, refl ectată nu doar în situaţii de examinare, ci şi în situaţii reale de comunicare, de utilizare a limbii. 
Aşadar, în prima situaţie despre care am vorbit, specifi caţiile de conţinut se suprapun, practic, cu programa 
elaborată pentru clasa respectivă de către autorităţile responsabile din domeniu. 

Al doilea caz este acela al testelor complet noi pe care le propunem în cadrul acestui program. Este vorba 
de testele organizate pe competenţe, care nu sunt legate de programa ofi cială de studiu sau de conţinuturile 
prezente în manualele elevilor. Elaborarea lor are la bază nivelurile de competenţă prevăzute în Cadrul european 
comun de referinţă pentru limbi, care specifi că abilităţile pe care candidatul ar trebui să le aibă la fi ecare nivel, de 
la A1, cel iniţial, la C2, cel mai performant. În acest caz, specifi caţiile vor fi  scrise special în funcţie de nivelurile 
respective.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Citiţi subiectele de la examenul de bacalaureat din anul 2011 (Anexa 3) şi decideţi în ce măsură corespund 
criteriilor de validitate a conţinutului. Folosiţi, pentru comparaţie, programa examenului de bacalaureat.

1.6.1.2. Validitatea privitoare la criterii
Acest tip de validitate se relaţionează cu gradul în care rezultatele testului sunt în concordanţă cu 

cele furnizate de către un sistem de evaluare independent şi fi abil în ceea ce priveşte abilităţile candidatului. 
Această evaluare independentă este, aşadar, criteriul prin raportare la care se măsoară validitatea testului 
(Hughes 2003: 27).

Dacă, de exemplu, este vorba de o componentă orală al cărei nivel de validitate trebuie stabilit, se poate 
proceda în felul următor: presupunând că durata totală a probei orale ar trebui să fi e de 45 de minute pentru 
fi ecare candidat, dar evaluatorii au la dispoziţie (cum se întâmplă, de obicei) doar zece minute pentru un 
candidat, se pot alege câţiva studenţi din grupul de candidaţi, iar aceştia vor susţine proba orală în toată 
întinderea ei, acoperind, astfel, toate funcţiile ce se doreau a fi  testate. Acest test ar asigura criteriul în funcţie 
de care celelalte performanţe ar fi  evaluate. Rezultatele studenţilor la testul complet ar trebui comparate cu 
cele pe care aceiaşi studenţi le-ar obţine la testul scurt. Dacă cele două seturi de rezultate se dovedesc a fi  
sufi cient de apropiate, atunci varianta scurtă se poate considera validă, în măsura în care respectivele seturi de 
rezultate concordă (Hughes 2003: 28). 

Pentru compararea seturilor de scoruri există proceduri standard, care generează ceea ce se numeşte 
„coefi cientul de corelaţie” – o măsură matematică a similarităţii. Un acord perfect între cele două seturi de 
scoruri se defi neşte prin coefi cientul 1, în vreme ce, pentru dezacordul total, coefi cientul este 0. Dacă un anumit 
nivel de concordanţă este considerat satisfăcător, depinde de scopul testului şi de importanţa deciziilor care se 
iau pe baza respectivelor rezultate. Desigur, pot exista şi alte criterii de stabilire a validităţii testului (Hughes 
2008: 29). Nu vrem să intrăm aici în foarte multe detalii, urmând ca acelora interesaţi de subiect să li se pună 
la dispoziţie o bibliografi e mai consistentă.

Am prezentat mai sus ceea ce se numeşte „validitate simultană”, adică acel tip de validitate care se 
stabileşte când testul şi criteriile de validitate sunt administrate în acelaşi timp. Celălalt tip de validitate 
legată de criterii priveşte posibilitatea de anticipare (validitate predictivă) şi poate să prevadă modul în care 
candidatul va fi  capabil să folosească o limbă în anumite situaţii. Vorbim, de exemplu, despre un candidat care 
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doreşte să studieze într-o şcoală din ţara în care se vorbeşte limba respectivă. Testul ar trebui să îi asigure pe 
viitorii săi profesori că acest candidat va fi  capabil să facă faţă cursurilor şi examenelor, la nivelul vorbitorilor 
nativi (cf. Hughes 2008: 29-30). 

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Cum puteţi să asiguraţi validitatea de criterii în cazul examenelor date la nivel local? S-a pus vreodată 
problema asigurării acestei calităţi a testelor? Vi se pare un aspect important? De ce (nu)?

1.6.1.3. Validitatea aparenţei
Acest concept se referă la faptul că un test trebuie „să arate că măsoară ceea ce trebuie să măsoare” (Hughes 

2008: 33). De exemplu, un test care pretinde că măsoară acurateţea pronunţiei, dar nu-i cere candidatului să 
vorbească nu benefi ciază de acest tip de validitate. Nu vorbim, de data aceasta, de o noţiune ştiinţifi că, dar e 
un criteriu de validitate care poate fi  foarte important. Lipsa acestei trăsături poate face un test inacceptabil 
pentru candidaţi, pentru profesori sau pentru autorităţi (cf. Hughes 2008: 33). O privire atentă care să cerceteze 
corespondenţa menţionată aici la nivelul examenelor de evaluare naţională sau de bacalaureat ar putea arăta, 
credem, că aceste teste sunt inacceptabile. Deocamdată însă ele sunt aplicate în forma puţin convingătoare 
(pentru unii) pe care o au. 

În special pentru testele cu miză mare, se recomandă un parcurs complet al procedurilor de verifi care a 
validităţii, înainte ca testul să devină operaţional. Cu toate acestea, chiar şi specialiştii cei mai stricţi în privinţa 
respectării procedurilor trebuie să admită că un profesor care doreşte să construiască un test pentru elevii lui 
va fi  pus în imposibilitatea de a parcurge integral acest traseu – un fapt care însă nu ar trebui în niciun caz 
să determine renunţarea la crearea testului. Pentru situaţii de genul acesta, Hughes (2003: 33-34) recomandă 
câteva etape de parcurs. Dat fi ind că este vorba de o situaţie similară celei în care participanţii la acest program 
se găsesc, redăm indicaţiile respective mai jos:

1. Scrieţi specifi caţii explicite pentru test, în care să ţineţi seama de toate elementele constructului ce vor 
fi  măsurate. Asiguraţi-vă că includeţi o mostră semnifi cativă a conţinutului acestora în test. 

2. Folosiţi testarea directă (cea care vizează competenţa pe care aţi anunţat că o veţi testa; evitaţi să 
testaţi, bunăoară, competenţa de producere de text prin intermediul exerciţiilor de gramatică). Dacă trebuie 
să aplicaţi o testare indirectă, asiguraţi-vă că puteţi măsura relevanţa constructului pe baza căruia a fost creat 
testul. 

3. Asiguraţi-vă că notarea răspunsurilor este în relaţie directă cu ceea ce este testat. 
4. Faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru a asigura fi abilitatea testului. Dacă un test nu este fi abil, el nu 

poate fi  valid.
În plus, Weir recomandă cu convingere descrierile aferente fi ecărui nivel din CECR ca instrument de 

interpretare a rezultatelor testului (Weir 2008: 7). Descrierile din Cadru devin, astfel, parte din interpretarea 
rezultatelor. Desigur, această corelare ar trebui, în mod normal, dovedită printr-un studiu asupra validităţii, 
dar faptul că există la îndemâna oricărui testator un instrument precum descrierile din CECR nu poate decât 
să încurajeze orice creator de teste responsabil să îl utilizeze, în scopul de a asigura testului pe care îl propune 
calitatea necesară.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
În ce măsură consideraţi aplicabili paşii propuşi mai sus pentru asigurarea validităţii testelor? Credeţi că 
este important să încercaţi un astfel de demers? De ce (nu)?

1.6.2. Fiabilitatea

Testele trebuie construite, administrate şi corectate în aşa fel, încât rezultatele obţinute la un test, într-o 
anumită ocazie, să fi e similare cu acelea care ar fi  fost obţinute dacă le-ar fi  fost administrate aceloraşi studenţi, 
cu aceleaşi abilităţi, dar într-un moment diferit. Cu cât mai asemănătoare sunt rezultatele obţinute, cu atât mai 
fi abil este testul (Hughes 2003: 36).

1.6.2.1. Coefi cientul de fi abilitate
Coefi cientul de fi abilitate ideal este 1, la fel ca în cazul validităţii. Un test cu acest coefi cient ar produce 

exact aceleaşi rezultate pentru un set de candidaţi, indiferent de momentul în care a fost aplicat. Din nou, la fel 
ca în cazul validităţii, importanţa gradului de fi abilitate al unui test creşte proporţional cu importanţa scopului 
acestuia şi a deciziilor care se vor lua pe baza lui. 

Pentru a calcula coefi cientul de fi abilitate, cel mai simplu e să se pornească de la acelaşi test, aplicat 
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aceloraşi studenţi, în momente diferite. Este o procedură care presupune şi dezavantaje: studenţii îşi pot aminti 
unele exerciţii, încercând să dea răspunsuri mai adecvate, în funcţie de concluziile la care ar fi  putut ajunge 
între cele două administrări ale testului. Există câteva metode posibile de a combate acest dezavantaj (prin 
aplicarea a două teste diferite, realizate în baza aceluiaşi set de specifi caţii, prin împărţirea în părţi echivalente 
a testului şi notarea dublă a sa etc.).

Hughes (2003: 41-42) indică o metodă nouă, numită teoria răspunsului la item (Item Response Theory 
– IRT), care permite o bună estimare a măsurii în care rezultatul unui candidat la un test se poate îndepărta 
de rezultatul lui efectiv. Este o metodă care analizează răspunsul fi ecărui candidat la fi ecare item în parte şi 
produce o cifră estimată care se numeşte „eroarea standard”. Fără a intra în detaliile tehnice ale măsurării 
gradului de fi abilitate, atragem doar atenţia asupra necesităţii ca deciziile pe baza unor teste a căror fi abilitate 
nu este dovedită să fi e luate cu multă precauţie, având în vedere că ele ar putea pur şi simplu să se dovedească 
greşite prin raportare la candidat sau la autoritatea interesată de acele rezultate. 

1.6.2.2. Fiabilitatea corectorului

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Care consideraţi că sunt factorii ce ar putea afecta rezultatele unei examinări, din punctul de vedere al 
evaluatorului? Cum pot fi  prevenite aceste aspecte?

Este posibil ca măsura în care corectura efectuată de un testator corespunde cu aceea a altui testator 
sau a sa însuşi într-o altă ocazie să fi e interpretată în aceiaşi termeni în care se interpretează coefi cientul de 
fi abilitate. Desigur, nu se poate aştepta, din partea evaluatorului, o măsurare identică a performanţei unui 
candidat, atunci când vorbim despre evaluarea, de exemplu, a performanţei candidatului într-un interviu. 
La fel ca în cazul testului în sine, există metode de a creşte fi abilitatea corectorului însuşi. În cele ce urmează, 
redăm câteva recomandări care ar ajuta la realizarea acestui scop (cf. Hughes 2003: 44-50).

1. Testul trebuie să aibă cât mai mulţi itemi.
Această recomandare nu trebuie să ne facă să ne gândim că extinderea unui test până la epuizarea 

totală a candidatului ne va da măsura reală a competenţei sale lingvistice. Este vorba aici de sufi cienţi itemi 
care să nu fi e direct relaţionaţi unul cu celălalt pentru ca evaluatorul să îşi poată face o impresie corectă despre 
abilitatea candidatului. De exemplu, dacă avem, la un exerciţiu de înţelegere a unui text scris, o întrebare de 
genul: Unde a ascuns hoţul bijuteriile?, la care candidatul nu poate răspunde, dacă următoarea întrebare este: Ce 
era neobişnuit la acel loc?, aceasta va genera, cel mai probabil, tot un răspuns greşit. Candidatul trebuie să aibă 
posibilitatea de „a o lua de la început”, adică de a avea la dispoziţie itemi care să nu depindă de alţii anteriori, 
pentru a avea mai multe şanse de a da răspunsuri corecte. Un astfel de principiu se poate aplica şi în cazul 
probelor de producere a unui text scris: cu cât i se cere să scrie mai multe texte/pasaje independente, cu atât 
sunt mai mari şansele elevului de a-şi demonstra abilităţile în relaţie cu această competenţă.

Cum spuneam mai sus, nu e indicat ca un test să fi e excesiv de lung, ducând elevii la un grad de 
oboseală sau de plictiseală ce va face irelevante performanţele lor. Pe de altă parte însă, creatorul de teste 
trebuie să reziste tentaţiei (sau presiunii) de a face testele prea scurte. În general, se pleacă de la ideea că un 
test trebuie să fi e cu atât mai lung, cu cât e mai importantă decizia ce va fi  luată pe baza lui. 

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
1. Discutaţi despre proba de înţelegere a unui text scris dintr-un examen. Câte exerciţii consideraţi că ar 
trebui să aibă aceasta şi câţi itemi în fi ecare exerciţiu? 
2. Analizaţi, din acest punct de vedere, proba corespunzătoare de la examenul de bacalaureat (Subiectul 
I) – Anexa 3. Consideraţi că numărul de exerciţii şi de itemi este bine ales?

2. Itemii care nu diferenţiază sufi cient între studenţii mai buni şi cei mai slabi trebuie excluşi.
Dacă un item este performat cam cu acelaşi succes de către un student bun şi de către unul slab, acel 

item nu va contribui foarte mult la relevanţa testului în chestiune. Rolul unor itemi care ar fi  prea uşori pentru 
a face diferenţa între studenţii buni şi cei slabi ar putea fi  acela de a le da încredere candidaţilor, la începutul 
unui test. Dacă însă numărul lor este prea mare, relevanţa întregului test e pusă în pericol. 

3. „Libertatea” candidaţilor trebuie limitată. 
Această recomandare vizează testele care le furnizează elevilor mai multe sarcini, din care ei pot alege 

la care dintre ele vor să răspundă. Se întâmplă, de obicei, în cazul testelor sau al probelor de producere de text 
scris, iar efectul negativ pe care această procedură l-ar putea avea este acela că diferenţa între performanţele 
elevilor poate fi  cu atât mai mare, cu cât e mai mare şi diversitatea temelor puse la dispoziţia candidatului. 
Acelaşi efect negativ ar putea să îl aibă şi subiectele prea vagi, de genul: Scrieţi o compoziţie despre turism. Prin 
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comparaţie, iată o sarcină al cărei răspuns s-ar putea dovedi mult mai fi abil: Discutaţi următoarele măsuri care au 
scopul de a creşte numărul de turişti care vin în ţara noastră: i) Publicitate/informaţii mai adecvate (Unde? În ce formă? 
etc.); ii) Îmbunătăţirea facilităţilor (hoteluri, transport, comunicare etc.); iii) Instruirea personalului (ghizi, manageri de 
hotel etc.). Sarcinile succesive impun mai mult control asupra producţiilor candidaţilor şi asigură verifi carea 
acelor unităţi de conţinut şi structură pe care testatorul şi le-a propus. 

4. Itemii trebuie să fi e lipsiţi de ambiguitate.  
În teste nu pot exista itemi al căror sens nu este clar sau pentru care candidatul poate da un răspuns 

corect/acceptabil, dar neanticipat de către evaluator. Pentru a evita această situaţie cu un potenţial excesiv 
de afectare a fi abilităţii testului, cea mai bună metodă este aceea de a ruga un coleg sau doi să confi rme 
corectitudinea itemilor propuşi. Aceştia ar avea rolul de a încerca să găsească răspunsuri alternative la cele 
propuse de creatorul testului, procedură ce va duce la eliminarea potenţialelor probleme înainte de evaluarea 
efectivă. Desigur, dacă este posibil, ar fi  ideal ca această etapă să fi e urmată de pre-testarea instrumentului de 
evaluare pe un grup de candidaţi similar celui pentru care este pregătit testul. 

5. Instrucţiunile trebuie să fi e clare şi explicite.
Este vorba aici atât de instrucţiunile scrise, cât şi de cele orale. Dacă e posibil ca instrucţiunile să fi e 

interpretate greşit, cu siguranţă vor fi  câţiva candidaţi care vor face acest lucru - de regulă, cei mai slabi. 
Candidaţii nu pot ghici ce e în mintea evaluatorului şi nici nu trebuie să ajungă în această situaţie; dacă 
instrucţiunile sunt bine construite însă, ei le vor pricepe. Din nou, verifi carea acestora de către colegi poate 
revela probleme de formulare. Instrucţiunile orale ar trebui întotdeauna să fi e citite, pentru a evita orice 
confuzie.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Analizaţi modul în care sunt concepute instrucţiunile pentru itemii din Anexa 1 şi din Anexa 3. Faceţi o listă 
cu avantaje şi dezavantaje pentru ambele exemple. Reformulaţi instrucţiunile pe care nu le consideraţi 
sufi cient de clare.

6. Testele trebuie să fi e bine imprimate şi perfect accesibile pentru citit.
Această prevedere este menită a feri candidaţii de nişte „sarcini” în plus, cum ar fi  încercările de a 

descifra o tipăritură inadecvată sau de a citi un scris extrem de mărunt, înghesuit. Este şi acesta un aspect care 
poate afecta fi abilitatea testului. 

7. Candidaţii trebuie să fi e familiarizaţi cu formatul şi tehnicile de testare.
Fiecare sarcină cu care candidatul nu este familiarizat poate să îi afecteze acestuia performanţa în 

examen. De aceea, e bine să se facă toate eforturile pentru ca elevii să aibă posibilitatea de a exersa tipurile de 
exerciţii pe care le vor întâlni în test. Mostre de teste sau doar materiale de pregătire cu itemi similari ar trebui 
asigurate pentru toţi candidaţii. 

8. Condiţiile de administrare a testului trebuie să fi e identice pentru toţi candidaţii.
În aplicarea acestui principiu, se va ţine cont foarte strict de timpul alocat, condiţiile acustice, modalităţile 

de evitare a oricărei distrageri a atenţiei. 
9. Itemii folosiţi trebuie să permită o evaluare cât mai obiectivă cu putinţă.
Recomandările care încep cu aceasta de mai sus se referă deja la condiţiile de asigurare a fi abilităţii 

corectorului. Nu este vorba de a aplica doar itemi cu alegere multiplă, unde răspunsul este unul singur şi foarte 
clar (cu condiţia ca exerciţiul să fi e bine realizat); există multe situaţii în care utilizarea lor este inadecvată. O 
alternativă o reprezintă itemii de tipul întrebare cu fi nal deschis, unde răspunsul este un singur cuvânt sau un 
răspuns scurt, produs de către candidat. La acest tip de itemi, deja apar problemele. Ce se întâmplă dacă, în 
scrierea cuvântului respectiv, candidatul face o greşeală de scriere efectivă, iar cuvântul devine neinteligibil? 
Cu cât răspunsul cerut este sau poate fi  mai lung, cu atât difi cultăţile de acest fel sunt mai numeroase. 

10. Performanţele candidaţilor trebuie comparate între ele cât mai direct posibil.
Din acest punct de vedere, recomandarea ca libertatea de alegere a subiectelor să fi e limitată este întărită. 

Corectarea unor compoziţii pe acelaşi subiect poate avea parte de mai multă fi abilitate decât corectarea a trei 
sau patru subiecte diferite, în cadrul aceluiaşi test. 

11. Baremul de corectare trebuie să fi e cât mai detaliat.
Aici vor fi  prevăzute toate răspunsurile acceptabile şi toate prevederile legate de punctajul parţial care 

se poate acorda. 

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Studiaţi baremul pentru examenul de bacalaureat din anul 2011 (Anexa 4) şi decideţi dacă prevede toate 
instrucţiunile necesare.
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12. Corectorii trebuie să fi e instruiţi.
Această prevedere se aplică mai ales în cazul itemilor de natură subiectivă. Corectarea producţiilor scrise, 

bunăoară, nu poate fi  lăsată pe mâna cuiva care nu a fost instruit să facă acest lucru. După fi ecare administrare, 
corectarea va fi  verifi cată, iar corectorii ale căror punctaje variază în mod inadmisibil prin comparaţie cu ale 
celorlalţi, trebuie eliminaţi. Discuţia în jurul acestui punct este una mult mai extinsă decât ne permitem noi aici. 
Este vorba de procesul de standardizare a evaluării, un proces care trebuie să fi e continuu, ciclic, evaluatorii  
perfecţionându-şi mereu capacitatea de examinare şi de notare corectă a producţiilor candidaţilor. Atelierele 
organizate în jurul discutării corectării unor producţii scrise sau orale, studiul permanent al noilor teorii care 
apar în domeniu, analizarea rezultatelor obţinute în cazul testelor proprii sau ale unora privind alte limbi, sunt 
câteva dintre modalităţile de perfecţionare a capacităţii de corectare şi notare a evaluatorilor. Este unul dintre 
subiectele principale cărora le este dedicată Unitatea a treia, în care am considerat adecvat să abordăm tocmai 
procedurile de evaluare şi perfecţionare a cadrelor didactice în acest domeniu. De aceea, nu vom insista aici 
mai mult asupra subiectului, urmând să îl detaliem şi să îl exemplifi căm în unitatea următoare.

13. Trebuie să se cadă de acord asupra răspunsurilor acceptabile şi a scorurilor adecvate.
După administrarea testelor, vor fi  selectate şi plasate pe nivel mostre de producţii scrise. Numai când 

toţi corectorii au căzut de acord asupra punctelor acordate pentru fi ecare din ele, se poate începe corectarea 
efectivă.

14. Candidaţii trebuie identifi caţi după număr, nu după nume.
Corectorii au anumite aşteptări de la candidaţii pe care îi cunosc, fapt ce poate afecta modul în care ei 

vor nota anumite lucrări. Chiar şi atunci când candidaţii nu îi sunt cunoscuţi, corectorul poate fi  infl uenţat 
de un nume sau de o fotografi e pe care o vede ataşată lucrării sau formularului de aplicaţie. Identifi carea 
candidaţilor prin număr va reduce acest efect. 

15. Trebuie asigurată corectarea multiplă.
Atunci când e vorba de producţii subiective, este obligatoriu ca toate lucrările să fi e evaluate de cel puţin 

doi corectori independenţi. Desigur, notele unuia dintre ei trebuie să îi fi e necunoscute celuilalt. Înregistrarea 
acestora trebuie să se facă pe foi de hârtie diferite, care vor fi , apoi, comparate. 

Concluzia aceasta e una valabilă atât pentru validitate, cât şi pentru fi abilitate. Pentru a fi  valabil, un 
test trebuie să dea dovadă de instrumente de măsură adecvată, adică să fi e fi abil. Un test fi abil nu este însă 
neapărat şi valid. Echilibrul între aceste două calităţi esenţiale nu este deloc uşor de păstrat. În efortul de a 
asigura fi abilitatea, putem să pierdem din vedere validitatea testului, lucru cât se poate de grav. Nu putem, în 
calitate de creatori sau administratori de teste, decât să facem toate eforturile pentru a asigura, pentru fi ecare 
test şi pentru fi ecare candidat, condiţii cât mai apropiate de ideal, permiţând o evaluare corectă, pe care orice 
angajator, instituţie interesată etc. să se poată baza, putându-i utiliza, cu toată încrederea, rezultatele.  

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri!
Analizaţi toate recomandările de mai sus (1-15) şi decideţi dacă:
1. sunteţi de acord cu ele;
2. consideraţi că vreuna dintre ele este imposibil de aplicat în condiţiile actuale de evaluare (motivaţi);
3. există indicaţii care ar putea completa lista de mai sus.  

1.7. Evaluarea propriu-zisă (notarea testelor)

Ultima unitate a acestui material este dedicată procesului de evaluare propriu-zisă a testelor, în special 
a secţiunilor care presupun, inevitabil, implicarea unui grad ridicat de subiectivitate din partea evaluatorului: 
producerea de mesaj oral şi scris. Se consideră de către specialişti că acestea două sunt probele cel mai difi cil 
de evaluat, de aceea, reperele în funcţie de care examinatorii se orientează trebuie să fi e cât mai exacte. Nu este 
momentul să începem aici această discuţie; ei îi va fi  dedicată, după cum spuneam, în întregime, unitatea a 
treia a materialului. În concluzie, chestiunile legate de notare vor fi  abordate pe moment fără a se intra în foarte 
multe detalii, la modul general şi privitor la toate probele alese pentru a face parte dintr-un test. 

Evaluarea şi notarea testelor este ultima etapă în aplicarea efectivă a testelor. Evident, nu este şi ultima 
etapă din procesul de testare în ansamblul său. După ce califi cativele sau notele au fost acordate, ele se 
comunică elevilor şi autorităţilor interesate de rezultatele obţinute, fi ind apoi analizate în lumina a diferiţi 
factori, sunt emise concluzii şi sunt aplicate decizii subsecvente - aceasta într-un parcurs ideal al procesului de 
evaluare pe care, cel puţin la nivel teoretic, îl presupunem şi îl postulăm. Dincolo de ceea ce ne dorim noi, ca 
profesori, evaluatori, creatori de teste sau autorităţi, odată procesul de evaluare încheiat, este clar ce îşi doresc 
elevii mai mult şi mai mult: să afl e rezultatele şi să fi  obţinut note cât mai mari. Pentru a le oferi acestora notele 
mult aşteptate, este nevoie, înainte de toate, să fi m convinşi că ele refl ectă cu adevărat nivelul de pregătire al 
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elevilor în momentul aplicării testului. Dacă acest lucru nu se întâmplă, întregul proces a fost, se poate spune, 
inutil şi fără urmări benefi ce. 

Modul în care se poate asigura o notare corectă şi concludentă are legătură directă cu matricea de 
specifi caţii elaborată în fazele anticipatorii ale producerii testelor. Desigur, elaborarea unei scheme de notare 
corecte şi adecvate este strict legată de celelalte calităţi ale unui test bun, cel mai mult de fi abilitatea acestuia. 
Importanţa calităţii schemei de notare rezidă şi în faptul că nu toţi examinatorii participanţi în procesul de 
corectare au experienţa necesară pentru a asigura o evaluare neîndoielnică. De aceea, ei vor avea nevoie de un 
instrument de notare cât se poate de detaliat şi de exact.

Partea cea mai uşoară a elaborării schemei corespondente priveşte itemii obiectivi. Vorbim, de altfel, 
despre factori ce par a fi  într-un raport invers proporţional: itemii obiectivi sunt foarte difi cil de elaborat, dar 
extrem de uşor de evaluat, în vreme ce itemii subiectivi sunt mai uşor de elaborat, dar mult mai greu de notat. 

Modalităţile principale de notare sunt notarea 
analitică şi cea holistică (globală). Conform lui Stoica 
(2001: 57), notarea analitică se aplică în special testelor de 
tip formativ, al căror principal scop este identifi carea şi 
corectarea greşelilor comise de către elevi în rezolvarea 
exerciţiilor, în vederea îmbunătăţirii procesului de predare/învăţare. Atunci când se aplică acest procedeu, se 
determină principalele unităţi de răspuns care trebuie să se regăsească în lucrările elevilor şi acestor unităţi li 
se acordă puncte, care, însumate, determină nota pentru un anumit item. 

Aceeaşi sursă (p. 57) relevă faptul că notarea analitică prezintă câteva dezavantaje, ca de exemplu: chiar 
dacă lista de elemente pe care putem să le anticipăm în cadrul răspunsurilor a fost corect şi în detaliu alcătuită, 
ne putem aştepta oricând la răspunsuri corecte din partea elevilor, care nu apar în lista noastră. Cazuri ca 
acestea se rezolvă preventiv prin alcătuirea unei scheme provizorii de notare, revizuită după corectarea unui 
număr semnifi cativ de lucrări şi, desigur, prin corectarea aceleiaşi lucrări de către cel puţin doi examinatori.

Notarea holistică apare (Stoica 2001: 57-58) atunci când nu este necesar un feedback asupra naturii 
erorilor şi se efectuează pe baza unei impresii generale pe care profesorul şi-o face în urma răspunsului 
elevului, respectivul răspuns fi ind apoi încadrat într-o categorie prestabilită. Chiar dacă avem senzaţia unei 
proceduri puţin mai „amatoristice”, nu este vorba aici de o modalitate de corectare foarte lejeră (nu atunci 
când ne dorim ca elevul să primească, totuşi, un califi cativ sau o notă „pe merit”). Aceeaşi sursă citează o 
etapizare (cf. Carey 1988: 190) a creării unei scale pentru evaluarea holistică, în mai mulţi paşi:

1. Stabilirea categoriilor care vor fi  utilizate (de exemplu: admis/respins; foarte bine/bine/ satisfăcător/
nesatisfăcător etc.);

2. Determinarea criteriilor de evaluare pentru fi ecare categorie (de pildă, ce capacităţi trebuie să 
demonstreze elevul pentru ca răspunsul său să fi e încadrat la „admis”);

3. Citirea rapidă de către examinator a răspunsurilor şi formarea impresiei generale; 
4. Încadrarea răspunsurilor în categoriile stabilite. Pentru realizarea operaţiunilor specifi ce acestei etape 

şi celei superioare, se propune citirea lucrărilor de examen „în linii mari” (sau a unui eşantion din aceste 
lucrări), iar apoi alegerea lucrării celei mai bune, respectiv, a celei mai slabe şi plasarea lor în prima/ultima 
categorie. Un pas ulterior, deloc uşor, constă în găsirea unei lucrări „de mijloc”, care să fi e situată în categoria 
mediană a scalei. Apoi (în cazul unei scale cu cinci unităţi), se aleg alte două lucrări care se situează în spaţiile 
intermediare. 

Desigur, sunt specialişti care consideră că metoda holistică este criticabilă datorită aspectului prea 
general al criteriilor de evaluare (cf. Stoica 2001: 59). Este greu să se asigure, în cazul alegerii sale ca mijloc 
principal de notare, moderarea internă, respectiv, externă (punerea de acord a tuturor profesorilor dintr-o 
şcoală/a profesorilor din mai multe şcoli în ceea ce priveşte modul de corectare). 

5. Recitirea testelor plasate în cadrul aceleiaşi categorii, pentru a le compara între ele. 
6. Reîncadrarea unor teste în categorii superioare sau inferioare celei unde fuseseră plasate iniţial.
7. Acordarea notelor în funcţie de categoriile în care testele au fost plasate. 

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Ce tip de notare preferaţi: analitic sau holistic? Motivaţi-vă alegerea!

Vorbim aici de un sistem (cel al întregului învăţământ, la nivel naţional) în cadrul căruia este greu – dar, 
în acelaşi timp, absolut obligatoriu - să se asigure o evaluare unitară şi corectă. În acest scop, s-au introdus 
descriptorii de performanţă, un instrument în plus în funcţie de care (sau şi în funcţie de care) se concep atât 
testele, cât şi scalele de notare. 

Un alt instrument extrem de util, mai ales atunci când este vorba de administrarea unor examene la 
scară largă, naţională chiar, este banca de itemi. Acest sistem presupune conceperea unui număr mare de itemi, 
grupaţi în funcţie de probele în cadrul cărora vor fi  administraţi şi, evident, în funcţie de nivelul de difi cultate, 

Reţineţi:
Cele două tipuri principale de notare sunt: 
analitic şi holistic (global).
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care să fi e introduşi, ulterior, în testele propriu-zise. Avantajele acestor instrumente sunt mai multe:
1) Înainte de a fi  incluşi în testele propriu-zise, există timpul necesar pentru ca itemii să fi e pre-testaţi, 

iar evaluatorii să se asigure de valoarea lor. Pre-testarea se poate face pe categorii de candidaţi similare sau 
identice cu cele pentru care se creează testul. Spre exemplu, itemii pre-testaţi anul acesta, ca exerciţii la clasă 
sau ca pregătire pentru examenul de bacalaureat, vor putea apărea în examenul propriu-zis de anul viitor. 

2) Banca de itemi este permanent deschisă, numărul membrilor săi crescând continuu. Este o bună 
modalitate de a dispune de o mare diversitate a elementelor de testare, asigurată fi ind, în acelaşi timp, calitatea 
acestora. Itemii pot intra ulterior în nenumărate combinaţii, fi ind folosiţi şi refolosiţi la nesfârşit. 

3) Aceşti itemi pot fi  folosiţi în toate tipurile de evaluare: formativă, sumativă, iniţială, fi nală etc. 
4) Asigură un grad mai mare de fi abilitate testului, dat fi ind că itemii aleşi au fost deja confi rmaţi în 

aplicări anterioare. 
5) Asigură o mai mare uşurinţă şi o rapiditate sporită în procesul de elaborare a testelor standardizate. 
6) Profesorii şi evaluatorii se pot familiariza cu tipurile de itemi propuşi şi pot deveni, la rândul lor, 

producători de teste.
Ne limităm, deocamdată, la aceste consideraţii privind evaluarea şi notarea testelor, urmând ca subiectul 

să fi e analizat în detaliu în Unitatea 3 a materialului.

1.8. Utilizarea grilelor de autoevaluare a testelor

Acest subpunct este dedicat unui instrument de evaluare conceput de către specialişti din cadrul 
Consiliului Europei şi al ALTE (Asociaţia Testatorilor de Limbi din Europa). Este vorba de auto-testarea 
produselor realizate chiar de către creatorii de teste, adică a testelor pe care ei le produc, ca o formă de verifi care 
fi nală înainte de a propune testul ca atare spre aplicare. Este un instrument dedicat testului în general şi 
probelor de producere orală sau scrisă în special, care trece în revistă toate aspectele ce vizează posibilele 
componente ale acestor probe, ca şi pe cele legate de administrarea lor, deseori susceptibile de a fi  ignorate 
în procesul de aplicare (timpul alocat, numărul itemilor implicaţi, modul de comunicare a rezultatelor etc.) 
Am considerat, de aceea, că introducerea unui instrument de auto-evaluare a testelor este unul binevenit, care 
poate ajuta la depistarea şi înlăturarea unor posibile neajunsuri în crearea sau aplicarea testului. 

Pentru a verifi ca utilitatea acestui instrument, am supus analizei un subiect pentru proba orală (posibil a 
fi  aplicat într-un test de nivel C1), iar rezultatele obţinute se pot vedea în tabelele următoare. Primul document 
este cel care prezintă subiectul supus analizei, iar următoarele reprezintă tabelele în care acesta este analizat.

EXAMINARE ORALĂ 20 de puncte

A. Conversaţie dirijată

B. Monolog 
Priviţi şi descrieţi fotografi ile de mai jos. Găsiţi asemănările şi deosebirile dintre imaginile înfăţişate. 

Care dintre ele este cea mai apropiată de sistemul educaţional din ţara dumneavoastră?
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C. Interacţiune verbală
Studentul A: Sunteţi şoferul unui camion şi aţi provocat un accident în centrul oraşului. Din cauza 

dumneavoastră, toată circulaţia este paralizată. Trebuie să răspundeţi întrebărilor unui poliţist, care vrea 
să vă ia permisul de conducere. Vorbiţi despre: viteza cu care aţi condus, motivul pentru care s-a întâmplat 
accidentul, martorii disponibili.

Studentul B: Sunteţi poliţist şi aţi sosit la locul unui accident. Trebuie să stabiliţi vinovăţia sau 
nevinovăţia şoferului implicat. Întrebaţi despre: viteza cu care a circulat vehiculul, motivul pentru care s-a 
întâmplat accidentul, martorii disponibili. 
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Grila CECR pentru vorbire, dezvoltată 
de membri ai ALTE (input)

          www.alte.org
Divizia de politici lingvistice

Această grilă e proiectată cu scopul de a obţine informaţii legate de o probă din testul indicat. Secţiunea I, de 
informaţii generale, se referă la vorbire, în ansamblu. Alte secţiuni se referă la o sarcină individuală din test.
Pentru defi niţii (şi traduceri) ale termenilor, utilizatorii pot folosi Glosarul de termeni pentru testare al ALTE 

(Cambridge University Press).

1. Informaţii generale (despre întreaga probă de producere orală)

0 Numele testatorului Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Facultatea de 
Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România

1
Numele testului Test de limba română ca limbă străină/nivel C1

Componentul Componentul de producere orală/vorbire

2 Limba-ţintă Română

3 Numărul de exerciţii din cadrul 
probei orale 1 2

3 (dintre care 
primul nu se 

notează)
4 sau mai multe

4

Gradul de integrare a abilităţilor
vorbire (fără 
altă abilitate 
implicată)

citire scriere ascultare

Comentariu

Pentru a doua componentă a testului, studentului i se prezintă imagini care 
înfăţişează diferite aspecte ale temei discutate. Partea scrisă a sarcinii este 
însă doar „pentru ochii examinatorilor”. Ei citesc sarcina după ce candidaţii 
au primit imaginile. A treia sarcină este una interactivă. Studenţilor le sunt 
comunicate sarcinile, fără ca aceştia să primească un input vizual. Se are 
în vedere o eventuală schimbare aici, în sensul oferirii sarcinilor scrise şi 
candidaţilor, împreună cu imaginile, fapt care i-ar ajuta, probabil, pe 
studenţi, nu doar să înţeleagă mai bine sarcina, ci şi să îşi formeze idei 
pentru răspunsurile lor.

5 Durata totală a componentului 
(inclusiv timpul de pregătire) aproximativ 10 minute (din care 2 minute timp de pregătire)

6

Nivelul de performanţă avut în 
vedere

CECR – General (p. 26, p. 58) (de 
asemenea, apendicele D pentru 

ALTE Can Do’s – p. 244)
(încercuiţi doar o opţiune)

A1 A2 B1 B2 C1 C2

7 Canal/Modalitatea de 
examinare

faţă în 
faţă

prin 
telefon

computer
conferinţă 

video casetofon video 
recorderau

dio
vi

deo

8 Scopul testului

determinarea gradului 
de acumulare a 

cunoştinţelor şi a 
abilităţii de utilizare 

a limbii la nivelul 
respectiv

scop specifi c (limbaj pentru scopuri specifi ce)
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Următoarele tabele (secţiunile 2 – 6) se referă la O SARCINĂ din proba orală.
Am ales aici monologul din proba orală, a doua parte a testului, dar prima care se notează.

2. INPUT – Instrucţiuni şi materiale folosite (verbale, iconice) sau alte forme de input proiectate pentru 
a provoca răspunsul/răspunsurile dorit(e) în limba-ţintă.

0 Ce sarcină din proba orală privesc aceste 
informaţii?

A doua sarcină – monolog bazat pe imagini

9 Limba instrucţiunilor limba testatorului limba-ţintă
(cele două coincid)

alte limbi?

10
Instrucţiuni vorbite 
sau scrise (modul de 

transmitere)

vorbite 
(comunicate oral) scrise înregistrate imagini/iconice

11 Nivelul de difi cultate al 
limbii din instrucţiuni

mult mai uşor 
decât cel al limbii 

din test  

mai uşor decât cel 
al limbii din test  

la fel cu cel al 
limbii din test  

mai difi cil decât 
cel al limbii din 

test

12 Durata sarcinii (minute) aproximativ 3 minute

13 Numărul evaluatorilor 
prezenţi 0 1 2

14 Se înregistrează? da – audio da – video nu

15
Control/ghidaj prin 
sarcină (fl exibilitatea 

cadrului sarcinii6)
strict controlat parţial controlat format deschis

16
Control/ghidaj de către 

interlocutor (fl exibilitatea 
cadrului în care 

acţionează interlocutorul)

format strict controlat
(de exemplu, listă de 

întrebări)

format parţial controlat 
(de exemplu, interviu 

într-un format controlat, 
cu un subiect specifi cat)

format deschis
(de exemplu, interviu 
nedirijat sau discuţie)

17 Specifi carea  conţinutului specifi cat nespecifi cat

18 Tipul de interacţiune

dialog: 
candidaţi în 

perechi

dialog: 
candidaţi în 

grupuri

dialog: 
candidat/

examinator

dialog: input 
simulat/

înregistrat 
monolog

repetarea 
inputului joc de rol citire cu voce 

tare
reacţie la 

input altele:

19 Mod discursiv
interviu  naraţiune

discurs, prezentare discuţie/conversaţie

20 Audienţa (reală) evaluatorii alţi candidaţi profesorul
nimeni (de 
exemplu, 

înregistrare)

altele: 
de obicei 
sunt doi 

evaluatori, 
unul, 

conducând 
discuţia, 
celălalt, 
notând 

producţia 
candidatului

21 Audienţa (imaginară, ca 
în jocul de rol)

angajator comitet, 
consiliu o afacere etc. profesorul robotul 

telefonic

publicul general membri ai familiei prieteni, 
cunoştinţe alţii: (specifi caţi)

6 Măsura în care cadrul sarcinii ghidează sau limitează răspunsul candidatului.
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22 Tipul de input (se 
selectează cel puţin unul)

numai oral (comunicat oral de către 
examinator)

textual (scris)

propoziţii scrise, 
întrebări, instrucţiuni

scrisori de exemplu, unui prieten

note, mesaje, memo de exemplu, memo la 
birou

reclame

programe de exemplu, teatru, 
fotbal etc.

formulare
de exemplu,  completarea 

unor formulare pentru 
emigrare 

pasaje cărţi/jurnale
reviste/ziare

iconic

scheme

adnotate/
neadnotate

grafi ce

tabele

diagrame

hărţi

secvenţe de diagrame

pictorial (non-verbal)

fotografi i

desene, schiţe

secvenţe de imagini

altele (specifi caţi)

23 Subiect CECR p. 52 
(selectaţi cel puţin unul)

identifi carea personală actualităţi

casa/mediul cumpărături

viaţa de zi cu zi mâncare şi băutură

timp liber, mijloace de distracţie servicii

călătorii (mijloace de transport) locuri

relaţii cu alte persoane limbi/limbaj

sănătate şi igienă vreme

educaţie celebrităţi

ştiinţă şi mediu locul de muncă

altele (specifi caţi):

24 Timpul acordat pentru 
planifi care 30 de secunde 1 minut

2 minute nu se aplică

comentarii
Timpul disponibil pentru pregătirea 
răspunsului refl ectă timpul în care 
celălalt student examinat răspunde 

primei sarcini, cea introductivă.

25 Locaţia
(imaginată) locul de muncă social educaţional altele
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3. RĂSPUNSUL (răspunsul oral aşteptat, cerut prin input)

26 Lungimea răspunsului 
aşteptat

30 de 
secunde 1 minut 2 minute 3 minute 4 minute 5 minute >5 

minute

27 Tipul de text la nivel de cuvânt la nivel de 
expresie la nivel de discurs

28 Funcţia retorică CECR 
p. 126

descriere (evenimente)
descriere (procese) 

descriere (date)
descriere (obiecte)
descriere (imagini)

naraţiune 
comentariu
prezentare
explicaţie 

demonstraţie

instrucţiuni
argumentare 
persuasiune 

raportarea de evenimente
exprimarea opiniei
plângeri, reclamaţii 

sugestii
comparaţie şi

contrast

exemplifi care
sinteză 
analiză  

evaluare
exprimarea posibilităţii/

probabilităţii
rezumatul

cererea de informaţii  
altele: (specifi caţi)……….

29 Registru CECR p. 120 informal neutru formal

30 Domeniul CECR p. 45 personal public ocupaţional educaţional/ 
academic

31 Nivel gramatical CECR, 
p. 114

numai structuri 
gramaticale 

simple

în special structuri 
simple

arie limitată 
de structuri 
complexe

arie largă 
de structuri 
gramaticale 
complexe

32 Nivel lexical CECR, p. 112
numai 

vocabular 
frecvent 

în special 
vocabular 
frecvent 

vocabular 
extins 

arie largă de 
vocabular 
avansat

arie largă de 
vocabular 
avansat şi 
vocabular 
specializat

33
Trăsături discursive 

(de exemplu, coeziune) 
CECR, p. 125

utilizare extrem 
de limitată limitate utilizare 

competentă utilizare avansată

34 Autenticitate 
situaţională7 scăzută medie ridicată

35 Autenticitate 
interacţională8 scăzută medie ridicată

36 Procesare cognitivă9 numai reproducere de idei cunoscute transformare de cunoştinţe

37 Conţinutul de cunoştinţe

personal/viaţa 
de zi cu zi/nevoi 
comunicaţionale 

de bază

comune, generale, 
nespecializate

arie largă de 
cunoştinţe 

nespecializate

arie foarte largă 
de cunoştinţe 

(sociale, ştiinţifi ce, 
legate de 

studii, uneori 
specializate etc.)

38 Scopul sarcinii referenţial 
(vorbire) emotiv (reacţie) conativ10 fatic11

7 În ce măsură sarcina refl ectă o activitate din viaţa reală pe care candidatul e posibil să o îndeplinească.

8 Se referă la sarcini care îi cer candidatului să argumenteze, să convingă, să discute pro sau contra etc.

9 Cât de difi cil e de performat sarcina dintr-un punct de vedere non-lingvistic; de exemplu, cât de difi cil este de interpretat 
inputul iconic dacă acesta e prezentat în formă grafi că, una care ar putea să nu îi fi e familiară candidatului.

10 Conativ se referă la sarcinile care îi cer candidatului să argumenteze, să convingă, să discute pro şi contra etc.

11 Fatic – continuarea conversaţiei.
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4. NOTAREA SARCINII

39 Criterii cunoscute

Criteriile de notare sunt disponibile pentru candidat PE HÂRTIE şi îi sunt ele 
familiare acestuia? DA/NU

Dacă nu, unde pot fi  acestea consultate?
Criteriile nu sunt disponibile pe foaia de examinare; ele pot fi  consultate în 

introducerea volumului de teste care funcţionează ca model pentru testele noastre, 
volum elaborat la Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească.

40 Metoda de notare impresionistă/
holistică

scală descriptivă 
(descriptori în 

bandă)
metodă analitică

Notarea se 
face în funcţie 

de criteriile 
specifi cate în 
introducerea 
volumului  
menţionat. 

Acestea nu sunt 
însă organizate 

în benzi cu 
descriptori.

41 Criterii de evaluare

corectitudine 
gramaticală

coeziune şi 
coerenţă

control 
la nivelul 
lexicului

conţinut comunicare 
interactivă

dezvoltarea 
ideilor

pronunţare (caracteristici 
fonologice)

pronunţare
(intonaţie şi accent) altele:

42 Număr de evaluatori
1 2 3 evaluarea 

computerizată

altele (explicaţi)

43 Utilizarea unui 
moderator12 DA NU

5. FEEDBACKUL PENTRU CANDIDAT

44 Feedback cantitativ13

scor 
iniţial/

brut
scor în %

gradarea 
(de 

exemplu, 
cuartile)

niveluri 
CECR

punctaj 
specifi c 

examenului

numai 
trecut/
picat

altele:

45 Feedback calitativ
gramatică lexic coeziune/ 

coerenţă conţinut dezvoltarea 
ideilor

relevanţa 
sarcinii altele:

12 Un moderator se asigură că toate criteriile sunt respectate şi că notele/punctele au fost acordate corect de către examinatori.

13 Informaţii date candidatului cu privire la modul în care a îndeplinit sarcina.
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Grila CECR pentru evaluarea
producţiilor verbale, dezvoltată de

membri ai ALTE (input)
          www.alte.org
Divizia de politici lingvistice

Această grilă e proiectată cu scopul de a obţine informaţii legate de o probă din testul indicat. Secţiunea I, de 
informaţii generale, se referă la vorbire în ansamblu. Alte secţiuni se referă la o sarcină individuală din test.

Pentru defi niţii (şi traduceri) ale termenilor, utilizatorii pot folosi Glosarul de termeni pentru testare al ALTE 
(Cambridge University Press)

1. Informaţii generale (despre întreaga probă de producere orală)

0 Numele testatorului Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, Facultatea de 
Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România

1
Numele testului Test de limba română ca limbă străină/nivel C1

Componentul Componentul de producere orală/vorbire

2 Limba-ţintă Română

3 Numărul de exerciţii din cadrul 
probei orale 1 2

3 (dintre care 
primul nu se 

notează)
4 sau mai multe

4

Gradul de integrare a abilităţilor
vorbire (fără 
altă abilitate 
implicată)

citire scriere ascultare

Comentariu

Pentru al treilea component al testului, studenţii primesc input oral de la 
examinator, reprezentând tema interacţiunii. Studenţilor li se comunică 
sarcina, fără suport vizual. Un input scris ar putea ajuta candidaţii să 
înţeleagă mai bine sarcina şi să verifi ce instrucţiunile în timpul răspunsului 
(se are în vedere această posibilitate de modifi care a cadrului).

5 Durata totală a componentului 
(inclusiv timpul de pregătire) aproximativ 10 minute (din care 2 minute, timp de pregătire)

6

Nivelul de performanţă avut în 
vedere

CECR – General (p. 26, p. 58) (de 
asemenea, apendicele D pentru 

ALTE Can Do’s – p. 244)
(încercuiţi doar o opţiune)

A1 A2 B1 B2 C1 C2

7 Canal/Modalitatea de 
examinare

faţă în 
faţă

prin 
telefon

computer
conferinţă 

video casetofon video 
recorderau

dio
vi

deo

8 Scopul testului

determinarea gradului 
de acumulare a 

cunoştinţelor şi a 
abilităţii de utilizare 

a limbii la nivelul 
respectiv

scop specifi c (limbaj pentru scopuri specifi ce)
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Următoarele tabele (secţiunile 2 – 6) se referă la O SARCINĂ din proba orală.
Am ales aici dialogul din proba orală, a treia parte a testului.

2. INPUT – Instrucţiuni şi materiale folosite (verbale, iconice) sau alte forme de input proiectate pentru 
a provoca răspunsul/răspunsurile dorit(e) în limba-ţintă.

0 Ce sarcină din proba orală privesc aceste 
informaţii?

Sarcina a treia – interacţiune

9 Limba instrucţiunilor limba testatorului limba-ţintă
(cele două coincid)

alte limbi?

10
Instrucţiuni vorbite 
sau scrise (modul de 

transmitere)

vorbite 
(comunicate oral) scrise înregistrate imagini/iconice

11 Nivelul de difi cultate al 
limbii din instrucţiuni

mult mai uşor 
decât cel al limbii 

din test

mai uşor decât cel 
al limbii din test  

la fel cu cel al 
limbii din test  

mai difi cil decât 
cel al limbii din 

test

12 Durata sarcinii (minute) aproximativ 4 minute

13 Numărul evaluatorilor 
prezenţi 0 1 2

14 Se înregistrează? da – audio da – video nu

15
Control/ghidaj prin 
sarcină (fl exibilitatea 

cadrului sarcinii14)
strict controlat parţial controlat format deschis

16
Control/ghidaj de către 

interlocutor (fl exibilitatea 
cadrului în care 

acţionează interlocutorul)

format strict controlat
(de exemplu, listă de 

întrebări)

format parţial controlat 
(de exemplu, interviu 

într-un format controlat, 
cu un subiect specifi cat)

format deschis
(de exemplu, interviu 
nedirijat sau discuţie)

17 Specifi carea  conţinutului specifi cat nespecifi cat

18 Tipul de interacţiune

dialog: 
candidaţi în 

perechi

dialog: 
candidaţi în 

grupuri

dialog: 
candidat/

examinator

dialog: input 
simulat/

înregistrat 
monolog

repetarea 
inputului joc de rol citire cu voce 

tare
reacţie la 

input altele:

19 Mod discursiv
interviu naraţiune

discurs, prezentare discuţie/conversaţie

20 Audienţa (reală) evaluatorii alţi candidaţi profesorul
nimeni (de 
exemplu, 

înregistrare)

altele: 
de obicei 
sunt doi 

evaluatori, 
unul, 

conducând 
discuţia, 
celălalt, 
notând 

producţia 
candidatului

21 Audienţa (imaginară, ca 
în jocul de rol)

angajator comitet, 
consiliu o afacere etc. profesorul robotul 

telefonic

publicul general membri ai familiei prieteni, 
cunoştinţe alţii: (specifi caţi)

14 Măsura în care cadrul sarcinii ghidează sau limitează răspunsul candidatului.
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22 Tipul de input (se 
selectează cel puţin unul)

numai oral (comunicat oral de către 
examinator) – imaginea prezentă 
este doar o ilustrare a situaţiei; se 
preconizează că se va renunţa la 

prezenţa ei alături de instrucţiunile orale

textual (scris)

propoziţii scrise, 
întrebări, instrucţiuni

scrisori de exemplu, unui prieten

note, mesaje, memo de exemplu, memo la 
birou

reclame

programe de exemplu, teatru, 
fotbal etc.

formulare
de exemplu,  completarea 

unor formulare pentru 
emigrare 

pasaje cărţi/jurnale
reviste/ziare

iconic

scheme

adnotate/
neadnotate

grafi ce

tabele

diagrame

hărţi

secvenţe de diagrame

pictorial (non-verbal)

fotografi i

desene, schiţe

secvenţe de imagini

altele (specifi caţi)

23 Subiect CECR p. 52 
(selectaţi cel puţin unul)

identifi carea personală actualităţi

casa/mediul cumpărături

viaţa de zi cu zi mâncare şi băutură

timp liber, mijloace de distracţie servicii

călătorii locuri

relaţii cu alte persoane limbi/limbaj

sănătate şi igienă vreme

educaţie celebrităţi

ştiinţă şi mediu locul de muncă

altele (specifi caţi):

24 Timpul de pregătire 30 de secunde 1 minut
2 minute nu se aplică

comentarii

25 Locaţia
(imaginată) locul de muncă social educaţional altele
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3. RĂSPUNSUL (răspunsul oral aşteptat, cerut prin input)

26 Lungimea răspunsului 
aşteptat

30 de 
secunde 1 minut 2 minute 3 minute 4 minute 5 minute >5 

minute

27 Tipul de text la nivel de cuvânt la nivel de 
expresie la nivel de discurs

28 Funcţia retorică CECR 
p. 126

descriere (evenimente)
descriere (procese) 

descriere (date)
descriere (obiecte)
descriere (imagini)

naraţiune 
comentariu
prezentare
explicaţie

demonstraţie

instrucţiuni
argumentare 
persuasiune 

raportarea de evenimente
exprimarea opiniei
plângeri, reclamaţii 

sugestii
comparaţie şi

contrast

exemplifi care
sinteză 
analiză  

evaluare
exprimarea posibilităţii/

probabilităţii
rezumatul

cererea de informaţii
altele: (specifi caţi)……….

29 Registru CECR p. 120 informal neutru formal

30 Domeniul CECR p. 45 personal public ocupaţional Domeniul CECR 
p. 45

31 Nivel gramatical CECR, 
p. 114

numai structuri 
gramaticale 

simple

în special structuri 
simple

arie limitată 
de structuri 
complexe

arie largă 
de structuri 
gramaticale 
complexe

32 Nivel lexical CECR, p. 112
numai 

vocabular 
frecvent 

în special 
vocabular 
frecvent 

vocabular 
extins 

arie largă de 
vocabular 
avansat

arie largă de 
vocabular 
avansat şi 
vocabular 
specializat

33
Trăsături discursive 

(de exemplu, coeziune) 
CECR, p. 125

utilizare extrem 
de limitată limitate utilizare 

competentă utilizare avansată

34 Autenticitate 
situaţională15 scăzută medie ridicată

35 Autenticitate 
interacţională16 scăzută medie ridicată

36 Procesare cognitivă17 numai reproducere de idei cunoscute transformare de cunoştinţe

37 Conţinutul de cunoştinţe

personal/viaţa 
de zi cu zi/nevoi 
comunicaţionale 

de bază

comune, generale, 
nespecializate

arie largă de 
cunoştinţe 

nespecializate

arie foarte largă 
de cunoştinţe 

(sociale, ştiinţifi ce, 
legate de 

studii, uneori 
specializate etc.)

38 Scopul sarcinii referenţial 
(vorbire) emotiv (reacţie) conativ18 fatic19

15 În ce măsură sarcina refl ectă o activitate din viaţa reală pe care candidatul e posibil să o îndeplinească.

16 Se referă la sarcini care îi cer candidatului să argumenteze, să convingă, să discute pro sau contra etc.

17 Cât de difi cil e de performat sarcina dintr-un punct de vedere non-lingvistic; de exemplu, cât de difi cil este de interpretat 
inputul iconic dacă acesta e prezentat în formă grafi că, una care ar putea să nu îi fi e familiară candidatului.

18 Conativ se referă la sarcinile care îi cer candidatului să argumenteze, să convingă, să discute pro şi contra etc.

19 Fatic – continuarea conversaţiei.
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4. NOTAREA SARCINII

39 Criterii cunoscute

Criteriile de notare sunt disponibile pentru candidat PE HÂRTIE şi îi sunt ele 
familiare acestuia? DA/NU

Dacă nu, unde pot fi  acestea consultate?
Criteriile nu sunt disponibile pe foaia de examinare; ele pot fi  consultate în 

introducerea volumului de teste care funcţionează ca model pentru testele noastre, 
volum elaborat la Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească.

40 Metoda de notare impresionistă/
holistică

scală descriptivă 
(descriptori în 

bandă)
metodă analitică

Notarea se 
face în funcţie 

de criteriile 
specifi cate în 
introducerea 
volumului  
menţionat. 

Acestea nu sunt 
însă organizate 

în benzi cu 
descriptori.

41 Criterii de evaluare

corectitudine 
gramaticală

coeziune şi 
coerenţă

control 
la nivelul 
lexicului

conţinut comunicare 
interactivă

dezvoltarea 
ideilor

pronunţare (caracteristici 
fonologice)

pronunţare
(intonaţie şi accent) altele:

42 Număr de evaluatori
1 2 3 evaluarea 

computerizată

altele (explicaţi)

43 Utilizarea unui 
moderator20 DA NU

5. FEEDBACKUL PENTRU CANDIDAT

44 Feedback cantitativ21

scor 
iniţial/

brut
scor în %

gradarea 
(de 

exemplu, 
cuartile)

niveluri 
CECR

punctaj 
specifi c 

examenului

numai 
trecut/
picat

altele:

45 Feedback calitativ
gramatică lexic coeziune/ 

coerenţă conţinut dezvoltarea 
ideilor

relevanţa 
sarcinii altele:

20 Un moderator se asigură că toate criteriile sunt respectate şi că notele/punctele au fost acordate corect de către examinatori.

21 Informaţii date candidatului cu privire la modul în care a îndeplinit sarcina.
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Anexa 1

A. Citiţi articole 45, 46 şi 54-58 din Codul rutier şi selectaţi varianta corectă.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002

SUBSECTIUNEA 3. Depăşirea
Art. 45.
1. Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, afl at 

pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul 
de vehicule în care s-a afl at iniţial.

2. Conducătorul vehiculului care se angajează în depăşire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă 
în faţa sau în spatele lui nu a iniţiat o asemenea manevră.

3. Atunci când prin manevra de depăşire se trece peste axa care separă sensurile de circulaţie, 
conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul şi că dispun de spaţiu 
sufi cient pentru a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia să revină după efectuarea manevrei de depăşire.

4. Nu constituie depăşire, în sensul alin. (1), situaţia în care un vehicul circulă mi repede pe una dintre 
benzi decât vehiculul care circulă pe altă bandă, în acelaşi sens de circulaţie.

5. Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al 
cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre partea 
stângă se depăşeşte prin partea dreaptă.

6. Tramvaiul afl at în mers poate fi  depăşit şi pe partea stângă atunci când drumul este cu sens unic sau 
când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu există spaţiu sufi cient.

Art. 46. Obligaţiile conducătorilor vehiculelor care efectuează depăşirea şi ale conducătorilor vehiculelor 
care sunt depăşite, precum şi cazurile în care depăşirea este interzisă se stabilesc prin regulament.

SUBSECTIUNEA 7. Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea
Art. 54. Intersecţiile sunt:
a. cu circulaţie nedirijată;
b. cu circulaţie dirijată. În această categorie sunt incluse şi intersecţiile în care circulaţia se desfăşoară în 

sens giratoriu. 
Art. 55. La apropierea de o intersecţie, conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să îi 

permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participanţilor la trafi c care au acest drept. 
Art. 56.
1. La intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea tuturor 

vehiculelor care vin din partea dreaptă.
2. La intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare, semafoare sau de către poliţistul rutier, 

conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnifi caţia sau indicaţiile acestuia.
3. Pătrunderea unui vehicul într-o intersecţie este interzisă dacă prin aceasta se produce blocarea 

intersecţiei.
4. În intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au 

prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie.
Art. 57. În cazul vehiculelor care pătrund într-o intersecţie dintre un drum închis circulaţiei publice şi 

un drum public, au prioritate acele vehicule care circulă pe drumul public.
Art. 58.
1. În intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de 

trecere vehiculelor care circulă pe şine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stânga 
sau când semnalizarea rutieră din acea zonă stabileşte o altă regulă de circulaţie.

2. În intersecţii, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligaţi să acorde prioritate de 
trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă.

3. În intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare de prioritate, regula priorităţii de dreapta se 
respectă numai în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească, fi ecare intrând în intersecţie de pe un 
drum semnalizat cu un indicator având aceeaşi semnifi caţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii.

4. Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la acelaşi nivel 
cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, 
aprinderea acesteia semnifi că permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de 
săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi 
pietonilor care au drept de circulaţie.

(http://studentpenet.ro/campus/cursuri/legislatia-rutiera-2010-download/)
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1. Înainte de a se angaja în depăşirea unui autovehicul, conducătorul auto nu este obligat să se asigure
a. că nu va depăşi viteza maximă admisă.
b. că pe contrasens nu se afl ă alţi participanţi la trafi c. 
c. că vehiculul din spate nu se afl ă în depăşire. 

2. În ce situaţii pot fi  depăşite tramvaiele pe partea stângă?
a. În nicio situaţie.
b. Când drumul nu este cu sens unic.
c. Când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu este spaţiu sufi cient.

3. Ce obligaţie are conducătorul auto când circulă printr-o intersecţie nedirijată?
a. Să circule cu o viteză care să nu depăşească 30km/h în localitate şi 50km/h în afara localităţii.
b. Să acorde prioritate pietonilor care traversează strada pe la colţul intersecţiei.
c. Să acorde prioritate vehiculelor care circulă pe şine.

4. La trecerea prin intersecţiile cu circulaţie nedirijată în localităţi, conducătorul auto este obligat
a. să acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă din partea dreaptă.
b. să circule cu viteza de cel mult 30 de km/h.
c. să nu depăşească 50km/h, viteza maximă admisă în localităţi.

5. Conducătorul autoturismului roşu din imaginea alăturată execută 
corect depăşirea autocamionului?

a. Nu, deoarece nu e permisă depăşirea. 
b. Nu, deoarece nu s-a asigurat.
c. Nu, deoarece nu are sufi cient loc.

6. Consideraţi depăşire faptul că un autovehicul afl at pe o bandă de circulaţie materializată prin marcaj 
trece înaintea altuia afl at pe o altă bandă de circulaţie, cu aceeaşi direcţie de mers?

a. Da, deoarece primul autovehicul trece înaintea celui de-al doilea.
b. Nu.
c. Nu, dar în acest caz conducătorul primului autovehicul are obligaţia să semnalizeze 
corespunzător trecerea pe lângă cel de-al doilea vehicul.

7. Cine se bucură de prioritate de trecere într-o intersecţie cu sens giratoriu?
a. Vehiculele care se afl ă deja în intersecţie.
b. Vehiculele care urmează să intre în intersecţie.
c. Vehiculele destinate transportului de persoane.

8. Dacă semaforul este însoţit de o lampă care emite lumină intermitentă de culoarea verde sub forma 
unei săgeţi pe fond negru către dreapta, puteţi circula

a. în oricare din direcţiile dorite, întrucât lumina verde vă permite continuarea deplasării.
b. numai în direcţia indicată de săgeată, dacă semnalul semaforului sub care este fi xată lampa 
este de culoare verde.
c. numai în direcţia indicată de săgeată, indiferent de semnalul semaforului sub care este fi xată 
lampa, cu obligaţia de a acorda prioritate la trafi c participanţilor cu care vă întâlniţi.

9. Conduceţi un autoturism în interiorul unei localităţi şi vă apropiaţi de o intersecţie. Care sunt 
obligaţiile dumneavoastră? 

a. Să circulaţi prudent pentru a putea opri şi acorda prioritate la trecere pietonilor şi autoturismelor 
care au acest drept.
b. Să opriţi înainte de intrarea în intersecţie.
c. Să acordaţi prioritate mijloacelor de transport în comun.

10. Care este regula priorităţii de trecere într-o intersecţie nedirijată din afara localităţii?
a. Prioritatea primului sosit în intersecţie.
b. Prioritate de drum principal.
c. Prioritate de dreapta.
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B. Citiţi informaţiile de mai jos şi decideţi pentru care dintre cele trei monumente clujene (Obeliscul 
Carolina, Statuia Fecioarei Maria, Ansamblul Matia Corvin) sunt valabile afi rmaţiile de mai jos.

a. Obeliscul Carolina
În 1817, împărăteasa Carolina împreună cu soţul ei, împăratul Francisc 

I, au efectuat o vizită la Cluj, cu scopul de a întări loialitatea supuşilor din 
această parte a imperiului. Vizita la Cluj a fost în continuarea vizitelor 
efectuate de perechea imperială la Bistriţa, respectiv, Dej. Ca urmare a 
acestei vizite, clujenii au iniţiat un proiect de construire a unui monument 
dedicat acestui eveniment. Proiectul s-a oprit din lipsa fondurilor, el fi ind 
realizat în cele din urmă din donaţia de 16.000 de forinţi a procurorului 
Clujului, Imre Topler, care spera ca, în urma realizării obeliscului, să îi fi e 
acordat gradul nobiliar pe care îl solicitase.

Obeliscul are o înălţime de 10 metri, iar pe cele 4 feţe ale sale sunt 
basoreliefuri cu momente din vizita imperială. Basoreliefurile reprezintă 
stema Clujului, o inscripţie latină care pomeneşte această vizită, intrarea 
cuplului imperial prin Poarta de Mijloc a cetăţii şi unele vizite ale lor la 
diverse instituţii. 

Obeliscul propriu-zis, îngerul purtând efi giile într-o cunună de 
lauri şi cei 4 vulturi de piatră care ţin în plisc lauri, este opera a doi clujeni, 
sculptorul Anton Csürös şi profesorul de desen Samuel Nagy, iar reliefurile 
înfăţişând momente din vizita împăratului au fost realizate de sculptorul vienez, Josef Klieber.

Iniţial, Obeliscul Carolina a fost amplasat în Piaţa Unirii (fosta Piaţă Mare). În anul 1898, cu ocazia 
reamenajării centrului, ea a fost mutată în Piaţa Muzeului (fosta Piaţă Mică sau Piaţa Carolina Augusta), lângă 
Biserica Franciscană.

(după www.wikipedia.org)

b. Statuia Fecioarei Maria 
Acest monument din tipologia coloanelor ciumei, 

edifi cat la Cluj în anul 1744, a fost amplasat iniţial pe 
strada Universităţii, în faţa Bisericii Piariştilor, pe atunci 
Biserica Iezuiţilor, în imediata apropiere a colegiul iezuit, azi 
Universitatea Babeş-Bolyai.

Monumentul a fost ridicat la cererea guvernatorului 
Anton Kornis, în semn de recunoştinţă pentru ocrotirea adusă 
Clujului în perioada ultimei mari epidemii de ciumă. Realizată 
în stil baroc de către sculptorul austriac Anton Schuchbauer, 
aceasta reuneşte trăsăturile specifi ce ansamblurilor 
„Pestsäulen” (Statuia Ciumei) din spaţiul sud-german.

Statuia a fost demontată în 1959, întrucât conducerea 
comunistă a universităţii nu o agrea. În 1961, la cererea Parohiei Sf. Petru şi Pavel, a fost amplasată în grădina 
din spatele bisericii cu acelaşi nume. Actualmente, biserica şi portalul au fost renovate, dar statuia se afl ă într-o 
avansată stare de degradare (ultima restaurare a avut loc în perioada 1957-1958). Recent, au existat o serie de 
discuţii publice legate de renovarea şi readucerea ei în locul iniţial, mult mai potrivit unui astfel de monument 
impozant.

(după, www.wikipedia.org)

c. Ansamblul Matia Corvin
Ideea înălţării la Cluj a unei statui care să îl înfăţişeze 

pe Matia Corvin datează încă din anul 1882, an în care 
Consiliul Legislativ Orăşenesc Cluj a stabilit executarea unui 
monument în cinstea fostului rege al Ungariei, născut la Cluj. 
Macheta arhitectului maghiar Janos Fadrusz a fost aprobată în 
unanimitate de autorităţile locale clujene în 1894, iar aceasta 
a câştigat marele premiu la Expoziţia Mondială din 1900 de 
la Paris.

Statuile de bronz ale lui Matia Corvin şi ale celor 
patru personalităţi au fost aduse cu trenul de la Budapesta 
şi transportate pe şinele unei vechi linii de tramvai cu cai 
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până în apropiere de Catedrala Sfântul Mihail, unde au fost amplasate pe soclul din piatră. Festivităţile de 
inaugurare au avut loc abia la data de 12 octombrie 1902, cauzele întârzierii fi ind costurile ridicate ale realizării 
monumentului.

În anul 1919, după realizarea Marii Uniri, au existat demersuri pentru demolarea monumentului, 
considerat un simbol al naţionalismului maghiar. O altă variantă a fost mutarea acestuia la Hunedoara, locul 
de baştină al tatălui regelui, Iancu de Hunedoara. Soluţia salvării monumentului i-a aparţinut istoricului 
Nicolae Iorga, prin amplasarea unei plăcuţe trilingve, care să evidenţieze originea română a regelui Matia. Pe 
această plăcuţă a fost imprimat controversatul citat: „Biruitor în războaie, învins numai la Baia de propriul său 
neam când încercă să învingă Moldova nebiruită”.

(după www.historia.ro.) 

11. Este un monument laic.       

12. A fost construit din fonduri private.      
13. Ulterior amplasării i-a mai fost adăugată o piesă.    
14. Statuia a fost relocată.        
15. Pe acest monument a fost imprimată imaginea unei alte construcţii clujene. 
16. A benefi ciat de contribuţia unui sculptor austriac.    
17. Monumentul este amplasat într-un loc neadecvat.    
18. Nu a fost dezvelită la timp.       
19. Este dedicată unui monarh.        
20. Monumentul este situat în apropierea unui locaş de cult.   
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Anexa 2

A. Potriviţi replicile din coloana A cu cele din coloana B, astfel încât să formaţi minidialoguri. 

A B
1. Nu a durat mult şi şi-a dat arama pe faţă. a. Şi când va avea loc fericitul eveniment?
2. Producătorii de pâine au încasat ieri nişte amenzi 
uriaşe.

b. Ciudat … Nu ştiam că are obiceiul de a trage la 
măsea.

3. La examen, am extras biletul cu Nichita Stănescu… c. Eu te-am avertizat că el nu e aşa cum îl ştii tu.
4. La petrecerea de ieri, Cristian a băut o sticlă de vin 
în mai puţin de o oră.

d. Şi bănuiesc că ai bătut câmpii cu graţie.

5. Când venea vorba de o decizie mai importantă, el 
începea să dea din colţ în colţ.

e. Draga mea, trebuie să înveţi să te controlezi.

6. Dragul meu, am fost la bancă să verifi c contul şi am 
avut o surpriză tare plăcută.

f. Bineînţeles! Doar n-am muncit atât de fl orile 
mărului.

7. Andrei şi Eliza s-au hotărât, în sfârşit, să îşi pună 
pirostriile.

g. Merită, pentru că umblă cu ocaua mică.

8. Când am auzit acele minciuni, mi-am ieşit din 
pepeni.

h. La ce te aşteptai? Ştiai doar că nu e cea mai hotărâtă 
persoană din lumea asta.

9. Nu mai am de gând să mişc niciun deget ca să 
obţin acea bursă.

i. Ca să vezi! Bine că se plânge pe la toate porţile că, 
din cauza crizei, a ajuns la sapă de lemn!

10.  Ştiai că Alin vrea să îşi cumpere un nou BMW? 
Cică s-a plictisit de cel vechi…

j. Şi ce faci? Aştepţi să-ţi pice mură-n gură?

B. Completaţi textul cu cuvintele de mai jos, la forma corectă.

drastic, tendenţios, senzaţie, audienţă, apostilă, ambianţă,
carismatic, irevocabil, protocolar, atent

Cristian Popescu a fost ieri în 11. …….. la Inspectorul de limba engleză. A vrut să vadă de ce i-a fost 
refuzată bursa de şase luni la Londra. Inspectorul, un bărbat 12. ……..  de vreo 50 de ani, l-a primit în biroul 
său, unde, într-o 13. …….. apăsătoare, l-a anunţat că decizia este 14. ……... . Vizibil deranjat de insistenţa cu 
care Cristian solicita explicaţii suplimentare, inspectorul a renunţat la obişnuitul său ton 15. ……..  şi, cu o 
oarecare nervozitate în glas, i-a cerut secretarei să îi aducă dosarul de înscriere. A analizat 16. …….. fi ecare act, 
pentru ca, în fi nal, să îşi motiveze decizia prin lipsa unei 17. ……... . Nemulţumit de explicaţia primită, Cristian 
a părăsit biroul directorului cu 18. …….. că bursa aceea era acordată încă dinainte de a fi  anunţată. Conştient 
de faptul că nu are sufi ciente probe pentru a demonstra atitudinea 19. …….. a inspectorului, el a renunţat la 
a mai depune vreo plângere împotriva acestuia. Mai târziu, a afl at că alţi elevi afl aţi în situaţia sa nu au făcut 
acelaşi lucru, ci au solicitat aplicarea unor sancţiuni 20. …………. în acest caz.

C. Corectaţi enunţurile de mai jos.

21. Am numărat peste 700 de şedinţe care aţi luat cuvântul.
22. Iată o soluţie care deja aveţi un răspuns la întrebarea dumneavoastră.
23. De data aceasta, vorbim despre un cutremur despre care, practic, cam de vreo două luni îşi face 

simţite efectele prin România.
24. Vine Alinuţa, care nu e ziua ei azi.
25. Vă prezint un om simplu, care nu are nicio putere, care îi e frică să mai spună ceva.
26. Dar culmea este că Dobrin, în perioada aceea, nu prea se băteau echipele pe el.
27. Sunt români care, atunci când ajung dincolo, în străinătate, le e ruşine să recunoască că sunt români.
28. Îmi pare rău că domnul Pandele de la Dâmboviţa, când a venit odată la OTV, nu am putut lua 

legătura cu el.
29. Cine a cântat seara, dimineaţa îl încearcă talentul.
30. O şedinţă printre care punctele de pe ordinea de zi se numără următoarele:

(după Eşti cool dacă vorbeşti corect, p. 72-73)
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Încercaţi să vă familiarizaţi cu terminologia specifi că şi corectă care caracterizează procesul de 
evaluare şi testele în sine.

  Înainte de a aplica un test, asiguraţi-vă că aţi stabilit clar obiectivele şi scopul respectivei 
evaluări.

  Nu ignoraţi etapele producerii testelor, căci fi ecare dintre ele îşi are rolul său clar în obţinerea 
unui parcurs evaluativ coerent şi corect.

  Încercaţi să corelaţi nivelurile de competenţă lingvistică defi nite în CECR cu conţinuturile 
predate la clasă, pentru a reuşi să imprimaţi un parcurs progresiv constant în învăţarea limbii 
române la elevii dumneavoastră.

  Elaboraţi o matrice de specifi caţii înainte de crearea testului, petru a avea, atât dumneavoastră, 
cât şi elevii, o idee clară asupra tuturor coordonatelor testului. 

  Elaboraţi cerinţele itemilor într-o manieră cât mai clară, pentru ca elevii să le înţeleagă exact şi 
să ştie, fără niciun dubiu, ce au de făcut. 

  Încercaţi să utilizaţi toate tipurile de itemi (obiectivi, semi-obiectivi, subiectivi), pentru a 
acoperi o gamă cât mai largă dintre competenţele pe care doriţi să le evaluaţi.

  Acordaţi toată atenţia instrumentelor de evaluare şi notare, pentru a obţine o imagine corectă 
a performanţelor elevilor în ceea ce priveşte competenţele testate. 

  Aveţi în vedere tot timpul procesul de standardizare, pentru a asigura o deplină coerenţă 
procesului de evaluare pe care îl desfăşuraţi.

  Supuneţi testele pe care le creaţi unui foarte serios proces de monitorizare internă, pre-testare 
şi autoevaluare, înainte de a le administra.
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TEST

A. Enumeraţi:

1. cel puţin trei caracteristici personale ale candidaţilor, care pot infl uenţa performanţa şi 
rezultatele acestora la examene:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
2. cel puţin trei moduri în care rezultatele unui test pot fi  utilizate:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
3. tipurile principale de itemi:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

B. Decideţi dacă propoziţiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F):

a. Itemul se compune din: <întrebare> + <formatul acesteia> + <răspunsul aşteptat>.
b. Caracteristicile principale ale calităţii unui test sunt validitatea şi fi abilitatea.
c. Conform materialului prezentat, este indicat ca elevii să poată alege spre rezolvare un subiect 
din mai multe subiecte oferite.
d. Este indicat ca, la corectare, lucrările să fi e identifi cate după numele candidatului, nu după un 
număr.

C. Alegeţi răspunsul corect:

1. Conform lui Bachman şi Palmer (1996), prima etapă în dezvoltarea unui test este:
a. stabilirea scopului.
b. defi nirea domeniului de utilizare în limba-ţintă.
c. defi nirea constructului.  

2. Conform recomandărilor lui A. Hughes, lucrările candidaţilor:
a. nu trebuie niciodată comparate între ele.
b. trebuie comparate între ele cât mai direct.
c. trebuie comparate între ele în situaţii de neclaritate a notării.

Bibliografi e:

Bachman, Lyle F., Palmer, Adrian, 1996, Language Teaching in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests, Oxford 
University Press.
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi: predare, învăţare, evaluare, (traducere din limba franceză de Gheorghe Moldovanu), 
2003, Consiliul Europei, Diviziunea Politici Lingvistice, Strasbourg. 
Hughes, Arthur, 2003, Testing for Language Teachers, Cambridge,  Cambridge University Press.  
Medrea, A., Platon, E., Sonea I., Vesa V., Vîlcu D., 2008, Teste de limba română ca limbă străină [A1, A2, B1, B2], Cluj-Napoca, Editura 
Risoprint.
Stoica, A. (coord.), 2001, Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru  profesori, Bucureşti, Editura ProGnosis.
Weir, Cyril, 2008, Guide of evaluation, course material

site-uri:
www.alte.org (Asociaţia testatorilor de limbi din Europa)
www.coe.int (Consiliul Europei)
www.oecd.org (Testele PISA)
www.edu.ro (Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului)
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1.9. Tipuri de exerciţii pe competenţe; liste extensive

1.9.1. Introducere

Secţiunea de faţă este dedicată prezentării unor liste de exerciţii, organizate în funcţie de competenţele 
lingvistice pentru a căror testare se pot utiliza acestea şi adecvate grupei de vârstă 15-19 ani. Prin raportare 
la Cadrul european comun de referinţă pentru limbi (CECR), itemii propuşi se situează la nivelurile C1 şi C2. 
Exerciţiile propuse pot fi  adaptate de către profesori în funcţie de cunoştinţele exacte pe care vor să le testeze, 
de nivelul de cunoaştere a limbii pe care presupun că îl au elevii din clasele lor (sau în funcţie de acela la care 
consideră că ar fi  trebuit să ajungă într-un anumit moment al procesului de învăţare). 

Prin această secţiune, autorii materialului îşi propun să faciliteze accesul profesorilor nu doar la 
instrumente teoretice necesare construirii, într-un mod profesionist, a testelor de evaluare, ci şi la modele clare 
de itemi pentru fi ecare secţiune dintr-un posibil test. 

Listele de exerciţii ale acestei secţiuni au, din punctul nostru de vedere, o dublă aplicabilitate, refl ectată, 
de altfel, în cele două secvenţe care vor completa unitatea de faţă:

a. completarea, de către profesori, cu itemi de o factură nouă a materialelor pe care ei le folosesc în 
prezent la clasă. Astfel, în procesul de evaluare a cunoştinţelor predate în cadrul unei lecţii/unităţi de învăţare 
şi a modului în care acestea au intrat în abilităţile practice ale elevilor, profesorii vor putea adăuga la setul de 
exerciţii de profi l (destul de limitat, de altfel), oferit de manualele înseşi, tipuri de itemi din listele furnizate 
aici;

b. încadrarea itemilor propuşi într-un model complet de test de evaluare, organizat pe competenţe, 
model ce va fi  prezentat în partea fi nală a Unităţii 2. 

Urmând din nou modelul de echivalare a nivelurilor de competenţă lingvistică din CECR cu clasele de 
studiu din sistemul ofi cial de educaţie, am apreciat că, la fi nalul clasei a unsprezecea, elevii ar trebui să atingă 
nivelul C1 de competenţă lingvistică în româna ca limbă nematernă, iar, la fi nalul clasei a douăsprezecea, nivelul 
C2, cel mai apropiat cu putinţă de nivelul de competenţă al vorbitorului nativ. Pentru a verifi ca măsura în care 
s-a ajuns la acest grad de cunoaştere şi utilizare a limbii, propunem un test de o factură cu totul nouă pentru 
disciplina vizată aici, organizat pe competenţe şi conţinând exclusiv itemi de natură practică (nu se testează 
deloc cunoştinţe metalingvistice sau de gramatică teoretică). Acest tip de test oferă un mijloc independent de 
evaluare a cunoştinţelor şi a capacităţilor lingvistice ale elevilor (ca, de altfel, ale oricărei persoane interesate 
să îşi evalueze capacitatea de utilizare a limbii române), care nu se afl ă în legătură directă cu programa şcolară 
sau cu materialele folosite în cadrul orelor de curs, având posibilitatea de a refl ecta totuşi nivelul de stăpânire 
a limbii pe care elevii ar trebui să îl aibă în acest moment al dezvoltării lor şcolare. Secţiunea a treia, şi ultima 
a unităţii, va prezenta un model pentru un astfel de test, pentru clasa a douăsprezecea (nivel C2), precedat 
de descrierea aparatului de proiectare care îl susţine, adică de specifi caţiile aferente, ce vor permite oricărui 
profesor interesat să îşi creeze propriul instrument de evaluare, dincolo de conţinutul prevăzut în manuale: un 
instrument capabil să dea măsura reală a cunoştinţelor şi a abilităţilor de utilizare a limbii testate.

Sperăm că, în oricare dintre situaţiile prezentate mai sus, listele de exerciţii pe care le propunem aici 
le vor fi  de folos profesorilor şi vor fi  utilizate de către aceştia, ca un mijloc de completare a instrumentelor 
didactice şi ca o modalitate de perfecţionare profesională, într-un domeniu - cel al evaluării - ce are încă 
nevoie el însuşi de cunoaştere şi perfecţionare în sistemul românesc. De asemenea, un feedback din partea lor 
ar fi  foarte binevenit, ajutând la îmbunătăţirea instrumentelor pe care le oferim prin prisma utilizatorilor (şi, 
sperăm, benefi ciarilor, în cel mai propriu sens al cuvântului) direcţi ai acestor materiale: profesorii şi elevii.

1.9.2. Exerciţii de evaluare a competenţei de receptare a mesajului scris/oral

1.9.2.1. Clasifi cări
Exerciţiile de evaluare a competenţei de receptare a mesajului scris/oral se clasifi că în funcţie de:

 ■ curentul teoretic care le promovează, în:
a. exerciţii specifi ce abordării diferenţiate (sau discrete-point approach): 

  adevărat/ fals, alegere multiplă
b. exerciţii specifi ce abordării cognitiviste:

  completare de spaţii libere
c. exerciţii specifi ce abordării comunicative:

  toate tipurile de exerciţii: recunoaşterea imaginii corecte, potrivire, potrivire repetată/de subtitluri 
cu paragrafe, ordonare de idei/pasaje, inserare de paragrafe etc., inclusiv cele de la punctele a. şi b., cu 
condiţia să fi e autentice (cf. Buck 2001: 61-92).

 ■ verbul conţinut în cerinţă:
a. exerciţii de tipul „decideţi”/„A/F”
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  Citiţi textul şi decideţi dacă enunţurile sunt adevărate (A) sau false (F)!
b. exerciţii de tipul „alegeţi”

  Citiţi textul de mai jos şi selectaţi varianta corectă!
  Alegeţi un răspuns potrivit pentru fi ecare întrebare. Atenţie, două răspunsuri sunt în plus!
  Alegeţi replica potrivită pentru fi ecare dintre enunţurile de mai jos!
  Citiţi următoarele anunţuri şi mesaje şi alegeţi varianta corectă pentru fi ecare dintre ele!

c. exerciţii de tipul „potriviţi”
  Citiţi câteva informaţii despre vreme şi stabiliţi corespondenţa lor cu afi rmaţiile de la a la g. Atenţie, 

două sunt în plus!
  Din textul de mai jos lipsesc cinci paragrafe. Puneţi fi ecare paragraf la locul potrivit. Atenţie, unul 

este în plus!
  Potriviţi subtitlurile de mai jos cu fi ecare paragraf din text. Atenţie, un subtitlu este în plus! 

d. exerciţii de tipul „ordonaţi”
  Citiţi textul de mai jos şi aranjaţi informaţiile în ordinea în care ele apar în text!
  Puneţi în ordine paragrafele din următorul text! (cf. Medrea et. al: passim)

Notă: Considerăm că o astfel de clasifi care este importantă (şi relevantă), deoarece verbul conţinut în 
cerinţă orientează receptarea.

 ■ complexitate:
a. exerciţii simple: 

  recunoaşterea imaginii corecte: evaluează o singură operaţie cognitivă, respectiv asocierea unui 
stimul auditiv cu o imagine mentală. 

b. exerciţii moderate:
  completare de spaţii libere, adevărat/fals, alegere multiplă, potrivire, potrivire repetată: evaluează 

simultan mai multe tipuri de operaţii cognitive: recunoaşterea grafi ei, descifrarea sensurilor 
cuvintelor necunoscute, înţelegerea informaţiilor explicite, înţelegerea informaţiilor implicite, 
înţelegerea valorii comunicative a propoziţiilor/frazelor,  înţelegerea legăturilor dintre diverse 
propoziţii/fraze etc. (cf. Buck 2001: 51-60 şi Alderson 2000: 9-13). 

c. exerciţii complexe:
  potrivire de subtitluri cu paragrafe, ordonare de idei/ pasaje, inserare de paragrafe: testează un întreg 

set de procese cognitive, ce include, pe lângă cele menţionate la punctul anterior, identifi carea 
mărcilor discursive, evidenţierea organizării logice a textului şi a dezvoltării argumentaţiei, 
distingerea între afi rmaţii generale şi exemple, identifi carea ideilor principale şi a ideilor 
secundare, ierarhizarea informaţiei etc. (cf. Buck 2001: 51-60 şi Alderson 2000: 9-13).

 ■ acurateţea rezultatelor pe care le furnizează: 
a. exerciţii cu un grad scăzut de acurateţe: 

  adevărat/ fals, alegeri multiple, recunoaşterea imaginii corecte
În cazul unui exerciţiu de tipul adevărat/fals, şansele de a ghici răspunsul corect sunt de 50%, în timp ce, 

în cazul unui exerciţiu de tipul alegeri multiple sau recunoaşterea imaginii corecte, şansele scad la 33% (pentru cele 
cu trei variante de răspuns) sau chiar la 25% (pentru cele cu patru variante de răspuns).

b. exerciţii cu un grad ridicat de acurateţe: 
  potrivire multiplă, inserare de paragrafe, ordonare de pasaje/idei, completare de spaţii libere, potrivire, 

potrivire de subtitluri cu paragrafe
Riscul de a ghici variantele corecte este mult mai mic, uneori aproape nul. De exemplu, confruntat 

cu un exerciţiu de tipul potrivire repetată, similar celui care le solicită candidaţilor să asculte un reportaj 
despre limbajul culorilor (= 9 itemi x 5 posibile variante de răspuns), un candidat are 3,22% şanse să ghicească 
răspunsul la o singură întrebare şi 0,35% şanse să ghicească toate răspunsurile corecte.

 ■ utilizare:
a. exerciţii monovalente:
Acestea se împart în:

  exerciţii folosite exclusiv în testele de evaluare a competenţei de receptare a mesajului scris: 
inserare de paragrafe, ordonare de pasaje/idei, potrivire de subtitluri cu paragrafe;

  exerciţii folosite exclusiv în testele de evaluare a competenţei de receptare a mesajului oral: 
completare de spaţii libere, recunoaşterea imaginii corecte, luare de notiţe.

Notă: Un exerciţiu de tipul recunoaşterea imaginii corecte poate fi  folosit, teoretic, şi în testele de 
evaluare a comprehensiunii mesajului scris. Totuşi, absenţa sa din astfel de teste (cf. Medrea et al: passim) 
relevă, în opinia noastră, faptul că el s-a specializat în testarea comprehensiunii orale.
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b. exerciţii bivalente 
  adevărat/ fals, alegere multiplă, potrivire, potrivire repetată.

Exerciţiile care testează comprehensiunea mesajului scris pot fi  clasifi cate şi în funcţie de tipul de lectură 
vizat, respectiv:

a. exerciţii utilizate atât în testele de evaluare a lecturii atente, cât şi în cele de evaluare a lecturii 
superfi ciale: adevărat/fals, alegere multiplă, potrivire, potrivire repetată, ordonare de idei;

b. exerciţii utilizate exclusiv în testele de evaluare a lecturii atente: potrivire de subtitluri cu paragrafe, 
ordonare de pasaje, inserare de paragrafe.

Această clasifi care are la bază cele două tipuri de lectură, respectiv: 

 ■ lectura superfi cială, care se clasifi că în:
a. frunzărire (skimming): este lectura selectivă prin care receptorul încearcă să identifi ce ideea principală 

a textului, pornind doar de la câteva detalii (Weir şi Khalifa 2008: 6);
  operaţii specifi ce: identifi care, într-un timp foarte scurt, a ideilor principale, a structurii textului, 

a relevanţei pe care acesta o are pentru sarcina ce urmează a fi  rezolvată (Hughes 2003: 138).
b. căutare (search reading): este lectura selectivă prin care receptorul încearcă să obţină informaţii 

referitoare la un anumit subiect, pornind de la câteva eşantioane de text (cuvinte izolate, fraze sau chiar 
paragrafe mai importante); el îşi foloseşte cunoştinţele despre felul în care este structurat un text pentru 
a identifi ca rapid fragmentul ce conţine informaţia căutată, după care citeşte cu atenţie partea respectivă, 
înlocuind, chiar dacă numai temporar, lectura superfi cială cu cea atentă (Weir şi Khalifa 2008: 7);

  operaţie specifi că: identifi carea rapidă în text a informaţiei care are o oarecare legătură cu un 
anumit subiect dat (Hughes 2003: 138).

c. scanare (scanning): este lectura selectivă, prin intermediul căreia receptorul încearcă să identifi ce 
foarte repede o anumită informaţie: nume, date, procente etc. (Weir şi Khalifa 2008: 7).

  operaţii specifi ce: identifi carea anumitor cuvinte sau fraze, a unor fi guri, procente, a unor nume 
într-o bibliografi e sau într-un set de referinţe etc. (Hughes 2003: 138).

Notă: Dintre cele trei tipuri de lectură superfi cială, frunzărirea vizează înţelegerea globală a textului 
(identifi carea ideii principale, identifi carea felului în care este structurat textul etc.), în timp ce căutarea şi 
scanarea au drept scop identifi carea unor informaţii precise, pentru care este sufi cientă şi o înţelegere parţială 
a mesajului conţinut în text (Weir şi Khalifa 2008: 7).

 ■ lectura atentă, care se subclasifi că, asemeni celei superfi ciale, în:
a. lectură parţială: presupune simpla decodare a unei părţi din informaţia conţinută în mesaj; nu se 

urmăreşte integrarea acesteia într-un context mai amplu, şi nici ierarhizarea ei;
b. lectură globală: presupune decodarea informaţiei conţinute de text şi ierarhizarea ei (Weir şi Khalifa 

2008: 7-8 şi Hughes 2003: 139).

Dintre operaţiile specifi ce lecturii atente, amintim:
 ■ identifi carea mărcilor discursive şi a frazelor complexe;
 ■ evidenţierea organizării logice a textului; 
 ■ identifi carea felului în care este construită argumentaţia; 
 ■ identifi carea informaţiilor explicite;
 ■ identifi care informaţiilor implicite;
 ■ diferenţierea între afi rmaţii generale şi exemple; 
 ■ diferenţierea între fapt şi opinie;
 ■ diferenţierea între fapt şi ipoteză;
 ■ recunoaşterea intenţiei, a atitudinilor şi emoţiilor autorului;
 ■ interpretarea frazelor complexe;
 ■ identifi carea tipului de text, a ideilor principale explicite şi implicite etc. (Hughes 2003: 139).

1.9.2.2. Înţelegerea textului scris – tipuri de exerciţii. Nivel: C1/C2

1.9.2.2.1. Lectură atentă
1.9.2.2.1.1. Potrivire
A. Citiţi câteva informaţii despre poezia simbolistă şi stabiliţi corespondenţa lor cu afi rmaţiile de la 

a la g. Atenţie, două afi rmaţii sunt în plus!

1. „Simbolismul este o mişcare estetică, în care preferinţele se îndreaptă spre artă, artifi ciu, obiecte – nu către 
natură şi spontaneitate. Şi în acest caz există o consonanţă între premisele teoretice ale mişcării şi rezultatele ei stilistice.”
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2. „Ambiguitatea este o caracteristică generală a limbajului, constând în posibilitatea ca o secvenţă (cuvânt, 
sintagmă, propoziţie etc.) să primească cel puţin două interpretări diferite. În utilizarea obişnuită a limbii, ambiguitatea 
este eliminată de context: într-o situaţie dată, în funcţie de o serie de informaţii suplimentare, e aleasă o singură 
interpretare, cea mai relevantă. Altminteri, indecizia se poate transforma în defect, în obstacol al comunicării. În poezie 
ambiguitatea este însă voită, controlată, orientată către producerea de sensuri noi.”

3. Poeziile cu formă fi xă „se supun unor constrângeri formale: număr limitat de versuri, anumite combinaţii 
de rime, versuri repetate în poziţii stabilite. Forma fi xă presupune, aşadar, concentrare şi închidere şi prevede repetiţii 
creatoare de muzicalitate.”

4. „Simbolismul european a fost legat de introducerea versului liber: inovaţie şocantă mai ales în Franţa, unde 
constrângerile tradiţiei prozodice erau mai mari; teoreticianul său principal a fost poetul Gustave Khan.”

5. „Minulescu a fost un autor cu succes de public, dar (tocmai de aceea) privit cu neîncredere de critica literară; 
cei mai mulţi exegeţi au contrazis gustul public şi l-au considerat un poet superfi cial, banal. Judecat sever mai ales pentru 
volumele târzii, poetul a fost învinuit de trivialitate, prozaism, lipsă de fantezie şi bun gust.” (Rodica Zafi u, Poezie 
simbolistă românească)

„Simbolismul este o mişcare estetică, în care preferinţele se îndreaptă spre artă, artifi ciu, obiecte – nu către 
natură şi spontaneitate. Şi în acest caz există o consonanţă între premisele teoretice ale mişcării şi rezultatele ei 
stilistice.”
„Ambiguitatea este o caracteristică generală a limbajului, constând în posibilitatea ca o secvenţă (cuvânt, 
sintagmă, propoziţie etc.) să primească cel puţin două interpretări diferite. În utilizarea obişnuită a limbii, 
ambiguitatea este eliminată de context: într-o situaţie dată, în funcţie de o serie de informaţii suplimentare, e 
aleasă o singură interpretare, cea mai relevantă. Altminteri, indecizia se poate transforma în defect, în obstacol 
al comunicării. În poezie ambiguitatea este însă voită, controlată, orientată către producerea de sensuri noi.”
Poeziile cu formă fi xă „se supun unor constrângeri formale: număr limitat de versuri, anumite combinaţii de 
rime, versuri repetate în poziţii stabilite. Forma fi xă presupune, aşadar, concentrare şi închidere şi prevede 
repetiţii creatoare de muzicalitate.”
„Simbolismul european a fost legat de introducerea versului liber: inovaţie şocantă mai ales în Franţa, unde 
constrângerile tradiţiei prozodice erau mai mari; teoreticianul său principal a fost poetul Gustave Khan.”
„Minulescu a fost un autor cu succes de public, dar (tocmai de aceea) privit cu neîncredere de critica literară; cei 
mai mulţi exegeţi au contrazis gustul public şi l-au considerat un poet superfi cial, banal. Judecat sever mai ales 
pentru volumele târzii, poetul a fost învinuit de trivialitate, prozaism, lipsă de fantezie şi bun gust.” (Rodica 
Zafi u, Poezie simbolistă românească)

a. Printre dezavantajele poeziilor cu formă fi xă, se numără şi repetiţia. 
b. Simbolismul introduce o noutate în domeniul prozodiei europene.
c. În poezia simbolistă, elementul natural suplineşte artifi ciul.
d. Practica poetică refl ectă afi rmaţiile teoreticienilor.
e. Aprecierile cititorilor nu coincid întotdeauna cu cele ale specialiştilor.
f. Un impediment în situaţii reale de comunicare, lipsa de precizie devine în poezie un mecanism generator de 

sensuri noi. 
g. Forma fi xă impune un anumit grad de ermetism.

1.9.2.2.1.2. Potrivire multiplă
A. Citiţi informaţiile de mai jos şi decideţi pentru care dintre cele trei monumente clujene (Obeliscul 

Carolina, Statuia Fecioarei Maria, Ansamblul Matia Corvin) sunt valabile afi rmaţiile de după texte.

a. Obeliscul Carolina
În 1817, împărăteasa Carolina, împreună cu soţul ei, împăratul Francisc I, 

au făcut o vizită la Cluj, cu scopul de a întări loialitatea supuşilor din această parte 
a imperiului. Vizita la Cluj a fost în continuarea vizitelor efectuate de perechea 
imperială la Bistriţa, respectiv, Dej. Clujenii au iniţiat un proiect de construire a 
unui monument dedicat acestei vizite. Proiectul s-a oprit din lipsa fondurilor, el 
fi ind realizat, în cele din urmă, din donaţia de 16.000 de forinţi a procurorului 
Clujului, Imre Topler, care spera ca, în urma realizării obeliscului să îi fi e acordat 
gradul nobiliar pe care îl solicitase.  

Obeliscul are o înălţime de 10 metri, iar pe cele 4 feţe ale sale sunt 
basoreliefuri cu momente din vizita imperială. Basoreliefurile reprezintă stema 
Clujului, o inscripţie latină care pomeneşte această vizită, intrarea cuplului 
imperial prin Poarta de Mijloc a cetăţii şi unele vizite ale lor la diverse instituţii. 
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Obeliscul propriu-zis, îngerul purtând efi giile într-o cunună de lauri şi cei patru vulturi de piatră care ţin în 
plisc lauri sunt opera a doi clujeni, sculptorul Anton Csürös şi profesorul de desen Samuel Nagy, iar reliefurile 
înfăţişând momente din vizita împăratului au fost realizate de sculptorul vienez Josef Klieber.

Iniţial, Obeliscul Carolina a fost amplasat în Piaţa Unirii (fosta Piaţă Mare). În anul 1898, cu ocazia 
reamenajării centrului, ea a fost mutată în Piaţa Muzeului (fosta Piaţă Mică sau Piaţa Carolina Augusta), lângă  
Biserica Franciscană (după www.wikipedia.org).

b. Statuia Fecioarei Maria 
Acest monument din tipologia coloanelor ciumei, edifi cat, la 

Cluj, în anul 1744, a fost amplasat iniţial pe strada Universităţii, în faţa 
Bisericii Piariştilor, pe atunci Biserica Iezuiţilor, în imediata apropiere a 
Colegiului Iezuit, azi, Universitatea Babeş-Bolyai.

Monumentul a fost ridicat la cererea guvernatorului Anton 
Kornis, în semn de recunoştinţă pentru ocrotirea adusă Clujului, în 
perioada ultimei mari epidemii de ciumă. Realizat în stil baroc de către 
sculptorul austriac Anton Schuchbauer, acesta reuneşte trăsăturile 
specifi ce ansamblurilor „Pestsäulen” (Statuia Ciumei) din spaţiul sud-
german.

Statuia a fost demontată în 1959, întrucât conducerea comunistă a universităţii nu o agrea. În 1961, la 
cererea Parohiei Sf. Petru şi Pavel, a fost amplasată în grădina din spatele bisericii cu acelaşi nume. Actualmente, 
biserica şi portalul au fost renovate, dar statuia se afl ă într-o avansată stare de degradare (ultima restaurare a 
avut loc în perioada 1957-1958). Recent, au existat o serie de discuţii publice legate de renovarea şi readucerea 
ei în locul iniţial, mult mai potrivit unui astfel de monument impozant (după www.wikipedia.org).

c. Ansamblul Matia Corvin
Ideea înălţării la Cluj a unei statui care să îl înfăţişeze pe Matia 

Corvin datează încă din anul 1882, an în care Consiliul Legislativ 
Orăşenesc Cluj a stabilit executarea unui monument în cinstea fostului 
rege al Ungariei, născut la Cluj. Macheta arhitectului maghiar Janos 
Fadrusz a fost aprobată în unanimitate de autorităţile locale clujene în 
1894, iar aceasta a câştigat marele premiu la Expoziţia Mondială din 
1900 de la Paris.

Statuile de bronz ale lui Matia Corvin şi ale celor patru 
personalităţi au fost aduse cu trenul de la Budapesta şi transportate pe 
şinele unei vechi linii de tramvai cu cai până în apropiere de Catedrala 
Sfântul Mihail, unde au fost amplasate pe soclul de piatră. Festivităţile 
de inaugurare au avut loc abia la data de 12 octombrie 1902, cauzele întârzierii fi ind costurile ridicate ale 
realizării monumentului.

În anul 1919, după realizarea Marii Uniri, au existat demersuri pentru demolarea monumentului, 
considerat un simbol al naţionalismului maghiar. O altă variantă a fost mutarea acestuia la Hunedoara, locul 
de baştină al tatălui regelui, Iancu de Hunedoara. Soluţia salvării monumentului i-a aparţinut istoricului 
Nicolae Iorga, prin amplasarea unei plăcuţe trilingve, care să evidenţieze originea română a regelui Matia. Pe 
această plăcuţă a fost imprimat controversatul citat: „Biruitor în războaie, învins numai la Baia de propriul său 
neam când încercă să învingă Moldova nebiruită” (după www.historia.ro.). 

1. Este un monument laic.         

2. A fost construit din fonduri private.       
3. Ulterior amplasării i-a mai fost adăugată o piesă.     
4. Statuia a fost relocată.         
5. Pe acest monument a fost imprimată imaginea unei alte construcţii clujene.  
6. A benefi ciat de contribuţia unui sculptor austriac.     
7. Monumentul este amplasat într-un loc neadecvat.     
8. Nu a fost dezvelită la timp.        
9. Este dedicată unui monarh.         
10. Monumentul este situat în apropierea unui locaş de cult.    
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1.9.2.2.1.3. Potrivire de subtitluri cu paragrafe
A. Citiţi următorul text şi alegeţi din lista de mai jos subtitlul potrivit pentru fi ecare paragraf. Atenţie, 

un subtitlu este în plus!

1. Chiar dacă suntem tentaţi să credem că fast-food-ul este o invenţie de dată recentă a omenirii, de fapt existenţa lui 
e cu mult mai veche. Evul Mediu avea propria reţea de „fast-food”, micii negustori vânzând direct în stradă, pentru 
foamea trecătorilor grăbiţi, piure de mazăre, crochete de carne ori diferite produse de patiserie la preţuri acceptabile. 
Oraşele medievale promovau acest gen de negoţ cu bucate „prêt-à-manger” (gata de mâncat), iar Parisul era deja 
capitala acestui tip de comerţ încă din secolul al XIII-lea. Iată, deci, cât de departe în timp putem găsi rădăcinile unui 
fenomen care aparţine atât de pregnant societăţii de azi (statisticile spun că 37% din locuitorii planetei mănâncă cel 
puţin o dată pe zi un preparat de tip fast-food).

2. Ce se putea cumpăra, în secolul al XIII-lea, de la negustorii ambulanţi din oraşul supranumit, mai târziu, „al 
luminilor”? Guillaume de la Villeneuve scria în „Les Crieries de Paris” despre o mulţime de mâncăruri care intrau 
(atunci) în accepţiunea a ceea ce (azi) numim „fast-food”, de la piureuri de mazăre şi fasole la sos de usturoi (consumat 
cu carne de gâscă friptă), de la frigărui de carne la castane şi fructe coapte pe jar, de la pateuri la torturi, galete, tarte 
şi „oublies” (un fel de gofre care erau ştanţate cu însemne religioase). Mai erau păsările la rotisor (în special gâşte, pe 
vremea aceea), plăcintele şi o mulţime de alte preparate pe gustul târgoveţilor gurmanzi.

3. Toţi producătorii şi negustorii de alimente din stradă erau adunaţi în bresle, cu autorizaţie de funcţionare. Cei 
cunoscuţi sub numele de „oubloyers”, de exemplu, fabricanţii şi negustorii de „oublies” (gofre) primiseră autorizaţia 
de funcţionare, ca breaslă, în mai 1270, chiar din mâna prefectului de Paris. Pe vremea aceea, reprezentantul regelui în 
capitală era Regnaut Barbou şi el a permis „oubloyers”-ilor să intre în fi ecare dimineaţă în Paris cu micile lor godine 
cunoscute sub denumirea de „fournaise à pardon”, pe care le instalau pe pavajul din faţa bi¬sericilor. În zilele de 
sărbătoare, „oubloyers”-ii se pare că făceau încasări uriaşe (pentru timpurile acelea), vânzând, pe lângă produsul lor 
tradiţional, încă o mulţime de alte copturi, pregătite din aluaturi cu sau fără drojdie.

4. Şi încă un amănunt: în secolele XIII-XIV (şi chiar mai târziu), în taverne nu se pregătea nimic de mâncare. Proprietarii 
lor erau autorizaţi să vândă numai băutură: vin, bere, rachiu, cidru. Iar atunci când unui client îi era foame, el dădea 
unui băietan câteva monede să alerge până la negustorul ambulant de „fast-food”, să-i aducă ceva de mâncare...

5. Interesant este că, într-un document din secolul al XIV-lea, „Mesnagier de Paris” (1393), erau inventariate nu mai 
puţin de 400 de reţete de preparate obţinute din făină (de la gogoşi la pateuri şi de la pâinici la tarte) care puteau fi  
comercializate de vânzătorii ambulanţi. Mai mult decât atât, documentul este şi un fel de mercurial, deoarece din el 
afl ăm şi ce cantitate din fi ecare preparat puteai să cumperi cu un dinar. De exemplu, banii ăştia îţi ajungeau pentru două 
gofre sau opt batoane (pâini mici, de formă alungită).

6. În Paris exista, în secolul al XIII-lea, o stradă unde, la fi ecare câţiva metri, întâlneai câte un rotisor primitiv. Era 
recunoscută drept strada breslei rotiseriilor de gâşte, înfi inţată în 1268. Pe lângă gâşte, e drept, ei mai frigeau carne de 
vită, de miel sau de porc. Breasla îşi vindea produsele la poarta St. Merri, la Saint Denis şi pe Petit-Pont. Resuscitată în 
secolul al XX-lea, sub numele Chaîne-des-Rotisseurs, e azi cea mai importantă asociaţie a gurmanzilor din toată lumea, 
un „baillage” fi inţând şi în România.

(după Simona Lazăr, Mâncarea fast-food în Evul Mediu.
Ce se mânca la repezeală, acum 800 de ani, www.jurnalul.ro)

a) O afacere legală
b) Meniu medieval
c) Atenţie, nu servim mâncare!
d) O breaslă reînviată
e) Mâncarea preferată a parizienilor
f) 800 de ani de fast-food
g) Echivalentul dinarului în alimente

1.            2.            3.            4.            5.            6. 
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1.9.2.2.1.4. Alegere multiplă
A. Citiţi articole 45, 46 şi 54-58 din Codul rutier şi selectaţi varianta corectă.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002

SUBSECŢIUNEA 3. Depăşirea
Art. 45.
1. Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, afl at 

pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul 
de vehicule în care s-a afl at iniţial.

2. Conducătorul vehiculului care se angajează în depăşire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă 
în faţa sau în spatele lui nu a iniţiat o asemenea manevră.

3. Atunci când prin manevra de depăşire se trece peste axa care separă sensurile de circulaţie, 
conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul şi că dispun de spaţiu 
sufi cient pentru a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia să revină după efectuarea manevrei de depăşire.

4. Nu constituie depăşire, în sensul alin. (1), situaţia în care un vehicul circulă mi repede pe una dintre 
benzi decât vehiculul care circulă pe altă bandă, în acelaşi sens de circulaţie.

5. Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al 
cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre partea 
stângă se depăşeşte prin partea dreaptă.

6. Tramvaiul afl at în mers poate fi  depăşit şi pe partea stângă atunci când drumul este cu sens unic sau 
când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu există spaţiu sufi cient.

Art. 46. Obligaţiile conducătorilor vehiculelor care efectuează depăşirea şi ale conducătorilor vehiculelor 
care sunt depăşite, precum şi cazurile în care depăşirea este interzisă se stabilesc prin regulament.

SUBSECŢIUNEA 7. Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea
Art. 54. Intersecţiile sunt:
a. cu circulaţie nedirijată;
b. cu circulaţie dirijată. În această categorie sunt incluse şi intersecţiile în care circulaţia se desfăşoară în 

sens giratoriu. 
Art. 55. La apropierea de o intersecţie, conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să îi 

permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participanţilor la trafi c care au acest drept. 
Art. 56.
1. La intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea tuturor 

vehiculelor care vin din partea dreaptă.
2. La intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare, semafoare sau de către poliţistul rutier, 

conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnifi caţia sau indicaţiile acestuia.
3. Pătrunderea unui vehicul într-o intersecţie este interzisă dacă prin aceasta se produce blocarea 

intersecţiei.
4. În intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au 

prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie.
Art. 57. În cazul vehiculelor care pătrund într-o intersecţie dintre un drum închis circulaţiei publice şi 

un drum public, au prioritate acele vehicule care circulă pe drumul public.
Art. 58.
1. În intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de 

trecere vehiculelor care circulă pe şine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stânga 
sau când semnalizarea rutieră din acea zonă stabileşte o altă regulă de circulaţie.

2. În intersecţii, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligaţi să acorde prioritate de 
trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă.

3. În intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare de prioritate, regula priorităţii de dreapta se 
respectă numai în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească, fi ecare intrând în intersecţie de pe un 
drum semnalizat cu un indicator având aceeaşi semnifi caţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii.

4. Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la acelaşi nivel 
cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, 
aprinderea acesteia semnifi că permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de 
săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi 
pietonilor care au drept de circulaţie.

(http://studentpenet.ro/campus/cursuri/legislatia-rutiera-2010-download/)
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1. În condiţiile conduitei preventive, pătrunderea în intersecţie, indiferent de modul în care este    
reglementată prioritatea de trecere, se face numai după

a. observarea trafi cului auto şi pietonal din zonă, reducerea vitezei şi asigurarea din stânga şi din 
dreapta.
b. observarea trafi cului din zonă, concomitent cu sporirea atenţiei.
c. reducerea vitezei şi oprirea autovehiculului. 

2. În ce situaţii tramvaiele pot fi  depăşite pe partea stângă?
a. În nicio situaţie.
b. Când drumul nu este cu sens unic.
c. Când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu este spaţiu sufi cient.

3. Ce obligaţii are conducătorul auto când circulă printr-o intersecţie nedirijată?
a. Să circule cu o viteză care să nu depăşească 30km/h, în localitate, şi 50km/h, în afara localităţii.
b. Să acorde prioritate pietonilor care traversează strada pe la colţul intersecţiei.
c. Să acorde prioritate vehiculelor care circulă pe şine.

4. La trecerea prin intersecţiile cu circulaţie nedirijată în localităţi, conducătorul auto este obligat
a. să acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă din partea dreaptă.
b. să circule cu viteza de cel mult 30 de km/h.
c. să nu depăşească 50km/h, viteza maximă admisă în localităţi.

5. Conducătorul autoturismului roşu din imaginea alăturată execută 
corect depăşirea autocamionului?

a. Nu, deoarece nu e permisă depăşirea. 
b. Nu, deoarece nu s-a asigurat.
c. Nu, deoarece nu are sufi cient loc.

6. Consideraţi depăşire faptul că un autovehicul afl at pe o bandă de 
circulaţie materializată prin marcaj trece înaintea altuia, afl at pe o altă bandă de circulaţie?

a. Da, deoarece primul autovehicul trece înaintea celui de-al doilea.
b. Nu.
c. Nu, dar în acest caz conducătorul primului autovehicul are obligaţia să semnalizeze 
corespunzător trecerea pe lângă cel de-al doilea vehicul.

7. Cine se bucură de prioritate de trecere într-o intersecţie cu sens giratoriu?
a. Vehiculele care se afl ă deja în intersecţie.
b. Vehiculele care urmează să intre în intersecţie.
c. Vehiculele destinate transportului de persoane.

8. Dacă semaforul este însoţit de o lampă care emite lumină intermitentă de culoare verde, sub forma 
unei săgeţi pe fond negru, către dreapta, puteţi circula

a. în oricare din direcţiile dorite, întrucât lumina verde vă permite continuarea deplasării.
b. numai în direcţia indicată de săgeată, dacă semnalul semaforului sub care este fi xată lampa 
este de culoare verde.
c. numai în direcţia indicată de săgeată, indiferent de semnalul semaforului sub care este fi xată 
lampa, cu obligaţia de a acorda prioritate la trafi c participanţilor cu care vă întâlniţi.

9. Conduceţi un autoturism în interiorul unei localităţi şi vă apropiaţi de o intersecţie. Care este viteza 
maximă admisă cu care puteţi circula? 

a. 50km/h, viteza maximă admisă în localităţi.
b. Nu este specifi cat, însă trebuie să circulaţi prudent pentru a putea opri şi acorda prioritate la 
trecere pietonilor şi autoturismelor care au acest drept.
c. Nu există limită de viteză.

10. Care este regula priorităţii de trecere într-o intersecţie nedirijată, din afara localităţii?
a. Prioritatea primului sosit în intersecţie.
b. Prioritate de drum principal.
c. Prioritate de dreapta.
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1.9.2.2.1.5. Adevărat/Fals
A. Citiţi textul şi decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F).

Fabrica de bere din Cluj îşi va înceta producţia, utilajele vor fi  
demontate şi duse la alte unităţi, iar cei 150 de oameni care lucrează acolo 
vor fi  daţi afară, a informat Gary Whitlie, preşedintele Ursus Breweries. În 
spaţiul respectiv, vor apărea un restaurant, un bar şi o „mini-unitate” de 
producţie a acestei beri. 

„Motivele principale sunt că fabrica din Cluj are costurile de operare 
cele mai mari dintre toate facilităţile de producţie ale companiei şi este 
localizată în centrul oraşului, ceea ce o face mai difi cil de administrat, din 
punct de vedere logistic”, menţionează conducerea Ursus Breweries. “Am 
luat această decizie acum două săptămâni. Piaţa berii a scăzut în România 
cu peste 25% în ultimele luni, iar vânzările Ursus Breweries s-au diminuat 
în ultimul semestru cu 11%. Segmentul premium (cel din care face parte 
Ursus - n. red.) s-a redus, segmentul mainstream a rămas cel mai mare de 
pe piaţa românească, iar cel economic a fost singurul care a înregistrat 
creşteri”, a spus Whitlie. 

Acesta a menţionat că fabrica „nu este conformă cu ceea ce poate susţine piaţa”. „Vom redefi ni prezenţa 
noastră în Cluj. Marca este importantă pentru noi. Vom deschide o mini-facilitate de producţie a sortimentelor 
Ursus în actuala locaţie a fabricii, iar unitatea va include un restaurant şi un bar. Fabrica se va închide, iar 
producţia va fi  relocată în celelalte fabrici ale Ursus Breweries. Facilităţile comerciale şi administrative vor fi  
menţinute. Vor fi  disponibilizaţi 150 de angajaţi, care vor primi pachete compensatorii de şase salarii pe unitate 
şi vor fi  angrenaţi în acţiuni de reorientare şi reconversie profesională”, a adăugat Whitlie. Ofi cialii Ursus spun 
că schimbarea etichetei cu „Bere Cluj” nu a reprezentat un prim pas către închiderea fabricii. „Aceea a fost o 
decizie legată de prezenţa acestei mărci la nivel naţional”, a motivat Whitlie. Conducerea societăţii a precizat 
că va susţine evenimente locale precum TIFF şi Ursus Fest Cluj. 

„În mod normal, ciclul unei fabrici de bere este de cinci-şapte ani. A fost un succes că am reuşit să o 
păstrăm funcţională în această locaţie până acum, în condiţiile în care criteriile de efi cienţă nu aveau cum să 
fi e respectate. Fabrica a fost proiectată la alţi parametri, nu avea cum să dea randamentul preconizat. Evoluţia 
economică a condus la această decizie. Exista o presiune asupra locaţiei. Şi pentru mine este un moment 
greu. Brandul va rămâne cu originea în Cluj”, a spus Octavian Buzoianu, fost şef al Ursus, actual consultant 
al companiei. Menţionăm că trei branduri clujene: Ursus, Napolact şi Banca Transilvania, s-au clasat, în acest 
an, în topul celor mai puternice 40 din ţară, conform unui studiu al companiilor de cercetare Brandivia şi 
GFK. Ursus Breweries face parte din grupul SABMiller, având în portofoliu mărcile Ursus, Timişoreana, 
Ciucaş, Peroni, Grolsch, Azuga, Redd’s, Stejar, Pilsner Urquell, Miller. Compania mai deţine fabrici la Buzău, 
Timişoara, Braşov şi are 1.700 de angajaţi. 

Ursus este o bere atestată documentar la Cluj din 1878, fi ind produsă de Fabricile de Bere Unite, denumire 
transformată în Fabrica de Bere înainte, respectiv, Ursus SA, privatizată în 1994. Procesul de pasteurizare s-a 
implementat în 1958, iar berea blondă specială a fost înlocuită cu Ursus Pils în 1994. 

Pachetul majoritar de acţiuni al Ursus, ulterior Compania de Bere România, a fost achiziţionat de 
grupul german Brau und Brunnen. Berea este produsă acum de către Ursus Breweries, companie din grupul 
SABMiller (cu sediul în Marea Britanie), care a cumpărat pachetul majoritar în 1996. Conducerea acestuia a 
luat în 2004 decizia de a muta sediul social la Bucureşti. 

În noiembrie 2009, angajaţii de la Cluj au organizat o grevă spontană, solicitând majorări salariale, iar 
în luna februarie a acestui an 70 dintre cei 350 de angajaţi existenţi atunci au fost trimişi în şomaj tehnic, pe 
fondul reducerii vânzărilor. Ursus Breweries a înregistrat în 2009 o cifră de afaceri de 1,2 miliarde de lei şi un 
profi t net de 20,7 milioane de lei, în scădere faţă de anul precedent, când era de 146 de milioane de lei, potrivit 
Ministerului Finanţelor Publice.

(Călin Poenaru, Cristina Pârvu, Adio, Ursus!,  www.ziuadecj.ro)
1. Unitatea de producţie din Cluj va suferi modifi cări importante.    
2. Amplasarea fabricii în centrul oraşului constituie un dezavantaj.    
3. Azi, românii beau mai puţină bere decât în anii precedenţi.    
4. Angajaţii fabricii vor urma cursuri de reconversie profesională, pentru a putea fi  relocaţi. 
5. Prezenţa produsului la nivel naţional a determinat înlocuirea etichetei.   
6. Fabrica a respectat până la închiderea ei criteriile de efi cienţă.    
7. În anul 2009, compania a obţinut un profi t de şapte ori mai mic, comparativ cu anul  
precedent. 
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8. Ursus este una dintre cele mai puternice 40 de companii româneşti.   
9. Acţionarul principal, SABMiller, a cumpărat pachetul majoritar de la compania   
germană Brau und Brunnen.
10. Ursus are sediul social la Cluj.        

1.9.2.2.1.6. Ordonare de pasaje
A. Puneţi în ordine paragrafele din următorul text.

PIRATERIA

 a. Cei care se-ntorceau de pe vasul atacat cu o mână sau un picior în minus benefi ciau de compensaţii şi 
creşteau în ochii şefului. Înainte de a fi  parafată, lista cu obiectele capturate era citită în faţa tuturor semna-
tarilor, eventualele modifi cări fi indu-le aduse la cunoştinţă în spirit de fairplay. Pe lângă vitejia lor, corsarii 
erau faimoşi pentru spaima pe care o răspândeau în rândurile populaţiei.

 b. Astfel, prin semnarea unei convenţii în 1856, la Paris, mai multe state au suspendat procedura prin 
care guvernele lor puteau solicita atacarea navelor adverse. Actul s-a referit la comenzi ofi ciale, aşadar, fără a 
acoperi însă şi situaţia „fi nanţatorilor privaţi” ai corsarilor. Cel mai câştigat după impunerea acestei măsuri a 
fost Sir Francisc Drake, pirat afl at în slujba aristocraţiei britanice, care a adus benefi cii enorme angajatorilor, 
lui însuşi, dar şi celor pe care îi conducea în asalturile asupra navelor străine.

 c. Fenomenul a luat amploare în această zonă, mai ales pe plajele izolate şi nepopulate. Corsarii 
acţionau în baza unui ordin dat de către o autoritate politică. Cel mai adesea, primeau porunca de a ataca 
orice ambarcaţiune care aparţinea inamicului. Chestiunea legalităţii acestor acte s-a lămurit şi s-a schimbat 
atunci când marile puteri navale au fost de acord să nu îşi mai atace reciproc vasele pe mare.

 d. În ciuda averilor confi scate de la victimele lor, piraţii duceau o viaţă plină de privaţiuni şi, în 
consecinţă, mureau devreme. Printre drepturile de care benefi ciau, se număra şi acela de a-şi înlocui liderul 
prin vot democratic. Căpetenie era ales întotdeauna un pirat neînfricat, care putea să confere încredere 
echipajului. Acesta trebuia să manifeste abilităţi de contabil, astfel încât, la fi nalul asaltului şi partajul captu-
rii, fi ecare dintre membrii bandei să-şi primească partea, în funcţie de implicarea în acţiunile de deposedare 

a adversarului.

 e. E posibil ca această percepţie să nu fi  fost chiar corectă, deoarece umanitatea lor ieşea adeseori la 
iveală. Gestul de a elibera sclavii de pe corăbiile atacate şi de a-i integra în tagma lor este grăitor în acest 
sens. Era de aur a pirateriei a coexistat cu imperialismul, forma de guvernare pe parcursul căreia vasele co-
merciale, doldora de produse, se intersectau pe toate canalele de navigaţie, dar a rămas în memoria omenirii 
ca un fenomen misterios şi atrăgător, prin poveştile pline de bravadă şi aventură pe care le-a inspirat.

 f. Ce ştim despre piraţi şi piraterie? Părerile sunt împărţite, aşa cum, de-a lungul timpului, percepţia 
asupra acestor adevăraţi stăpâni ai mărilor s-a schimbat semnifi cativ. În urmă cu cinci veacuri, piratul era 
un marinar beteag, chior şi cu două butelcuţe de rom la brâu. Între 1560 şi 1720, corsarii „au explodat în 
topuri”, devenind cei mai temuţi prădători ai valorilor transportate de vasele comerciale. Poate cea mai 
faimoasă bandă de piraţi îşi avea cartierul general pe insula Tortuga (Ile de la Tortue) şi în Port Royal din 

Jamaica (triajul comerţului naval).

1.            2.            3.            4.            5.            6. 
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1.9.2.2.1.7. Ordonare de idei în funcţie de apariţia lor în text
A. Citiţi textul următor, apoi puneţi ideile de sub el în ordinea în care ele apar în text.

Istoria telefonului mobil nu însumează decât 20 de ani. În urmă cu două decenii, 
primul mobil apărut pe piaţă - oricum o raritate - era o adevărată „cărămidă”. Acum, după ce 
miliarde de dolari au fost investiţi în cercetare, mobilul a ajuns la dimensiunea unui pachet 
de ţigări şi la performanţe incredibile, conform unei analize realizate de CNN. „Cărămida”, 
strămoş al actualelor mobile, cântărea în 1984 aproape jumătate de kilogram şi oferea doar 
o jumătate de oră de convorbiri, fi ind vândut în SUA la preţul de 4 dolari. Cu toate aceste 
inconveniente, apariţia sa pe piaţă a fost un mare succes. Mii de americani au stat la coadă 
pentru a-şi cumpăra Motorola DynaTAC 8000X, primul telefon mobil din istorie. A fost 
creaţia designerului Rudy Krolopp, ajuns acum la 74 de ani şi pensionat. „La acel moment, 
am făcut ceva cu adevărat deosebit”, spune fostul inginer de la Motorola, amintindu-şi că acel 
mobil a intrat pe piaţă după 10 ani de cercetări.

Lui Krolopp i-a fost încredinţat acest proiect de către Martin Cooper, şeful departamentului de cercetare 
în domeniul wireless al Motorola. Patentul lui Motorola DynaTAC 8000X este deţinut de Krolopp, Cooper şi 
John Mitchell, fostul şef al diviziei de comunicaţii al companiei. „Martin Cooper m-a chemat în biroul său, în 
decembrie 1972, şi mi-a spus că vrea să construim un telefon mobil”, îşi aminteşte Krolopp. „Şi l-am întrebat ce 
naiba e un telefon mobil?” Din acel moment, lui Krolopp i s-au dat 6 săptămâni pentru a schiţa primul proiect.

Această grabă era uşor de înţeles: Comisia Federală pentru Comunicaţii a SUA tocmai lua în calcul 
acordarea unei licenţe fi rmei AT&T pentru realizarea de reţele de telefonie wireless pe pieţele mici din SUA. 
În condiţiile în care gigantul AT&T lua în calcul chiar producerea de telefoane fără fi r, Motorola nu a vrut să 
fi e lăsată pe dinafară pe o piaţă pe care a intuit că se vor face miliarde de dolari. După întâlnirea cu şeful sau, 
Krolopp şi-a adunat echipa şi a construit un prototip de telefon mobil. „Le-am spus tuturor celor din birou că 
cine nu crede în acest proiect e liber să plece”, îşi aminteşte Krolopp. Dar nimeni nu a făcut-o. Şi a durat 10 
ani, cu investiţii totale de 100 de milioane de dolari în cercetare, până când telefonul a fost prezentat ofi cial, 
în 1983. Cea mai mare parte a investiţiilor s-a dus în construirea infrastructurii. De atunci, mobilul a devenit 
o adevărată psihoză pentru americani, iar, mai apoi, pentru toată planeta. Industria de telefonie mobilă a 
ajuns una dintre cele mai mari în termeni de cifră de afaceri şi de dezvoltare şi potenţial. Pieţele emergente 
reprezintă un adevărat El Dorado pentru marile fi rme, iar ceea ce în urmă cu 20 de ani reprezenta un vis – 
transformarea mobilelor în adevărate computere, este acum o realitate.  

(Cristian Pantazi, Mobilul – de la cărămidă la bijuterie, http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1232708-
mobilul-caramida-bijuterie.htm)

 Acum 20 de ani, părea imposibil ca un telefon să poată prelua funcţiile unui calculator.
 În anii `70, se puneau bazele primei reţele de telefonie mobilă din lume.
 Motorola a avut nevoie de 10 ani pentru a elabora modelul DynaTAC 8000X.
 A fost nevoie de miliarde de dolari pentru ca telefonul mobil să îşi îmbunătăţească performanţele.
 Brevetul pentru primul telefon mobil a fost atribuit designerului şi şefi lor săi.
 Compania Motorola a intuit potenţialul fi nanciar al telefoniei wireless. 

1.9.2.2.1.8. Inserare de paragrafe
A. Din textul de mai jos lipsesc şase paragrafe. Puneţi fi ecare paragraf la locul potrivit. Atenţie, unul 

este în plus!

Povestea scobitorilor

Scobitorile sunt cu noi de multe veacuri. De când rămâne mâncare între măsele. Craniile neanderthalienilor 
arată că dinţii erau frecvent curăţaţi cu o unealtă în genul scobitorii. În Antichitate, din Mesopotamia până 
la Roma, scobitorile deveniseră mici obiecte preţioase – erau confecţionate din aur şi chiar bătute în pietre.
1.  În Evul Mediu, cei mai recunoscuţi producători de scobitori erau portughezii. Le confecţionau din 
lemn de portocal, ceea ce, se pare, le dădea o calitate în plus. Povestea scobitorilor nu are sfârşit, deşi, e 
limpede, epoca lor de glorie a trecut. Însă felul în care scobitoarea a devenit o afacere e mai puţin cunoscut.
2.  Îl chema Charles Forster. Călătorise, prin 1850, în Brazilia, unde, pe fi lieră portugheză, obiceiul manevrării 
scobitorilor devenise sport naţional, şi văzuse două lucruri. Primul, că indigenii foloseau masiv scobitori, ca 
şi albii, ceea ce l-a dus la concluzia că obiceiul rezonează transcultural. Apoi, că brazilienii au dinţii mai curaţi 
decât americanii. Aşa era atunci… 3. 
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Întâmplător – sau nu, dacă privim la scara destinului – a cunoscut un inventator care tocmai concepea 
o maşină de produs cuie din lemn, foarte necesare industriei de încălţăminte de atunci. Acest inventator a 
explicat că maşina născocită pentru a face cuie de lemn e numai bună să facă şi scobitori. 

Forster a încheiat imediat afacerea. Nu peste mult timp, a ajuns să producă un milion de scobitori pe zi. 
4.  Cine dădea bani pe un obiect pe care, fără prea multă muncă, şi-l putea confecţiona singur? Şi, în plus, 
ideea obiectului de unică folosinţă le suna a faliment curat comercianţilor din acel timp. Cine ar fi  cumpărat 
ceva ce se poate folosi numai o singură dată? Atunci, Forster şi-a inventat piaţa. A plătit un număr de oameni 
să colinde magazinele, să întrebe „Aveţi scobitori?“ şi să se strâmbe dezamăgiţi la auzul răspunsului negativ. 
5.  Când comerciantul venea după un nou lot de scobitori, Forster îi vindea ceea ce îi mai vânduse o dată, 
dar la preţ mai mare căci, iată, există cerere. Apoi, a plătit tineri studenţi să ia masa în restaurante scumpe şi 
să ceară, cu voce tare, scobitori. Chelnerii de lux se ruşinau pentru că, în auzul altor clienţi, trebuiau să admită 
că nu pot livra un serviciu care le este cerut. A doua zi, evident, restaurantele mari ale metropolelor îl căutau 
pe Forster pentru o livrare de scobitori. 6. 

(Sever Voinescu, Povestea scobitorilor, în „Dilema veche”, nr. 331, 17-23 iunie 2010)

a. Apoi, după ce a livrat primele scobitori, aceiaşi oameni mergeau să le cumpere. Epuizau rapid stocul 
comerciantului şi i le returnau lui Forster.

b. Cine s-ar fi  putut gândi, în secolul al XIX-lea, să producă şi să vândă scobitori la scară industrială? Un 
american, evident.

c. Deşi se spunea despre el că are un viguros talent de negustor (se zicea că era în stare să vândă o fl eică unui 
vegetarian), Charles Forster era complet lipsit de abilităţi tehnice. Forster ştia să pună la cale afacerea, dar nu avea nici o 
idee cum să facă tehnologia.

d. Era nevoie însă de piaţă. Forster a încercat să convingă câţiva proprietari de magazine mici, specializate în 
mărunţişuri, să comercializeze scobitori. Fără succes.

e. Rapid, Forster a ajuns cel mai mare producător de scobitori din America.
f. Scobitorile nu se vindeau pentru că erau considerate inutile, dar Forster nu a renunţat la ideea sa şi a hotărât să 

le transforme în lucruri necesare pentru orice casă, restaurant sau hotel. 
g. Sigur că oricine voia să folosească o scobitoare, lua o bucăţică de lemn, o cioplea cât putea de bine şi o folosea.

1.9.2.2.2. Lectură superfi cială
1.9.2.2.2.1. Căutarea
A. Citiţi textul despre România şi decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F). 

Timp de lucru: 5 minute.  

România

„Numele România a fost adoptat în 1862, după formarea statului 
naţional prin unirea a două principate româneşti: Moldova şi Ţara 
Românească.

Poziţie geografi că. Stat situat în S-E-ul Europei Centrale, în 
nordul Peninsulei Balcanice, pe Dunărea Inferioară şi cu ieşire la Marea 
Neagră, România se întinde între 43º37’07’’ şi 48º15’ 06’’ latitudine 
nordică, şi între 20º15’44’’ şi 29º41’24’’ longitudine estică. Paralela 45 (la 
jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord) traversează România 
la 70 km nord de capitala ţării, iar meridianul 25 longitudine estică (la 
jumătatea distanţei dintre coasta Oceanului Atlantic şi Munţii Urali) 
se situează la 90 km vest de Bucureşti. România se învecinează la nord şi la est cu Republica Ucraina şi cu 
Republica Moldova, la vest, cu Ungaria, la sud-vest, cu Serbia, la sud, cu Bulgaria şi la sud-est, cu Marea 
Neagră. Două treimi din frontieră se situează pe râuri (Prutul, Dunărea, Tisa) şi pe litoral (Marea Neagră), iar 
o treime este trasată pe pământ.

Capitala ţării este oraşul Bucureşti, cel mai important centru urban al României, centru politico-
administrativ, economic şi cultural, cu vestigii materiale din paleolitic şi atestat documentar din 20 septembrie 
1459.

Clima. România are o climă temperat continentală de tranziţie, specifi că pentru Europa Centrală, cu 
patru anotimpuri distincte. Diferenţele locale sunt cauzate de altitudine şi, nesemnifi cativ, de infl uenţele 
oceanice, în vest, de cele mediteraneene, în sud-vest şi de cele continentale, în est. Temperatura medie scade 
iarna sub -3ºC şi, pe timp de vară, se situează între 22ºC şi 24ºC. Temperaturile medii anuale sunt de 11ºC în 
sudul ţării şi de 8ºC în nord. Temperatura minimă înregistrată a fost de 38,5ºC la Bod, în Depresiunea Braşov, 
iar cea maximă de +44,5ºC, în Bărăgan. Media anuală a precipitaţiilor scade uşor de la vest către estul ţării.
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Relieful. Natura a fost foarte generoasă cu România, ţară al cărei relief nu este doar variat, ci şi 
armonios distribuit. Relieful este aranjat în trei mari etaje, bine diferenţiate: cel mai înalt este reprezentat de 
Munţii Carpaţi, care se întind în partea centrală, acoperind 31% din suprafaţa ţării; cel de mijloc îl formează 
Subcarpaţii, dealurile şi podişurile care pornesc în continuare, ocupând 36%; cel mai de jos etaj este reprezentat 
de câmpiile care acoperă partea de sud şi de vest, de văile râurilor şi de Delta Dunării, cam 33%. Râurile şi 
lacurile formează o reţea hidrografi că bine distribuită pe toată suprafaţa ţării. Putem afi rma că principala 
caracteristică a reliefului românesc – dispunerea sa în formă de amfi teatru – are urmări asupra climei, a solului, 
a vegetaţiei, a faunei şi, implicit, asupra aşezărilor umane.

Vegetaţia. În România se deosebesc trei zone de vegetaţie (zona stepei, zona pădurilor şi zona alpină), 
în care au fost identifi cate 3700 de specii de plante, dintre care 23 sunt declarate monumente ale naturii.

Fauna României este încă una dintre cele mai bogate şi variate din Europa, conţinând specii rare sau 
chiar unice pe continent. Capra neagră, ursul brun, cerbul carpatin, lupul, râsul, jderul, cocoşul de munte sunt 
specii ce populează munţii. Iepurii, vulpile, mistreţii, căprioarele, potârnichile sunt întâlnite pe dealuri şi în 
zona de câmpie. Delta Dunării rămâne sanctuarul păsărilor sălbatice şi al peştilor (crap, ştiucă, şalău, somn). 
În Dunărea Inferioară trăiesc sturioni, iar, în Marea Neagră, delfi ni, heringi, căluţi de mare, chefali etc.

Populaţia, la 1 ianuarie 1998, era de 22.526.096. După numărul de locuitori, România se situează pe locul 
al 13-lea în Europa. Populaţia urbană reprezintă 55%, iar cea rurală, 45%. Principalul grup etnic îl reprezintă 
românii: 89,5%. Comunitatea etnică a maghiarilor reprezintă 6,6%. Alte comunităţi sunt cele ale romilor, 
germanilor, ucrainenilor, ruşilor, sârbilor, turcilor, tătarilor etc.”

(Pop et al. 2008: 10)
1. Paralela 45 traversează Bucureştiul.       
2. Jderul este un animal întâlnit în zonele de deal şi câmpie.    
3. Bucureştiul este situat la est de meridianul de 25 de grade longitudine estică.   
4. Infl uenţele continentale din est produc modifi cări climatice majore.    
5. Două treimi din graniţele României se afl ă pe ape.     
6. 45% din populaţia României trăieşte la sat.      
7. Oraşul Bucureşti datează din secolul al XV-lea.      

1.9.2.2.2.2. Scanare
A. Citiţi cele trei prospecte de mai jos şi decideţi pentru care dintre cele trei medicamente (Algocalmin, 

Paracetamol sau Acid acetilsalicilic/„Aspirină”) sunt adevărate afi rmaţiile de mai jos. Timp de lucru: 15 
minute. Afi rmaţiile pot fi  adevărate şi pentru mai mult de un medicament.

 Algocalmin 500 mg, comprimate (Metamizol sodic)

Citiţi cu atenţie şi în întregime prospectul înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.
 ■ Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fi e necesar să îl recitiţi.
 ■ Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 ■ Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate 

face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.
 ■ Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă 

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiţi informaţii despre:
1. Ce este Algocalminul şi pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizaţi Algocalmin
3. Cum să utilizaţi Algocalmin
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Algocalminul
6. Informaţii suplimentare 

1. CE ESTE ALGOCALMINUL ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ
Algocalminul aparţine grupei farmaceutice cunoscută sub denumirea de antiinfl amatoare nesteroidiene. 

El ameliorează durerea şi reduce temperatura corpului în caz de febră.
Algocalminul se utilizează în:
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 ■ dureri acute severe postlezionale sau postoperatorii; colici; dureri de cauză tumorală; alte dureri 
severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate;

 ■ combaterea febrei, atunci când aceasta nu răspunde la alt tratament.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI ALGOCALMIN
Nu utilizaţi Algocalmin:

 ■ dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la metamizol sau la oricare dintre celelalte componente ale 
medicamentului;

 ■ dacă aveţi:
  antecedente alergice la derivaţii de pirazol, intoleranţă la antiinfl amatoare nesteroidiene 

(AINS);
  afecţiuni ale măduvei hematopoietice;
  antecedente de agranulocitoză;
  defi cit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, porfi rie hepatică acută.
  dacă sunteţi în primul sau în ultimul trimestru de sarcină.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Algocalmin:
  dacă suferiţi de urticarie, astm bronşic alergic, rinită alergică;
  dacă suferiţi de intoleranţă la alcool etilic (după ingestia unor cantităţi mici apar: strănut, 

lăcrimare, înroşirea pronunţată a feţei; intoleranţa la alcool etilic poate evidenţia existenţa unui 
astm la AINS);

Acest medicament poate determina fenomene alergice de tip anafi lactic, de exemplu agranulocitoză 
(scăderea numărului unor celule din sânge denumite granulocite) sau şoc.

Deoarece agranulocitoza apare în mod neaşteptat şi este independentă de doză sau de durata 
tratamentului, în cazul apariţiei febrei şi/sau infl amaţiei amigdalelor şi/sau ulceraţiilor în gură, trebuie să 
întrerupeţi imediat tratamentul şi să vă prezentaţi la medic; acesta vă va recomanda efectuarea de urgenţă a 
unui test al sângelui (hemograma). Continuarea administrării Algocalminului creşte riscul de deces.

În cazul tratamentului de lungă durată, medicul vă va recomanda periodic teste ale sângelui 
(hemograma).

În cazul pacienţilor cu risc crescut de şoc anafi lactic, medicamentul se va administra numai dacă medicul 
consideră absolut necesar şi sub strictă supraveghere medicală.

Utilizarea altor medicamente.
Vă rugăm să îi spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice 

alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, mai ales în următoarele cazuri:
 ■ alte medicamente cu efecte toxice asupra măduvei spinării; nu trebuie să luaţi Algocalmin împreună 

cu aceste medicamente;
 ■ captopril;
 ■ litiu;
 ■ metotrexat;
 ■ triamteren;
 ■ antihipertensive şi diuretice (cu excepţia furosemidului); Algocalminul poate să le modifi ce efectul;
 ■ ciclosporină; Algocalminul poate să scadă concentraţia în sânge a ciclosporinei, aceasta trebuind 

verifi cată în cazul utilizării concomitente a celor două medicamente.

Utilizarea Algocalminului cu alimente şi băuturi
Algocalminul se poate administra concomitent cu lichide.

Sarcina şi alăptarea
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări, înainte de a lua orice 

medicament. Nu trebuie să utilizaţi algocalmin dacă sunteţi în primul sau în ultimul semestru de sarcină, 
deoarece poate afecta copilul nenăscut. În trimestrul al doilea de sarcină, puteţi utiliza algocalmin numai 
la recomandarea medicului, dacă acesta consideră tratamentul absolut necesar, în doze cât mai mici şi pe o 
perioadă cât mai scurtă.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Administrat în dozele recomandate, Algocalminul nu are efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule 

sau de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Algocalminului
Acest medicament conţine zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la 
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unele categorii de glucide, vă rugăm să îl întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAŢI ALGOCALMINUL

Comprimatele se înghit întregi, de preferinţă după mese.
Adulţii şi copii cu vârsta de peste 15 ani
Doza recomandată este de 1-2 comprimate de algocalmin (500-1000 mg metamizol sodic) o dată.
La nevoie, se poate repeta până la cel mult de 4 ori pe zi. Doza în 24 de ore nu trebuie să depăşească 5 g 

metamizol sodic (aproximativ 70 mg/kg).

Copii cu vârsta sub 15 ani
La copii cu vârsta de sub 15 ani, nu se administrează metamizol sodic sub formă de comprimate.

Pacienţii cu insufi cienţă renală sau hepatică
Dacă aveţi insufi cienţă renală sau hepatică şi utilizaţi Algocalmin la nevoie, nu trebuie să reduceţi doza. 

Nu utilizaţi timp îndelungat Algocalmin.

Vârstnici
La pacienţii vârstnici sau cu stare generală alterată este necesară administrarea celor mai mici doze.

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Algocalmin
Dacă aţi utilizat mai mult Algocalmin decât doza recomandată, adresaţi-vă imediat medicului sau 

mergeţi la departamentul de primire urgenţe al celui mai apropiat spital. Intoxicaţia acută se manifestă cu 
tulburări gastro-intestinale (greaţă, dureri abdominale), afectarea funcţiei renale şi – rar – simptome la nivelul 
sistemului nervos central (ameţeli, somnolenţă, comă, convulsii), scăderea tensiunii arteriale până la şoc şi 
tulburări de ritm cardiac (bătăi accelerate ale inimii). După administrarea de doze foarte mari, eliminarea unui 
metabolit netoxic (acid rubazonic) poate determina colorarea în roşu a urinei.

Dacă uitaţi să utilizaţi Algocalmin
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Algocalmin
Algocalminul se utilizează numai la nevoie. Puteţi opri tratamentul imediat ce vă simţiţi bine.
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 

sau farmacistului.

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Algocalminul poate determina reacţii adverse, cu toate că acestea nu apar la 
toate persoanele.

Reacţiile adverse sunt clasifi cate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie:
 ■ foarte frecvente (apar la mai mult de 1 din 10 persoane);
 ■ frecvente (apar la mai puţin de 1 din 10 persoane);
 ■ mai puţin frecvente (apar la mai puţin de 1 din 100 persoane);
 ■ rare (apar la mai puţin de 1 din 1000 persoane);
 ■ foarte rare (apar la mai puţin de 1 din 10000 persoane);
 ■ cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi  estimată din datele disponibile).

Rare
Leucopenie (scăderea numărului celulelor albe din sânge)
Reacţii anafi lactice – lipsa de aer, chiar oprirea respiraţiei prin spasm al bronhiilor şi edem la nivelul 

gâtului, scăderea tensiunii arteriale mergând până la colaps, urticarie; reacţii anafi lactoide – lipsa respiraţiei 
(prin spasm al bronhiilor şi edem laringian) şi/sau colaps.

Foarte rare
Agranulocitoză (scăderea numărului unor celule din sânge, denumite granulocite), trombocitopenie 

(scăderea numărului de plachete din sânge). Principalele manifestări în caz de agranulocitoză sunt: febra, 
durerile faringiene, ulcerele bucale dureroase, ulcerele anale, scăderea impulsului imun, predispoziţia la 
infecţii bacteriene. Hemograma prezintă dispariţia aproape completă a granulocitelor, în timp ce măduva 
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osoasă hematogenă prezintă blocarea maturării în stadiul promielocitar.
Apariţia acestor manifestări impune întreruperea imediată a tratamentului cu metamizol sodic.
Insufi cienţa renală acută (o incapacitate a rinichilor de a funcţiona normal apărută recent) sau nefrită 

interstiţială (o infl amare a rinichilor), însoţită uneori de un sindrom nefrotic, cu prezenţa în cantitate anormală 
a proteinelor din urină.

Cu frecvenţă necunoscută
Apariţia crizelor de astm a fost observată la pacienţi cu astm la AINS.
Pot să apară: urticarie, erupţii meculopapuloase şi cazuri izolate de sindrom Lyell (erupţii buloase pe 

piele) sau sindrom Stevens-Johnson (leziuni pe piele sau mucoase).
Dacă vreuna din reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată 

în acest prospect, vă rugăm să îi spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ALGOCALMINUL

Nu utilizaţi algocalmin după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajare sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi 
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului.

6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ce conţine Algocalminul

 ■ Substanţa activă este metamizol sodic. Fiecare comprimat conţine metamizol sodic 500 mg sub formă 
de metamizol sodic monohidrat.

 ■ Celelalte componente sunt: zahăr, amidon de porumb, stearat de magneziu.
Cum arată Algocalminul şi conţinutul ambalajului
Algocalminul se prezintă sub formă de comprimate neacoperite, în formă de discuri, de culoare albă sau 

slab-gălbuie, având gravată pe una din feţe litera „N”.
Este disponibil în cutii cu unul, două sau trei blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate.

 Paracetamol 500mg
Comprimate 500 mg, paracetamol (acetominofen) SOLACIUM

Compoziţie:
Un comprimat conţine paracetamol 500 mg şi excipienţi: amidon de porumb, dioxid de siliciu coloidal 

anhidru, povidonă K30, talc purifi cat, stearat de magneziu.

Grupă farmacoterapeutică:
Alte analgezice, antipiretice, anilide (inclusiv combinaţii), codul ATC: N02BE01

Indicaţii terapeutice:
Durere uşoară şi medie (tratament simptomatic).
Febră (tratament simptomatic).

Contraindicaţii:
Paracetamolul este contraindicat în insufi cienţă renală sau hepatică severă, defi cit de glucozo-6-fosfat-

dehidrogenază, alergie specifi că sau hipersensibilitate la paracetamol, acid acetilsalicilic sau excipienţi. 
Paracetamolul este contraindicat în durerile intense, în special în cele de origine viscerală sau durerile 
reumatice.

Copii cu vârsta sub 6 ani, datorită formei terapeutice.

Precauţii:
Prudenţă în alcoolism. Se impune prudenţă în caz de insufi cienţă hepatică sau alcoolism cronic. Riscul 

supradozajului este mai mare la pacienţii cu ciroză hepatică nonalcoolică. În eventualitatea unui supradozaj, 
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se recomandă ca pacientul să se adreseze medicului, chiar dacă este asimptomatic, datorită riscului întârziat 
de afectare hepatică severă.

Tratamentul va avea o durată pe cât posibil de scurtă. În general, administrarea nu trebuie să dureze 
peste 5 zile, decât cu aviz medical.

Deşi nu s-a putut pune în evidenţă o alergie încrucişată cu derivaţii acidului acetil salicilic, anumiţi 
bolnavi sensibili la acidul acetilsalicilic au prezentat reacţii bronhospastice la administrarea paracetamolului. 
Pentru a evita supradozajul, trebuie să se verifi ce absenţa paracetamolului în alte medicamente administrate 
concomitent.

În cazul insufi cienţei renale severe, intervalul dintre prizele de paracetamol va fi  de minimum 8 ore. 
Este necesară monitorizarea funcţiilor hepatice în cazul tratamentului de lungă durată şi cu doze mari la 
pacienţii cu leziuni hepatice preexistente.

Copii
Trebuie utilizate formele farmaceutice şi dozele recomandate fi ecărei vârste.
Vârstnici
Nu sunt probleme specifi ce vârstei.

Interacţiuni:
Alcoolul (consum cronic), medicamentele inductoare enzimatice şi cele hepatotoxice cresc riscul afectării 

hepatice al dozelor mari sau al tratamentului prelungit cu paracetamol. Tratamentul cronic cu barbiturice 
sau primidonă reduce efectul paracetamolului. Dozele mari de paracetamol cresc efectul anticoagulantelor 
cumarinice, probabil prin reducerea sintezei hepatice de profactori ai coagulării; în cazul administrării dozelor 
mari de paracetamol (peste 2 g pe zi) pe perioade lungi, este necesară monitorizarea timpului de protrombină; 
nu este necesar în cazul tratamentului ocazional sau al celui cronic cu doze mici. Asocierea paracetamolului 
cu salicilaţi sau antiinfl amatoare nesteroidiene, pe termen lung şi la doze mari, creşteri de nefropatie, necroză 
papilară renală, cancer de rinichi şi vezică urinară. Asocierea paracetamol-salicilaţi trebuie administrată pe 
termen scurt; difl unisalul creşte cu 50% concentraţia plasmatică a paracetamolului şi măreşte, astfel, riscul 
hepatotoxicităţii acestuia. Pot să apară valori fals scăzute ale testului pentru glicemie prin metoda oxidaze/
peroxidaze, o creştere falsă a valorilor acidului uric seric determinat prin testul fosfatungstic. Creşterile 
bilirubinei serice, ale timpului de protombină şi ale activităţii lactatdehidrogenazei şi transaminazelor serice 
evidenţiază afectarea toxică hepatică şi apar în special la doze mai mari de 8 g/zi sau administrare pe termen 
lung a unor doze de paracetamol mai mari de 3 g/zi.

Metoclopramidul sau domperidona  potenţează absorbţia paracetamolului.
Colestriamina poate scădea viteza de absorbţie a paracetamolului.
Paracetamolul creşte concentraţia plasmatică a cloramfenicolului.

Atenţionări speciale:
Sarcina şi alăptarea
Deşi nu există dovezi în ceea ce priveşte un posibil efect teratogen al paracetamolului, se va evita 

administrarea acestuia pe timpul sarcinii, mai ales în primele trei luni de sarcină. Paracetamolul se excretă în 
laptele matern. Comprimatele de paracetamol se pot administra pe toată durata alăptării la doze terapeutice 
pe termen scurt.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Nu se modifi că capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze şi mod de administrare:
Adulţi şi copii de peste 15 ani: 1-2 comprimate (500 mg-1 g); la nevoie, se poate repeta la 4 ore, fără a se 

depăşi 8 comprimate (4 g) pentru 24 de ore în tratamentul scurt şi 2,5 g pentru 24 de ore în cel pe termen lung.
6-15 ani: 1/2 - 1 comprimat de 3-4 ori, fără a depăşi 2 g în 24 de ore;
Copii sub 6 ani: se contraindică, datorită formei farmaceutice.
În caz de insufi cienţă renală cu clearance-ul creatininei mai mic de 10ml/min., intervalul între doze 

trebuie să fi e de cel puţin 8 ore.
Se recomandă ingestia produsului cu o cantitate sufi cientă de lichid (aproximativ 200 ml la adulţi, dacă 

este posibil).
Este necesar consultul medical în cursul tratamentului dacă: durerea tratată, în special cea artritică, 

persistă mai mult de 10 zile la adulţi sau 50 de zile la copii, febra persistă mai mult de 3 zile şi simptomatologia 
se agravează, sau dacă, administrat în faringită severă, aceasta persistă mai mult de 2 zile şi este însoţită sau 
este urmată de febră, cefalee, rash, greaţă sau vărsături.

Se va evita consumul de băuturi alcoolice în cursul tratamentului.
Respectarea unui anumit interval de administrare evită fl uctuaţiile de intensitate a durerii sau febrei.
Asocierea cu antiinfl amatoarele nesteroidiene se va face la doze adaptate şi se va evita administrarea 
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pe termen lung.

Reacţii adverse:
Pot să apară rar reacţii alergice (rash cutanat, parestezii sau prurit), trombocitopenie (în general 

asimptomatică, rar sângerări sau hematoame), agranulocitoză (faringită şi febră, neaşteptat), dermatită, 
hepatită (icter conjunctival sau tegumentar), colică renală (algie lombară puternică apărută brusc), insufi cienţă 
renală (oligo-anurie), piurie sterilă.

La doze mari şi tratament prelungit, paracetamolul poate produce afectarea funcţiei renale până la 
insufi cienţă renală cronică (nefropatie caracteristică analgezicelor), în special la persoane cu afectare preexistenă 
a rinichiului.

Supradozaj:
Intoxicaţia acută se manifestă cu tulburări gastro-intestinale (diaree, pierderea apetitului, greaţă, 

vărsături, crampe sau dureri abdominale), transpiraţii intense. Simptomatologia poate să apară la 6-14 ore 
după ingestia supradozei şi poate să dureze aproximativ 24 de ore.

Dozele mai mari de 10 g la adulţi şi 150 mg/kg corp la copil pot provoca citoliză hepatică cu necroză 
ireversibilă. Simptomatologia apare după 24-48 de ore de la ingestia produsului, devenind mai gravă după 
2-7 zile, odată cu instalarea insufi cienţei hepatice. În timp, se dezvoltă encefalopatia hepatică (cu tulburări 
mintale, stare de confuzie, agitaţie, stupoare), convulsii, depresie respiratorie, comă, edem cerebral, tulburări 
de coagulare, hemoragie digestivă, coagulare intravasculară diseminată, hipoglicemie, acidoză metabolică şi 
colaps cardiovascular.

Odată cu leziunile toxice hepatice, paracetamolul poate produce necroză tubulară renală sau chiar 
insufi cienţă renală.

Tratamentul supradozajului se instituie urgent, chiar dacă manifestările sunt minore. Pentru reducerea 
absorbţiei, se va face evacuarea conţinutului gastric prin provocarea vărsăturilor şi lavaj gastric, folosindu-se 
soluţii cu cărbune activ; se administrează oral şi intravenos N-acetilcisteină.

Pentru accelerarea eliminării, se foloseşte la nevoie hemodializa, hemoperfuzia sau dializa peritoneală. 
Trebuie monitorizate funcţiile hepatice (TGO, TGP), timpul de protrombină şi bilirubină, funcţiile renale şi 
cardiace.

Tratamentul de susţinere trebuie să menţină echilibrul hidro-electrolitic şi glicemia şi, la nevoie, se 
administrează fi tomenadionă plasmă, factori ai coagulării.

Păstrare:
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj (după EXP).
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajare sau a reziduurilor menajere.
Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor 

ajuta la protejarea mediului.

Ambalaj:
Cutie cu două blistere a câte 6 comprimate.

 Acid acetilsalicilic 500mg SOLACIUM tamponat
comprimate 500mg, Acid acetilsalicilic

Compoziţie
Un comprimat conţine acid acetilsalicilic 500 mg, carbonat de calciu 250 mg şi excipienţi: amidon de 

porumb, povidonă, talc, dioxid de siliciu coloidal anhidru.
Grupă farmacoterapeutică: alte analgezice şi  antipiretice, acid salicilic şi derivaţi.

Indicaţii terapeutice:
Ca analgezic şi antipiretic:

 ■ combaterea durerilor de intensitate slabă sau moderată, în cefalee, mialgii, dureri reumatice articulare 
şi periarticulare, nevralgii, dureri dentare, dismenoree;
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 ■ combaterea febrei.

Ca antiinfl amator:
 ■ combaterea fenomenelor infl amatorii în reumatismul poliarticular acut;
 ■ atenuarea infl amaţiei articulare în poliartrita reumatoidă.

Contraindicaţii:
 ■ hipersensibilitate la acidul acetilsalicilic, la alte antiinfl amatoare nesteroidiene sau la oricare dintre 

excipienţii medicamentului;
 ■ ulcer gastric sau duodenal activ;
 ■ diateză hemoragică;
 ■ antecedente de astm bronşic, indus de administrarea salicilaţilor sau a substanţelor cu acţiune 

similară, în special antiinfl amatoare nesteroidiene;
 ■ ultimul trimestru de sarcină;
 ■ insufi cienţă hepatică gravă;
 ■ insufi cienţă renală gravă;
 ■ insufi cienţă cardiacă necompensată.

Precauţii:
Medicamentele care conţin acid acetilsalicilic se pot administra la copii sub 12 ani, care nu au afecţiuni 

virale, numai la recomandarea medicului, datorită posibilităţii apariţiei sindromului Reye, o boală rară, dar 
gravă.

Interacţiuni:
Asocierea următoarelor medicamente cu acidul acetil salicilic impune prudenţă sau este contraindicată:

 ■ alte infl amatoare nesteroidiene – risc de ulceraţii şi hemoragii digestive;
 ■ corticosteroizi – risc de ulceraţii şi hemoragii digestive;
 ■ anticoagulante orale, heparine, ticlopidină şi alte antiagregate plachetare, streptokinază şi alte 

trombolitice, pentoxifi lină; deoarece creşte riscul hemoragic, este necesară prudenţă şi controlul 
parametrilor de coagulare şi a timpului de sângerare;

 ■ matrotrexat; asocierea este indicată absolut sau relativ (pentru dozele de metrotrexat > 15 mg 
săptămână), deoarece toxicitatea hematologică a metrotrexatului este favorizată (prin mecanism 
farmacocinetic);

 ■ inhibitori ai enzimei de conversie a  angiotensinei – risc de insufi cienţă renală acută;
 ■ interferon alfa; acidul acetilsalicilic poate inhiba acţiunea interferonului;
 ■ litiu – creşte concentraţia plasmatică a acestuia, cu risc toxic;
 ■ diuretice – acidul acetilsalicilic poate să scadă efi cacitatea diureticelor;
 ■ uricozurice (de exemplu, probenecid), datorită scăderii efectului uricozuric; se recomandă utilizarea 

altui analgezic;
 ■ antidiabetice orale; creşte efectul antidiabeticelor orale: sunt necesare informarea pacientului şi 

controlul mai frecvent al glicemiei.

Atenţionări speciale:
Folosirea acidului acetilsalicilic impune prudenţă în următoarele situaţii clinice:

 ■ pacienţii cu teren alergic; în caz de astm bronşic şi alte bronhopneumopatii obstructive cronice, alergie 
la polen, rinită alergică, reacţii alergice la alte medicamente, tratamentul se face sub supraveghere 
medicală;

 ■  episoade de ulcer gastro-duodenal activ în antecedente;
 ■  afecţiuni cu risc hemoragic, meno-, metroragii;
 ■  insufi cienţă renală sau hepatică – risc de creştere a toxicităţii prin acumulare;
 ■  dispozitive intrauterine;
 ■  defi cit congenital de glocozo-6-fosfat-dehidrogenază.

Acidul acetilsalicilic, în doze mari, scade eliminarea acidului uric, de aceea trebuie evitat la pacienţii cu 
gută.

Insufi cienţă hepatică şi renală
În cazul tratamentului prelungit cu acid acetilsalicilic, este necesar controlul funcţiilor hepatice şi renale.

Sarcina şi alăptarea
Acidul acetilsalicilic s-a dovedit teratogen în studii experimentale, la animale de laborator. Studiile 

epidemiologice la femeia însărcinată nu au evidenţiat efecte teratogene şi fetotoxice, în condiţiile administrării 
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în primele 2 trimestre de sarcină, dar experienţa este limitată pentru utilizarea cronică de doze mari. Folosirea 
în ultimul trimestru de sarcină a fost asociată cu toxicitate cardio-pulmonară şi renală la făt, închiderea 
prematură a canalului arterial, întârzierea şi prelungirea travaliului (pentru dozele mari de acid acetil salicilic) 
şi creşterea frecvenţei accidentelor hemoragice (inclusiv pentru dozele mici).

În primele două trimestre de sarcină se poate administra acid acetilsalicilic, dar numai la indicaţia 
medicului; se recomandă evitarea tratamentului cronic cu doze > 150nmg pe zi. În ultimul trimestru de sarcină, 
acidul acetilsalicilic este contraindicat (cu excepţia utilizării punctuale pentru anumite indicaţii cardiologice şi 
obstetricale foarte limitate).

Deoarece acidul acetilsalicilic se excretă în laptele matern, folosirea în timpul alăptării trebuie evitată 
sau alăptarea se întrerupe, în funcţie de raportul risc terapeutic/benefi ciu potenţial la sugar.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Acidul acetilsalicilic tamponat nu infl uenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze şi mod de administrare:
Comprimatele se înghit întregi, cu o cantitate sufi cientă de apă, de preferinţă după mese.

Adulţi
Pentru efectul analgezic şi antipiretic, se administrează un comprimat Acid acetilsalicilic tamponat (500 

mg acid acetilsalicilic), repetând, în funcţie de necesităţi, la intervale de 4 ore.
Pentru efectul antiinfl amator, se administrează 6-8 comprimate Acid acetilsalicilic tamponat (3-4g acid 

acetilsalicilic) pe zi, în administrare fracţionată, la intervale de 6 ore.

Copii cu vârsta sub 12 ani
Administrarea pentru efectele analgezice şi antipiretice din cadrul afecţiunilor virale se face la indicaţia 

medicului şi sub strictă supraveghere.

Copii cu vârsta peste 12 ani
Pentru efectul analgezic şi antipiretic, se administrează câte 1/2 comprimat Acid acetilsalicilic tamponat 

(250 mg acid acetilsalicilic), repetând, în funcţie de necesităţi, la intervale de 4-8 ore.
Pentru efectul antiinfl amator în reumatismul poliarticular acut, se administrează 85-100mg/kg şi zi 

(fără a depăşi 3g pe zi), fracţionat, la intervale de 4-6 ore, timp de 20-30 de zile; în continuare se administrează 
2/3 din doza de atac, 10-20 zile, apoi 1/2 - 1/3, alte 30-40 de zile.

Reacţii adverse:
Dozele mici de acid acetil salicilic sunt, de regulă, bine suportate.
Au fost semnalate sângerări diverse – hematemeză, melenă, hemoragii digestive oculte (eventual cu 

anemie feriprivă), epistaxis, gingivoragii, purpură. Riscul hemoragic chirurgical este crescut. Favorizarea 
hemoragiilor se menţine timp de 4-8 zile după oprirea administrării acidului acetilsalicilic.

Fenomenele de iritaţie gastrică (dureri abdominale, pirozis, greaţă, vărsături) sunt rare, dacă tratamentul 
se face corect. Au fost raportate cazuri de activare a ulcerului gastro-duodenal.

Sunt posibile reacţii alergice, manifestate îndeosebi prin urticarie, edeme, rareori astm bronşic sau 
reacţii anafi lactice.

Au fost semnalate complicaţii infecţioase, inclusiv sindromul Reye (encefalopatie şi afectare hepatică), 
la copiii trataţi cu acid acetilsalicilic în scop analgezic şi anafi lactic.

Supradozaj:
Semnele şi simptomele pot varia în funcţie de gravitatea supradozajului.

 ■ moderat: tulburări de auz, cefalee, vertij, greaţă, care se pot remite prin scăderea dozei;
 ■ grav: febră, hiperventilaţie, cetoacidoză, alcaloză respiratorie, acidoză metabolică, comă, colaps, 

insufi cienţă respiratorie, hipoglicemie marcată.
În caz de supradozaj, pacientul trebuie internat rapid într-o unitate de terapie intensivă, se va efectua 

lavaj gastric, evaluarea echilibrului acido-bazic, diureză alcalină forţată, iar, dacă este necesar, se va efectua 
hemodializă sau dializă peritoneală. În general, tratamentul trebuie să fi e simptomatic şi de susţinere a 
funcţiilor vitale.

Păstrare:
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
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Ambalaj:
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 8 comprimate.
Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a câte 8 comprimate.

1. Adulţii pot lua una sau două pastile o dată.   
2. Combate febra.       
3. Conţine zahăr.       
4. De obicei, tratamentul nu trebuie să dureze mai mult de 5 zile. 
5. Face parte din grupa farmaceutică a analgezicelor.  
6. Nu e recomandat copiilor mai mici de 6 ani.   
7. O cutie conţine 2 blistere.     
8. Pastila se bea cu multă apă, de regulă, după mese.  
9. Poate cauza reacţii alergice.     
10. Un blister conţine 6 pastile.     

B. Citiţi regulamentul jocului de Scrabble. Alegeţi varianta corectă. 
Timp de lucru: 5 minute

SCRABBLE
- regulament -

Introducere
Scrabble este un joc de litere între doi sau mai mulţi jucători (numărul 

jucătorilor este nelimitat la unele genuri de partidă). De regulă, scopul unui 
jucător este realizarea unui punctaj cât mai mare, prin plasarea pe o tablă de 
joc a diverse cuvinte, cu ajutorul unor jetoane marcate cu litere.

Din anul 1931, când jocul a fost inventat de americanul Alfred Butts, 
Scrabble a evoluat de la un joc distractiv spre un sport competiţional. Acest 
regulament se referă la jocul competiţional, practicat în întrecerile ofi ciale, 
organizate sub egida Federaţiei Române de Scrabble, sau a unor organisme 
internaţionale la care F.R. Scrabble este afi liată sau pe care le acceptă ca 
autorităţi în domeniu. Regulamentul de mai jos este recomandat tuturor 
practicanţilor jocului Scrabble.

Recuzita jocului
Un joc de scrabble se compune din:

 ■ O tablă de joc (de lemn, carton, plastic etc.) pe care este desenat un careu de 15 x 15 pătrăţele, fi ecare 
pătrăţel având latura de aproximativ 2 cm. Liniile şi coloanele tablei sunt marcate pe margini astfel:

  Liniile sunt marcate pe marginea din stânga, cu litere de tipar, de la „a” la „o”, începând de sus 
în jos, în ordine alfabetică;

  Coloanele sunt marcate pe marginea de sus, cu numere de la 1 la 15, de la stânga la dreapta.
Unele dintre pătrăţelele tablei sunt marcate distinct (colorate). Acestea indică multiplicarea valorii 

literelor sau a cuvintelor aşezate pe ele, conform explicaţiilor din fi gură. Dacă un cuvânt acoperă două sau 
mai multe astfel de pătrăţele, proprietăţile lor se cumulează; de exemplu, o literă poate fi  dublată şi întregul 
cuvânt triplat de două ori (adică multiplicat cu 9). Multiplicarea unei litere sau a unui cuvânt se face numai 
atunci când litera se plasează pe pătrăţelul respectiv şi ea operează asupra tuturor cuvintelor formate cu acea 
literă, la acea depunere. 

 ■ Un set de 100 jetoane (de lemn, carton, plastic etc.) care să se suprapună peste pătrăţelele tablei. 
Aceste jetoane au înscrisă pe o parte o literă din alfabet (cu caractere mari, de tipar), fi ecare literă având 
în partea din dreapta-jos un număr care îi indică valoarea. Două dintre jetoane - numite jokeri - sunt 
nescrise (sau au un simbol caracteristic, ex., putând fi  folosite ca reprezentând oricare literă din set 
sau literele K, Q, Y si W. Valoarea jokerului (jetonul alb sau marcat cu „”) este zero. După ce jokerul a 
fost plasat pe tablă ca reprezentând o literă, semnifi caţia lui nu se mai schimbă până la sfârşitul jocului. 
Jokerul are aceleaşi proprietăţi ca şi celelalte litere. 

 ■ Un săculeţ opac din pânză pentru păstrarea şi extragerea literelor.
 ■ Două suporturi pe care se etalează literele. Pe un suport trebuie să poată fi  manevrate uşor 7 litere. 

Construcţia suportului trebuie să permită ca partenerul să poată observa câte litere sunt plasate pe el. 
 ■ Ceas de control tip şah.

Reguli generale
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În timpul jocului, cuvintele se pot forma şi lega între ele astfel:
 ■ prin lungire, adăugând una sau mai multe litere în faţă sau/şi în urma unui cuvânt afl at deja pe tablă; 
 ■ prin intersectare, formând un cuvânt (orizontal sau vertical) care să se încrucişeze cu un altul afl at 

deja pe tablă; 
 ■ prin alipire; 
 ■ prin metode combinate ale celor de mai sus.

Reguli fundamentale
 ■ Primul cuvânt, care se depune pe tabla goală, trebuie să fi e format din cel puţin 2 litere şi cel mult 7 

litere şi trebuie să treacă prin pătrăţelul din centrul tablei (h8).
 ■ La o depunere se pot plasa pe tablă între una şi 7 litere, cu excepţia primei depuneri (vezi regula de 

mai sus). În nici un caz, nici măcar la problemele de compunere, nu se admite plasarea pe tablă a mai 
mult de 7 litere la o depunere.

 ■ Toate literele utilizate în cadrul unei depuneri se plasează numai orizontal (de la stânga la dreapta) 
sau numai vertical (de sus în jos), pe o singură linie sau coloană.

 ■ Nu se pot depune cuvinte izolate, care să nu aibă legătură cu un alt cuvânt de pe tablă. Toate literele 
unei depuneri trebuie să fi e legate între ele (eventual, prin alte litere de pe tablă).
Punctajul unei depuneri se calculează însumând valorile literelor componente ale cuvântului format 

(ţinând cont de multiplicarea cuvântului, dacă este cazul). Se adaugă şi punctajul cuvintelor adiacente nou 
formate, care se calculează la fel ca si pentru cuvântul principal. Dacă, în cadrul unei depuneri, se plasează 
toate cele 7 litere, la calcularea punctajului se adaugă o primă de 50 de puncte (depunere - scrabble)

(după www.csimpetus.ro)
1. Tabla de Scrabble poate fi  

a. numai din carton.
b. numai din carton sau plastic.
c. din diverse tipuri de materiale.

2. Coloanele sunt marcate cu
a. numere. 
b. litere de mână.
c. litere de tipar.

3. Pătrăţelele colorate multiplică
a. valoare literei.
b. valoare cuvântului.
c. valoare literei şi valoarea cuvântului.

4. Pe tabla de joc, jokerul 
a. se comportă la fel cu celelalte litere.
b. dublează valoarea cuvântului.
c. poate fi  folosit în locul oricărei litere.

5. Cuvintele nu se pot forma prin 
a. alipire.
b. intersectare pe diagonală.
c. prelungirea unui cuvânt existent.

6. Centrul tablei este pătrăţelul
a. H8.
b. I9.
c. G8.

7. Jucătorului îi este interzis 
a. să pună pe tablă o singură literă.
b. să înceapă jocul din colţul dreapta sus al tablei.  
c. să pună pe tablă un cuvânt mai lung de 7 litere.

8. În cazul cuvintelor formate prin alăturare, punctajul se calculează 
a. la fel ca pentru celelalte cuvinte.
b. însumând doar valoarea literelor alipite.
c. însumând valoarea literelor alipite + punctele bonus.
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1.9.2.2.2.3. Frunzărire
A. Citiţi textul următor, apoi puneţi ideile de sub el în ordinea în care ele apar în text. Timp de lucru: 

10 minute.

Povestea coloniei americane Transylvania

În interacţiunile turiştilor străini cu românii, sunt doar câteva 
repere cunoscute la care aceştia apelează pentru a identifi ca România 
interlocutorului: Hagi, Nadia Comăneci, Ilie Năstase. Chiar dacă nu vor 
recunoaşte toate aceste nume, mulţi americani au auzit de Transilvania 
(despre care cred, de multe ori, că este o ţară distinctă) şi despre mitul lui 
Dracula. Însă puţină lume cunoaşte povestea Transylvaniei din SUA, o 
colonie ce a existat pe teritoriul american pentru doar 18 luni, între anii 
1775 şi 1776.

Cum a luat fi inţă Transylvania
Un specialist în drept, originar din Virginia, Richard Henderson, 

este personajul-cheie al acestei poveşti. După o carieră de succes ca şerif, 
el a fost numit, în 1768, judecător la curtea de apel a Carolinei de Nord, 
poziţie pe care a deţinut-o până la dizolvarea acesteia, în 1773. Henderson 
a fondat în 1774 compania Louisa, cu scopul de a cumpăra, de la triburile indiene, un teritoriu mare, pe care 
să poată întemeia o colonie proprie. A reorganizat compania pe 6 ianuarie 1775, adăugând noi membri în 
componenţa sa şi redenumind-o Transylvania Company. Cu această ocazie, Henderson a ajuns la un acord cu 
ceilalţi acţionari în privinţa guvernării noului teritoriu, odată achiziţionat.

În ciuda faptului că guvernatorului statului Carolina de Nord i-a interzis să negocieze fără mandat 
cu triburile Cherokee din zonă, Henderson a insistat şi a semnat, în cele din urmă, un tratat cu aceştia, la 
Sycamore Shoals, pe data de 17 martie 1775. Ca urmare a acestui acord, indienii Cherokee cedau, pentru aur, 
argint şi bunuri în valoare de 10.000 de lire sterline, o întindere de 81.000 de kilometri pătraţi, care devenea 
noua colonie Transylvania. Spre comparaţie, regiunea omonimă din România acoperă 99.837 de kilometri 
pătraţi.

Teritoriul coloniei de atunci este cuprins astăzi, în bună măsură, în statul Kentucky şi în zona de nord 
şi de centru a statului Tennessee. Chiar dacă preţul plătit a fost mic, tranzacţia este considerată de către unii 
istorici una dintre cele mai corecte înţelegeri agreate de colonişti în relaţiile cu amerindienii.

Transylvania, a 14-a colonie americană?
Henderson nu a aşteptat mult şi a ţinut, pe 23 martie, prima adunare generală în noul teritoriu, în 

noua capitală Boonesborough (numită după Daniel Boone, cel care a negociat cu indienii Cherokee cedarea 
teritoriului). El le-a cerut delegaţilor, în discursul său inaugural, să elaboreze legi care să atragă populaţie pe 
noul teritoriu şi care să îi încurajeze pe nou-veniţi să respecte autoritatea conducerii coloniei Transylvania. 
Pentru ca noua colonie să fi e recunoscută de către Congres, reprezentanţii companiei au decis ca sistemul de 
guvernământ al Transylvaniei să fi e unul democratic, în care cei opt proprietari ar fi  avut, totuşi, drept de veto.

Viziunea lui Henderson a fost expusă într-un discurs, pe 23 mai 1775, în faţa delegaţilor reprezentând 
patru forturi, cărora le-a prezentat Transylvania ca „un imperiu al libertăţii”. Legislatura Transylvaniei, 
convenită pe 23 mai, este considerată de istorici primul corp legislativ format de cetăţeni americani nesupuşi 
Coroanei britanice.

Proprietarii noului teritoriu au ales, pe 25 septembrie, un reprezentant care să pledeze în faţa Congresului 
pentru recunoaşterea Transylvaniei drept a 14-a colonie. Efortul lor a eşuat însă, Congresul refuzând să 
recunoască Transylvania, atâta timp atât Virginia şi Carolina de Nord aveau pretenţii asupra unor părţi din 
teritoriul său.

Pe 9 noiembrie 1775, legislatura statului Virginia a anulat tratatul de la Sycamore Shoals, motivându-şi 
decizia prin argumentul că o parte a teritoriului Transylvaniei îi aparţinea. Nici Carolina de Nord nu a văzut cu 
ochi buni independenţa Transylvaniei, proclamându-şi jurisdicţia asupra altei părţi din teritoriul noii colonii.

Încercarea lui Henderson a picat într-unul din cele mai proaste momente: în ajunul revoluţiei americane. 
În acele vremuri, când coloniile erau din ce în ce mai puţin dispuse să cedeze pretenţiilor Marii Britanii, era 
puţin probabil ca acestea să accepte pretenţiile unui cuceritor neautorizat, precum Henderson.

Chiar dacă Transylvania a pierdut teritoriul reclamat de cele două state, acestea au despăgubit 
proprietarii companiei cu câte 200.000 de acri de pământ (circa 810 kilometri pătraţi). Suprafaţa de 400.000 de 
acri (aproximativ 1.600 de kilometri pătraţi) reprezenta doar o mică porţiune din suprafaţa deţinută iniţial de 
Transylvania (2%). O parte din acest teritoriu constituie azi comitatul Henderson, parte a statului Kentucky, 
iar o altă parte reprezintă comitatul Transylvania, parte a statului Carolina de Nord. Transylvania de azi este 
supranumită de către localnici «tărâmul cascadelor», pentru că, pe teritoriul său, pot fi  găsite peste 250 de 
cataracte, printre care şi Cascada Whitewater, una dintre cele mai mari căderi de apă din estul SUA.
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De ce „Transylvania”?
Numele coloniei visate de Henderson, ca şi în cazul regiunii Transilvania din România, vine din latină: 

trans înseamnă „peste”, iar silvam este forma în acuzativ a singularului de la silva, ce înseamnă „pădure”. Prin 
urmare, numele acesta reprezintă regiunea afl ată „dincolo de pădure”.

Richard Henderson a studiat dreptul, fi ind admis în barou în 1763. De formaţie umanistă, el era un bun 
cunoscător al istoriei şi al limbii latine, fi indu-i familiară, astfel, etimologia numelui regiunii din Europa de 
Est. Dacă în acea perioadă Transilvania era sub dominaţie habsburgică, în imaginaţia lui Henderson colonia 
Transylvania urma să fi e un tărâm al făgăduinţei, dincolo de pădurile munţilor Allegheny şi departe de 
dominaţia Coroanei Britanice.

În mod inedit, încercarea lui Henderson apare în jurnalele lui John Adams, unul din principalii artizani 
ai revoluţiei americane şi al doilea preşedinte al SUA. Cu toate acestea, în octombrie 1775, cu doar câteva luni 
înaintea declaraţiei de independenţă a SUA, acesta nota în jurnalul său că proprietarii Transylvaniei au noţiuni 
republicane şi scheme utopice, deţinând acel teritoriu fără acordul Coroanei sau al vreunei colonii.

Delegatul Transylvaniei în Congresul Continental, James Hogg, care avea misiunea de a obţine 
recunoaşterea teritoriului coloniei, menţiona, în ianuarie 1776, scepticismul lui Adams, care încerca să aducă 
relaţiile cu Marea Britanie pe un făgaş bun. Hogg relata că a fost avertizat de John Adams că recunoaşterea 
Transylvaniei de către Congres ar însemna protejarea unor oameni care au încălcat voinţa regelui, „confi rmând, 
astfel, spiritul independent de care suntem acuzaţi în fi ecare zi”. Transylvania a rămas, aşadar, doar un vis.

Transylvania nu a fost uitată
Deşi colonia Transylvania nu a dăinuit mult, existenţa sa nu a fost uitată de localnici. În Carolina de 

Nord, tranzacţia lui Henderson cu indienii Cherokee este reeditată în fi ecare an de către un grup de pasionaţi. 
Aceştia se costumează în ţinute specifi ce secolului al XVII-lea, incluzând muschete şi fl inte din perioada 
respectivă, pentru a reedita atmosfera din timpul coloniei Transylvania. Organizatorii acestui eveniment 
declară că retrăirea momentelor-cheie din istoria statului permite oamenilor să le memoreze mai uşor decât 
dacă le-ar citi într-o carte.

„Prin aceste puneri în scenă, facem oamenii să vorbească despre istoria noastră, asigurându-ne, astfel, 
că lumea nu o va uita. Ne bucurăm să vedem copii la aceste evenimente, pentru că ei vor duce mai departe 
povestea acestui loc generaţiilor viitoare”, a declarat, într-un ziar local, Chad Bogart, unul dintre organizatorii 
ceremoniei.

Povestea coloniei Transylvania nu e evocată în zilele noastre doar prin aceste evenimente. În statul 
Kentucky, există Universitatea Transylvania, fondată în 1780. Pentru cei ce nu cunosc originea numelui 
instituţiei de învăţământ, el este explicat pe pagina sa ofi cială: „numele nostru poate evoca imagini cu vampiri 
şi lilieci, însă Transylvania nu vine de la regiunea din România cunoscută datorită contelui Dracula, ci de la 
numele dat acestei regiuni de pionierii care au fondat-o în secolul al XVIII-lea”.

Chiar dacă a existat doar 18 luni, Transylvania şi-a lăsat amprenta asupra istoriei americane şi constituie 
şi astăzi o infl uenţă notabilă în Kentucky şi împrejurimi. Nu toţi americanii cunosc însă povestea acestui proiect 
îndrăzneţ din istoria SUA, Transylvania reprezentând, pentru ei, mai degrabă un loc îndepărtat, pentru vecie 
legat de Dracula. Astfel, nu ezitaţi să menţionaţi grandiosul proiect al lui Richard Henderson, în cazul în care 
sunteţi confruntat cu stereotipul Transilvaniei – ţară a vampirilor. Dărâmând aceste clişee, veţi reuşi totodată 
să scoateţi din umbra istoriei o iniţiativă notabilă a unui îndrăzneţ deschizător de drumuri.

(www.descoperă.ro)
a. În anul 1780, a fost întemeiată o universitate ce poartă numele fostei colonii Transylvania.

b. Teritoriul pe care a fost întemeiată colonia Transylvania a fost cumpărat de la indienii Cherokee.

c. Pe teritoriul actualului comitat Transylvania, se afl ă una dintre cele mai mari cascade din estul 
Statelor Unite.

d. Încercarea lui Richard Henderson de a întemeia o nouă colonie este consemnată în jurnalul celui 
de-al doilea preşedinte american J. Adams.

e. Legile Transylvaniei au fost elaborate de cetăţeni nesupuşi Imperiului Britanic.

f. În fi ecare an, în Carolina de Nord, se organizează o ceremonie în cadrul căreia se reeditează 
tratatul dintre Hendereson şi indienii Cherokee.

g. Carolina de Nord şi Virginia s-au opus independenţei coloniei Transylvania.  

h. Henderson a fondat compania Louisa deoarece voia să cumpere teren de la indieni.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



Procesul producerii de teste

257

1.9.2.3. Înţelegere după auz – tipuri de exerciţii - Nivel: C1/C2

1.9.2.3.1. Recunoaşterea imaginii corecte
A. Ascultaţi dialogurile următoare şi precizaţi ce obiecte au fost distruse în timpul furtunii din luna 

iulie. Alegeţi imaginea potrivită. 

1. Meteorologul

a. b. c.

2. Doamna Pop

a. b. c.

3. Domnul Andreica

a. b. c.

4. Ion Iancu

a. b. c.

5. Maria

a. b. c.
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6. Domnul Magdaş

a. b. c.

Textul înregistrat

Reporter: Care a fost viteza vântului în timpul furtunii de ieri după-masa?
Meteorolog: Ieri, în jurul orei 18, în oraşul Cluj-Napoca şi în împrejurimi, vântul sufl a cu o viteză de 

aproximativ 80 de km/h. În aceste condiţii, nu trebuie să ne mirăm că un stâlp de iluminat, de lângă semaforul 
din centru, a fost culcat la pământ. 

Ana: Cum arată grădina dumneavoastră după furtună?
Doamna Pop: Vijelia de ieri mi-a distrus straturile de legume şi fl orile. Nimic nu a rămas în picioare. 

Toată munca mea s-a dus pe apa sâmbetei. 

Funcţionar: Buna ziua! Cu ce vă pot ajuta?
Domnul Andreica: Bună ziua! Am venit să cer despăgubiri primăriei pentru că ieri, in timpul furtunii, 

un copac din Parcul Babeş a fost smuls din rădăcini şi a căzut peste capota maşinii mele, parcată regulamentar, 
lângă intrarea de la Sala Sporturilor. Vă rog să îmi spuneţi ce fel de formular trebuie să completez. 

Ionuţ Iancu: Tată, de ce eşti aşa supărat?
Ion Iancu: Cum să nu fi u supărat, când ştii cât am muncit la acoperişul cel nou. Încă nu îmi vine să cred 

că în mai puţin de 15 minute s-a ales praful de el.

Ana: Maria, unde te-a prins furtuna de ieri după-masă? 
Maria: Vai…eram în parc cu Alex. Când a început să plouă, am alergat spre staţia de autobuz, dar nu 

am apucat să ajungem acolo. Ne-am adăpostit la intrarea în Hotelul Napoca, dar, când am văzut că vântul se 
înteţeşte, am intrat în clădire. A fost groaznic. Vântul a rupt crengile copacilor, a îndoit caruselul şi a desprins 
tabla de pe copertină. 

Domnul Mureşan: De unde vii aşa supărat?
Domnul Magdaş: Am fost până la fi ică-mea. Ploaia de ieri a stricat aleea şi nu mai poate ajunge cu 

maşina bloc. Am fost să o ajut să îşi ducă cumpărăturile sus. Cred că, până se fac reparaţiile în zonă, va trebui 
să merg în fi ecare zi. 

1.9.2.3.2. Alegere multiplă (cu trei sau patru alternative de răspuns)
A. Ascultaţi un spot publicitar despre Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir (U.C.D.C.) şi alegeţi 

varianta corectă. 

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir

1. U.C.D.C. nu are sediu în
a. Bucureşti şi Constanţa.   c. Cluj şi Sibiu.
b. Piteşti şi Craiova.   d. Timişoara şi Braşov.

2. Dimitrie Cantemir este
a. întemeietorul U.C.D.C.   c. patronul U.C.D.C. 
b. managerul U.C.D.C.   d. fi nanţatorul U.C.D.C.

3. Campusul universităţii a fost construit în
a. 1,5 ani.     c. câteva secole.
b. un an.     d. aproximativ 1,5 ani.
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4. U.C.D.C. are
a. 10.000 de studenţi.   c. 5.000 de studenţi.
b. mai mult de 10.000 de studenţi.  d. mai puţin de 10. 000 de studenţi. 

5. U.C.D.C. este o instituţie 
a. nouă.     c. cu tradiţie.
b. de elită.    d. veche.

6. Licenţa de avocat se obţine absolvind cursurile Facultăţii 
a. de Drept.    c. de Ştiinţe Administrative.
b. de Ştiinţe Juridice.   d. de Ştiinţe Juridice şi Administrative.

7. Pentru a fi  economist într-o bancă comercială, trebuie să urmezi cursurile Facultăţii 
a. de Ştiinţe Economice.   c. de Finanţe, Bănci şi Contabilitate.
b. de Economie.    d. de Relaţii Economice Internaţionale.

8. Dimitrie Cantemir vorbea
a. şapte limbi străine.    c. două limbi străine.
b. şase limbi străine.     d. opt limbi străine.

9. U.C.D.C. nu dispune de
a. centru de cercetare.   c. centru de integrare europeană.
b. centru de testare.    d. centru de cooperări internaţionale.

Textul înregistrat
Portar: Cărturar român din opt…..
Dimitrie Cantemir: Caaanteemir!
Portar: Hai domn’e?! Şi anu’ naşterii?
Dimitrie Cantemir: 1673.
Portar: Şi ce cauţi aici noaptea?
Dimitrie Cantemir: Universitatea mea.
Voce masculină: Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir îţi propune paisprezece facultăţi. Te aşteptăm 

la Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Sibiu, Timişoara, Constanţa. Fii deştept! Fă o facultate! Alege Universitatea 
Creştină Dimitrie Cantemir. Aici se face carte!

Dimitrie Cantemir: Scrie de o sută de ori Cantemir.
Dimitrie Cantemir (voce schimbată): Ai de luat o hotărâre, nu-i aşa? Vrei să faci o facultate şi nu ştii 

pe care s-o alegi. Eu, Dimitrie Cantemir, sunt patronul spiritual al acestei universităţi. Vino cu mine în această 
aventură a cunoaşterii! Îţi voi spune, la început, povestea acestui campus universitar care îmi poartă numele. 
La câteva sute de ani după mine, eu născându-mă în 1673, prin Bucureşti s-au descoperit câteva ruine. Unii 
au făcut din ele cinematografe, magazine, restaurante, locuri de divertisment, … este cineva care a imaginat 
pe ruinele acestui loc degradat o universitate, un campus modern, la nivelul celor pe care le-am văzut şi eu 
prin ţările occidentale. Într-un an şi jumătate, s-a înfăptuit un miracol. Acum, învaţă aici aproape zece mii 
de studenţi. Numără-te şi tu printre ei! Fii deştept. Fă o facultate! … Cu o bază materială impresionantă, cu 
dotări corespunzătoare susţinerii unui demers ştiinţifi c şi didactic de calitate, cu un corp didactic de elită, 
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir este una dintre cele mai mari şi mai moderne instituţii de învăţământ 
superior din România. Şi eu am văzut la viaţa mea multe … în toată Europa. Hotărăşte-te! Alege ce facultate 
vrei să urmezi şi te aştept să intri în rândul studenţilor de elită. Vrei să devii procuror sau avocat, notar 
sau consilier juridic? Alege Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative! După patru ani, vei fi  pregătit 
să lucrezi în domeniul juridic, dar şi în cadrul administraţiei publice, în diplomaţie şi aşa mai departe. … 
Şi eu sunt diplomat, precum ştii. Vrei să fi i economist, să lucrezi în turism intern şi internaţional, în comerţ, 
bănci, societăţi de asigurări şi reasigurări, în administraţia publică, în marketing, desfacere şi managementul 
calităţii? Alege Facultatea de Management Turistic şi Comercial! ... Sau poate vrei să fi i economist, specialist 
în relaţii economice internaţionale, în fi rme de comerţ exterior, în bănci, agenţii, organisme guvernamentale, 
organizaţii internaţionale? Atunci alege Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale! … Dacă vrei să fi i 
un bun specialist şi să lucrezi economist într-o bancă comercială, într-o societate de asigurări, în ministere 
şi compartimente de specialitate, în administraţia publică, în învăţământ, alege Facultatea de Finanţe, Bănci 
şi Contabilitate! Vrei să fi i un bun profesor de limbi străine în învăţământul universitar, liceal şi gimnazial 
sau interpret, translator, traducător, cercetător în lingvistică, istorie şi teorie literară, editor sau jurnalist în 
presa scrisă şi audio-vizuală, vino la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine! Eu am învăţat de mic şapte 
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limbi străine şi te asigur că mi-au folosit în viaţă ... Sau poate vrei să fi i un bun consilier, expert, referent 
în instituţiile guvernamentale, în aparatul partidelor politice, în organisme internaţionale sau analist politic, 
ziarist, cercetător, cadru didactic, public relation manager... ? Alege Facultatea de Ştiinţe Politice! Poate ajungi 
chiar parlamentar sau viitorul şef al statului. Mai ştii?… Vrei să fi i ca mine, un istoric renumit? Să lucrezi în 
învăţământul preuniversitar şi universitar sau în institutele de cercetare ale academiei române, în muzeologie, 
arheologie, jurnalistică, în edituri, în diplomaţie? Atunci alege Facultatea de Istorie! Primul lucru pe care îl 
vei face în prima zi de studenţie va fi  un tur al campusului. Evident, cu un ghid, altfel te-ai pierde între cele 
şaisprezece amfi teatre şi cele patruzeci de săli de curs şi seminar, aulă, laboratoare, bibliotecă, sală de lectură, 
sală de sport, librărie, cămin, post de radio, cabinet medical, centru de cercetare, centru de integrare europeană, 
centru de testare pentru obţinerea permisului european de conducere a computerului. Te-am convins? Vino 
la universitatea mea! Fii deştept! Fă o facultate! Alege Facultatea Creştină Dimitrie Cantemir! Îţi spun eu. Aici 
se face … carte.

(http://www.220.ro/reclame/Reclama-La-Universitatile-Particulare-Din-Timpuri-Noi/
WipJ0EW1db/)

B. Ascultaţi patru înregistrări scurte şi alegeţi varianta corectă. 

Ascultaţi un bărbat vorbind despre condiţiile din mijloacele transport în comun.

1. Oamenii se înghesuie la urcare în autobuz pentru că
a. se grăbesc să ajungă la destinaţie. 
b. nu este sufi cient loc pe scaune.
c. autobuzul nu stă sufi cient timp în staţie.

2. Vorbitorul este supărat deoarece
a. nu a reuşit să prindă autobuzul.
b. nu a putut coborî la destinaţie.
c. şoferii de autobuz au o atitudine nepotrivită faţă de pasageri.

Ascultaţi o studentă vorbind despre activitatea sa.

1. Sintagma „a sta liniştit acasă”
a. nu este compatibilă cu fi rea studentei.
b. sintetizează lipsa de iniţiativă din societatea românească.
c. a devenit un motto pentru mulţi români.

2. Voluntariatul este
a. un stil de viaţă.
b. un hobby.
c. o datorie.

Ascultaţi un medic vorbind despre pacienţii care nu vor să renunţe la fumat.

1. Persoanele care nu renunţă la fumat, din cauză că nu vor să se îngraşe,
a. nu au sufi cientă ambiţie.
b. nu doresc să renunţe.
c. nu cunosc metodele care îi ajută să îşi ţină greutatea sub control.

2. Dacă te îngraşi după ce te laşi de fumat, înseamnă că
a. nu eşti atent la ce mănânci.
b. organismul începe să funcţioneze normal.
c. mănânci alune şi chipsuri. 

Asculţi un elev vorbind despre sistemul românesc de învăţământ.

1. La concursurile internaţionale, reprezentanţii României obţin
a. rezultate bune.
b. cele mai bune rezultate.
c. clasifi cări medii. 
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2. Elevul are o părere bună despre
a. mass-media.
b. statul român. 
c. învăţământul românesc. 

Textele înregistrate

Pasager: Nu odată mi s-a întâmplat să alerg după autobuz şi să mi se închidă uşa în nas, cu toate că 
aveam timp să urc, autobuzul aşteptând culoarea verde sau eliberarea trafi cului. De vreme ce alerg după el, 
nu e evident că mă grăbesc? Azi, am păţit acelaşi lucru, după care am stat să urmăresc cât timp stă efectiv un 
tramvai în staţie. Nici măcar 30 de secunde, fapt pentru care oamenii se grăbesc şi se înghesuie la uşi ca nişte 
animale speriate. După ce că am pierdut primul tramvai, când am ajuns la destinaţie cu cel de-al doilea, nu am 
avut timp destul să cobor, îndreptându-mă către o uşă defectă şi, până să ajung la alta, tramvaiul a plecat, aşa 
că am mers o staţie în plus. Nu cred că a oprit mai mult de 15 secunde. Lumea s-a înghesuit repede la uşi, a 
sărit din tramvai şi şoferul din cabină a pornit repede. Conducea de parcă transporta marfă, nu oameni. 

(după, http://blog.sirg.ro/2009/03/02/transportul-in-comun-sau-nervii-de-dimineata/)

Studentă: Fac voluntariat din plăcere, îl fac cu drag, îl fac pentru că este nevoie, îl fac pentru ei … Aşa 
răspund atunci când sunt întrebată de prieteni sau de părinţi de ce stau jumătate de zi la sediul organizaţiei, 
de ce câteodată uit să mănânc pentru că trebuie să terminăm lucrul la un proiect, de ce merg să lipesc afi şe pe 
străzi în mijlocul iernii când aş putea să stau acasă liniştită, uitându-mă la un serial. De fapt, eu urăsc sintagma 
„a sta liniştit acasă”. Ar însemna să mă complac în situaţia generală cu care se confruntă întreaga societate 
românească şi să nu fac niciun pas pentru îmbunătăţirea acesteia. Nu spun că aşa am fost dintotdeauna. Această 
atitudine mi-am dezvoltat-o mai ales pe parcursul ultimului an. Sunt membru al Organizaţiei Studenţilor 
din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB) de aproximativ un an şi trei luni, în prezent ocupând funcţia de 
vicepreşedinte al acesteia. Dacă, la început, am privit voluntariatul şi apartenenţa la această organizaţie ca pe 
un hobby, pot spune că acum le percep ca pe un mod de viaţă.

 (http://www.ubbcluj.ro/ro/profi l/student/student_andreea_petrut.html)

Medic: Mulţi pacienţi spun că nu se lasă de fumat ca să nu se îngraşe. Dar, din experienţa mea, cei care 
folosesc această scuză n-au niciun chef să se lase de fumat. Există o grămadă de metode ca să-ţi ţii greutatea 
sub control. Dacă te îngraşi două-trei kilograme atunci când te laşi de fumat, nu e la fel de grav ca fumatul în 
sine. Într-adevăr, dacă fumezi, îţi introduci nicotină în sânge şi aceasta inhibă centrul foamei, inhibă secreţia 
de insulină. Şi atunci, dacă omul fumează, nu-i mai este foame. În clipa în care se lasă de fumat, revin gustul 
şi mirosul, iar omul mănâncă mai mult. Intervine şi partea psihologică: ducerea instinctivă a mâinii la gură, 
care avea loc atunci când fuma, iar acum pacientul duce mâna la gură pentru a mânca diverse produse, de la 
alune până la chipsuri. Creşterea în greutate cu trei-patru kilograme este normală după ce te laşi de fumat, e 
semn că organismul îşi revine. 

(http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Magdalena_Ciobanu-doctor_pneumolog-_-Tigarile_
mentolate_sunt_mai_rele_decat_cele_simple_0_325167849.html)

Elev: Din punctul de vedere al elevului Colegiului Naţional Iaşi, situaţia învăţământului nu se încadrează 
în schema negativă promovată de mass media. De altfel, România se situează undeva spre vârful clasamentului 
în competiţiile internaţionale (de exemplu, la Internaţionala de Fizică din Mexic, în 2009, s-a clasat pe al treilea 
loc la nivel mondial). Statul sprijină olimpicii prin fi nanţarea concursurilor, prin organizarea, în fi ecare an, a 
stagiilor de pregătire centralizată şi prin acordarea de burse. La nivel local, există centre de excelenţă gratuite, 
organizate în parteneriat cu universităţi. De asemenea, numeroase şcoli sunt incluse în parteneriate cu instituţii 
de învăţământ din străinătate.

(http://atyalexandru.blogspot.com/2010/02/interviu-cu-tudor-giurgica-tiron.html) 

1.9.2.3.3. Potrivire
A. Ascultaţi cinci persoane vorbind despre responsabilităţile pe care le au la locul de muncă. Stabiliţi 

ce profesie are fi ecare dintre ele. Atenţie, două cuvinte sunt în plus!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

a. taximetrist
b. lutier
c. client misterios
d. apicultor
e. vatman
f. degustător
g. violonist
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Textele înregistrate

1. Meseria mea este o combinaţie bizară, dar interesantă, între artă şi ştiinţă, îndemânare şi experienţă. 
Cel mai important lucru la un instrument muzical este sunetul şi cred că aici am un avantaj în faţa multor 
altora: faptul că sunt muzician, ca educaţie şi ca formaţie. Mulţi pot avea îndemânarea necesară să lucreze cu 
lemnul, cu lacurile, dar nu au urechea necesară pentru a ajusta foarte fi n sunetul unui instrument.

(după http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-2943648-popescu-stradivarius-interviu-lutierul-roman-
care-facut-cariera-sua.htm)

2. Îngrijesc stupii şi încurajez înmulţirea mătcilor. Iarna nu am mult de lucru. Prepar siropuri ca să 
hrănesc insectele şi, atunci când temperaturile sunt foarte scăzute, acopăr cutiile cu material izolant. Vara, în 
schimb, stau ore bune lângă fi ecare stup pentru a înlocui fagurii plini cu alţii goi.

3. Sunt un cumpărător profesionist, angajat de un lanţ de magazine sau de restaurante ca să verifi c 
cum se poartă angajaţii cu clienţii. Principala mea responsabilitate este să întocmesc un raport cu observaţii şi 
califi cative şi să îl înaintez managerului. 

4. Principala mea activitate este aceea de a aprecia calităţile produselor alimentare. Pentru a putea face 
acest lucru, trebuie să apelez la simţurile mele dezvoltate. 

5. În fi ecare zi, străbat oraşul de la un capăt la altul. Cunosc fi ecare intersecţie, fi ecare semafor şi trecere 
de pietoni. Deşi am întotdeauna prioritate, conduc prudent, deoarece sunt responsabil de vieţile călătorilor. 
Nu am avut niciodată accidente, dar am trecut printr-o situaţie mai puţin plăcută, când, aproape de intrarea în 
depou, garnitura a sărit de pe şine şi s-a răsturnat peste maşinile parcate pe marginea străzii.   

B. Ascultaţi răspunsurile unor tineri poeţi la un chestionar privind condiţia socială a scriitorilor din 
Republica Moldova. Potriviţi enunţurile din coloana B cu persoanele din coloana A!

 A   B

1. Jose        

2. Victor       

3. Ion       

a. Ca să te întreţii, trebuie să lucrezi în mai multe locuri.
b. A fost plătit de una din publicaţiile periodice cu care a colaborat.
c. Speră să câştige un concurs, ca să poată publica la o editură românească.
d. A primit numeroase premii pentru volumul de debut.
e. Aptitudinile literare sunt o povară.
f. Este nemulţumit de felul în care statul sprijină tinerii scriitori.
g. Publică on-line. 
h. Câştigătorii concursurilor literare sunt slab remuneraţi.
i. Nu a câştigat niciun premiu.

Textele înregistrate

Jose Pablo, 24 de ani 
În Republica Moldova, e imposibil să exişti din scriitură. Dacă eşti poet, nu eşti angajat nicăieri. Mi-am 

căutat o slujbă la câteva ziare, dar m-au respins. Am fost nevoit să muncesc pe un şantier, am cărat lăzi, saci 
cu materiale de construcţie. Am mai lucrat la piaţă, vindeam legume şi fructe. Dar acum nu am un serviciu. 
De fapt, sunt şomer.

Pentru prima mea carte, „Căpşune în inima mea”, am obţinut premiul „ProVers”, Cluj-Napoca, 
mănăstirea Necula; premiul „Sergiu Grossu”, pentru poezie creştină, şi Premiul municipiului Chişinău, pentru 
tineri autori. Însă premiile s-au dus ca apa în nisip. Onorar pentru carte nu am primit.

Consider că în R. Moldova un tânăr scriitor nu are nicio şansă de a-şi câştiga existenţa din scris. În 
general, nu are şanse de afi rmare pentru că nu are nicio susţinere din partea statului. Ministerul Culturii nu 
se implică în soluţionarea problemelor tinerilor autori. Am cerut o dată de la Ministerul Culturii nişte bani 
pentru organizarea unui recital cu titlul „Nişte poezii”. Iniţial, mi s-au promis 2000 lei, apoi suma a fost redusă 
la 1600 lei, din care s-a reţinut şi impozitul. Toată suma a fost doar pentru organizare, nimic pentru mine. 

Editurile, de asemenea, sunt închise în faţa tinerilor. Sunt publicaţi doar cei cu pile. Eu, de exemplu, aş 
vrea să editez o nouă plachetă de versuri, dar am primit refuz de la toate editurile cărora m-am adresat. Cred 
că tinerii poeţi basarabeni nu au ce face cu talentul lor. Uneori, talentul îmi pare o pedeapsă, un blestem.

Victor Ţvetov, 20 de ani 
Nu îmi văd viitorul ca tânăr scriitor. Nu că sunt chior, dar nu văd niciun viitor în toată treaba asta! Poate 

în România trăieşte din scris Cărtărescu şi încă cineva; aici însă, e imposibil. La noi, nimeni nu poate trăi din 
poezie.

În Chişinău, e foarte greu să câştigi bani din literatură sau să faci măcar un recital, o lansare. Îndată 
apare întrebarea: unde să faci, pentru cine şi cu ce? La noi, există foarte puţine concursuri literare pentru tineri. 
Şi chiar dacă obţii nişte premii, acelea sunt mizere, de câteva sute de lei.
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Am publicat poezie în reviste din Republica Moldova şi România precum „Contrafort”, „Egophobia”, 
pe site-ul tinerilor scriitori din România clubliterar.com şi am luat premiul I la Festivalul-Concurs „Vasile 
Lucaciu”, România. Aş vrea să debutez, peste un an, în România, la Editura „Cartea Românească”, unica 
editură care publică poezie necondiţionat, dar nu ştiu dacă voi câştiga concursul.

Ion Buzu, 20 de ani
Când eram în liceu, obţineam bani de la olimpiadele raionale, am luat onorarii de la revista „Stare 

de urgenţă”, care, din păcate, s-a închis. Am lucrat o perioadă şi ca redactor la revista „La Plic”, o revistă 
pentru tineretul de creaţie, dar s-a închis şi ea. Înainte de asta, am lucrat ca operator la o companie de sondaje 
sociologice, apoi am mai vândut, timp de o lună, rechizite de birou.

Nu cred că la noi e posibil să trăieşti din literatură. Doar dacă mănânci o singură dată pe zi şi scrii 
asemenea lui Bukowski. El scria câte 5–10 poeme pe noapte şi câte 3–5 povestiri pe săptămână şi aduna cu 
greu bani de pâine.

Dacă lucrezi la o revistă, tot nu te descurci cu salariul mizer. Mai trebuie să colaborezi şi la alte ziare, să 
lucrezi şi la un post de radio sau mai ştiu eu pe unde. Sper să debutez în România, pentru că acolo există o mai 
mare probabilitate să-ţi fi e acceptată creaţia şi publicul cititor de poezie e mai mare, mai instruit.

Încerc să mă ţin departe de Uniunea Scriitorilor din R. Moldova. Ce poate să-mi ofere? Nu cred că avem 
instituţii care să se ocupe serios de promovarea culturii. Pentru mine, scriitura e mai mult o obsesie magică şi 
mai puţin un domeniu profesional.

(după Vadim Vasiliu, Tinerii poeţi nu văd niciun viitor în Republica Moldova, http://ziar.jurnal.md)

1.9.2.3.4. Potrivire multiplă
A. Ascultaţi un reportaj despre limbajul culorilor. Decideţi pentru care din cele cinci culori (alb, 

negru, roşu, albastru, verde) sunt adevărate afi rmaţiile de mai jos:

1. Persoanele care caută un loc de muncă trebuie să poarte mai des această culoare. 
2. E o culoare întâlnită în spitale, chiar dacă nu la doctori şi asistente.  
3. Nu este o culoare recomandată persoanelor plinuţe.    
4. E o culoare purtată de mirese.       
5. O persoană îmbrăcată în această culoare inspiră neîncredere.    
6. Este o culoare care atrage hoţii.       
7. Această culoare este folosită în decorarea încăperilor.     
8. Este o culoare recomandată persoanelor agitate, pentru că le ajută să se relaxeze. 
9. Evidenţiază imperfecţiunile.       

Textul înregistrat

Limbajul culorilor

„Viaţa e roz” spunem, când suntem bine-dispuse şi universul pare să conspire pentru fericirea noastră. 
Altădată însă avem „inima albastră”, zile cenuşii sau nopţi albe. Indiferent ce am face, culoarea ne însoţeşte 
pretutindeni, iar psihologii ne sfătuiesc să îi acordăm atenţia cuvenită: viaţa noastră poate căpăta culoarea pe 
care i-o dăm! 

Interpretarea culorilor este diferită de la o cultură la alta, dar în ceea ce priveşte spaţiul vestic, experţii 
au ajuns la un consens:

A. Negrul
Este culoarea autorităţii şi a puterii. Popularitatea sa în lumea modei se datorează faptului că face 

persoanele care o poartă să pară mai slăbuţe. În plus, denotă stil şi nu se demodează niciodată. Hainele negre 
vor aduce însă întotdeauna suspiciuni asupra purtătorului lor, tocmai datorită forţei simbolice a acestei culori. 
Ea poate însemna doliu, tristeţe sau răutate.

Negrul poate simboliza şi supunere. Preoţii poartă această culoare ca simbol al devoţiunii faţă de 
Dumnezeu. 

B. Albul
Miresele poartă această culoare ca simbol al inocenţei şi al purităţii. Albul refl ectă lumina şi este 

considerat o culoare văratică, solară. Este extrem de popular în decorarea caselor, pentru că este luminos, 
neutru şi … se asortează cu orice! 

Din păcate, albul este şi o culoare pretenţioasă, care se murdăreşte repede şi face imperfecţiunile 
imposibil de mascat. Doctorii şi asistentele o poartă ca garanţie a sterilităţii şi a siguranţei mediului de lucru.
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C. Roşul
Culoarea cea mai intensă emoţional, roşul, accelerează bătăile inimii şi respiraţia. Este culoarea pasiunii, 

a iubirii. Hainele roşii ies imediat în evidenţă şi, din păcate, dau „greutate” purtătoarei. Fiind o culoare foarte 
de impact, roşul nu este recomandat ca ţinută în negocieri sau confruntări. Maşinile roşii atrag mai mult hoţii.

În decoraţiuni, roşul este folosit mai des pentru a conferi un accent spaţiului decât ca o culoare de bază. 

D. Albastrul
Culoarea cerului şi a oceanului, albastrul este una dintre cele mai populare culori. Are un efect opus 

faţă de roşu: linişteşte şi calmează, motiv pentru care este deseori folosit în decorarea dormitoarelor. Pe de altă 
parte, pentru personalităţile „solare”, albastrul poate părea uneori prea rece şi depresiv. 

Experţii recomandă culoarea albastră la interviuri, pentru că simbolizează loialitatea. Oamenii sunt mai 
productivi atunci când lucrează într-un mediu „albastru”. 

E. Verdele
Una dintre cele mai populare culori pentru decoraţiuni interioare, verdele simbolizează natura. Este o 

culoare plăcută, la care ochiul se acomodează rapid, iar prezenţa sa ascute „vederea”. Înainte să participe la 
un show TV, invitaţii aşteaptă de obicei într-o „cameră verde”, pentru a se relaxa. Spitalele folosesc deseori 
această culoare pentru că relaxează pacienţii. În Evul Mediu, miresele se îmbrăcau în verde pentru a simboliza 
fertilitatea. 

(după, http://www.mayra.ro/timp-liber/savoir-vivre/deco/limbajul-culorilor/)

1.9.2.3.5. Completare de spaţii cu informaţia care lipseşte
A. Ascultaţi un interviu cu doctorul Raed Arafat, fondatorul Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare 

şi Descarcerare (SMURD). Completaţi spaţiile libere cu cuvintele care lipsesc. Scrieţi între unul şi patru 
cuvinte. 

1. Pentru doctorul Raed Arafat, munca este .
2. Raed Arafat s-a născut la Damasc, dar a copilărit în Nablus, un oraş situat în prezent .
3. La 14 ani, Raed Arafat le preda colegilor săi cursuri de .
4. Raed Arafat a venit în România pentru că a fost . 
5. În acea vreme, statul român făcea economie  şi la mâncare.
6. La Piteşti, doctorul Arafat a studiat .
7. Din cauză că era obligat să mănânce exclusiv , Raed Arafat a slăbit foarte mult în 

primele două luni.
8. La Cluj, studenţii străini locuiau în .
9. Era  ca un străin să locuiască în gazdă.
10. Raed Arafat citea .

Textul înregistrat

Răzvan Pascu: Cine este Raed Arafat?
Raed Arafat: Un nebun care crede în ce face şi care şi-a făcut din muncă un stil de viaţă. E, într-adevăr, 

o nebunie, pentru că foarte puţină lume face din muncă un stil de viaţă. 
Răzvan Pascu: Ştiu că v-aţi născut la Damasc…
Raed Arafat: Aşa este, da.
Răzvan Pascu: Ce vă amintiţi din copilăria dumneavoastră în Damasc?
Raed Arafat: Nu în Damasc. Eu am trăit într-un oraş din Cisiordania, în oraşul Nablus, care actualmente 

este în Palestina. Înainte era în zona Teritoriilor Ocupate (cum erau numite). Până ce am ajuns în România, 
acolo am trăit, în Nablus. La Damasc doar m-am născut şi am trăit trei zile după naştere, aşa cel puţin mi-a 
spus mama. În Nablus, am făcut inclusiv liceul. Ce îmi aduc aminte că am făcut şi ce îmi place foarte mult că 
am făcut, pe lângă, bineînţeles, familia şi prietenii, este începutul activităţii de voluntariat în urgenţă. La 14 
ani, mergeam în spital la serviciul de urgenţă, la pompieri, ţineam chiar cursuri de prim ajutor de bază pentru 
colegii de clasă...

Răzvan Pascu: Aţi ajuns în România pur şi simplu dintr-un noroc pentru noi ... dar de ce aţi ales tocmai 
ţara noastră?

Raed Arafat: Nu ştiu pentru cine era norocul. Ideea este că am venit în România pentru că aici am 
fost acceptat la facultate. Nu era o perioadă uşoară aici. Am ajuns chiar în vremea când începuseră să facă 
economie la multe lucruri. Tăiat de curent noaptea în cămin, ulei şi zahăr la cartelă.
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Răzvan Pascu: Ah, deci aveţi amintiri frumoase din studenţie …
Raed Arafat: Am fost la Piteşti pentru anul pregătitor de limba română şi am slăbit în două luni de 

zile vreo 16-17 kilograme. Când m-am întors acasă, mama mea nu m-a recunoscut. Nu aveam voie să cumpăr 
mâncare de la alimentară, trebuia numai mâncare de la cantină.

Răzvan Pascu: Despre studenţie ce vă amintiţi?
Raed Arafat: Ei, multe. Când am ajuns la Cluj pentru Medicină am fost surprins. Clujul era mult mai 

relaxat decât Piteştiul. De abia atunci mi-am dat seama că la Piteşti vroia cineva să obţină o laudă pe spatele 
studenţilor de acolo, că s-a făcut economie mai mare acolo. La Cluj, într-adevăr era situaţia mai bună. Aveai 
acces mai uşor la anumite lucruri. Către sfârşitul facultăţii, situaţia însă s-a înrăutăţit cu economiile, cu curentul, 
deci înainte de revoluţie. Ce îmi amintesc este legat de colegi, de viaţa de acolo. La Cluj a fost o chestie care era 
mai ciudată pentru că nu prea puteai avea uşor relaţii cu colegii români. Era totul monitorizat. Străinii erau 
puşi în grupuri, în cămine separate. Ce îmi aduc aminte este că, la un moment dat, am stat chiar în gazdă, ceea 
ce era ilegal, dar am hotărât să merg în gazdă cu doi colegi de la Facultatea de Medicină. Şi la mijlocul sesiunii 
a venit miliţia şi ne-a luat de acolo şi ne-a dus la cămin înapoi.    

Răzvan Pascu: Cum eraţi dumneavoastră? Ca un şoricel de bibliotecă care citea mult sau eraţi mai 
jovial?

Raed Arafat: Eram mai mult din acela care citea zilnic. Plus că îmi plăcea foarte mult că aduceam cărţile 
mele din afară, în engleză, ultimele pe fi ecare chestie. Am avut probleme din cauza asta. Am avut profesori 
cu care lucram foarte bine, dar şi profesori care se supărau că nu învăţam din cursurile lor şi învăţam dintr-o 
carte anume. Totuşi, amintirile sunt foarte plăcute de la Facultatea de Medicină. 

(după Interviu: dr. Raed Arafat – Despre excelenţă (1), http://razvanpascu.ro/2009/09/10/interviu-dr-
raed-arafat-despre-excelenta/)  

B. Ascultaţi partea a doua a unui interviu cu doctorul Raed Arafat, fondatorul Serviciului Mobil de 
Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD). Completaţi spaţiile libere cu cuvintele care lipsesc. Scrieţi 
între unul şi patru cuvinte. 

1. În anul trei, a început să lucreze la .
2. Profesorul Kaufmann a fost, pentru o lungă perioadă,  său.
3. La Cluj, doctorul Arafat, a fost cooptat într-o .
4. În copilărie, Raed Arafat a fost impresionat de un fi lm cu .
5. Raed Arafat a ştiut că vrea să studieze medicină din clipa în care a intrat pentru prima dată într-o 

. 
6. În România anului 1989, medicina de urgenţă era .
7. Problemele cele mai mari erau cele de ordin .
8. Iniţial, a existat  de terapie intensivă care oferea asistenţă de urgenţă.
9. Echipamentul de pe prima maşină SMURD a fost cumpărat din donaţiile primite .
10. Prima  a fost construită după un model vestic.
11. În anul 1994, a fost inaugurată prima  de primiri urgenţe.
12. Modelul SMURD a mai fost implementat la .

Textul înregistrat

Răzvan Pascu: Când aţi început să lucraţi într-o clinică?
Raed Arafat: În anul trei, am început să lucrez la clinica de chirurgie şi atunci am fost într-adevăr foarte 

mulţumit. Am lucrat cu profesorul Kaufmann, care atunci era şeful clinicii şi care a fost, să spunem, mentorul 
meu pe medicină pentru următoarea perioadă. Tot atunci, am fost acceptat într-o echipă de urgenţă, care era 
chemată de acasă când este o intervenţie de chirurgie vasculară. Am ajuns să lucrez cu el mâna a treia, mâna 
a doua. Cam asta a fost cea mai frumoasă amintire din facultate. 

Răzvan Pascu: De unde nebunia de a face SMURD-ul? A fost o idee, nu? De aici a pornit?
Raed Arafat: Nu e numai o idee, este mai mult o idee combinată cu o convingere totală pentru o chestie 

că e bine şi important de făcut.
Răzvan Pascu: Aţi văzut-o în străinătate?
Raed Arafat: Primul lucru care m-a atras către medicina de urgenţă a fost un fi lm pe care îl vedeam în 

copilărie, cu paramedici, şi din care nu puteam să pierd un episod, indiferent ce se întâmpla. De acolo cred că 
a fost imprimată chestia asta cu urgenţa. Am mai văzut una-alta, după care, când am ajuns să mă duc la spital 
cu vecinul nostru, care era directorul spitalului celui mai mare din oraş, şi am intrat în sala de operaţie şi am 
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văzut, am rămas fi xat clar, de la vârsta de 14 ani că vreau medicină, nu altceva. Pentru mine, era o pasiune. Alţi 
colegi mergeau în vacanţe să se joace în stradă, să facă ceva diferit. Pentru mine, vacanţa însemna de dimineaţa 
până seara la spital, la 14 ani.

Răzvan Pascu: Bun, şi în România nu aveam medicină de urgenţă? Nu era sufi cient de bună? De ce a 
trebuit să mai facem altceva? 

Raed Arafat: Nu. În România, ca şi în multe ţări din fostul bloc de Est, medicina de urgenţă era încă 
destul de rudimentară, am putea spune, în 1989. Nu s-a investit în ea, organizatoric avea probleme majore - şi 
încă mai lucrăm la acest lucru, chiar şi după 20 de ani. Se practica urgenţa, la diferite specialităţi, dar nu la 
modul în care se practica în alte ţări, care deja dezvoltaseră sisteme mai avansate. Prima încercare a fost cu o 
maşină de terapie intensivă care să plece din spital. O maşină cu medic care să meargă la urgenţe. La Cluj, a 
eşuat modelul.

Răzvan Pascu: De unde aţi avut fi nanţare? 
Raed Arafat: La început, totul era prin voluntariat. Inclusiv maşina am cumpărat-o eu, am primit donaţii 

din afară, pentru echipament. În ’93, am creat prima cameră de resuscitare după un model vestic, în spitalul 
Mureş. În ’94, am creat prima unitate de primiri urgenţe – după conceptul modern al medicinii de urgenţă, 
contrar tuturor rezistenţelor care au fost. Încet, încet, în ’97, am reuşit să multiplicăm modelul cu camera de 
resuscitare şi cu SMURD la Timişoara şi la Craiova. La Constanţa, am reuşit să pornim camera de resuscitare, 
dar nu SMURD. De abia anul trecut am reuşit să pornim şi SMURD-ul.

(după Interviu: dr. Raed Arafat – Despre excelenţă (1), http://razvanpascu.ro/2009/09/10/interviu-dr-
raed-arafat-despre-excelenta/)

1.9.2.3.6. Alegere binară (Adevărat/Fals) 
A. Ascultaţi un scurt istoric al închisorii de la Sighet şi decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt 

adevărate (A) sau false (F).
1. După 1945, Sighetul a devenit punctul prin care se 

întorceau în ţară foştii prizonieri din Uniunea Sovietică.
2. În mai 1950, la Sighet au fost aduşi aproape 100 de 

funcţionari ai statului.
3. Toate persoanele închise la Sighet au avut parte de 

procese corecte. 
4. În închisoarea de la Sighet, au fost masacrate elitele 

României.
5. Evadarea era imposibilă.

6. Dacă se uitau pe geam, deţinuţii erau duşi în celule fără 
lumină.

7. Pentru ca România să fi e admisă în ONU, o parte din 
deţinuţii politici au fost eliberaţi.

8. Aproximativ un sfert din deţinuţii de la Sighet au murit 
în penitenciar.

9. Din 1977, închisoarea este o ruină.

Textul înregistrat

Închisoarea din Sighet a fost construită în 1897, de autorităţile austro-ungare, cu ocazia aniversării 
„primului mileniu maghiar”. După 1918, a funcţionat ca închisoare de drept comun. Începând cu 1945, prin 
Sighet se făcea repatrierea foştilor prizonieri şi a foştilor deportaţi din U.R.S.S. În august 1948, a devenit loc de 
detenţie pentru un grup de studenţi, elevi şi ţărani maramureşeni, dintre care o parte trăiesc şi azi la Sighet. 
În zilele de 5-6 mai 1950, au fost aduşi la penitenciarul Sighet peste o sută de demnitari din întreaga ţară (foşti 
miniştri, academicieni, economişti, militari, istorici, ziarişti, politicieni), unii dintre ei condamnaţi la pedepse 
grele, alţii nici măcar judecaţi. Majoritatea aveau peste 60 de ani.

În octombrie-noiembrie 1950, au fost transportaţi la Sighet şi 45-50 de episcopi şi preoţi greco-catolici şi 
romano-catolici. Penitenciarul era considerat „unitate de muncă specială”, cunoscută sub numele de „colonia 
Dunărea”, dar era, în realitate, un loc de exterminare pentru elitele ţării şi, în acelaşi timp, un loc sigur, de 
unde nu se putea fugi, frontiera Uniunii Sovietice fi ind situată la mai puţin de doi kilometri.

Deţinuţii erau ţinuţi în condiţii insalubre, hrăniţi mizerabil, opriţi de la a se întinde ziua pe paturile din 
celulele fără încălzire. Nu aveau voie să privească pe fereastră (cei ce nu se supuneau erau pedepsiţi să stea la 
„neagra” şi „sura”, celule de tip carceră, fără lumină). Într-un târziu, la geamuri au fost puse obloane, încât se 
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putea vedea numai cerul. Umilinţa şi batjocura făceau parte din programul de exterminare.
În 1955, ca urmare a Convenţiei de la Geneva şi a admiterii României comuniste (RPR) în ONU, a 

avut loc o graţiere. Parte din deţinuţii politici din închisorile româneşti au fost eliberaţi, parte, transferaţi în 
alte locuri, inclusiv în domiciliu obligatoriu. La Sighet, din cei circa 200 de deţinuţi, 52 muriseră. Închisoarea 
de la Sighet a redevenit de drept comun. Totuşi, deţinuţi politici mai apăreau şi în anii următori, mai ales 
„în trecere” spre spitalul psihiatric din localitate. În 1977, închisoarea a fost dezafectată, devenind fabrică de 
mături, depozit de sare şi, în cele din urmă, o ruină părăsită.

(http://www.memorialsighet.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=93&l
ang=ro) 

1.9.2.3.7. Luare de notiţe
Notă: Acest exerciţiu se deosebeşte de cele prezentate anterior prin mai multe trăsături: 
1. presupune două faze distincte:
F1: candidatul ascultă o înregistrare şi notează pe ciornă ideile care i se par importante; 
F2: candidatul primeşte un exerciţiu de tipul celor prezentate mai sus (adevărat/ fals, alegere multiplă, 

potrivire etc.) pe care îl rezolvă cu ajutorul notiţelor de pe ciornă;
2. fragmentul oral se ascultă o singură dată, nu de două ori, aşa cum se întâmplă în toate celelalte cazuri;
3. itemul i se prezintă candidatului după ce acesta a terminat de ascultat înregistrarea şi nu înainte, aşa 

cum se obişnuieşte în mod normal.
Arthur Hughes recomandă includerea acestui tip de exerciţiu în testele de evaluare a comprehensiunii 

orale, deoarece el reproduce, cu mai mult succes decât altele, o situaţie autentică de ascultare (cf. Hughes 
2003: 167-168). Nivelul său de difi cultate este însă unul foarte ridicat. Studiem încă posibilitatea introducerii 
sale în testele de nivel C2. 

A. Faza 1. Ascultaţi un fragment dintr-un Curs de cultură şi civilizaţie americană şi notaţi informaţiile 
care vi se par importante. Atenţie, veţi asculta prelegerea o singură dată!

Faza 2. Cu ajutorul notiţelor, decideţi dacă informaţiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F).

1. În secolul al XVIII-lea, cuvântul „etnic” era sinonim cu „păgân”.    
2. Atenuarea diferenţelor culturale a făcut posibilă integrarea afro-americanilor în  
societatea americană.
3. Diversitatea culturală a început să fi e apreciată abia la începutul secolului al XX-lea. 
4. Societatea americană era ostilă imigranţilor.      
5. Majoritatea  imigranţilor chinezi lucrau în minele de aur.    
6. Imigranţii chinezi se remarcau prin calitatea muncii lor.      
7. Femeile care respectau vechile tradiţii chinezeşti erau ironizate de americani.  
8. Mulţi emigranţi chinezi s-au întors în China.       

Textul înregistrat

Imigranţii în America. Tensiuni interetnice

În America, etnia este parte integrantă din identitatea fi ecărei persoane. În cadrul unei familii obişnuite 
de americani, cineva, la un moment dat, a emigrat de undeva către America. Astfel, s-au format mai multe 
etnii: afro-americanii, irlandezii americani, italienii americani, evreii americani şi mulţi alţii. La toţi aceştia, 
identitatea reprezintă o combinaţie de două identităţi, una veche şi una nouă.

Experienţa sosirii pe un teritoriu străin face parte din experienţa etnică a fi ecărui american. Multe aspecte 
ale identităţii unei persoane sunt infl uenţate de propriul caracter etnic: felul în care sărbătoresc nunţile, zilele 
de naştere în cadrul familiei, sărbătorile religioase pe care le celebrează, limba pe care o vorbesc etc.

Cuvântul „etnic” a suferit o serie de modifi cări interesante, atât în ceea ce priveşte contextul, cât şi în 
ceea ce priveşte înţelesul său. El provine din grecescul ethnikos, cuvânt folosit pentru a-l traduce din ebraică pe 
goyim, care însemna non-israelit. În Europa apuseană, în timpul erei creştine, începând din secolul al XIV-lea 
şi până în secolul al XIX-lea, cuvântul însemna „păgân” şi îi delimita pe cei care nu erau creştini. Spre sfârşitul 
secolului al XIX-lea, cuvântul „etnic” a căpătat conotaţiile pe care le păstrează şi astăzi, adică „specifi c unei 
rase sau naţiuni”. Întotdeauna, un etnic este un altul, etnia este defi nită în termenii unei diferenţe culturale. 

S-a spus, nu o dată, că imigranţii sunt istoria Americii. Tendinţa manifestată de un grup de a-şi proteja 
graniţele şi de a eticheta un alt grup drept outsider sau „etnic” nu e o practică nouă în cadrul societăţilor 
umane. Atâta timp cât „ceilalţi” sunt priviţi cu suspiciune, cu ostilitate chiar, confl ictele sunt şi ele mereu 
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prezente. Împotriva acestei tendinţe de ostilitate se ridică o altă caracteristică umană, universal prezentă în 
societăţile umane: empatia, adică posibilitatea fi inţei umane de a împărtăşi emoţiile unei alte fi inţe. Ea se 
manifestă de fi ecare dată când avem senzaţia că o persoană este tratată incorect doar din cauza apartenenţei 
sale la un  anumit grup etnic.

La începutul secolului al XX-lea, unul dintre scopurile sociale neofi ciale era acela de a încerca o 
diminuare a diferenţelor culturale existente între imigranţi şi o încadrare a lor în societate. Singura excepţie 
de la această direcţie o reprezentau afro-americanii. Se credea, desigur, că preţul prosperităţii şi al succesului 
în America era asimilarea, adică pierderea accentului, renunţarea la obiceiurile şi tradiţiile native şi o cât mai 
bună cunoaştere a limbii engleze.

Începând cu anii ’60, problema etniei şi a rasei a cunoscut o nouă etapă, datorită unor modifi cări survenite 
în mentalitatea oamenilor simpli. Etnia nu mai era un lucru de care unei fi inţe trebuia să îi fi e ruşine ci, 
dimpotrivă, ea însemna demnitate şi mândrie. America începea să descopere şi să conştientizeze diversitatea 
culturală ce-i marca profund societatea. Cultura Statelor Unite nu este un produs „fi nit”, ci o dimensiune în 
continuă transformare. Metamorfozele ei sunt imprevizibile.

America a fost întotdeauna un punct de întâlnire al diferitelor culturi şi popoare. Fiecare imigrant în 
America descoperă la început noutatea care îl aşteaptă pe acest tărâm, dar şi sentimentul înstrăinării, datorat 
stabilirii pe un teritoriu necunoscut, deja populat. Imigranţii din Statele Unite, începând din secolul al XIX-lea 
şi până în prezent, au ajuns într-o ţară care i-a stigmatizat de îndată ce au păşit pe pământul ei, iar ei au simţit 
lucrul acesta, atât din punct de vedere material, cât şi spiritual.

Vom urmări, în continuare, câteva exemple de imigranţi în America, precum şi crâmpeie din fi rul 
poveştii lor pe noul teritoriu.

Americanii de origine chineză

Secolul al XX-lea a fost martorul unui proces stabil de emigraţie dinspre Asia către America. Imigranţii 
chinezi au dus cu ei greutatea tradiţiilor fundamentale ale familiei chineze. Când au ajuns în America, aceştia 
au experimentat un adevărat şoc cultural. O americancă de origine chineză mărturisea, nu demult, că în 
America asiatică există două feluri de istorii. Prima e cea compusă din ceea ce s-a scris despre imigranţii 
chinezi în diferite volume vechi, iar a doua este istoria orală, adică ceea ce învaţă fi ecare membru al familiei 
de-a lungul lanţului de generaţii.

O bună parte dintre emigranţii chinezi s-au stabilit pe teritoriul Californiei. Pentru muncitorii chinezi, 
supravieţuirea în ostila şi haotica lume a „GUM SAN”-ului sau a „Muntelui de aur”, cum numeau ei California, 
era o adevărată încercare şi o permanentă luptă pentru existenţă, ce lăsa prea puţin timp pentru altceva în 
afară de muncă.

Femeile de origine chineză aveau un statut social aparte şi totodată nefericit. Singurele femei de origine 
chineză a căror existenţă era conştientizată de către societatea americană erau prostituatele, care aveau o 
existenţă de mizerie şi mureau, de obicei, foarte tinere. Deşi aceste lucruri se întâmplau la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, stigmatul va persista în următoarele decenii, provocându-le femeilor multe greutăţi.

Cu toate că muncitorii chinezi erau excluşi din multe aspecte ale societăţii americane, iar existenţa 
lor rămânea adesea în umbră, munca vorbea în numele lor. Calitatea ei a făcut ca aceştia să fi e căutaţi de 
majoritatea industriaşilor americani.

Datele despre existenţa femeilor sunt puţine la număr. Ele îşi părăseau rareori locuinţa. Strada era 
pentru ele un spaţiu interzis. Cea mai importantă moştenire a lor este probabil lupta pentru imigrare şi pentru 
depăşirea barierelor discriminatorii.

Chinezoaicele cu picioare legate s-au adaptat mult mai greu în America. Această particularitate anatomică 
făcea aproape imposibilă adaptarea la ritmul de viaţă alert al societăţii americane. Lungimea tălpilor lor nu 
depăşea 9 centimetri, deoarece fuseseră obligate – încă de mici – să poarte bandaje strânse sub ameninţarea 
că, dacă îşi vor desface bandajele vor creşte urâte, nedorite, sau nu vor benefi cia de privilegiile unei căsătorii 
avantajoase. Când aceste femei au ajuns în America şi au fost nevoite să iasă în public, ele erau ţinta ironiilor 
tuturor locuitorilor. Nici chiar în vestitul Cartier Chinezesc, Chinatown, nu erau scutite de asemenea neplăceri. 
Mai mult, era difi cil pentru ele să stea în picioare o perioadă mai lungă de timp. Singure nu ieşeau pe stradă 
niciodată, pentru că acest lucru nu le era permis.

Mulţi chinezi care se stabiliseră în America s-au întors în China pentru a-şi găsi soţii. Când acestea din 
urmă încercau să ajungă în America, erau nevoite să aştepte luni întregi în barăcile destinate imigranţilor, 
unde erau supuse unor nesfârşite examinări medicale.  

Vechile tradiţii chinezeşti, împreună cu discriminarea rasială care domnea în „Lumea Nouă” au făcut 
viaţa chinezilor foarte grea, iar şocul cultural pe care aceştia l-au experimentat a lăsat urme adânci în existenţa 
lor. […] 

(Corneliu Niculescu, De la prohibiţie la extindere)
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1.9.2.4. Evaluarea competenţei de receptare adecvată a sensului unui text literar. Tipuri de exerciţii

1.9.2.4.1. Receptarea textului literar în programele şcolare. Prezentare
Competenţa de receptare a textului literar presupune, din punct de vedere procesual, activarea rolului 

de ascultător şi de lector al elevului. În funcţie de specifi cul textelor literare, se poate opta pentru unul dintre 
aceste două roluri. Totuşi, criteriul accesibilităţii este unul esenţial în cazul textului literar, întrucât diferenţele 
dintre cele două forme de receptare sunt decisive în adoptarea şi activarea unui anumit rol (ascultător/lector):  

Ascultarea
Receptarea unui text literar audiat.

Lectura
Receptarea unei text literar scris.

 ■ presupune receptarea textului literar citit/recitat 
de către altcineva;

 ■ contactul cu textul se realizează printr-un 
intermediar (lectorul);

 ■ textul literar integral poate fi  receptat oral doar 
prin intermediul mijloacelor specifi ce: DVD, CD etc.;

 ■ doar textele lirice pot fi  uşor receptate oral.
 ■ comprehensiunea poate fi  îngreunată prin faptul 

că receptorului i se impune ritmul celui care citeşte/
recită, ascultătorul neputând, astfel, să proceseze, în 
ritmul propriu, informaţia receptată.

 ■ este cea mai frecventă formă de receptare adoptată 
în liceu;

 ■ presupune contactul cu textul literar prin 
intermediul cărţii (fi e ea şi în format electronic);

 ■ deşi nu există contact direct între emiţătorul 
textului literar şi receptor, sensul comunicării fi ind 
unidirecţional, lectura nu presupune intervenţia altei 
persoane în actul receptării;

 ■ comprehensiunea poate fi  mult mai uşor realizată; 
lectorul are posibilitatea de a-şi impune propriul ritm 
în receptarea textului literar.

Receptarea textului literar se realizează mult mai adesea prin lectură, competenţa specifi că vizând 
comprehensiunea/înţelegerea şi interpretarea. Lectura se divide în două procese delimitate temporal, 
deoarece interpretarea textului nu se poate realiza înainte de parcurgerea etapei de înţelegere. „În teoriile 
lecturii, comprehensiunea şi interpretarea sunt abordate uneori ca procese simultane (W. Iser), alteori, ca etape 
succesive: lectura de gradul întâi şi cea de gradul al doilea (Paul Ricoeur), lectura euristică şi cea hermeneutică 
(M. Riffaterre), lectura liniară şi lectura circulară (M. Călinescu) sau lectura naivă şi lectura critică (Umberto 
Eco)” (Pamfi l 2007: 141). Se poate observa că graniţa dintre competenţa de receptare a textului literar şi 
competenţa producerii de text despre textul literar este foarte fi nă. Comprehensiunea e specifi că receptării, 
iar interpretarea intră în sfera producerii de text, acest fapt conferind lecturii statutul de „comunicare atipică”. 
Conform Alinei Pamfi l (2007: 131), aceasta e defi nită prin:

 ■ asimetrie: emiţătorul şi receptorul nu sunt coprezenţi;
 ■ non-reversibilitate: rolurile nu sunt interşanjabile, iar feedback-ul nu este posibil;
 ■ decontextualizare: receptorul nu are acces la contextul enunţării, tot aşa cum emiţătorului îi este 

străin contextul receptării.
Modelul didactic reprezentativ al comprehensiunii, conform aceleiaşi autoare, este focalizat asupra 

textului, cititorului şi contextului. În evaluarea competenţei de receptare a textului literar (şi nu numai), trebuie 
să ţinem cont de următoarele elemente (A. Pamfi l 2007: 132-136):
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Competenţa de receptare a textului literar se regăseşte, în programele şcolare, astfel:

Competenţe generale

Clasele a IX-a şi a X-a – ciclul inferior al liceului
 Folosirea modalităţilor/a instrumentelor de analiză tematică, structurală şi stilistică, în receptarea 
diferitelor texte literare şi nonliterare
Clasele a XI-a şi a XII-a – ciclul superior al liceului
 Comprehensiunea şi interpretarea textelor
 Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare

Analizând competenţele generale care vizează receptarea textului literar, se poate observa intenţia de 
trecere de la formarea competenţei de comunicare, în ipostaza ei receptivă pe care o analizăm (clasele a IX-a 
şi a X-a, nivelul C1 de competenţă), la formarea competenţei culturale (clasele a XI-a şi a XII-a, nivelul C2 de 
competenţă).

Valori şi atitudini

Toate clasele din ciclul liceal
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii.
 Stimularea gândirii autonome, refl exive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate.
 Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române.

Competenţe specifi ce şi conţinuturi

A. CICLUL INFERIOR AL LICEULUI

Clasa a IX-a
Competenţe specifi ce Conţinuturi
2.1. aplicarea unor tehnici vizând 
înţelegerea textelor literare sau nonliterare

 ■ stabilirea ideilor principale; rezumarea, identifi carea 
câmpurilor semantice dominante dintr-un text;

2.2. identifi carea temei textelor propuse 
pentru studiu

 ■ temă, motiv, viziune despre lume; relaţii tematice între 
textele pentru studiu din clasa a IX-a şi texte studiate în 
gimnaziu;

2.3. compararea ideilor şi atitudinilor 
diferite, în dezvoltarea aceleiaşi teme 
literare

 ■ modul de refl ectare a unei idei sau a unei teme în mai multe 
opere literare (aparţinând unor genuri sau epoci diferite sau 
unor arii culturale diferite);

2.4. analizarea componentelor structurale 
şi expresive ale textelor literare studiate 
şi discutarea rolului acestora în tratarea 
temelor

 ■ componente structurale şi expresive (elemente de construcţie 
a subiectului şi a personajelor în texte epice; simboluri centrale 
în texte lirice; elemente de versifi caţie, fi guri de stil);

2.5. compararea trăsăturilor defi nitorii 
ale comunicării, în texte fi cţionale şi 
nonfi cţionale

 ■ fi cţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr; scopul 
comunicării (informare, delectare, divertisment etc.); reacţiile 
receptorului (cititor, ascultător); „eu fi cţional“ şi „eu real“, text 
fi cţional şi text nonfi cţional;

2.6. aplicarea conceptelor de specialitate 
în analiza şi discutarea textelor literare 
studiate

 ■ genuri literare (epic, liric, dramatic); autor, narator, eu 
liric, cititor; moduri de expunere; naraţiunea (naraţiunea la 
persoana a III-a şi la persoana I; momentele subiectului; timpul 
şi spaţiul în naraţiune); descrierea (portretul literar, tabloul); 
dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor); personajul 
(caracterizarea personajului, portretul fi zic şi portretul moral); 
fi guri de stil (personifi care, comparaţie, enumeraţie, repetiţie, 
epitet, hiperbolă, antiteză, metaforă, alegorie, inversiune).
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Clasa a X-a 
Competenţe specifi ce Conţinuturi
2.1. analiza principalelor componente 
de structură, de compoziţie şi de limbaj 
specifi ce textului narativ

 ■ particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative 
studiate; particularităţi ale compoziţiei în textele narative 
studiate (incipit, fi nal, episoade/ secvenţe narative, tehnici 
narative); construcţia personajelor; modalităţi de caracterizare 
a personajului; tipuri de personaje; instanţele comunicării în 
textul narativ; tipuri de perspectivă narativă; registre stilistice, 
limbajul personajelor, limbajul naratorului; stilul direct, stilul 
indirect, stilul indirect liber; specii epice: basm cult, nuvelă, 
roman; momente ale evoluţiei prozei în literatura română;

2.2. identifi carea şi analiza principalelor 
componente de structură şi de limbaj 
specifi ce textului dramatic

 ■ particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic; 
particularităţi ale compoziţiei textului dramatic; modalităţi 
de caracterizare a personajelor; registre stilistice, limbajul 
personajelor, notaţiile autorului; specii dramatice: comedia; 
momente ale evoluţiei dramaturgiei (creaţie dramatică şi 
spectacol) în cultura română;

2.3. identifi carea şi analiza elementelor de 
compoziţie şi de limbaj în textul poetic

 ■ titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de 
recurenţă (motiv poetic, laitmotiv); fi guri semantice (tropi); 
elemente de prozodie; poezie epică, poezie lirică; instanţele 
comunicării în textul poetic; momente ale evoluţiei poeziei în 
literatura română;

2.4. folosirea unor modalităţi diverse de 
înţelegere şi de interpretare a textelor 
literare studiate

 ■ temă şi viziune despre lume;
 ■ sensuri multiple ale textelor literare.

Analizând competenţa de receptare a textului literar, la nivelul ciclului superior al liceului, vom insista 
doar asupra competenţei de comprehensiune şi de interpretare a textului.

Competenţe specifi ce şi conţinuturi

B. CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

Clasa a XI-a
Comprehensiunea şi interpretarea textelor
Competenţe specifi ce Conţinuturi
2.1. utilizarea strategiilor de lectură în 
vederea înţelegerii adecvate a textelor 
studiate

 ■ lectură-înţelegere (înţelegerea globală a textului, analiza unor 
elemente ce pot conduce la  înţelegerea textului, anticipări); 
chei de lectură (titlu, incipit, simbol central, personaje etc.); 
texte de bază (poezie, proză), text din literatura populară, 
texte nonliterare (texte de doctrină, texte istorice, fi lozofi ce, 
ştiinţifi ce, eseu literar, memorii etc.) ilustrative pentru studiile 
de caz;

2.2. compararea viziunii despre lume, 
despre condiţia umană sau despre artă, 
refl ectate în texte literare, nonliterare sau 
în alte arte

 ■ viziune despre lume, teme şi motive, concepţii despre artă, 
literatură şi pictură (limbajul literaturii, limbajul picturii);

2.3. interpretarea textelor studiate prin 
prisma propriilor valori şi a propriei 
experienţe de lectură

 ■ lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit), lectură 
creativă (elevii extrapolează, caută interpretări personale, 
prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de 
lectură).
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Clasa a XII-a
Competenţe specifi ce Conţinuturi
2.1. adecvarea strategiilor de lectură 
la specifi cul textelor literare studiate, 
în vederea înţelegerii şi interpretării 
personalizate

 ■ lectură-înţelegere (înţelegerea globală a textului, analiza 
unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări); 
chei de lectură (titlu, incipit, simbol central, personaje etc.); 
texte de bază (poezie, proză, dramaturgie), texte nonliterare 
(texte de doctrină, texte istorice, fi lozofi ce, ştiinţifi ce, eseu 
literar, memorii etc.) ilustrative pentru studiile de caz;

2.2. compararea, pe baza unor criterii clar 
formulate, a unor viziuni despre lume, 
despre condiţia umană sau despre artă, 
refl ectate în textele studiate

 ■ viziune despre lume, teme si motive, concepţii despre artă, 
literatură şi muzică (limbajul literaturii, limbajul muzicii);

2.3. compararea propriei interpretări a 
textelor studiate cu altele, realizate de 
colegi sau de critici şi istorici literari

 ■ lectură critică (elevii evaluează ceea ce au citit); lectură 
creativă (elevii extrapolează, formulează interpretări personale, 
prin raportări la propria sensibilitate, experienţă de viaţă şi de 
lectură).

Manualele respectă prevederile programei şcolare, în special la nivelul conţinuturilor, însă nici
programele şcolare, nici manualele nu delimitează clar etapele care stau la baza formării competenţei de 
receptare a unui text literar, în sensul în care, în parcurgerea lor, nu există o structurare concretă care să 
evidenţieze activităţi specifi ce comprehensiunii, analizei şi interpretării. Există multe exerciţii care vizează 
interpretarea înaintea fi nalizării şi verifi cării comprehensiunii, responsabilitatea majoră revenindu-i în 
totalitate profesorului, care trebuie să organizeze cronologic exerciţiile în funcţie de etapele receptării: 

 ■ prelectura – exerciţii menite să deschidă orizontul de aşteptare al elevilor;
 ■ prima/a doua lectură – exerciţii care vizează strict comprehensiunea şi analiza;
 ■ lectura critică – exerciţii de interpretare.

Astfel, fără o pregătire solidă din partea cadrului didactic, comprehensiunea, analiza şi interpretarea pot 
fi  realizate superfi cial şi, deşi nimeni nu va recunoaşte, se va ajunge cât mai repede la „dictarea” comentariului 
literar – formă de interpretare cerută la examenul de bacalaureat.

În ceea ce priveşte evaluarea acestei competenţe, instrumentul care vine în întâmpinarea profesorului 
este Ghidul de evaluare propus de SNEE. Regăsim aici îndrumări cu privire la formularea şi redactarea itemilor 
care vizează comprehensiunea (2001: 116):

1. Indică modul/modurile de expunere prezent(e) în text.
2. Stabileşte tipul de text şi n trăsături ale acestuia.
3. Argumentează, într-un text de cel mult n rânduri, apartenenţa fragmentului reprodus la un gen literar 

(epic, liric sau dramatic).
4. Transformă dialogul de mai sus în vorbire indirectă.
5. Scrie o continuare, de n replici, a dialogului dintre personajele A şi B.
6. Redactează un rezumat, de maximum n rânduri, al textului de mai sus.
7. Stabileşte n argumente care să demonstreze că fragmentul reprodus aparţine unei descrieri. 
8. Transcrie un fragment, de cel mult n cuvinte, care conţine o enumeraţie/o altă fi gură de stil.
9. Explică, în maximum n rânduri, care sunt raporturile dintre autor, narator şi personaj.
10. Indică măsura, ritmul şi rima strofei de mai sus.
11. Selectează un fragment, de cel mult n versuri, care să indice prezenţa eului liric în text.
12. Numeşte specia literară în care pot fi  incluse versurile de mai sus.
13. Explică semnifi caţia următorului vers.../următoarelor versuri... (sau a unor cuvinte/sintagme/

locuţiuni/expresii...).
14. Motivează întrebuinţarea semnelor de ortografi e/de punctuaţie din textul dat.
15. Selectează cuvântul/sintagma care exprimă/sugerează următoarea idee (...).
16. Explică, în n rânduri, semnifi caţia titlului operei literare, ţinând seama şi de textul reprodus mai sus.
17. Prezintă tema discuţiei dintre personajele A şi B, din textul de mai sus.
18. Realizează, numai pe baza informaţiilor furnizate de fragmentul reprodus, o schiţă de portret (fi zic 

şi moral) al personajului A.
19. Numeşte momentul subiectului prezent în fragmentul de mai sus.
20. Scrie ideile principale şi ideile secundare din textul de mai sus.
21. Exprimă-ţi punctul de vedere asupra următoarei idei din textul dat (…).
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Dat fi ind faptul că exerciţiile care urmăresc receptarea textului literar sunt extrem de numeroase, ne 
rezumăm la a selecta exerciţii în funcţie de etapele receptării textului literar. Deoarece comprehensiunea este 
un act complex, considerăm necesară şi utilă referirea la exerciţiile premergătoare receptării textului literar, 
aşa cum se regăsesc ele în unele manuale şcolare. De menţionat este şi faptul că nu toate manualele prezintă 
asemenea exerciţii (de exemplu, manualul editurii Corint, clasa a X-a). De asemenea, vom încerca, pe cât posibil, 
să urmăm şi criteriul tipului de text/genului literar, fi indcă, evident, abordările în realizarea comprehensiunii 
ţin cont de specifi cul fi ecărui tip de text.

1.9.2.4.2. Prelectura
a. Textul epic

1. Cuvintele din lista de mai jos aparţin câmpului semantic al călătoriei. Asociaţi verbul corespunzător 
fi ecăruia dintre ele, pentru a descoperi scopul călătoriei:  

explorare - .............................   căutare - ............................... 
cucerire - ...............................  distracţie - ............................ 
aventură - .............................   cunoaştere - ..........................

2. În funcţie de scopul călătoriei pe care o doriţi, plasaţi-vă într-una dintre categoriile: exploratorul, 
savantul, cuceritorul, căutătorul de comori, justiţiarul, misionarul, novicele, solul/diplomatul, negustorul, vânătorul, 
navigatorul, jurnalistul, turistul, hoinarul.

3. Alcătuiţi echipe de 6 elevi; consultaţi-vă pentru a completa spaţiile libere de mai jos, pe baza 
experienţei personale, a cărţilor sau a fi lmelor de aventuri şi de călătorie cunoscute de voi. Comparaţi 
rezultatele obţinute de fi ecare echipă.

Balta-Albă de Vasile Alecsandri, Art (2004: 129), clasa a IX-a

4. În 1933, în vitrinele librăriilor se afl au următoarele romane nou apărute: Patul lui Procust (Camil 
Petrescu), Femei (Mihail Sebastian), Adela (Garabet Ibrăileanu), Rusoaica (Gib. I. Mihăescu), Maitreyi (Mircea 
Eliade), Creanga de aur (Mihail Sadoveanu), Cartea nunţii (G. Călinescu). 

a. Care credeţi că ar fi  aşteptările cititorului (legate de subiect, de personaje, de timpul sau locul 
acţiunii), în funcţie de fi ecare din aceste titluri?

b. Care din titlurile de mai sus v-ar stimula să citiţi cartea respectivă şi de ce?
Patul lui Procust de Camil Petrescu, Humanitas (2005:80), clasa a X-a
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b. Textul liric

1. Scrieţi pe o bucată de hârtie o calitate, un defect şi o pasiune (un hobby) care credeţi voi că vă 
caracterizează. Profesorul va aduna biletele şi va alege trei dintre acestea, pe care vi le va citi. Ghiciţi cine 
sunt autorii.

2. Ce înseamnă jocul pentru voi? Alegeţi dintre următoarele răspunsuri sau formulaţi altele: 
•amuzament • competiţie • altă realitate • pierdere de timp • efort • creaţie • gratuitate • exerciţiu mental • 

destindere • imaginaţie • învăţare • simulare • spirit de echipă.

3. Unele jocuri sunt „pentru copiii între 9 şi 99 de ani”. Ce semnifi caţie credeţi că are această formulă 
publicitară?

Prefaţă de Tudor Arghezi, Humanitas (2003: 8), clasa a IX-a

4. Descrieţi relaţia care s-a stabilit între voi şi obiectul jocului (păpuşă, iepuraş, urs de pluş etc.).

5. V-aţi afl at vreodată în postura de ocrotitor, de protector pentru obiectul jocului vostru? Daţi detalii. 
După melci de Ion Barbu, Art (2004:15), clasa a IX-a

6. Aveţi două categorii: a) obiecte „poetice”, romantice şi b) obiecte „nepoetice”, lipsite de romantism. 
Grupaţi cuvintele de mai jos în cele două coloane: 

trăsură cu cai albi, corabie cu pânze, barcă cu motor, motocicletă, schiuri, avion cu reacţie, balon, OZN (obiect 
zburător neidentifi cat), tractor, troleibuz.

7. Continuaţi cu 2-3 fraze la persoana I enunţurile: „Sunt un brad. În fi ecare iarnă...”. „Sunt un om de 
zăpadă. Am nasul....”. „Sunt un ceas deşteptător. Mă mişc...”. „Sunt o carte. Paginile mele...”.

O motocicletă parcată sub stele de Mircea Cărtărescu, Humanitas (2005: 166), clasa a X-a

c. Textul dramatic

1. Notaţi în caiete numele unei comedii pe care aţi văzut-o în ultimul timp la teatru, la televizor sau 
la cinematograf. Încercaţi să vă convingeţi colega sau colegul de bancă, printr-o scurtă expunere, că merită 
să vadă şi el/ea această piesă sau acest fi lm. Colega/colegul va aprecia în ce măsură aţi reuşit să vă atingeţi 
scopul, urmărind ce argumente aţi folosit şi cum.

2. Credeţi că există teme care nu pot fi  dezvoltate într-un registru comic (de exemplu: dragostea, 
moartea, destinul, războiul etc.)? Discutaţi.

O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale, Humanitas (2005: 182), clasa a X-a

3. Notaţi în caiete primele impresii care vă vin în minte – din ce aţi citit, aţi auzit sau aţi văzut, la 
televizor, la cinematograf etc. – când vă gândiţi la oraşul Veneţia. Comparaţi însemnările făcute cu cele ale 
colegei sau colegului de bancă.

4. Împărţiţi-vă în grupe de câte 6-7 elevi. Scrieţi în caiete enunţuri în care să folosiţi cu sensuri diferite 
substantivul dramă şi adjectivul dramatic. Confruntaţi rezultatele în cadrul grupei şi daţi câte un exemplu 
pentru fi ecare sens. Citiţi listele obţinute în faţa clasei. Sintetizaţi răspunsurile.

Act veneţian de Camil Petrescu, Humanitas (2005: 205), clasa a X-a 

1.9.2.4.3. Comprehensiunea  - Ce se spune?

Exerciţiile care urmează primei lecturi sunt cele care vizează răspunsuri la întrebările: 
 ■ Ce sentimente v-a provocat lectura textului?
 ■ Care sunt aspectele care v-au impresionat? 

De asemenea, se impun exerciţii clare care au rolul de a asigura înţelegerea corectă a textului: prezentarea 
secvenţelor textului, stabilirea ideilor principale, rezumarea, identifi carea câmpurilor lexicale, explicaţii 
etc. Pentru rezolvarea unor asemenea sarcini, e necesară o nouă lectură a textului: integrală, selectivă sau 
secvenţială. 

Exerciţiile de analiză - factorul care favorizează trecerea înspre interpretare - vor fi  redate împreună cu 
cele ale înţelegerii.
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a. Textul epic

1. Identifi caţi cel puţin trei personaje din textul dat, scriind în dreptul fi ecăruia câte o caracteristică.

2. Recitiţi fraza de la începutul textului şi extrageţi adjectivele care se referă la personajul Mara. 
Precizaţi ce tip de portret (fi zic, moral, psihologic etc.) se realizează în acest fragment descriptiv.

3. Identifi caţi verbele din următorul fragment şi interpretaţi prezenţa lor în raport cu temperamentul/
caracterul personajului:

Umblă Mara prin lume, aleargă sprintenă, se târguieşte şi se ceartă cu oamenii, se mai ia şi de cap câteodată, 
plânge şi se plânge c-a rămas văduvă, apoi se uită împregiur să-şi vadă copiii şi iar râde.  

Mara de Ioan Slavici, Art (2004: 45-46), clasa a IX-a 

4. Dovediţi că aţi fost atenţi la prima lectură a textului, răspunzând la cel puţin trei dintre următoarele 
întrebări: 

 ■ Cine povesteşte călătoria?
 ■ Cine călătoreşte?
 ■ Când călătoreşte?
 ■ În ce scop călătoreşte?
 ■ De unde pleacă? 
 ■ În ce direcţie (destinaţia şi itinerarul)?
 ■ Unde ajunge, de fapt? 
 ■ Cu ce mijloace de transport călătoreşte? 

5. Prezentaţi un motiv pentru care v-ar fi  plăcut şi un motiv pentru care nu v-ar fi  plăcut să vă găsiţi 
în locul călătorului din naraţiunea citită.

6. Delimitaţi, în textul citit, episoadele relatării tânărului călător.

7. Stabiliţi ideile principale pentru episoadele delimitate.

8. Rezumaţi, în scris, în 20-25 de rânduri, fragmentul din manual.
Balta-Albă de Vasile Alecsandri, Art (2004: 135), clasa a IX-a

9. Din „basmul” lui Kesarion şi al Mariei lipseşte planul fabulos. Găsiţi elementele care păstrează 
atmosfera de basm, analizând:

a. timpul acţiunii romanului şi timpul din basme;
b. descrierea palatului unde este dusă Maria şi palatele din basm;
c. calităţile ieşite din comun ale lui Kesarion Breb şi calităţile eroului pozitiv din basm. 

10. Ce/cine credeţi că este „balaurul” în roman:
 ■ Constantin – Isaurianul (=dragon), pe care Maria îl aseamănă cu un „balaur fantastic”, căruia îi este 

dusă ca „o jertfă din vechi şi întristate poveşti”?
 ■ iubirea trupească, adică atracţia care-l împinge pe Kesarion Breb către Maria, cu riscul de a-şi rata 

menirea de ultim mag?
 ■ Bizanţul însuşi, ca loc al uneltirilor, patimilor, violenţei şi vicleniei?

Creanga de aur de Mihail Sadoveanu, Humanitas (2005: 103)

b. Textul liric

1. Prezentaţi impresia pe care v-a produs-o lectura acestui text.

2. Identifi caţi versurile în care copilul se prezintă (autocaracterizare).

3. Descrieţi grupul de copii care pleacă în pădure.
După melci de Ion Barbu, Art (2004: 20), clasa a IX-a
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4. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu impresia pe care v-a produs-o lectura acestei poezii a lui Tudor 
Arghezi.

 
5. Care este, după opinia voastră, tema acestei poezii? Alegeţi dintre următoarele variante sau 

propuneţi una nouă: 
  • creaţia • jocul • copilăria.

6. Care sunt „materialele” afl ate la îndemâna Creatorului pentru plămadă?
Tablouri biblice (Versuri de Abecedar) de Tudor Arghezi, Art (2004: 6), clasa a IX-a

7. Glumă de Ana Blandiana, Humanitas (2003: 19), clasa a IX-a

Extrem de interesantă este abordarea comprehensiunii prezentată de autorii manualului pentru clasa a 
X-a (Humanitas 2005: 134), exerciţiile fi ind structurate în funcţie de tipul de lectură pe care elevul doreşte s-o 
realizeze:

Abordări posibile Tipuri de lectură
 ■ avansarea pas cu pas în discutarea 

versurilor, urmărind fi rul discursului liric
 ■ lectura „pas cu pas”

 ■ identifi carea cu cel care vorbeşte şi atmosfera 
evocată

 ■ lectura „de identifi care”

 ■ lectura începând de la aspectul cel mai 
impresionant, cel mai frapant al textului

 ■ lectura „simbolică”

 ■ analiza structurii textului: repetiţiile, 
echivalenţele, simetriile

 ■ lectura „analitică”

 ■ lectura începând de la aspectul care intrigă 
cel mai mult.

 ■ lectura „problematizantă”
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c. Textul dramatic

1. Imaginaţi-vă şi descrieţi înfăţişarea lui Pampon şi a lui Crăcănel, în scena de mai sus, ghidându-vă 
după indicaţiile scenice şi după replicile celor două personaje.

2. Imaginaţi-vă că sunteţi regizori. Descrieţi decorul şi costumele care vi s-ar părea potrivite pentru 
această scenă.

D-ale carnavalului de I.L. Caragiale, Art (2004: 121), clasa a IX-a

3. Scena 3, din fi nalul Actului II, poate fi  considerată punctul culminant al piesei. Care este impresia 
de ansamblu pe care v-a creat-o această scenă? Defi niţi-vă punctul de vedere printr-un singur cuvânt, 
alegându-l din sugestiile de mai jos sau propunând un răspuns propriu. Explicaţi apoi, dezvoltând sensul 
răspunsului pentru care aţi optat.

Scena 3 din actul II mi s-a părut: patetică • subtilă • naivă • lacrimogenă • exagerată • zguduitoare.

4. Faceţi caracterizarea lui Pietro Gralla. Pentru a înţelege mai bine personajul, este de dorit să citiţi 
textul integral al piesei, în special, în plus faţă de fragmentele din manual, Scenele 2-5 din Actul I.

Act veneţian de Camil Petrescu, Humanitas (2005: 210)

1.9.2.4.4. Interpretarea – Cum se spune?

Interpretarea, fi ind un proces complex, care se bazează pe comprehensiune şi analiză, intră deja în sfera 
producerii de text, exerciţiile specifi ce fi ind detaliate şi analizate în capitolul dedicat evaluării competenţei de 
producere de text despre textul literar. 
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1.9.2.4.5. Alte tipuri de exerciţii

În urma unei analize a manualelor şcolare, se poate lesne constata că ele abundă în exerciţii de receptare 
(comprehensiune, analiză etc.), cele mai multe dintre ele fi ind adecvate formării acestei competenţe. Fără a 
avea pretenţia de a reda întregul spectru al exerciţiilor de receptare a unui text literar, prezentăm doar câteva 
dintre ele. Se subînţelege faptul că se regăsesc mai multe tipuri de exerciţii, în combinaţii diferite, în demersul 
didactic consacrat comprehensiunii unei opere literare.

a. Ierarhizare.
Ordonare de idei/personaje/trăsături ale personajelor/fapte etc. în funcţie de apariţia lor în text

A. Numerotează ordinea în care apar următoarele personaje în text:

Mezinul craiului Spânul

Împăratul Roşu Flămânzilă

Harap-Alb Crăiasa albinelor

Gerilă Craiul

Crăiasa furnicilor 

B. Ordonaţi următoarele „fapte”, în funcţie de apariţia lor în text:

a. Cătălin o întâlneşte pe Cătălina.     
b. Luceafărul se întrupează într-un tânăr voievod.   
c. Hyperion îşi cere moartea.     
d. Fata de împărat se îndrăgosteşte de Luceafăr.   
e. Luceafărul îi propune fetei să meargă în lumea lui.  

b. Reformulare
A. Identifi caţi momentele subiectului/ideile principale ale fragmentului.
B. Realizaţi rezumatul fragmentului citit.
C. Transformaţi fragmentul textului dramatic în text liric etc. 

c. Alegere duală
A. Citiţi opera literară Harap Alb şi decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false 

(F).

1. Împăratul Verde are trei băieţi.         
2. Craiul îi trimite o scrisoare Împăratului Verde.      
3. Mezinul reuşeşte să treacă de capcana tatălui prin forţe proprii.    
4. Călăuza mezinului este Spânul.        
5. Mezinul încalcă porunca dată de tatăl său.      
6. Prima mare probă la care e supus Harap-Alb e aceea de a aduce piatra din fruntea  
cerbului.

d. Alegere multiplă
A. Citiţi fragmentul din manual şi alegeţi varianta corectă:

1. Catrina este
a. mama lui Paraschiv, Nilă şi Achim.
b. mama Ilincăi, Titei şi a lui Niculaie. 
c. mama Alboaicăi.
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2. Lui Niculaie
a. nu-i place şcoala.
b. îi place să meargă la oi.
c. îi place şcoala.

3. Ilie Moromete
a. taie salcâmul pentru că nu are bani.
b. nu este autoritar.
c. merge la biserică.

e. Regruparea semnelor şi completare
A. Identifi caţi în text versurile care se referă la testament şi, ţinând cont de persoana care emite 

mesajul, de adresant şi de ceea ce se transmite, completaţi schema de mai jos.

Emiţător:

   
Mesaj:

   
Receptor:

B. Selectaţi din text cuvintele necunoscute şi cuvintele care vi se par neobişnuite sau care vă şochează, 
introducându-le în următorul tabel:

Cuvinte 
necunoscute Semnifi caţie Cuvinte neobişnuite Efect artistic

C. Completaţi coloanele de mai jos cu informaţiile corespunzătoare.

Străbunii
(degradarea)/suferinţa

Eul liric
(verbul transformator)/ 

creaţia

Rodul muncii
(starea fi nală/evoluţia)/ 

testamentul 
ex: „sapa”
„brazda” „să schimbăm” „condei”

„călimară”
„graiul lor cu-ndemnuri 

pentru vite”
......................................

„(eu) am ivit ” „cuvinte potrivite”

f. Jurnalul dublu/triplu

Titlul/citatul/versul/ secvenţa 
aleasă 

Propriile gânduri/idei/ 
sentimente

Comentarii/opinii ale 
colegilor/ale profesorului

1.9.2.4.6. Corelarea exerciţiilor în comprehensiunea unei opere literare

Exemplul 1
Testament de Tudor Arghezi

1. Scrieţi cât mai multe cuvinte care sunt corelate cuvântului testament, având în vedere utilizarea 
acestuia în diferite domenii. 

2. Încercaţi să defi niţi testamentul, pornind de la sensul denotativ şi cel conotativ al cuvântului.
3. Identifi caţi în text versurile care se referă la acest cuvânt, ţinând cont de persoana care emite mesajul, 

de adresant şi de ceea ce se transmite. Completaţi apoi schema de mai jos.

Emiţător:

   
Mesaj:

   
Receptor:

4. Selectaţi din text cuvintele/versurile din sfera semantică a cărţii/a scrierii.
5. Explicaţi sensul/sensurile cărţii în această poezie.
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6. Selectaţi din text cuvintele necunoscute şi cuvintele care vi se par neobişnuite sau care vă şochează, 
introducându-le în următorul tabel:

Cuvinte 
necunoscute Semnifi caţie Cuvinte neobişnuite Efect artistic

1. Selectaţi din text termenii din sfera semantică a degradării.
2. Explicaţi cărui fapt i se datorează transformarea /preschimbarea acestor termeni.
3. Precizaţi în ce se transformă aceşti termeni, completând coloanele de mai jos cu informaţiile 

corespunzătoare.

Străbunii
(degradarea)/suferinţa

Eul liric
(verbul transformator)/ 

creaţia

Rodul muncii
(starea fi nală/evoluţia)/ 

testamentul 
ex: „sapa”
„brazda” „să schimbăm” „condei”

„călimară”
„graiul lor cu-ndemnuri 

pentru vite”
......................................

„(eu) am ivit ” „cuvinte potrivite”

Exemplul 1: Riga Crypto şi lapona Enigel de Ion Barbu, clasa a XII-a

I. NUNTA
Cine vorbeşte?    menestrelul   nuntaşul   
Trăsături:    ......................               ...................... 
     ......................               ...................... 
     ......................               ...................... 
Forma de comunicare:            DIALOG  
Despre ce/cine se vorbeşte?   ...............  / ..............                          
Cum s-a spus/cum se spune?      ...............           ...............
      ...................
Unde (se spune)? .......................................................................
Când (se spune)? .......................................................................
Cine trebuie să spună?  ......................................................................

II. CÂNTECUL/POVESTIREA
Riga Crypto Lapona Enigel

1. Prezentarea protagoniştilor
Universul

Portret/trăsături

cine ?                         unde?
.....................          .....................

cine îl descrie?
.....................

cine ?                         unde?
.....................          .....................

cine îl descrie?
.....................

2. Întâlnirea

a)prima chemare

   b) a doua chemare

c) a treia chemare

PLANUL ONIRIC
DIALOG

Cu ce o ademeneşte?
............................................

Ce-i oferă?
.............................................

Îi cere Laponei ......................

a) primul refuz
îl numeşte: ..................

dorinţa ei este: ........................
..............

b) al doilea refuz
îl consideră: .................
îi cere: .......................
c) îl refuză deoarece:
.....................................
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3. Consecinţele întâlnirii APARIŢIA SOARELUI
Transformarea Rigăi:

 ■ sucul dulce ............
 ■ inima .................

                           ......................
 ■ devine           ......................

                           .....................

Lapona Enigel:
.......................

4. Concluziile menestrelului
= ....................                                   
e greu .............
gândul ...........

= ..............
...................

5. Finalul
 

Exemplul 2: După melci de Ion Barbu, clasa a IX-a (Prologul şi Tabloul I)
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În cazul textelor epice (mai ales al romanelor), recomandăm fi şe de lucru cu fragmente semnifi cative 
din operă, pentru a se verifi ca înţelegerea. Dat fi ind faptul că lectura integrală se realizează acasă, verifi carea 
comprehensiunii se poate realiza după exemplele:

Exemplul 1: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu (Evoluţia sentimentelor lui 
Ştefan Gheorghidiu).

A. Citiţi cu atenţie fragmentele următoare şi răspundeţi cerinţelor de mai jos:

a. „[...] deşi nu-mi plăcea, începusem totuşi să fi u măgulit de admiraţia pe care o avea mai toată lumea pentru 
mine, fi indcă eram atât de pătimaş iubit de una dintre cele mai frumoase studente, şi cred că acest orgoliu a constituit 
baza viitoarei mele iubiri. Să tulburi atât de mistuitor o femeie dorită de toţi, să fi i atât de necesar unei existenţe, erau 
sentimente care mă adevereau în jocul intim al personalităţii mele. [...] femeia aceasta începuse să-mi fi e scumpă tocmai 
prin bucuria pe care eu i-o dădeam, făcându-mă să cunosc astfel plăcerea neasemănată de a fi  dorit şi de a fi  eu însumi 
cauză de voluptate.”
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1. Numeşte elementul/sentimentul care stă la baza naşterii iubirii, aşa cum reiese din fragmentul de 
mai sus:

.....................................
b. „- O iubire mare e mai curând un proces de autosugestie... Trebuie timp şi trebuie complicitate pentru formarea 

ei. De cele mai multe ori te obişnuieşti greu, la început, să-ţi placă femeia fără care mai târziu nu mai poţi trăi. Iubeşti 
întâi din milă, din îndatorire, din duioşie, iubeşti pentru că ştii că asta o face fericită, îţi repeţi că nu e loial s-o jigneşti, 
să înşeli atâta încredere. Pe urmă te obişnuieşti cu surâsul şi vocea ei, aşa cum te obişnuieşti cu un peisaj. Şi treptat îţi 
trebuieşte prezenţa ei zilnică. Înăbuşi în tine mugurii oricăror altor prietenii şi iubiri. Toate planurile de viitor ţi le faci în 
funcţie de nevoile şi preferinţele ei. Vrei succese ca să ai surâsul ei. Psihologia arată că au o tendinţă de stabilizare stările 
sufl eteşti repetate şi că, menţinute cu voinţă, duc la o adevărată nevroză. Orice iubire e ca un monoideism, voluntar la 
început, patologic pe urmă.”

2. Prezintă concepţia lui Ştefan Gheorghidiu asupra iubirii, aşa cum reiese din fragmentul de mai sus, 
folosindu-te de următoarea schemă:

IUBIREA este un proces de .............................................
Etapele naşterii acestui sentiment sunt:

         

         

Exemplul 2: Enigma Otiliei de George Călinescu

A. Citeşte cu atenţie fragmentele de mai jos:

a. De altfel, faţă de Otilia îşi exercita sentimentul fi lial, rămas nefolosit din pricina morţii timpurii a mamei lui. 
Simţea nevoia să i se mărturisească, să se aşeze sub protecţia ei, să facă întocmai ce i se ordona. Înţelegi că am găsit în tine 
tot ce mi-a lipsit în copilărie, că iubirea mea e un lucru serios, nu cum crezi tu. Te iubesc, Otilia, nu glumi!

[...] domnişoara Otilia mi-este... ca o soră.
Otilia era de o familiaritate, de o lipsă de jenă care îl tulburau; [...]Otilia era familiară, liberă în mişcări[...]; [...]vei 

fi ... sora mea, dacă vrei aşa; [...] Otilia se dezvăluia ca defi niţia surorii;
b. Nici eu nu ştiu cum te iubesc, ca pe o logodnică, ca pe o mamă aş zice, dacă n-ai fi  mai tânără decât mine.
[...] A se căsători cu Otilia, a pune toată energia lui la picioarele fetei, era năzuinţa lui cea mai înaltă.
c. De la început ghicise în Otilia o prietenă de vârsta lui, un factor feminin care-i lipsise.
d. Otilia deveni pentru Felix, încetul cu încetul, adevărata stăpână a casei, căreia îi încredinţa toate dezideratele 

lui.
e. Ştia că Otiliei îi place luxul, că era nefericită când n-avea un mărunţiş oarecare de modă, că ţinea să se plimbe 

în trăsură. Otilia e foarte frumoasă şi, apoi, e cultă, talentată. [...] Otilia era o fată [...] cu gusturi aristocratice. [...] nu 
era fată să stea în provincie.

f. Otilia îi plăcuse de la început, pentru aerul ei de intelectuală blazată, care nu vrea să spună ce ştie, şi în acelaşi 
timp pentru subţirimea ei delicată.

Otilia îi apăru ca o fi inţă fragilă, suferind la o muzică prea tare, ca o fl oare respirând în întuneric umiditatea. O 
fată care citea astfel de fl uidităţi nu putea fi  o fi inţă diabolică, ci contemplativă, victimă a oricărei mişcări pasionale prea 
tari, dependentă de cel care ar fi  fascinat-o.

g. Otilia i se înfăţişase de la început ca o fi nalitate, ca un premiu, mereu dorit şi mereu amânat, al meritului lui. 
Voia să facă ceva mare din cauza Otiliei şi pentru Otilia.

Otilia e o fată admirabilă, o fată superioară... [...] E o fată admirabilă, dar n-o înţeleg.
[...] Ce fată bizară! Pentru Otilia avea o spaimă mistică.
Otilia înfăţişa nu mai puţin femeia lui ideală [...] Otilia înfăţişa fără îndoială aspiraţia sufl etului său.
Otilia, tu-mi scapi întotdeauna printre degete.
h. Felix îşi dădea prea bine seama că iubeşte pe Otilia, fără să poată determina conţinutul acestui sentiment.[...] 

Dar mai încerca faţă de ea o atracţie care deveni din ce în ce mai tiranică.
Noaptea, chipul Otiliei îl urmărea în tot timpul, cu temerea totodată de a nu-l pierde. Simţea o ciudată nevoie a 

prezenţei fetei şi, adesea, nu putea dormi.
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Schiţează pe foaia A2, ipostazele Otiliei, aşa cum îi apare lui Felix, după următorul model:

FELIX - ........................... (notează tipul de personaj întruchipat de Felix)

„E o fată admirabilă, o fată superioară, pe care n-o înţeleg.”
„Pentru mine, Otilia, ai început să devii o enigmă.”

sau:
B. Citeşte cu atenţie fragmentele de mai jos:

a. Să-ţi faci sânge rău pentru o dezmăţată!
Dar nici de una ca ea nu s-alege ceva...
Fete ca ea pentru asta sunt. Să trăiască discret cu băieţii de familie, să-i ferească de alte lucruri mai rele.
Neruşinata aproape m-a dat afară. „Scârbă”[...] stricate de astea cu mască de mironosiţe.
E obraznică, dar îndrăzneaţă, urâtă, nu.
Otilia era ea cam distrată, dar cu vorba ducea casa.
O fată ca Otilia merită să intre într-o casă de corecţie. [...] străină tolerată
[...] ţi-am spus eu că nu ţine doliu! „Papa în sus, papa în jos.” Toate numai maimuţăreli.
Identifi că personajul, în funcţie de citatele de mai sus, şi precizează sentimentele pe care le nutreşte 

pentru Otilia.
b. N-ar fi  rea Otilia, dacă n-ar fi  falsă. Cel puţin întrucât mă priveşte[...] se spun multe lucruri grozave despre 

purtările Otiliei... E de vină moş Costache, care o răzgâie. Aşa sunt fetele fără căpătâi şi fără părinţi.
Otilia e şireată, caută numai bărbaţi în vârstă, bogaţi. [...] Însă nu cred să fi e Pascalopol aşa lipsit de gust.
Nu-mi explic [...] cum poţi dumneata, un tânăr aşa de distins şi de familie bună, să ieşi pe stradă cu o destrăbălată 

ca Otilia.
Un om distins ca Pascalopol trebuia să vadă în sfârşit că nu e nimic interesant într-o dezmăţată ca Otilia.
Aurica [...] dacă s-ar fi  analizat, ar fi  descoperit că invidia pe Otilia ca întotdeauna...
Totdeauna te-am iubit pe tine, că ai fost sinceră, şi n-am aprobat-o pe mama. [...] te fericesc, în fond, că eşti liberă 

şi poţi să faci ce vrei. Dacă n-aveam eu familia pe cap, azi eram fericită.
Identifi că personajul, în funcţie de citatele de mai sus, şi precizează sentimentele pe care le nutreşte 

pentru Otilia.
c. Făcu spre Felix un mic semn, cu înţelesul că Otilia nu-i în deplinătatea facultăţilor mintale. Ce griji are?  
Identifi că personajul care rosteşte aceste cuvinte şi precizează sentimentele pe care le nutreşte pentru 

Otilia.
d. Georgeta i se păru de o rară frumuseţe şi de o onestitate desăvârşită în privire. Era o Otilie plastică, mai placidă.
e. Lili, de pildă, cu părul ei căzut în cascade pe umeri, cu pălăria de paie largă, cu ochii ei negri, uniţi prin 

îmbinătura sprâncenelor, prin tenul măsliniu, grecesc, era cu adevărat graţioasă. Era un fel de Otilie oacheşă, care însă 
prevestea că avea să evolueze spre burghezie. O găsi foarte drăguţă, simpatică, însă lipsită de vioiciunea nervoasă a 
Otiliei, de marele stil al acesteia.

Identifi caţi elementul comun fragmentelor de la punctele d. şi e. 
Scrieţi pe foaia A2 informaţiile sintetizate, după următorul model:

Personajul 1 (numele) Personajul 2 Ipostaza comună( Lili şi  
Georgeta)

Tipul de personaj Tipul de personaj Termenul lor de comparaţie

Exemple Exemple Exemple
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1.9.3. Evaluarea competenţei de producere de mesaje scrise nonliterare (scrierea); tipuri de exerciţii

1.9.3.1. Aspecte teoretice

Raportat la CECR, vorbitorii care învaţă limba română ca limbă nematernă ar trebui să se situeze, în 
perioada liceului, la nivelul C1 (clasele a IX-a şi a X-a) şi la nivelul C2 (clasele a XI-a şi a XII-a). În producerea 
de text nonliterar, ei urmează câteva procese cognitive specifi ce nivelului, iar tipurile de exerciţii propuse 
mai jos au scopul de a operaţionaliza competenţa aferentă din programele celor patru ani ai ciclului superior 
de învăţământ – „Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, 
în diferite situaţii de comunicare”. Conform aceloraşi programe, modelul comunicativ-funcţional orientează 
producţiile scrise înspre valoarea pragmatică, adecvată contextelor cotidiene extraşcolare.

Iată care sunt tipurile de mesaje scrise, operaţiile cognitive şi exerciţiile care le ilustrează, în funcţie de 
cele două nivele lingvistice convenţionale şi de conţinuturile propuse în programe:

A. C1 (clasele a IX-a şi a X-a) 

a. textul argumentativ: exprimarea argumentată a unei opinii despre locuri comune, citate, probleme 
sociale de actualitate etc. 

 ■ procesele cognitive urmărite sunt: evaluarea altor opinii, presupunerea, persuasiunea, exprimarea 
propriei opinii, comparaţia, antiteza, reducerea la absurd, emiterea unor adevăruri generale, justifi carea, 
ierarhizarea priorităţilor;

 ■ la nivelul limbajului, se verifi că proprietatea termenilor, corectitudinea gramaticală şi ortografi că.

b. textul circumstanţial tipic, adaptat unor situaţii variate şi unui destinatar anume: scrisoare formală 
sau informală, scrisoare de intenţie, e-mail, proces-verbal 

 ■ de obicei, sunt date elemente de iniţiere a tipului de discurs cerut sau repere-ancoră care să furnizeze 
noţiunile-cheie ale viitorului mesaj; 

 ■ accentul cade, la nivel cognitiv, pe organizarea conţinutului: includerea reperelor oferite, orientarea 
adecvată spre un presupus destinatar, acurateţea textuală, evitarea redundanţelor semantice;

 ■ un loc important îl ocupă aspectele formale: stilul, tonul, coerenţa, ortografi a şi aranjarea în pagină; 
elevii vor putea demonstra bogăţia lexicală, proprietatea termenilor şi puritatea limbajului stăpânit.

c. scrierea creativă: articol, naraţiune continuată, descriere obiectivă ori subiectivă
 ■ se evaluează organizarea conţinutului în funcţie de cerinţă şi contextul în care se produce extraşcolar 

un asemenea text;
 ■ procesele urmărite: descrierea, înlănţuirea episoadelor narative, urmărirea logicii povestirii, sinteza.

B. C2 (clasele a XI-a şi a XII-a) 

a. textul argumentativ: opinie argumentată prin tehnici specifi ce despre citate, cărţi, emisiuni etc.
 ■ operaţiile cognitive urmărite sunt: prezentarea şi apărarea unui argument, exprimarea şi apoi 

justifi carea unei opinii, explicarea unei probleme şi sugerarea unei soluţii, evaluarea unei idei şi 
recomandarea unei soluţii;

 ■ textul de la care se porneşte poate fi  audiat sau citit, şi atunci se pot evalua împreună competenţele 
de producere şi receptare a unui mesaj oral sau scris;

 ■ la nivelul limbajului, se verifi că acurateţea, claritatea, concizia şi corectitudinea; în principiu, se 
respectă regulile stilului retoric, literar, şi se impune o stăpânire ireproşabilă a limbajului. 

b. textul circumstanţial tipic, adaptat unor situaţii variate şi unui destinatar anume: scrisoare, e-mail, 
proiect

 ■ se respectă tonul şi stilul adecvate destinatarului, care trebuie identifi cat corect; 
 ■ un loc important îl ocupă aspectele formale: stilul, tonul, coerenţa, ortografi a şi aranjarea în pagină; 

elevii vor putea demonstra bogăţia lexicală, proprietatea termenilor şi puritatea limbajului stăpânit.

c. scrierea creativă: cronică de carte, cronică de fi lm, articol, eseu documentat 
 ■ se evaluează capacitatea de a surprinde semnifi caţiile unei cărţi/unui fi lm, subtextul, personajele şi 

relaţiile dintre ele, stilul; se apreciază capacitatea de analiză şi sinteză într-un proiect pregătit în timp, 
cu bibliografi e specifi că;

 ■ procesele urmărite: descrierea, analiza tematică, structurală, stilistică, sinteza, justifi carea ancorată în 
textul suport a opiniilor personale.
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1.9.3.2. Tipuri de exerciţii. Clasele a IX-a şi a X-a (C1)

1.9.3.2.1. Textul argumentativ
A. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu părerea comună conform căreia tinerii nu mai citesc. Veţi avea 

în vedere: 
 ■ folosirea conectorilor potriviţi (în opinia mea, în primul rând, de exemplu, în plus, în concluzie etc.);
 ■ ilustrarea argumentelor prin tehnici specifi ce (exemplul, comparaţia, antiteza, reducerea la absurd 

etc.);
 ■ respectarea structurii specifi ce (acord/dezacord, argumente, concluzie).

În opinia mea, ...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

B. Pentru că părinţii au primit o ofertă mai bună de serviciu, v-aţi mutat într-un nou oraş. Mergeţi la 
o şcoală foarte bine cotată, dar nu vă simţiţi în largul vostru. Scrieţi-i un e-mail fostului coleg de bancă în 
care să-i explicaţi ce şi de ce nu vă place. Veţi avea în vedere: noii colegi, profesorii, uniforma colegiului şi 
activităţile extraşcolare.

C. Un prieten a încercat să vă convingă să mergeţi la un meci de fotbal, dar preferaţi să vedeţi un 
fi lm. Scrieţi-i  un e-mail în care să-i explicaţi de ce oricare dintre fi lmele ale căror afi şe sunt mai jos pare mai  
distractiv decât meciul.

                  

1.9.3.2.2. Texte circumstanţiale tipice
A. Aţi asistat la ultima şedinţă de redacţie a revistei liceului. Pentru că sunteţi responsabil cu 

administrarea revistei, trebuie să faceţi procesul verbal al şedinţei. În căsuţa de mai jos aveţi începutul şi 
sfârşitul. Nu uitaţi să respectaţi tonul impersonal şi concis, tipic documentului cerut!

Proces-verbal
Încheiat azi, 10 decembrie 2011, când a avut 

loc şedinţa de redacţie a revistei Liceului Voltaire 
din Timişoara, „Caligrafi ile adolescenţei”.

..., drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

B. În schimbul pe care liceul vostru îl organizează cu un colegiu din Germania, aţi locuit o săptămână 
la un tânăr de vârsta voastră şi v-aţi împrietenit. Acum, e rândul elevilor germani să vină în România, dar 
prietenul vostru are câteva rezerve. Răspundeţi printr-o scrisoare următorului fragment din ultimul lui 
e-mail, ca să-l liniştiţi:

Din păcate, am auzit zilele trecute că la voi se întâmplă des furturi şi atacuri asupra copiilor 
şi bătrânilor. E doar un mit?
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C. Căutaţi de mult timp o slujbă part-time care să vă permită să nu lipsiţi de la ore. Tocmai aţi găsit 
un anunţ promiţător pe un site specializat:

Postul: Creator de publicitate, part-time
Cerinţe:

 ■ excelente abilităţi de comunicare: verbală şi în scris;
 ■ creativitate fără limite; uşurinţă în lucrul cu conceptele;
 ■ capacitatea de a livra materialele la termen;
 ■ stăpânirea excelentă a limbii române;
 ■ limba engleză fl uent.

Redactaţi o scrisoare de intenţie în care să-l convingeţi pe angajator să vă cheme la un interviu, 
pentru că sunteţi persoana potrivită.

D. Aţi vizitat un muzeu al benzilor desenate. La ieşire e o carte de oaspeţi şi vă amuză să citiţi ce au 
scris alţi vizitatori. Lăsaţi şi voi un mesaj de 5-7 rânduri, cu propriile impresii.

 

..................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................

1.9.3.2.3. Scriere creativă: descriere/naraţiune 
A. Părinţii voştri se ocupă de turismul rural şi au o mică pensiune. O revistă de prestigiu e gata să le 

promoveze oferta. Au nevoie însă de o descriere a lucrurilor deosebite pe care le vor putea vizita turiştii. 
Alcătuiţi un text descriptiv de 20 de rânduri în care să prezentaţi trei obiective apropiate.

B. Continuaţi povestirea de mai jos:

După un marş forţat pe o pantă abruptă, am ajuns în sfârşit în poiana unde urma să ne întindem corturile. 
Obosiţi, înfometaţi şi încă uzi de la ploaia de mai, ne-am trântit cu toţii în iarbă. Mai puţin Marius, enciclopedia 
ambulantă, care a început iar o lecţie despre ordinea priorităţilor... 

C. Alcătuiţi un text narativ care să includă scena ilustrată mai jos.
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B. C2 (clasele a XI-a şi a XII-a) 
a. Textul argumentativ
A. Într-un articol din „Dilema veche”, Andrei Pleşu protestează împotriva noutăţii permanente a 

gadgeturilor. Ele îl transformă pe om în victimă uimită, în loc să-i uşureze viaţa. Exprimaţi-vă argumentat 
acordul sau dezacordul faţă de ideea lui Pleşu.

B. Mark Twain spunea că umorul este cea mai mare binecuvântare a omenirii. Exprimaţi-vă acordul 
sau dezacordul faţă de ideea scriitorului, respectând regulile de organizare a textului argumentativ.

b. Documente tipice
A. Vecinul vostru vă scrie următorul e-mail: 

Dragă domnule Mitică,
Îmi pare rău că trebuie să mă plâng de zgomotul care se aude de 
la dumneavoastră în timpul orelor de linişte. În fi ecare seară, după 
ora 10, faceţi duş şi cântaţi zgomotos în baie. Chiar dacă aveţi talent, 
pentru ceilalţi e deranjant. 
Cu speranţa că pe viitor veţi fi  mai atent la sensibilitatea celor din jur, 

Ştefan Popescu

Veţi răspunde prompt la acest mesaj. Nu faceţi duş după 10, dar s-a întâmplat să spălaţi de două ori  
mingea de baschet după antrenamentul de seară. Nu cântaţi voi, ci obişnuiţi să ascultaţi CD-playerul, al 
cărui sonor nu e nici pe departe la fel de tare ca televizorul vecinului. Vreţi să-i spuneţi toate acestea, dar 
nu vreţi să rupeţi relaţiile cu dl. Popescu, deci veţi păstra un limbaj politicos. 

B. Câtorva colegi v-a venit ideea să transformaţi terenul viran de lângă şcoală într-o zonă verde. 
Consiliul judeţean oferă liceenilor fonduri pentru punerea în practică a celor mai bune acţiuni ecologice. 
V-aţi gândit să aplicaţi şi voi pentru o sumă importantă, să vă puteţi duce proiectul la capăt. Scrieţi o 
motivaţie a cererii voastre de fi nanţare de o pagină, care să includă:

 ■ intenţiile voastre;
 ■ descrierea viitorului parc;
 ■ motivele pentru care merită să vă acorde suma cerută.

c. Scriere creativă: descriere/naraţiune/cronică
A. Punctaţi evoluţia vestimentaţiei feminine din secolul XIX până în secolul XXI, prin descrierea 

comparativă a ţinutelor din imaginile de mai jos.

                  
B. În oraşul vostru se desfăşoară un festival internaţional de fi lm cu tradiţie. Anul acesta, în cadrul 

lui, a fost iniţiat un concurs pentru liceeni. Cine face cea mai bună cronică a unui fi lm cu adolescenţi câştigă 
o excursie la Hollywood. V-aţi înscris, prin urmare va trebui să redactaţi o cronică pe baza unui fi lm văzut 
de voi, în care vă veţi exprima părerea despre: 

 ■ scenariu; 
 ■ regie;
 ■ jocul actorilor;
 ■ muzica din fi lm.
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C. În revista pe care o realizaţi împreună cu prietenii de la şcoală, a rămas descoperită rubrica „O 
carte pe săptămână”. Realizaţi, în 15 rânduri, recenzia succintă a unei cărţi ce v-a impresionat în ultima 
vreme. Veţi avea în vedere: 

 ■ un rezumat de câteva rânduri;
 ■ punctele tari ale cărţii;
 ■ punctele slabe;
 ■ motivul principal pentru care o recomandaţi.

D. Participaţi la un concurs pe Internet, care se numeşte „Reporter de o zi”. Aveţi norocul ca exact acum 
să se desfăşoare Zilele oraşului, aşa că veţi prezenta un eveniment cultural din programul evenimentului. 
Aveţi de ales între: 

1. Serbările medievale de la Turnul Croitorilor

2. Atelierul de artă dramatică din Piaţa Libertăţii

3. Parada personajelor literare din Parcul Mare

1.9.4. Evaluarea competenţei de producere de mesaje orale (vorbirea) în situaţii de comunicare 
monologată şi dialogată; tipuri de exerciţii

1.9.4.1. Aspecte teoretice
Prin raportare la CECR, vorbitorii care învaţă limba română ca limbă nematernă ar trebui să ajungă, în 

perioada liceului, la nivelul C1 (clasele a IX-a şi a X-a) şi la nivelul C2 (clasele a XI-a şi a XII-a). În producerea de 
mesaj oral nonliterar, ei urmează câteva procese cognitive specifi ce nivelului, iar tipurile de exerciţii propuse 
mai jos au scopul de a operaţionaliza competenţa aferentă din programele celor patru ani ai ciclului superior 
de învăţământ – „Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor 
în diferite situaţii de comunicare”. Conform aceloraşi programe, modelul comunicativ-funcţional orientează 
producţiile orale înspre valoarea pragmatică, adecvată contextelor cotidiene extraşcolare.

Iată care sunt tipurile de discursuri, operaţiile cognitive şi exerciţiile care le ilustrează, în funcţie de cele 
două niveluri lingvistice convenţionale şi de conţinuturile propuse în programe:

A. C1 (clasele a IX-a şi a X-a) 

a. monolog: un discurs individual de 1-3 minute, care porneşte, de obicei, de la imagini date sau de la 
enunţuri scurte, între care se poate alege (modelul Cambridge)

 ■ operaţii cognitive urmărite: autoprezentarea, comparaţia, opoziţia, descrierea, nararea, exprimarea 
opiniei, deducerea;

 ■ elevul evaluat îşi poate demonstra abilitatea de a-şi organiza gândurile, de a-şi comunica ideile uşor, 
fără mare efort în căutarea cuvintelor potrivite; poate construi un mesaj structurat corect despre un 
subiect complex;  

 ■ la nivel lingvistic, structurile limbii noi sunt bine folosite în context, iar conectorii leagă în mod 
coerent discursul.

b. interacţiune: o conversaţie de 4-5 minute, care presupune intrarea elevilor evaluaţi în roluri pe care 
le pot îndeplini ca adulţi

 ■ operaţii cognitive specifi ce: susţinerea unei conversaţii, schimbul de idei, exprimarea şi justifi carea 
opiniilor, exprimarea acordului sau a dezacordului, luarea unei decizii prin negociere etc.;

 ■ cei doi discută, de obicei, pe poziţii opuse şi e indicat să ajungă la un acord, care însă nu e obligatoriu; 
nu există intervenţie greşită sau corectă, din punctul de vedere al conţinutului, ci doar al organizării 
replicilor, al coerenţei şi al corectitudinii lexicale şi gramaticale.

B. C2 (clasele a XI-a şi a XII-a)

a. monolog: un discurs individual, de 7-10 minute, pe un subiect nou sau pe o temă pregătită acasă, cu 
surse bibliografi ce relevante.

 ■ operaţii cognitive – vezi C1;
 ■ elevul se poate exprima spontan, fl uent şi precis, ştie face diferenţieri de nuanţă semantică în contexte 

diferite şi complexe.
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b. interacţiune: conversaţie între două sau mai multe persoane, pornind de la dialogul inspirat de surse 
diverse (ziar, fotografi i, radio, internet) şi până la dezbaterea amplă, cu toate formele ei (clasică, încrucişată, 
panel etc.)

 ■ discuţia le dă ocazia elevilor să-şi manifeste: abilitatea de a conduce o discuţie, puterea de persuasiune, 
strategiile retorice, capacitatea de a reconstrui un argument; 

 ■ la nivelul formei, vor fi  evidente coeziunea, conectorii şi turnurile stilistice. 

1.9.4.2. Clasele a IX-a şi a X-a (C1). Tipuri de exerciţii

1.9.4.2.1. Monolog
A. Ce înseamnă pentru tine o clasă unită? În explicaţie, foloseşte-te de una din trăsăturile de mai jos. 

Nu uita să dai exemple ilustrative.

Solidaritate chiar 
şi în indisciplină

     

Întâlniri şi în 
timpul liber

     

Ajutor dat celor cu 
note mici

B. Ce tip de instituţii/locuri publice reprezintă imaginile de mai jos? Alegeţi una dintre ele şi 
descrieţi-o, ţinând cont de: construcţie, atmosferă, oameni care lucrează acolo, persoane care merg acolo etc.

    

    
C. Creaţi un discurs în care să povestiţi o zi din viaţa lui Snoopy. Ţine cont de imaginile de mai jos:
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D. Alegeţi, din lista de mai jos, unul dintre proverbele/clişeele care circulă mult în zilele noastre. 
Credeţi că are valoare de adevăr sau, dimpotrivă, e doar un mit? Argumentaţi! 

 ■ Eşti ceea ce mănânci!
 ■ În 2012 vine sfârşitul lumii.
 ■ Blondele gândesc mai puţin.
 ■ Bătaia e ruptă din rai.

1.9.4.2.2. Interacţiune 

A. Elevul A: Te-ai înscris într-un grup de adolescenţi care vor să reînvie spiritul cavaleresc al Evului 
Mediu. Aveţi valori tradiţionale ca prietenia, respectarea cuvântului, onoarea. Vrei să îţi convingi cel mai 
bun prieten să se înscrie şi el. Te ajuţi de regulamentul „ordinului”.

Elevul B: Prietenul tău s-a înscris într-un grup de aşa numiţi „cavaleri medievali” şi vrea să te convingă 
şi pe tine să intri. Eşti foarte ocupat şi, în plus, ideea ţi se pare puţin caraghioasă. Îi pui întrebări, să te 
lămureşti despre ce e vorba, dar apoi îl refuzi politicos.

 ■ Trăieşte cu onoare şi vei fi  respectat!
 ■ Fereşte-te de minciună şi de prefăcătorie!
 ■ Respectă-i pe ceilalţi!
 ■ Nu ataca pe nimeni pe la spate!
 ■ Apără-i pe cei ce au nevoie să fi e apăraţi!
 ■ Fii curajos în tot ce faci!
 ■ Nu-ţi încălca niciodată cuvântul dat!

B. Elevul A: Îi vei descrie colegului tău imaginea de mai jos cât mai detaliat, în aşa fel încât el să o 
poată desena fi del.

Elevul B: Vei realiza un desen după explicaţiile oferite de un coleg. Vei cere lămuriri sufi ciente, astfel 
încât să poţi reproduce desenul original fără abateri majore.

C. Elevul A: Revista electronică pe care o citeşti săptămânal a propus un concurs cu premii, intitulat 
„Cel mai bun interviu de la cititori”. Vrei să câştigi şi ai hotărât că ai stârni interesul dacă ai şti să scoţi 
în evidenţă eroismul de zi cu zi al grupului de colegi care desfăşoară un proiect de alfabetizare a copiilor 
străzii. 

Elevul B: Eşti liderul unui grup de elevi care au iniţiat un proiect de educare a copiilor străzii. Lucraţi 
de câteva luni fi ecare cu câte un „ucenic” pe care îl învăţaţi să scrie şi să citească. Răspunzi la solicitarea 
colegului de a-i da un un interviu, în speranţa că, odată acesta publicat, va atrage atenţia şi veţi putea să 
obţineţi sprijin de la autorităţi şi să convingeţi alţi voluntari să vi se alăture.

1.9.4.3. Clasele a XI-a şi a XII-a (C2). Tipuri de exerciţii

1.9.4.3.1. Monolog 
A. Explicaţi ce înseamnă pentru voi un profesor bun. Vă puteţi ajuta, în expunere, de unul din citatele 

de mai jos:

Ca să devii un bun profesor, ai nevoie de o 
pătrime pregătire şi de trei pătrimi actorie. 

(G. K. Godwin)
            

Se ştie că un bun profesor e cel care face ca 
lucrurile mai grele să pară uşoare.

(Grigore Moisil)
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B. Descrieţi stările sufl eteşti a două dintre persoanele din imaginile următoare, după felul nonverbal 
în care o transmit.

         

         
C. Găsiţi-le tuturor membrilor familiei câte o cameră şi descrieţi-o în funcţie de personalitatea 

fi ecăruia. Ţineţi cont de informaţiile de mai jos.

Informaţii:
Persoane:

 ■ Doamna şi domnul Albu (Domnul Albu sforăie)
 ■ Doamna Negrău (mama doamnei Albu; are 82 de ani; se deplasează greu; se trezeşte uşor)
 ■ Codruţ Albu (are 16 ani; e licean; îi place să asculte muzică foarte tare)
 ■ Angela Albu (are 19 ani; e studentă; e liniştită şi studioasă)

Camere de dormit:
 ■ la parter: camera de zi poate fi  transformată în dormitor;
 ■ la etaj: trei dormitoare individualizate.

(Exerciţiu adaptat după Jeremy Harmer, The Practice of English Language Teaching, Longman, 2006)

D. Povestiţi o întâmplare care să aibă în centru un şofer. Creaţi în aşa fel textul, încât să se încheie cu 
una din declaraţiile extrase mai jos:

    

 ■ „Conduceam maşina de 40 de ani când am adormit la volan şi am făcut 
un accident.”

 ■ „Stâlpul de telefon se apropia repede. Am încercat să virez în afara 
direcţiei lui, când el m-a lovit în faţă.”

 ■ „O maşină invizibilă a apărut de nicăieri, mi-a lovit vehiculul şi apoi a 
dispărut.”
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E. Tu şi fratele tău vreţi să îi cumpăraţi mamei un tablou de ziua ei. Pentru că fratele tău nu e convins 
dacă ar trebui să-i luaţi unul fi gurativ sau nonfi gurativ, îţi rămâne ţie opţiunea. Va trebui să-l convingi că 
aţi făcut alegerea şi prin urmare să-i argumentezi poziţia ta. Te vei ajuta de  tablourile de mai  jos (Leonardo 
Da Vinci şi Pablo Picasso):

                  
 
1.9.4.3.2. Interacţiune
A. Elevul A: Eşti director de resurse umane la o fi rmă de produse cosmetice. Ai nevoie de un agent 

comercial pentru o nouă zonă de desfacere. Cauţi o persoană dinamică, gata să-şi petreacă mult timp departe 
de casă. Ştii că tânărul venit la interviul de angajare nu are experienţă şi ţi se pare că este prea lipsit de 
motivaţie pentru un asemenea post. Dar ai vrea să-i dai o şansă.

Elevul B: Ai terminat studiile şi vrei să te angajezi. Postul de agent comercial pentru care mergi 
la interviu nu e chiar ce îţi doreai cel mai mult, dar ştii că poate fi  un bun început. Vrei să îi dovedeşti 
angajatorului că eşti omul pe care îl caută, chiar dacă nu ai experienţă.

B. În clasă, se propune un subiect legat de valul tot mai mare de tineri care emigrează în Occident. 
Premisa discuţiei este „Poţi să te realizezi profesional şi personal oriunde, indiferent de context, dacă eşti 
bun.” Vă organizaţi în echipa pro şi echipa contra şi schimbaţi opinii prin dezbatere încrucişată: primei 
idei îi răspunde direct cineva din echipa adversă şi apoi avansează un argument nou. Din grupul celălalt, 
îi răspunde altcineva şi propune un nou argument etc.

C. Organizaţi o dezbatere clasică pornind de la teza „În ciuda aparenţelor, reţelele de socializare 
încurajează izolarea individului.” Cele două echipe, a negatorilor şi a afi rmatorilor, vor avea fi ecare câte trei 
membri. Ei îşi vor pregăti poziţiile prin documentare din surse sociologice, psihologice şi antropologice 
legate de relaţionarea socială.
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2. Analiza exerciţiilor de evaluare 
din manuale; elaborarea unor 

instrumente de evaluare

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să analizaţi critic exerciţiile de evaluare propuse în manuale;
 ■ să propuneţi soluţii de îmbunătăţire a sarcinilor din testele de 

evaluare din manuale;
 ■ să elaboraţi instrumente efi ciente de evaluare, potrivite pentru 

competenţele de receptare şi de producere ale limbii;
 ■ să elaboraţi instrumente efi ciente de evaluare, potrivite pentru 

categoria de vârstă 15-19 ani;
 ■ să includeţi, în instrumente de evaluare alternative, cunoştinţele 

predate la clasă.
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2.1. Introducere

Unitatea a doua a suportului de curs include o secţiune consistentă dedicată analizei modului în care sunt 
concepute exerciţiile de evaluare în manualele cel mai frecvent folosite, pentru fi ecare clasă, analiză urmată 
de un set de exerciţii de evaluare propuse pentru o unitate selectată dintr-un manual. Scopul acestui segment 
este acela de a-i ajuta pe profesori să analizeze cu un ochi critic exerciţiile de evaluare puse la dispoziţie 
în manualele utilizate la clasă, dar şi de a le oferi mijloace de evaluare mai adecvate testării competenţelor 
lingvistice ale elevilor - o abordare pe care o socotim utilă pentru îmbunătăţirea procesului evaluativ de la 
clasă, proces foarte important, care se desfăşoară cu o frecvenţă destul de mare (în mod normal, la fi nalul 
fi ecărei unităţi). 

Pe lângă verifi carea proporţiei în care elevii au reuşit să asimileze conţinutul propus în respectiva lecţie, 
secvenţele evaluative sunt, în opinia noastră, foarte utile pentru determinarea măsurii în care elevii reuşesc 
să utilizeze noile cunoştinţe atunci când se găsesc în activitatea efectivă de comunicare (scrisă sau orală) şi 
în care cunoştinţele de gramatică şi de lexic nou predate au pătruns în fondul permanent, profund, al limbii 
achiziţionate, permiţându-i elevului utilizarea lor fi rească, „necăutată”, în cadrul unor acte de vorbire. Din 
punctul de vedere al cunoaşterii efective a limbii, aceasta este, considerăm noi, proba ultimă de verifi care a 
învăţării de către elevi a ceea ce li s-a predat, iar o evaluare pe competenţe este, în viziunea noastră, metoda 
cea mai efi cientă de a face acest lucru. 

Astfel, de pildă, dacă într-o lecţie/unitate s-a predat o anumită sferă lexicală (de exemplu, „formele de 
relief”), dincolo de verifi carea efectivă a cunoaşterii cuvintelor predate, printr-o metodă specifi că (traducere, 
echivalare cu imagini sau cu obiectele înseşi, potrivire de cuvinte cu defi niţii etc.), ar fi , în opinia noastră, 
extrem de util ca respectiva sferă lexicală să fi e prezentă într-unul sau în două exerciţii de ascultare, să apară 
şi în exerciţiile de citire şi de scriere şi, obligatoriu, în câteva exerciţii de comunicare. În acest mod, elevii vor 
fi  solicitaţi să utilizeze în vorbire cuvintele vizate, apelându-se la exerciţii care să presupună, de preferinţă, 
lucrul în perechi sau în grupuri. În plus, fi ecare exerciţiu de acest fel s-ar putea constitui într-o practică care să 
pregătească elevii în vederea unui viitor examen de limbă şi, de ce nu,  a unui  posibil examen pe competenţe 
care să testeze, indiferent de conţinuturile predate la şcoală, capacitatea elevului de a recepta şi a produce text, 
oral sau scris, cât mai corect cu putinţă, într-o anumită limbă. 

Aşadar, secţiunea de faţă a Unităţii a doua va cuprinde, pentru fi ecare clasă din ciclul liceal în parte (în 
sistemul vechi, în care liceul începea cu clasa a IX-a), analiza exerciţiilor de evaluare dintr-un manual, urmată 
de un set de exerciţii pe competenţe, ce încadrează cunoştinţele predate într-o anumită unitate. În desfăşurarea 
efectivă a cursului de perfecţionare, se doreşte, în primul rând, familiarizarea profesorilor cu acest gen de 
exerciţii şi dezvoltarea capacităţii lor de a le produce, pentru oricare dintre unităţile din manuale. Desigur, 
exerciţiile vor fi  puse în discuţie, existând posibilitatea selecţiei acelor tipuri de itemi pe care profesorul le 
crede ca fi ind cele mai utile pentru elevii lui, într-o situaţie dată. Indiferent de opţiunile pe care le vor adopta, 
considerăm că o familiarizare a cadrelor didactice cu modul de evaluare propus este necesară şi utilă, chiar 
dacă aceasta nu se va solda neapărat şi cu aplicarea metodelor prezentate (lucru de care, totuşi, ne îndoim).

Considerăm acest demers cu deosebire important în benefi ciul elevilor de liceu, deoarece aceştia se 
afl ă într-o etapă a învăţării în care se presupune că au asimilat deja cunoştinţele de bază de gramatică şi de 
vocabular (până la fi nalul clasei a opta putându-se parcurge, în mod normal, cunoştinţele aferente nivelurilor 
A1 – B2). Dacă aceste cunoştinţe au fost într-adevăr parcurse şi învăţate, elevii se găsesc în faza în care ele 
trebuie şi pot fi  deja utilizate, în modul cel mai efi cient, în activităţi concrete de recepţie şi de producere. Chiar 
dacă textele-suport din manuale sunt (şi se preconizează să fi e şi în continuare, multă vreme de aici încolo), 
aproape în totalitate, texte literare, este posibil ca acestea să fi e utilizate de către profesori în aşa fel încât să 
constituie obiectul unor activităţi cât se poate de productive din punct de vedere lingvistic. Este adevărat, 
vorbim aici de un demers care implică mult efort, mult timp şi enorm de multă disponibilitate din partea 
cadrelor didactice. Rezultatele ce se pot obţine la fi nalul acestui gen de activitate sunt însă, socotim noi, unele 
care pot justifi ca pe deplin energia şi timpul investite pentru desfăşurarea ei.

2.2. Clasa a IX-a

2.2.1. Analiza exerciţiilor de evaluare propuse în manuale; corelarea cu programa de examen 
(Bacalaureat)

Conformându-se Programei şcolare pentru Limba şi literatura română - clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, 
care stipulează clar că obiectivele centrale ale disciplinei sunt formarea competenţelor de comunicare în limba 
maternă (2009: 2), respectiv, cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia 
pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural (2009: 4), manualele pornesc de la premisa că elevii 
cărora li se adresează sunt vorbitori nativi: „Orice limbă are o serie de reguli implicite şi stabile, deprinse de 
vorbitorii nativi odată cu învăţarea limbii şi respectate în mod automat. De exemplu, vorbitorii de română 
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nu au nevoie să înveţe în şcoală că un nume propriu complement direct este precedat de „pe” sau că forma 
accentuată a pronumelui personal apare, în dativ (cu funcţie de complement indirect), numai împreună cu 
forma neaccentuată; aşadar, nimeni nu va spune: <Caut Ion>, respectiv <Mie a fost foame>”(Crişan et al. 2001: 
122-123). Această abordare, care discriminează jumătate din elevii înscrişi în învăţământul liceal (rezultatele 
recensământului din anul 2002 arată că, la acea dată, în România trăiau 3.269.083 de persoane cu vârsta 
cuprinsă între 15 şi 19 ani, dintre care 1.636.337 etnici români şi 1.632.746 etnici maghiari, rromi, ucraineni, 
germani etc.), infl uenţează direct atât metodele de predare, cât şi pe cele de evaluare. Este motivul pentru care 
e posibil să găsim în manuale elemente precum cele enumerate mai jos:

 ■ exerciţii (de evaluare) ce se adresează exclusiv segmentului alcătuit din elevii vorbitori nativi:
Exerciţiu exclusivist

Propoziţiile de mai jos conţin o serie de erori. Între ele este totuşi o diferenţă esenţială, unele propoziţii 
sunt autentice, conţinând erori pe care vorbitorii le fac frecvent, din neatenţie sau din ignoranţă. Alte propoziţii 
conţin erori pe care nicio persoană a cărei limbă maternă este româna nu le-ar face în vorbire. (Ele pot apărea în 
texte scrise, unde se produc din cauze mecanice, din vina… maşinii de scris sau a calculatorului. De asemenea, 
pot fi  făcute de străinii care învaţă limba română). 

Identifi caţi greşelile, refaceţi formele corecte şi stabiliţi în care dintre cele două categorii de erori 
(posibile/imposibile în vorbire) se plasează fi ecare dintre exemplele de mai jos:

a. Asta e cartea care mi-a cerut-o Daniela. 
b. Mi-a spus că să nu mă duc mâine la fi lm.
c. În pachet erau câteva ciocolăţi.
d. Noul costum lui Dan e foarte elegant.
e. Andrei se inervează dacă insişti prea mult cu cererile tale.
f. Are de rezolvat un caz difi cilă.
g. Preţul ouălor variază de la o zi la alta.
h. În iulie luna temperatura ajunge şi la 40  de grade la umbră.
i. Îmi place romanele de aventuri.
j. A venit decât Viorel, că restul era ocupaţi.    

(Crişan et al. 2001: 122)
 ■ exerciţii care testează cunoştinţe, în detrimentul celor care testează competenţe (se consideră, probabil, 

că la acest nivel competenţele de receptare şi de producere ale vorbitorilor nativi sunt deja formate, în 
consecinţă, este inutil să se pună accent pe exersarea şi testarea lor):

Cunoştinţe vs. competenţe
În testul de evaluare de mai jos, unsprezece din cele paisprezece exerciţii testează cunoştinţele acumulate 

de elev de-a lungul unui an de studiu, două testează competenţele dezvoltate de acesta, iar unul este ambiguu 
(nu testează nici cunoştinţe, nici competenţe).

(Manolescu et al. 2000: 213)

Cum rezolvă acest 
exerciţiu un elev a 

cărui limbă maternă nu 
este româna ???
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  exerciţii care evaluează cunoştinţe (selectiv):
  Defi niţi literatura memorialistică şi precizaţi aspectele ei specifi ce.
  Identifi caţi diferenţele între textele memorialistice literare şi cele nonliterare.
  Explicaţi conceptul de personaj al unei relatări factuale şi personaj al unei creaţii fi cţionale.
  Prezentaţi câteva particularităţi ale limbajului poetic prin raportare la limbajul curent.

  exerciţii care evaluează competenţe:
  Scrieţi un text despre destinul corespondenţei în lumea de mâine, pornind de la textul lui Marin 

Sorescu…

Acest exerciţiu testează, pe de o parte, comprehensiunea textului scris (elevul poate rezolva sarcina 
doar dacă înţelege mesajul textului lui Marin Sorescu), iar, pe de altă parte, producerea creativă de text.

  Elaboraţi un discurs asupra stării învăţământului, respectând structura discursului.

Exerciţiul poate testa
 ■ fi e competenţa de producere de mesaj scris,
 ■ fi e pe cea de producere de mesaj oral.

Această ambivalenţă este rezultatul insufi cientei clarifi cări a termenului discurs, care poate însemna:
a. atât „tratare în scris a unui subiect de natură ştiinţifi că sau literară” (DEX), cât şi 
b. „expunere făcută în faţa unei adunări; cuvântare” (DEX).

  exerciţiu „buclucaş” (nu testează nici cunoştinţe, nici competenţe):
  Consideraţi că N. Iorga, aşa cum este prezentat în textul lui G. Călinescu (p. 245-247), este un 

personaj fi cţional sau corespunde unei realităţi foarte concrete?

Din punctul nostru de vedere, la această întrebare se poate răspunde:
 ■ fi e „Consider că N. Iorga este un personaj fi cţional.” (R1),
 ■ fi e „Consider că N. Iorga este un personaj care corespunde unei realităţi foarte concrete.” (R2).

Oricare dintre cele două răspunsuri poate fi :
 ■ valabil, deoarece elevului i se solicită o părere personală;
 ■ sufi cient, întrucât, în lipsa unei propoziţii ca Argumentaţi-vă răspunsul. sau Justifi caţi-vă alegerea., 

elevul nu trebuie să detalieze. 
Astfel, din cauza unei erori de proiectare a sarcinii de lucru, care, probabil, s-a vrut a fi  un exerciţiu 

de producere de mesaj scris sau oral, profesorul este nevoit să acorde punctaj maxim pentru o frază care nu 
dovedeşte nici nivelul cunoştinţelor acumulate de elev, nici pe cel al competenţelor dobândite de acesta. 

Independent de premisa greşită de la care pornesc autorii de materiale didactice - şi care, în altă ordine 
de idei, trebuie urgent revizuită - şi, implicit, independent de profi lul lingvistic al destinatarului vizat de 
manualele de limba şi literatura română pentru clasa a IX-a, vom încerca, în cele ce urmează, să clasifi căm, în 
funcţie de mai multe criterii, exerciţiile de evaluare pe care le întâlnim în aceste manuale, pentru a sublinia, 
mai apoi, punctele tari şi punctele slabe ale celor mai frecvente tipuri de itemi. 

O primă analiză, nu foarte detaliată, relevă faptul că toate manualele la care am făcut referire anterior 
conţin o serie de exerciţii de evaluare ce se caracterizează printr-o fi nalitate unidirecţională şi o distribuţie 
eterogenă, trăsături care determină clasifi carea lor în:

a. exerciţii de evaluare formativă, încadrate:
 ■ exclusiv în cuprinsul unităţilor de învăţare:

Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana 
Pârvulescu, Florentina Sâmihăian, Rodica 
Zafi u, Limba şi literatura română. Manual 

pentru clasa a IX-a, Bucureşti, Editura 
Humanitas Educaţional

 ■ atât în cuprinsul unităţilor de învăţare, cât şi în testele special concepute în acest scop, plasate la 
fi nalul unor capitole ce introduc noţiuni teoretice aparţinând domeniului Limbă şi comunicare:

Silviu Anghelescu, Nicolae I. Nicolae, Emil 
Ionescu, Limba şi literatura română. Manual 
pentru clasa a 9-a, Bucureşti, Editura ALL 

Educaţional



Instrumente de evaluare

299

b. exerciţii de evaluare sumativă, incluse în testele (mai exact, mega-testele) semestriale/anuale de la 
fi nalul manualului:

Nicolae Manolescu (coord.), George 
Ardeleanu, Matei Cerkez, Dumitriţa 

Stoica, Ioana Triculescu, Limba şi literatura 
română. Manual pentru clasa a IX-a, 

Bucureşti, Editura Sigma

Carmen Ligia Rădulescu, Elisabeta Roşca, 
Rodica Zane, Limba şi literatura română. 

Manual pentru clasa a IX-a, Bucureşti, 
Editura Univers
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Finalitatea educaţională nu infl uenţează însă trăsăturile de fond ale exerciţiilor de evaluare, astfel că, 
indiferent de tipul acesteia (formativă sau sumativă), sarcinile de lucru prezente în manuale au mereu în 
vedere aceiaşi doi parametri impuşi de Programa şcolară pentru limba şi literatura română – clasa a IX-a, ciclul 
inferior al liceului, şi reluaţi apoi de Standardele de evaluare pentru clasa a IV-a, clasa a VIII-a şi clasa a XII-a şi 
de Programa de examen pentru disciplina Limba şi literatura română. Bacalaureat 2011, respectiv cunoştinţele 
dobândite de elev în urma însuşirii parţiale sau integrale a materiei şi competenţele dezvoltate de acesta într-o 
perioadă determinată de timp. Totuşi, tipologia exerciţiilor (tradiţionale vs. moderne), ponderea celor care 
testează cunoştinţe comparativ cu ponderea celor care testează competenţe, modalitatea de evaluare (disociată 
sau integrativă) promovată prin intermediul lor, gradul de adecvare la directivele prezente în documentele 
elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului diferă de la un manual la altul, aşa cum 
reiese din datele pe care le vom prezenta în continuare.

2.2.2. Analiza exerciţiilor de evaluare din Manualul Humanitas

Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana 
Pârvulescu, Florentina Sâmihăian, Rodica 
Zafi u, Limba şi literatura română. Manual 

pentru clasa a IX-a, Bucureşti, Editura 
Humanitas Educaţional

Manualul Humanitas, unul dintre cele mai populare manuale şcolare, atât în rândul profesorilor, cât 
şi în rândul elevilor de clasa a IX-a, este alcătuit din şase unităţi ce respectă ad litteram temele propuse de 
Programa şcolară pentru limba şi literatura română – clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, respectiv Joc şi joacă, Lumi 
fantastice, Şcoala, Dragostea, Scene de ieri şi de azi şi Confruntări etice şi civice. Fiecare dintre acestea conţine o serie 
de activităţi de învăţare contextualizate în două domenii de interes: Literatură şi Limbă şi comunicare, ultimul 
extins pe două secţiuni: Comunicare şi Elemente de limba română.

Figura 1 - Structura unei unităţi de învăţare
În cadrul unei asemenea unităţi, activităţile de învăţare sunt foarte bine reprezentate, pe când cele de 

evaluare sunt cvasiinexistente. Astfel, în Unitatea I – Joc şi joacă, pot fi  identifi cate aproximativ 25 de seturi 
de activităţi de învăţare (Pentru început, Discutarea textului, Dincolo de text, În loc de sfârşit, Conversaţie – dialog, 
Exerciţii etc.), dar niciun set de activităţi de evaluare. Această informaţie, coroborată cu rezultatele prezentate 
în tabelul de mai jos, ne îndreptăţeşte să afi rmăm că, în Manualul Humanitas, segmentul de evaluare este 
foarte slab reprezentat.

MANUAL TESTE DE EVALUARE NUMĂR DE 
EXERCIŢII

Silviu Anghelescu, Nicolae I. 
Nicolae, Emil Ionescu, Limba şi 
literatura română. Manual pentru 

clasa a 9-a, Bucureşti, Editura ALL 
Educaţional

Test COMUNICAREA 8
Test FORMELE COMUNICĂRII VERBALE (I) 2
Test FORMELE COMUNICĂRII VERBALE (I) 10
Test FORMELE COMUNICĂRII ORALE (I) 11
Test FORMELE COMUNICĂRII VERBALE (II) 2
Test FORMELE COMUNICĂRII ORALE (II) 6

TOTAL TESTE DE EVALUARE: 6 TOTAL 
EXERCIŢII: 39
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Nicolae Manolescu (coord.), George 
Ardeleanu, Matei Cerkez, Dumitriţa 

Stoica, Ioana Triculescu, Limba şi 
literatura română. Manual pentru clasa 

a IX-a, Bucureşti, Editura Sigma

Universul cărţii I 13
Limbă şi comunicare I 7

TOTALI: 20
Universul cărţii II 9
Limbă şi comunicare II 5

TOTALII: 14
Literatura şi celelalte arte 10

TOTALIII: 10

TOTAL TESTE DE EVALUARE: 3 TOTAL 
EXERCIŢII: 44

Carmen Ligia Rădulescu,
Elisabeta Roşca, Rodica Zane, Limba 
şi literatura română. Manual pentru 

clasa a IX-a, Bucureşti, Editura 
Univers

Perspectiva literară I 4
Perspectiva culturală I 3
Limbă şi comunicare I 2

TOTALI: 9
Perspectiva literară II 4
Perspectiva culturală II 2
Limbă şi comunicare II 3

TOTALII: 9

TOTAL TESTE DE EVALUARE: 2 TOTAL 
EXERCIŢII: 18

Alexandru Crişan, Liviu Papadima, 
Ioana Pârvulescu, Florentina 

Sâmihăian, Rodica Zafi u, Limba şi 
literatura română. Manual pentru clasa 
a IX-a, Bucureşti, Editura Humanitas 

Educaţional

0 0

TOTAL TESTE DE EVALUARE: 0 TOTAL 
EXERCIŢII: 0

Figura 2 - Statistica testelor de evaluare şi a exerciţiilor care le alcătuiesc prezente în patru manuale de limba şi litera-
tura română pentru clasa a IX-a

Absenţa testelor este suplinită, într-o oarecare măsură, de o serie de exerciţii incluse în unităţile de 
învăţare, care realizează o evaluare formativă. Acestea pot fi  clasifi cate în două categorii: exerciţii care testează 
competenţe şi exerciţii care testează cunoştinţe, categorii ce vor fi  detaliate şi exemplifi cate mai jos: 

2.2.2.1. Exerciţii care testează competenţe

a. competenţa de receptare a mesajului scris:
Dintre tipurile de exerciţii frecvent utilizate în testele de evaluare a competenţei de receptare a mesajului 

scris, în Manualul Humanitas identifi căm: 
1. ordonare de pasaje

(Crişan et al. 2001: 19)
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Itemii de acest tip, circumscrişi exclusiv testelor care vizează lectura atentă, evaluează o întreagă gamă de 
operaţii cognitive implicate în procesul de receptare, respectiv, identifi carea mărcilor discursive, evidenţierea 
organizării logice a textului şi a dezvoltării argumentaţiei, distingerea între afi rmaţii generale şi exemple, 
identifi carea ideilor principale şi a ideilor secundare, ierarhizarea informaţiei etc. Datorită complexităţii lor, 
aceştia sunt recomandaţi pentru testele de evaluare de nivel C1 (nivelul de competenţă lingvistică la care 
ar trebui să ajungă, în spiritul echivalării cu grilele CECR, elevii de 14/15 ani), aşadar considerăm oportună 
includerea lor în manualul de limba şi literatura română pentru clasa a IX-a. Totuşi, o sarcină de lucru cum 
este cea prezentată mai sus poate fi  îmbunătăţită, dacă se au în vedere următoarele fapte:

 ■ textul liric este caracterizat de o anumită ambiguitate, ce sporeşte gradul de difi cultate al oricărui 
exerciţiu, implicit şi al aceluia la care facem referire aici, în consecinţă el ar trebui înlocuit cu un fragment 
epic;

 ■ evaluarea comprehensiunii textului scris este un proces care exclude munca în perechi sau în grup, 
prin urmare îndemnul Lucraţi în perechi… trebuie înlocuit cu Lucraţi individual… .

2. (potrivire de) subtitluri cu paragrafe 

A. Daţi un subtitlu adecvat şi incitant fi ecărui paragraf al textului. 
(Crişan et al. 2001: 21)

Deşi se aseamănă doar parţial cu un exerciţiu de tipul potrivire de subtitluri cu paragrafe, am inclus 
această activitate în categoria itemilor care testează comprehensiunea textului, nu în clasa celor care testează 
competenţe integrate, întrucât considerăm că miza ei este receptarea discursului, şi nu producerea sa. Astfel, 
rezolvarea cu succes a unei sarcini precum cea din exemplul nostru, depinde în foarte mare măsură de 
capacitatea elevului de a decoda sensul textului-suport (în cazul de faţă, un articol alcătuit din patru pasaje, 
intitulat Salonul invenţiilor trăsnite), nu de capacitatea lui de a formula (în scris) idei. Totuşi, pentru a putea 
obţine rezultate relevante în urma aplicării unui asemenea exerciţiu, se recomandă completarea sa cu o listă 
care să cuprindă posibile variante de răspuns, listă din care elevul să o aleagă pe cea corespunzătoare (vezi, de 
exemplu, activitatea reprodusă în F. 3). Inserarea subtitlurilor în exerciţiu elimină:

 ■ partea care solicită candidatului să redea în scris o cantitate relativ mare de informaţie; conform 
opiniilor avizate, aceasta trebuie evitată în astfel de activităţi (Hughes 2003: 143);

 ■ eventualele erori ce pot apărea în formularea lor (de exemplu, greşelile de redactare), care, în ciuda 
sfaturilor experţilor, vor fi  depunctate, deşi nu au nicio legătură cu capacitatea elevului de a decoda 
sensul textului pe care îl lecturează (Hughes 2003: 155);  

 ■ elementul subiectiv (căci, în fi nal, rămâne la latitudinea profesorului să stabilească gradul de 
„incitabilitate” al fi ecărui subtitlu); în urma eliminării acestei variabile, rezultatele obţinute vor fi  mult 
mai concludente. 
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Figura 3 - Exemplu de exerciţiu (potrivire de subtitluri cu paragrafe)
recomandat în evaluarea comprehensiunii mesajului scris

(Medrea et al. 2008: 141-142)
Deşi fi ecare fragment prezent în Manualul Humanitas este acompaniat de o rubrică de activităţi 

intitulată Discutarea textului, exerciţiile de evaluare a competenţei de receptare a textului scris sunt foarte 
puţine, locul lor fi ind adesea ocupat de cele care testează interpretarea (exerciţii care, din punctul nostru de 
vedere, ar trebui incluse în categoria Dincolo de test) sau de o serie de întrebări care îi cer elevului să reproducă/
transcrie informaţii care apar explicit în textul-suport (vezi, de exemplu, F.4). 

A. Din paragrafele al doilea şi al treilea reies câteva trăsături ale personajelor. Numiţi-le. 
(Crişan et al. 2001: 96)

Figura 4 - Exerciţiu de transcriere/reproducere

Rezolvare:  Naratorul/ Povestitorul este lipsit de voinţă. 
   Colegii lui sunt inocenţi.

Întrucât receptarea sensului unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte este una dintre competenţele 
specifi ce prevăzute de Programa şcolară pentru limba şi literatura română – clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului 
(2009: 5), competenţă pentru care S. 5 din Standardul de evaluare pentru clasa a IX-a prevede, pentru nivel maxim, 
„receptarea adecvată a semnifi caţiilor unei sintagme în context (sensuri denotative, sensuri conotative), 
a mesajului global şi a semnifi caţiilor, atât ale unui fragment de text literar/ nonliterar, la prima vedere, 
cât şi ale diferitelor tipuri de texte (poezie, proză, dramaturgie, texte de doctrină literară), pentru sesizarea 
valenţelor stilistice ale categoriilor morfosintactice” (2003: 58), este recomandabilă includerea în inventarul 
activităţilor care o testează a unor exerciţii consacrate în acest sens, cum ar fi , de exemplu:
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a. potrivire
„Simbolismul european a fost legat de introducerea versului liber: inovaţie şocantă mai ales în Franţa, unde 

constrângerile tradiţiei prozodice erau mai mari; teoreticianul său principal a fost poetul Gustave Khan.”
(R. Zafi u, Poezie simbolistă românească)

a) Simbolismul introduce o noutate în domeniul prozodiei europene.
b) Practica poetică refl ectă afi rmaţiile teoreticienilor.
c)  Aprecierile cititorilor nu coincid întotdeauna cu cele ale specialiştilor.

b. alegere binară (adevărat/fals)
„În mod normal, ciclul unei fabrici de bere este de cinci-şapte ani. A fost un succes că am reuşit să o 

păstrăm funcţională în această locaţie până acum, în condiţiile în care criteriile de efi cienţă nu aveau cum să 
fi e respectate. Fabrica a fost proiectată la alţi parametri, nu avea cum să dea randamentul preconizat. Evoluţia 
economică a condus la această decizie. Exista o presiune asupra locaţiei. Şi pentru mine este un moment 
greu. Brandul va rămâne cu originea în Cluj”, a spus Octavian Buzoianu, fost şef al Ursus, actual consultant 
al companiei. Menţionăm că trei branduri clujene, Ursus, Napolact şi Banca Transilvania, s-au clasat în acest 
an în topul celor mai puternice 40 din ţară, conform unui studiu al companiilor de cercetare Brandivia şi 
GFK. Ursus Breweries face parte din grupul SABMiller, având în portofoliu mărcile Ursus, Timişoreana, 
Ciucaş, Peroni, Grolsch, Azuga, Redd’s, Stejar, Pilsner Urquell, Miller. Compania mai deţine fabrici la Buzău, 
Timişoara, Braşov şi are 1.700 de angajaţi. 

(Călin Poenaru, Cristina Pârvu, Adio, Ursus!,  www.ziuadecj.ro)
1. Fabrica a respectat întocmai criteriile de efi cienţă.  
2. Ursus este în topul celor mai puternice companii româneşti. 

c. alegere multiplă
Atunci când, prin manevra de depăşire, se trece peste axa care separă sensurile de circulaţie, conducătorii 

de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul şi că dispun de spaţiu sufi cient 
pentru a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia să revină după efectuarea manevrei de depăşire.

(http://studentpenet.ro/campus/cursuri/legislatia-rutiera-2010-download/) 

1 În condiţiile conduitei preventive, pătrunderea în intersecţie, indiferent de modul în care este 
reglementată prioritatea de trecere, se face numai după:

a. observarea trafi cului auto şi pietonal din zonă, reducerea vitezei şi asigurarea din stânga şi din 
dreapta;

b. observarea trafi cului din zonă concomitent cu sporirea atenţiei;
c. reducerea vitezei şi oprirea autovehiculului. 

d. inserare de paragrafe 
A plătit un număr de oameni să colinde magazinele, să întrebe „Aveţi scobitori?“ şi să se strâmbe 

dezamăgiţi la auzul răspunsului negativ. 1. ..……… Când comerciantul venea după un nou lot de scobitori, 
Forster îi vindea ceea ce îi mai vânduse o dată, dar la preţ mai mare căci, iată, exista cerere. 

(Sever Voinescu, Povestea scobitorilor, în „Dilema veche”, nr. 331, 17-23 iunie 2010)

a. Cine s-ar fi  putut gândi, în secolul al XIX-lea, să producă şi să vândă scobitori la scară industrială? Un 
american, evident.

b. Apoi, după ce a livrat primele scobitori, aceiaşi oameni mergeau să le cumpere. Epuizau rapid stocul 
comerciantului şi i le returnau lui Forster.

e. potrivire multiplă;

f. ordonare de idei în funcţie de apariţia lor în text etc.

Exerciţii:
Lucraţi în perechi!
1. Faceţi o listă cu exerciţiile de testare a comprehensiunii textului scris pe care le utilizaţi cel mai des în 
clasă. Menţionaţi care sunt avantajele şi dezavantajele fi ecărui tip de astfel de exerciţii.
2. Consideraţi că elevul trebuie depunctat pentru greşelile de ortografi e (sau de exprimare) pe care le face 
în tipul rezolvării unui exerciţiu de evaluare a competenţei de receptare a textului scris? Argumentaţi-vă 
răspunsul!
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b. competenţa de producere a mesajului scris
Activităţile de evaluare a competenţei de scriere sunt mai frecvente şi mai variate decât cele la care am 

făcut referire anterior. Astfel, ele pot fi  clasifi cate în funcţie de o serie de criterii, precum:

 ■ tipul sarcinii
  verosimilă 

Povestiţi, în maximum două pagini, un moment difi cil din viaţa voastră şcolară, arătând ce aţi gândit 
şi cum aţi încercat să îl depăşiţi.

(Crişan et al. 2001: 97)
  neverosimilă

Scrieţi un scurt text în proză, în care să personifi caţi un obiect la care ţineţi (ceasul primit de la 
părinţi, skate-board-ul etc.).

(Crişan et al. 2001: 141)
Abordarea comunicativă a evaluării, abordare după care se ghidează azi majoritatea autorilor de teste, 

recomandă, printre altele, folosirea unor activităţi de scriere care simulează situaţii de comunicare din viaţa 
cotidiană. În ciuda acestei indicaţii, în Manualul Humanitas se găsesc încă destule exerciţii „neverosimile”, 
care nu testează neapărat competenţa de producere de mesaj scris, ci, mai degrabă, imaginaţia şi creativitatea 
elevilor, favorizându-i pe cei care au astfel de înclinaţii, în detrimentul celor mai puţin „talentaţi”. Astfel, 
sarcinile de  lucru de genul Personifi caţi un obiect la care ţineţi. sau Inventaţi-i îndrăgostitului atribute supraumane 
sau extraterestre. (Crişan et al. 2001: 131) nu sunt, din punctul nostru de vedere, foarte motivante sau utile, 
motiv pentru care considerăm necesară înlocuirea, ori cel puţin completarea lor, cu unele mai apropiate de 
interesele elevilor, precum cele de mai jos:

A. Aţi afl at că un prieten vrea să îşi cumpere un telefon mobil ca al vostru, dar nu este încă foarte convins că acesta 
este potrivit pentru el. Scrieţi-i un mesaj în care să îi povestiţi ce aplicaţii (radio, aparat foto, jocuri, internet etc.) are 
telefonul pe care îl aveţi şi care dintre ele vi se par utile/inutile. 

B. Săptămâna trecută v-aţi certat, în curtea şcolii, cu un coleg din clasa a IX-a, iar acum directorul vrea să vă 
scadă nota la purtare pentru că aţi folosit un limbaj neadecvat. Scrieţi o scrisoare către direcţiunea liceului în care:

 ■ vă cereţi scuze pentru cele întâmplate;
 ■ explicaţi motivele care v-au determinat să acţionaţi astfel;
 ■ solicitaţi o pedeapsă mai puţin aspră.

C. Ziarul şcolii voastre organizează un concurs cu tema: Vreau să fi u… Scrieţi un articol despre o personalitate 
care v-a infl uenţat într-un anumit fel. Prezentaţi motivele pentru care consideraţi că aceasta este un model de urmat. 

În Manualul Humanitas, se observă o tendinţă de înlocuire a sarcinilor neverosimile cu unele 
asemănătoare celor prezentate mai sus, însă acestea din urmă sunt puţine şi, din punctul nostru de vedere, prea 
specifi ce. Astfel, un exerciţiu precum Care este fi lmul vostru S.F. preferat? Motivaţi-vă alegerea într-un comentariu 
de cel puţin două pagini. În argumentaţie, puteţi ţine seama de următoarele elemente de artă cinematografi că: scenariu, 
imagine, coloană sonoră, muzică, jocul actorilor, efecte speciale etc. (Crişan et al. 2001: 56), inaccesibil pentru elevii 
care nu urmăresc astfel de fi lme, poate fi  adaptat unui public mai larg, dacă cerinţa sa devine puţin mai 
generală: Care este fi lmul vostru preferat?... .

 ■ tipul textului 
Activităţile de scriere nu acoperă toată gama de texte prevăzută în Programa şcolară pentru limba şi 

literatura română – clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, respectiv „relatarea unor experienţe personale, descriere, 
argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, povestire, fi şe de lectură, referat, ştiri, anunţuri publicitare, 
corespondenţă privată şi ofi cială, formulare tipizate” (2009: 5). Dintre acestea, în Manualul Humanitas, găsim:

  relatarea unei experienţe personale
Povestiţi, în maximum două pagini, un moment difi cil din viaţa voastră şcolară, arătând ce aţi gândit 

şi cum aţi încercat să îl depăşiţi (Crişan et al. 2001: 97).
  descriere

Descrieţi o imaginară schimbare a unui om în momentul îndrăgostirii:
  Amintindu-vă de capitolul Joc şi joacă, amestecaţi, ludic, simţurile sau caracteristicile 

personajului (începe să vadă cu vârfurile degetelor sau părul îi devine albastru ca ochii 
lui/ ei etc.).

  Revenind la ideile din capitolul Lumi fantastice inventaţi-i îndrăgostitului/ 
îndrăgostitei atribute supraumane sau extraterestre (Crişan et al. 2001: 131).
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  povestire
V-aţi petrecut vacanţele la ţară? Povestiţi în cel mult două pagini o astfel de vacanţă (Crişan et al. 2001: 

188).
  formular tipizat

Redactaţi la alegere o telegramă prin care să anunţaţi o reuşită, sosirea într-o vizită, să felicitaţi pe 
cineva de ziua onomastică etc (Crişan et al. 2001: 153).

  argumentare
Se crede adesea că poeţii sunt capabili să vadă lucruri cu totul deosebite acolo unde ceilalţi oameni 

nu văd decât banalitate. Sunteţi de acord cu această opinie? Argumentaţi (Crişan et al. 2001: 73).
  rezumat

Rezumaţi textul publicistic de la pag. 20-21 şi textul ştiinţifi c de la pag. 104-105, fi ecare în maximum 
10 rânduri (Crişan et al. 2001: 121).

Rezumaţi în cinci rânduri relatarea întâmplată în această secvenţă a textului. (Crişan et al. 2001: 73)
  caracterizare de personaj

Caracterizaţi pe scurt personajul principal al fragmentelor citate, reliefând trăsăturile lui psihologice 
principale. 

Consideraţi că acestea reies cu claritate din text sau sunt mai degrabă discutabile (Crişan et al. 2001: 
178)?

Notă: Ultimele trei exerciţii nu testează doar competenţa de producere de mesaj scris, ci şi pe cea de 
receptare a textului (vezi, de exemplu, rezumatul) sau cunoştinţele acumulate de elev (vezi, de exemplu, 
caracterizarea de personaj).

Pentru a respecta indicaţiile Programei şcolare pentru limba şi literatura română – clasa a IX-a, ciclul inferior 
al liceului, indicaţii ce se regăsesc, de altfel, şi în Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română. 
Bacalaureat 2011 („relatarea unei experienţe personale, descriere, povestire, argumentare, ştiri, anunţuri 
publicitare, corespondenţă privată şi ofi cială”), inventarul prezentat mai sus trebuie completat cu exerciţii 
care să evalueze şi tipurile de texte trecute cu vederea: e-mail, cerere, curriculum vitae, proces-verbal, scrisoare 
de intenţie etc.

 ■ lungimea textului 
Manualul Humanitas evaluează atât competenţa elevilor de a produce texte scurte: Pornind de la 

întrebarea „De ce îmi place istoria?” scrieţi în caiete un text de maximum zece rânduri, în care să explicaţi de ce vă 
place o anumită materie. (Crişan et al. 2001: 100), cât şi competenţa lor de a elabora texte relativ lungi: Care este 
fi lmul vostru S.F. preferat? Motivaţi-vă alegerea într-un comentariu de cel puţin două pagini. În argumentaţie, puteţi 
ţine seama de următoarele elemente de artă cinematografi că: scenariu, imagine, coloană sonoră, muzică, jocul actorilor, 
efecte speciale etc. (Crişan et al. 2001: 56), fi ind, din acest punct de vedere, consecvent cu cerinţele examenului de 
bacalaureat, unde, la Proba scrisă de limba şi literatura română, candidaţii trebuie să scrie:

  un comentariu de aproximativ 10 rânduri;
Subiectul I
8. Comentează, în 6-10 rânduri, următoarea secvenţă din textul dat: o iubire acordată ca un premiu 

pentru calităţi estetice, morale şi intelectuale, o iubire pe care o poţi justifi ca nu este iubire. 
(http://www.ebacalaureat.ro/c/4/69/1042/0/Model-de-subiect-la-Limba-Romana-pentru-

examenul-de-bacalaureat-2011)
  un text argumentativ de 15-30 de rânduri;

Subiectul al II-lea 
Scrie un text de tip argumentativ de 15 – 30 de rânduri despre iubire, pornind de la ideile sugerate de 
afi rmaţia lui Nichita Stănescu: Suntem ceea ce iubim.

(http://www.ebacalaureat.ro/c/4/69/1042/0/Model-de-subiect-la-Limba-Romana-pentru-
examenul-de-bacalaureat-2011)

  un eseu de 2-3 pagini; 
Subiectul al III-lea 
Redactează un eseu de 2 – 3 pagini, în care să prezinţi viziunea despre lume refl ectată într-una din 

nuvelele studiate, din creaţia lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale sau Ioan Slavici.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

  evidenţierea a două caracteristici ale nuvelei regăsite în textul pentru care ai optat;
  prezentarea, prin referire la nuvela studiată, a trei elemente de structură ale textului 

narativ, semnifi cative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/a unuia dintre 
personaje (de exemplu: acţiune, confl ict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, 
particularităţi ale compoziţiei, construcţia personajului, modalităţi de caracterizare etc.);
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  ilustrarea relaţiilor dintre două personaje, prin care se evidenţiază viziunea despre lume 
în nuvela studiată;

  susţinerea unui punct de vedere personal despre modul în care se refl ectă în text viziunea 
despre lume a autorului/a unuia dintre personajele pentru care ai optat.

(http://www.ebacalaureat.ro/c/4/69/1042/0/Model-de-subiect-la-Limba-Romana-pentru-
examenul-de-bacalaureat-2011)

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi!
Scrieţi trei exerciţii de evaluare a capacităţii elevului de a scrie: un e-mail, o cerere şi o scrisoare de intenţie 
şi elaboraţi un barem de corectare pentru fi ecare dintre acestea.

c. competenţa de producere de mesaj oral
Examinarea orală se face prin intermediul unor activităţi variate şi incitante, ce urmăresc să testeze :

 ■ monologul
  pe marginea unor imagini/serii de imagini

(Crişan et al. 2001: 169)
  pe marginea unei întrebări, a unei afi rmaţii etc.

A. Ce tip de jocuri vă place mai mult? De ce? 
(Crişan et al. 2001: 28)

B. Comentaţi afi rmaţia „Imaginaţia copilului este altceva decât imaginaţia poetului: exploatare de 
spaţii închise”.

(Crişan et al. 2001: 77)
 ■ interacţiunea verbală

  în perechi
Realizaţi scurte conversaţii pornind de la următoarele jocuri de rol:

  un adolescent încearcă să îşi convingă părinţii să îi dea voie să meargă  la aniversarea 
unui prieten;

  un elev îi explică dirigintelui de ce a făcut un anumit gest (fi e acesta o boacănă sau un 
gest lăudabil). 

(Crişan et al. 2001: 37)
  în grup

Alcătuiţi grupuri mixte de câte cinci elevi/eleve. Dezbateţi următoarele probleme:
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  Ce le place să înveţe mai mult fetelor/ băieţilor?
  Există activităţi care trebuie să le facă numai fetele, respectiv, băieţii?

(Crişan et al. 2001: 113)

Deşi sunt relativ puţine ca număr (de exemplu, exerciţiul care îi cere elevului să monologheze pe 
marginea unor imagini este singurul de acest fel), activităţile prezentate anterior se remarcă prin diversitatea 
lor tipologică, calitate care le lipseşte, de exemplu, celorlalte exerciţii de evaluare a competenţelor din acest 
manual, dar şi exerciţiilor folosite la Proba orală (limba şi literatura română) a examenului de bacalaureat, care 
sunt construite, toate, după acelaşi tipar:

Notă: Deşi scopul Probei A este evaluarea competenţelor lingvistice în limba română, în mod surprinzător, 
unul dintre cele două exerciţii nu verifi că această competenţă:

1.a. este o întrebare cu răspuns foarte scurt; de exemplu, elevul de clasa a XII-a;
1.b. verifi că mai degrabă cunoştinţe decât competenţe;
1.c. verifi că, în primul rând, comprehensiunea textului scris.

Majoritatea exerciţiilor din Manualul Humanitas sunt, din punctul nostru de vedere, bine construite, 
complexe, motivante şi antrenante, calităţi ce se datorează, parţial, faptului că autorii nu se cramponează 
de textul literar şi de emanaţiile sale: citate, idei, teorii, curente literare. În plus, ele testează capacitatea 
de „utilizare corectă şi adecvată a formelor exprimării orale în diverse situaţii de comunicare” (2003: 57), 
satisfăcând cerinţele Programei şcolare pentru limba şi literatura română – clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului şi 
ale Standardelor de evaluare pentru clasa a XII-a, lucru care nu se poate spune şi despre cele folosite la proba 
orală a examenului de bacalaureat.

Pe lângă activităţile de evaluare amintite deja, Manualul Humanitas mai conţine şi o serie de itemi, 
precum: Aţi văzut fi lmul făcut după cartea lui Michael Ende? Ce impresie v-a făcut? (Crişan et al. 2001: 113). Aceste 
întrebări, la care se poate răspunde cu Da!, Nu!  sau cu o serie de alte răspunsuri scurte: Nu am nicio părere/
impresie., trebuie evitate, deoarece ele nu încurajează exprimarea orală. În locul lor, pot fi  folosite întrebările 
deschise (Care este fi lmul care v-a impresionat cel mai mult? De ce?), care nu îi permit elevului să refuze monologul/
dialogul.
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Exerciţii:
Lucraţi în perechi!
Comparaţi exerciţiul de evaluare a monologului pe marginea imaginilor din Manualul Humanitas cu cel 
de la Proba orală a examenului de Bacalaureat. Care vi se pare mai util/mai bine structurat/mai adecvat 
pentru o examinare orală? Argumentaţi-vă răspunsul!
Lucraţi în grupuri!
Proiectaţi un exerciţiu de evaluare a monologului şi unul de evaluare a interacţiunii verbale în perechi. 
Oferiţi un barem de corectare pentru fi ecare dintre acestea.

d. elementele de construcţie a comunicării (lexic, noţiuni de fonetică, morfologie, sintaxă)

Exerciţiile de evaluare a elementelor de construcţie a comunicării sunt numeroase şi variate, situându-se, 
din aceste două puncte de vedere, la polul opus faţă de activităţile similare cuprinse în subiectele examenului 
de bacalaureat, unde găsim maximum două/trei cerinţe de acest fel, construite, în general, după acelaşi tipar: 

A. Numeşte câte un sinonim/antonim pentru sensul din text al cuvintelor…;
B. Explică rolul semnelor de punctuaţie în secvenţa…;
C. Scrie două expresii/locuţiuni care să conţină cuvântul X;
D. Transcrie două structuri din textul dat în care cuvântul X să aibă valori morfologice diferite. 

(http://www.bacalaureatul.ro/variante-subiecte)

Incluse în capitolele intitulate Elemente de limba română, activităţile de evaluare propuse de autorii 
Manualului Humanitas pentru clasa a IX-a se clasifi că, în funcţie de scopul lor, în:

a. exerciţii care testează cunoştinţe teoretice 
A. Explicaţi frecvenţa şi diversitatea semnelor de punctuaţie din textul de mai jos.

(Crişan et al. 2001: 205)
B. Recitiţi cu atenţie fragmentul de mai jos. Explicaţi în ce constă diferenţa gramaticală şi semantică 

dintre cele două forme subliniate:

(Crişan et al. 2001: 124)
C. Grupaţi neologismele de mai jos, după cum:
a) este acceptată doar forma în –ie;
b) este acceptată doar forma în –iune;
c) unt acceptate ambele, ca variante libere;
d) sunt acceptate ambele, fi ind specializate semantic.

reacţie/reacţiune; porţie/porţiune; naţie/naţiune; poliţie/poliţiune; operaţie/operaţiune; propoziţie/propoziţiune; 
conversie/conversiune; poziţie/poziţiune; senzaţie/senzaţiune 

(Crişan et al. 2001: 206)

Deşi se deosebesc semnifi cativ de clasicele exerciţii de tipul Defi niţi subiectul. sau Enumeraţi părţile 
de vorbire prin care se exprimă complementul circumstanţial de timp., aceste exerciţii refl ectă încă tendinţa de a 
evalua cunoştinţele teoretice despre limbă. Aşadar, ele sunt reminiscenţe ale unui curent mai vechi, ce punea 
accent pe elemente de gramatică descriptivă, metalimbaj gramatical etc., şi nu pe dimensiunea comunicativă a 
limbajului. Păstrarea lor în manual ne apare nemotivată, deoarece atât Programa şcolară pentru limba şi literatura 
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română – clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, cât şi Standardele de evaluare…, specifi că destul de clar faptul că, la 
fi nalul clasei a IX-a/ciclului liceal, elevul trebuie să fi e capabil să aplice corect cunoştinţele de limbă în diverse 
situaţii de comunicare, prin urmare, acestuia nu i se cer cunoştinţe teoretice, ci practice:

Programa şcolară pentru limba şi literatura română – clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi producerea mesajelor în 
diferite situaţii de comunicare

Competenţe specifi ce Conţinuturi

1.5. utilizarea corectă şi adecvată a formelor 
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de 
comunicare

 ■ normele limbii literare la toate nivelurile 
(fonetic, ortografi c şi de punctuaţie, 
morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-
textual)

Standardele de evaluare pentru clasa a IV-a, clasa a VIII-a şi clasa a XII-a

Standardul 7: Aplicarea cunoştinţelor de limbă în interpretarea textelor literare 
(studiate sau la prima vedere)

Minim:  ■ Să utilizeze normele limbii române literare (structura propoziţiilor, a 
frazelor, punctuaţia, ortografi a, morfo-sintaxa, acordul gramatical, forme 
fl exionare corecte) pentru a realiza o comunicare clară şi corectă, pentru 
interpretarea textelor literare (studiate sau la prima vedere).

Maxim:  ■ Să utilizeze corect normele limbii române literare (aspecte privitoare 
la nivelul fonetic, lexico-semantic, morfo-sintactic, stilistic, ortografi c şi 
de punctuaţie) pentru a realiza o comunicare orală şi persuasivă, pentru 
interpretarea textelor literare (studiate sau la prima vedere).

Notă: Paradoxal, autorii subiectelor de bacalaureat introduc sistematic în variantele de examen exerciţii 
care testează cunoştinţe teoretice despre limbă (vezi, de exemplu, cerinţele enumerate mai sus). În vederea 
corelării acestor subiecte cu programele şcolare şi standardele de evaluare în vigoare, este necesară regândirea 
şi refacerea lor. 

 ■ exerciţii care testează cunoştinţe practice
  încadrarea cuvântului în enunţ

A. Folosiţi în enunţuri cuvintele de mai jos, punând astfel în evidenţă diferenţele de sens dintre ele: 
corni/cornuri; capi/capuri; tranzistori/ tranzistoare.

(Crişan et al. 2001: 124)
  alegere multiplă

A. Alegeţi defi niţia potrivită pentru neologismele de mai jos (în genere, e vorba despre o defi niţie 
prin sinonimie):

inextricabil
a. complicat, confuz;
b. rezistent, solid;
c. inacceptabil, imposibil.

fastidios
a. luxos;
b. impozant; 
c. plicticos.

condescendenţă
a. uimire;
b. respect; 
c. bunăvoinţă.

lucrativ
a. de producţie;
b. rentabil; 
c. harnic. 

apostilă
a. ştampilă;
b. rezoluţie;
c. bulină.

libertin
a. destrăbălat;
b. liber;
c. îndrăzneţ.
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carismatic
a. dăruit, talentat;
b. cu infl uenţă asupra maselor;
c. zâmbitor, surâzător. 

ambianţă
a. mediu (în care se afl ă cineva sau ceva);
b. mediu agreabil, atmosferă plăcută;
c. acord, înţelegere.

succedaneu
a. înlocuitor;
b. element care urmează altuia;
c. rezumat.

fortuit
a. fortifi cat;
b. forţat;
c. întâmplător.

(Crişan et al. 2001: 206)
  adevărat/fals 

A. Notaţi cu A (adevărat) sau F (fals) indicaţiile normative de mai jos, în funcţie de validitatea lor, în 
conformitate cu regulile limbii literare de azi:

a) Pluralul substantivului cotidian este cotidiene.
b) Pluralul substantivului feminin şcoală este şcoale (de exemplu: „Casa şcoalelor”).
c) Pluralul masculin al pronumelui relativ care este cari (de exemplu: „Oamenii cari au fost”).
d) Forma dizident e greşită; forma corectă a substantivului este disident.
e) Forma de singular recomandată a substantivului sandale  (folosit mai des la plural) este sandală, nu 
sanda. 

(Crişan et al. 2001: 123)
  corectarea enunţurilor greşite

A. Corectaţi punctuaţia din enunţurile următoare, scoţând virgulele plasate greşit şi introducând 
altele acolo unde e nevoie.

  Oraşul lui natal Braşov, i se pare, cel mai frumos din ţară.
  Domnule profesor aş vrea să vă explic de ce am lipsit dar, nu reuşesc.
  Întrebarea pe care ţi-am pus-o, este una extrem de grea şi aproape, fără răspuns.

(Crişan et al. 2001: 204)
B. Corectaţi anacoluturile din enunţurile de mai jos:

  Fata împăratului, cum a ajuns la casa mirelui, i-a plăcut palatul.
  Numără jucătorii cu aceste versuri şi la cel care se termină, iese afară.
  Am vrut şi noi o constituţie, şi din faptul că lumea nu o cunoaşte, aceasta nu înseamnă că n-a 

existat.
  Desigur că oricine se prezintă la un concurs, mai ales la unul ca acesta, îi trebuie şi puţin noroc.

(Crişan et al. 2001: 205)
  sublinierea cuvântului greşit

A. Subliniaţi, în propoziţiile de mai jos, neologismele (împrumuturile) care nu respectă regulile de 
corespondenţă între scriere şi pronunţare ale limbii române.

  În week-end am fost cu maşina la service; sâmbătă seara am văzut un western, iar duminică am 
fost la un concert de jazz.

  S-a apărat folosind un spray paralizant.
  A urmat cursuri de management şi design.

(Crişan et al. 2001: 90)
În această a doua categorie a exerciţiilor ce testează cunoştinţe practice, intră acele activităţi care nu le 

cer elevilor să grupeze, să clasifi ce, să explice din punct de vedere gramatical sau lexical un anumit fenomen 
lingvistic etc., ci le cer să dovedească însuşirea unor elemente necesare pentru construcţia comunicării. Autorii 
Manualului Humanitas au introdus în unităţile lor multe sarcini de acest tip, însă nu întotdeauna pe cele mai 
reuşite. Astfel, majoritatea activităţilor de evaluare enumerate mai sus sunt defi citare la cel puţin unul dintre 
următoarele aspecte:

 ■ complexitatea cerinţei
Multe exerciţii fac abstracţie de regula care prevede că cerinţele trebuie să fi e clare şi concise, formulate 

într-un limbaj accesibil, cunoscut de toţi candidaţii (cf. Hughes 2003: 153). În consecinţă, întâlnim enunţuri 
prea explicite, care, uneori, conţin şi elemente (nerecomandate) de metalimbaj. 

A. Subliniaţi, în propoziţiile de mai jos, neologismele (împrumuturile) care nu respectă regulile de corespondenţă 
între scriere şi pronunţare ale limbii române. (Acest enunţ complex poate fi  simplifi cat prin reducerea informaţiei 
inutile: Subliniaţi, în propoziţiile de mai jos, cuvintele care se pronunţă diferit de felul în care se scriu.)

B. Corectaţi anacoluturile din enunţurile de mai jos. (Noţiunea de metalimbaj poate fi  uşor omisă: Corectaţi 
enunţurile de mai jos.)
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 ■ inadecvarea sarcinii la conţinut
Nu toate tipurile de activităţi se pretează pentru evaluarea tuturor competenţelor. Astfel, un exerciţiu 

ca adevărat (A)/fals (F) este foarte potrivit pentru a testa comprehensiunea mesajului scris sau oral, dar nu la fel 
de potrivit pentru a verifi ca noţiuni de lexic, fonetică sau morfosintaxă. De aceea, considerăm că sarcinile de 
lucru prezentate în Fig. 5 sunt mult mai potrivite pentru a testa formele de singular/plural ale substantivelor 
decât exerciţiul ales de autorii Manualului Humanitas.

A. Scrieţi cuvintele din paranteze la plural.
Una dintre sarcinile (cotidian) 1. ………….. ale domnului Popescu este să livreze corespondenţa 

săptămânală la două (şcoală) 2. ……….. din Gherla.

B. Scrieţi cuvintele din paranteze la singular.
Nu îmi găsesc o (sandale) 1. ……….. . Ştii cumva unde poate fi ?

Figura 5 - Exerciţiu de evaluare a formelor de singular/plural

 ■ inadecvarea sarcinii la nivelul de competenţă lingvistică al elevului din clasa a IX-a
Gradul de difi cultate al exerciţiilor de evaluare trebuie să fi e adaptat la vârsta şi nivelul de competenţă 

lingvistică al elevului de clasa a IX-a (14/15 ani, respectiv C1). Autorii Manualului Humanitas par să ignore 
această regulă, fapt ce face posibilă existenţa unor itemi care îi cer elevului să găsească sinonime pentru cuvinte 
ca inextricabil, succedaneu, condescendenţă, apostilă etc., cuvinte care sunt, din punctul nostru de vedere, de nivel 
C2 (cu siguranţă, mulţi vorbitori nativi nu cunosc aceste cuvinte, deoarece ele aparţin registrului ultra-îngrijit 
al limbii). 

 ■ lipsa contextului lingvistic
În mod paradoxal, aproape toate exerciţiile pe care le-am identifi cat evaluează elementele de construcţie 

a limbajului în afara unui context lingvistic/comunicaţional. Dislocarea acestora din poziţia lor de pe axa 
sintagmatică este însă un procedeu absolut artifi cial, ce trebuie evitat. Prin urmare, oricare din exerciţiile 
prezentate în Fig. 6 este, considerăm noi, mai natural, mai atractiv şi, cu siguranţă, mai apropiat de prevederile 
programelor şcolare şi ale standardelor de evaluare, decât un exerciţiu de tipul adevărat/fals din inventarul 
prezentat mai sus.

A. Citiţi textul de mai jos şi alegeţi varianta corectă.

(Medrea et al. 2008: 117)
Figura 6 - Exemple de exerciţii care testează elementele de construcţie a limbajului în context
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B. Formaţi cuvinte noi pornind de la cele date în caseta din dreapta pentru a completa spaţiile libere 
din textul de mai jos.

(Medrea et al. 2008: 145)
C. Găsiţi fi nalurile potrivite (a-e) şi un conector pentru enunţurile de mai jos. Scrieţi în dreptunghi 

conectorul şi, în pătrat, litera fi nalului corect.

(Medrea et al. 2008: 119)
D. Utilizaţi informaţiile din textul de mai jos, pentru a completa spaţiile libere din scrisoarea din 

stânga paginii. Scrieţi unul sau două cuvinte.

(Medrea et al. 2008: 119)
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Exerciţii:
Lucraţi în perechi!
Care exerciţii vi se par mai utile: cele care testează cunoştinţele de gramatică a limbii române (Defi niţi…, 
Enumeraţi… etc.) sau cele care evaluează capacitatea elevului de a folosi corect limba într-un anumit 
context comunicaţional? Argumentaţi-vă alegerea! 
Lucraţi în grupuri!
Construiţi, pornind de la un set de opt frazeologisme, trei exerciţii distincte de evaluare a lexicului. Spuneţi 
care vi se pare cel mai potrivit pentru clasa a IX-a, care vi se pare cel mai greu de construit şi care credeţi 
că le-ar plăcea cel mai mult elevilor. Argumentaţi-vă răspunsurile!

e. competenţe integrate

Până acum, am făcut referire doar la activităţile care testează o singură competenţă (de receptare a 
mesajului scris, de producere a mesajului oral etc.), însă cele mai multe exerciţii din Manualul Humanitas 
testează, simultan, atât capacitatea de receptare, cât şi pe cea de producere, surprinzând elevul în dubla sa 
ipostază, de emiţător şi de receptor. Aceste exerciţii verifi că:

a. receptarea + producerea mesajului scris
A. Rezumaţi în cel mult zece rânduri textul Corigenţa.

(Crişan et al. 2001: 229)
Notă: Rezumatul este adesea considerat exerciţiu de scriere, însă el este o activitate complexă, ce 

evaluează, simultan:
 ■ comprehensiunea unui mesaj scris/oral;
 ■ producerea unui mesaj scris/oral;
 ■ cunoştinţele referitoare la regulile de compunere a textului (de exemplu, se selectează numai 

evenimentele importante, se respectă cronologia întâmplărilor, nu se folosesc citate etc.). 
B. Care sunt argumentele folosite de autor pentru a-şi susţine punctul de vedere? Formulaţi-le concis! 

(Crişan et al. 2001: 229)

b. receptarea + producerea mesajului oral
B. Ascultaţi piesa lui Mircea Baniciu compusă pe textul lui Topîrceanu. Muzica este potrivită textului? 

Explicaţi.
(Crişan et al. 2001: 188)

Notă: Exerciţiul de mai sus presupune comprehensiune, interpretare şi producere de mesaj oral. 

c. receptarea mesajului scris + producerea mesajului oral
A. Indicaţi ipoteza de la care pleacă autorul. Formulaţi-o cu propriile voastre cuvinte. 

(Crişan et al. 2001: 229)
B. Explicaţi proverbul „Cine n-are bătrâni să-şi cumpere”. 

(Crişan et al. 2001: 227)

Notă: Proverbele au o valoare culturală intrinsecă, ce sporeşte gradul de difi cultate al unor astfel de 
exerciţii, făcându-le uneori inaccesibile pentru elevii de altă etnie decât cea română. Autorii testelor de evaluare 
naţională trebuie să ţină cont de acest aspect atunci când propun subiecte precum:

A. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 30 de rânduri, despre egoism, pornind de la ideea exprimată 
în următoarea afi rmaţie: „Nu e bun de nimic cel care nu e bun decât pentru el”. (Proverb românesc)

(Varianta 021/ 2011, http://www.ebacalaureat.ro)
B. Scrie un text de tip argumentativ, de 15–30 de rânduri, despre dreptate, pornind de la ideea 

exprimată în următoarea afi rmaţie: „Dreptatea a ca lemnul cel uşor, care-l apasă în apă, şi tot cândva iese 
deasupra”. (Proverb românesc)

(Varianta 018/ 2011, http://www.ebacalaureat.ro) 
C. Scrie un text de tip argumentativ de 15–30 de rânduri despre omenie, pornind de la următorul 

proverb: „Fapta bună laudă pe om”.
(Varianta 008/ 2010, variantă extrasă în sesiunea iunie-iulie,

http://194.88.148.227/4d/b8/a8/7e/proba_e_limba_literatura_romana_subiect_8_1.pdf?c=20e8b3505
e0ad11e93dbf68e1abc68af) 

Unele cadre didactice nu împărtăşesc opinia conform căreia proverbele dau un plus de difi cultate 
sarcinilor de lucru, considerând că „este mai uşor de comentat un proverb, pentru că vii cu o anumită zestre 
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identitară, decât un citat de Nicolae Manolescu, care, pe lângă înţelegere şi defi nire, presupune şi o gândire 
critică asupra conceptului de lectură” (http://www.gandul.info/news/bacalaureat-2011-subiectele-la-limba-
si- literatura-romana- sesiunea-toamna-2010-8649551). Fără a polemiza, nu putem să nu remarcăm că o astfel 
de afi rmaţie ignoră faptul că nu toţi elevii împărtăşesc aceeaşi „zestre identitară”. În plus, scopul unui examen 
naţional este să testeze competenţele lingvistice şi cunoştinţele de limbă şi literatură română ale candidaţilor, 
şi nu bagajul lor cultural, variabilă ce depinde, în mare măsură, de o serie de factori extraşcolari. 

Exerciţii:
Lucraţi în perechi!
Sunteţi de acord cu afi rmaţia că „este mai uşor de comentat un proverb, pentru că vii cu o anumită zestre 
identitară, decât un citat de Nicolae Manolescu, care, pe lângă înţelegere şi defi nire, presupune şi o gândire 
critică asupra conceptului de lectură”? Argumentaţi-vă răspunsul! Dacă niciuna dintre aceste opţiuni nu 
vi se pare potrivită, recomandaţi o altă variantă.
Lucraţi în grup!
Veţi primi de la formator o listă care urmează să treacă pe la fi ecare dintre dumneavoastră. Scrieţi în prima 
rubrică a acestei liste cum se raportează elevii la sarcinile care presupun analiza sau comentariul unui 
proverb: le plac/nu le plac, li se par uşoare/grele etc., iar, în a doua rubrică, dacă aţi observat diferenţe 
în această privinţă între elevii vorbitori nativi şi cei care vorbesc limba română ca limbă nematernă, 
menţionând, acolo unde este cazul, în ce constau aceste diferenţe. Lista va fi  prezentată, apoi, în faţa clasei, 
pentru a se discuta toate situaţiile întâlnite.

Aceste exerciţii complexe, care comprimă două tipuri de activităţi de evaluare şi care testează, 
concomitent, un număr mare de activităţi cognitive, specifi ce atât competenţelor de producere, cât şi celor 
de receptare, sunt interpretate, de obicei, fi e ca exerciţii de scriere, fi e ca exerciţii de exprimare orală. Din 
acest motiv, profesorii notează, injust, doar partea de producere a mesajului (vezi, de exemplu, baremul din
Fig. 7), ignorând comprehensiunea textului/discursului oral şi, implicit, ignorând efortul dublu pe care elevul 
îl depune pentru a rezolva o sarcină de acest tip. În vederea evitării unor astfel de situaţii, exerciţiile care 
testează competenţe integrate ar trebui acompaniate de un barem de corectare foarte strict, care să specifi ce 
clar scopul lor, dar şi ponderea activităţilor de receptare şi de producere în punctajul fi nal.

a. Subiectul de examen: varianta 05/2010 (selectiv)

(http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/8649551/1/romana-sept-subiect.pdf) 
Figura 7 - Subiect de examen + barem de corectare

b. Baremul de evaluare şi de notare aferent variantei 05/2010 (selectiv)

(http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/8649551/2/romana-sept-barem.pdf)
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2.2.2.2. Exerciţii care testează cunoştinţe

Pe lângă seriile de exerciţii care testează diverse competenţe, Manualul Humanitas cuprinde un număr 
relativ restrâns de activităţi ce evaluează cunoştinţe de teorie literară, stilistică, structură textuală, lexic, 
morfosintaxă, punctuaţie etc.: 

A. Caracterizaţi pe scurt personajul principal al fragmentelor citate, reliefând trăsăturile lui 
psihologice principale. Consideraţi că acestea reies cu claritate din text sau sunt mai degrabă discutabile? 

(Crişan et al. 2001: 178)
B. Menţionaţi câteva caracteristici folclorice ale părţii centrale a poeziei. De ce specie a creaţiei 

populare se apropie cel mai mult această secvenţă a textului?
(Crişan et al. 2001: 62)

C. Revedeţi textul (n.n. capitolul Corigenţă din Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade), încercând 
să stabiliţi clar momentele subiectului.

(Crişan et al. 2001: 119)
D. Identifi caţi metaforele care se referă la soare. Explicaţi cum sunt construite.

(Crişan et al. 2001: 20)
E. Textul citit (n.n. Computer games forever de Mircea Cărtărescu) este mai aproape de unul literar sau 

de unul publicistic? Argumentaţi cu exemple din text.
(Crişan et al. 2001: 30)

Numărul acestor exerciţii, tipul de cunoştinţe pe care le testează şi modalitatea de evaluare pe care 
o adoptă dovedesc faptul că autorii manualului au respectat prevederile Programei şcolare pentru Limba şi 
literatura română. Clasa a IX-a. Ciclul inferior al liceului şi au avut în vedere cerinţele Standardele de evaluare pentru 
clasa a IV-a, clasa a VIII-a şi clasa a XII-a, atunci când au elaborat aceste activităţi. Astfel:

a. Programa şcolară… prevede:
1. ca obiectiv secundar (obiectivul principal fi ind formarea competenţelor de comunicare), utilizarea şi 

consolidarea conceptelor de teorie literară dobândite în clasele a V-a – a VIII-a (2009: 8) şi „familiarizarea 
elevilor cu o serie de concepte noi de estetică, de teorie literară şi de stilistică, cu scopul deprinderii elevilor cu 
instrumentarul de analiză a textelor şi de comentare a diverselor aspecte ale acestora” (2009: 8); în consecinţă, 
Manualul Humanitas introduce şi testează noţiunile în cauză, însă nu exagerează printr-o cantitate foarte 
mare de exerciţii dedicate acestora, alocându-le doar spaţiul care îi revine unui obiectiv secundar, dovadă că 
numărul acestor sarcini este semnifi cativ mai mic decât numărul celor care testează, de exemplu, competenţa 
de producere a mesajului oral.

2. „reechilibrarea ponderii acordate în studiu variantei scrise şi celei orale” (2009: 8); drept urmare, 
multe dintre sarcinile care se realizau, de obicei, în scris - argumentare cu idei din text, comentariu, analiză, 
descriere etc. - sunt concepute să poată fi  folosite atât ca activităţi de scriere, cât şi ca activităţi orale.

b. Standardul de evaluare pentru clasa a XII-a prevede, printre altele, „aplicarea conceptelor operaţionale în 
analiza şi în interpretarea textelor narative, dramatice, poetice şi de doctrină literară” (2003: 60), iar Manualul 
Humanitas verifi că, printr-o serie de activităţi, cum sunt cele enumerate mai sus, dacă elevii sunt capabili să 
opereze cu respectivele concepte.

Spre deosebire de un exerciţiu de evaluare a competenţelor de producere de mesaj scris (sau oral), unde 
ponderea conţinutului în nota fi nală este de 20% (vezi Figura 8), sarcinile de lucru pe care le-am încadrat în 
această categorie atribuie aproximativ jumătate din notă conţinutului şi jumătate redactării (vezi Figura 9). 
Dar, în mod bizar, punctajul pentru redactare se acordă numai dacă elevul scrie un anumit număr de pagini, 
restricţie care nu se aplică şi în cazul punctajului acordat pentru conţinut. Cu alte cuvinte, examinatorul testează 
capacitatea elevului de a produce mesaj scris, doar dacă acesta dovedeşte că poate „umple” cu informaţie 
un anumit număr de pagini (două, în cazul celui de-al treilea subiect de la proba scrisă a examenului de 
bacalaureat). În aceste condiţii, competenţa de producere, strict legată de cantitatea de cunoştinţe a elevului 
(!!!), ne apare cel mult ca un aspect secundar al evaluării. 

CRITERII PUNCTAJ

Conţinut – se va verifi ca adecvarea textului la cerinţă
Diversitatea lexicului
Coerenţa textului
Corectitudine gramaticală
Stil şi registru

4
4
4
4
4

Total: 20
(Medrea et al. 2008: 6)

Figura 8 - Criteriile de evaluare a textului produs de candidat la proba de Producere creativă de text din cadrul tes-
telor de evaluare a competenţei lingvistice în limba română
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(http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3927/8649551/1/romana-sept-subiect.pdf)
Figura 9 - Baremul de evaluare şi notare propus pentru subiectul al III-lea de la Proba scrisă la Limba şi literatura 

română 
Pe lângă toate tipurile de activităţi de evaluare prezentate mai sus, Manualul Humanitas mai conţine 

un număr redus de exerciţii care îi cer elevului să audieze un mesaj oral:

PUNCTAJ PUNCTAJ PROCENTAJ OBSERVAŢII

Conţinut 16 53,4%

Redactare 14 43,6% punctajul se acordă dacă şi numai dacă elevul scrie 
minimum două pagini

Total: 30 Total: 100%

A. Ascultaţi piesa muzicală Vasiliscul şi aspida de pe L.P.-ul Cantafabule al formaţiei „Phoenix”. În 
ce măsură şi prin ce anume se armonizează textul poetic cu interpretarea muzicală?

(Crişan et al. 2001: 62)
B. Ascultaţi piesa lui Mircea Baniciu compusă pe textul lui Topîrceanu. Muzica este potrivită textului? 

Explicaţi.
(Crişan et al. 2001: 188)

Cum însă acestea nu testează comprehensiunea, ci interpretarea, putem afi rma, fără nici un fel de rezerve, 
că manualul analizat este defi citar la capitolul activităţi de evaluare a capacităţii de receptare a mesajului 
oral. Lipsa lor poate fi  explicată, într-o oarecare măsură, prin faptul că Programa şcolară… nu prevede exersarea 
acestei competenţe, însă nu poate fi  în niciun fel justifi cată. Comprehensiunea mesajului oral este una dintre 
componentele fundamentale ale actului comunicării, în consecinţă, ea nu poate fi  trecută cu vederea nici în 
actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, nici în manualele 
şcolare. Omisiunea sa este, aşadar, o greşeală ce trebuie remediată cât mai curând, prin refacerea programelor 
pentru Limba şi literatura română/a standardelor de evaluare/a structurii examenului de bacalaureat şi prin 
completarea manualelor cu o serie de exerciţii specializate în exersarea acestei competenţe, precum:

 ■ recunoaşterea imaginii corecte
A. Ascultaţi dialogurile următoare şi precizaţi ce obiecte au fost distruse în timpul furtunii din luna 

iulie. Alegeţi imaginea potrivită. 

1. Meteorologul

a. b. c.

Textul înregistrat

Reporter: Care a fost viteza vântului în timpul furtunii de ieri după-masă?
Meteorolog: Ieri, în jurul orei 18.00, în oraşul Cluj-Napoca şi în împrejurimi, vântul sufl a cu o viteză de 

aproximativ 80 de km/h. În aceste condiţii, nu trebuie să ne mirăm că un stâlp de iluminat, de lângă semaforul 
din centru, a fost culcat la pământ. 
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 ■ adevărat/fals
A. Ascultaţi interviul următor despre violenţa în şcoală şi decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt 

adevărate (A) sau false (F). 

1. Forma cea mai întâlnită de violenţă este cea verbală.    
2. Potrivit psihologului şcolar, Mihaela Oancea, violenţa este cauzată, în special, de imaginea negativă 

pe care adolescenţii o au despre ei înşişi.       
3. Mihaela Oancea este de părere că multe din cazurile de violenţă degenerează pentru că forţele de 

ordine nu intervin prompt.        
4. Psihologul crede că mijloacele de comunicare în masă îi infl uenţează pe elevi. 

(Platon et al. 2010: 31)

Textul înregistrat

(Platon et al. 2010: 61)
 ■ alegere multiplă

A. Ascultaţi patru înregistrări scurte şi alegeţi varianta corectă. 

Ascultaţi un medic vorbind despre pacienţii care nu vor să renunţe la fumat.

1. Persoanele care nu renunţă la fumat din cauză că nu vor să se îngraşe
a. nu au sufi cientă ambiţie.
b. nu doresc să renunţe.
c. nu cunosc metodele care îi ajută să îşi ţină greutatea sub control.

2. Dacă te îngraşi după ce te laşi de fumat, înseamnă că
a. nu eşti atent la ce mănânci.
b. organismul începe să funcţioneze normal.
c. mănânci alune şi chipsuri. 

Textul înregistrat
Medic: Mulţi pacienţi spun că nu se lasă de fumat ca să nu se îngraşe. Dar, din experienţa mea, cei care 

folosesc această scuză n-au niciun chef să se lase de fumat. Există o grămadă de metode ca să-ţi ţii greutatea 
sub control. Dacă te îngraşi două-trei kilograme atunci când te laşi de fumat, nu e la fel de grav ca fumatul în 
sine. Într-adevăr, dacă fumezi, îţi introduci nicotină în sânge şi aceasta inhibă centrul foamei, inhibă secreţia 
de insulină. Şi atunci, dacă omul fumează, nu-i mai este foame. În clipa în care se lasă de fumat, revin gustul 
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şi mirosul, iar omul mănâncă mai mult. Intervine şi partea psihologică: ducerea instinctivă a mâinii la gură, 
care avea loc atunci când fuma, iar acum pacientul duce mâna la gură pentru a mânca diverse produse, de la 
alune până la chipsuri. Creşterea în greutate cu trei-patru kilograme este normală după ce te laşi de fumat, e 
semn că organismul îşi revine. 

(http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Magdalena_Ciobanu-doctor_pneumolog-_-Tigarile_
mentolate_sunt_mai_rele_decat_cele_simple_0_325167849.html) 

 ■ completare cu informaţia care lipseşte

(Platon et al. 2010: 30)
Textul înregistrat

(Platon et al. 2010: 59)
 ■ potrivire

A. Ascultaţi cinci persoane vorbind despre responsabilităţile pe care le au la locul de muncă. Stabiliţi 
ce profesie are fi ecare dintre ei. Atenţie, două cuvinte sunt în plus!

1. 

a. lutier
b. vatman
c. violonist

Textul înregistrat
1. Meseria mea este o combinaţie bizară, dar interesantă, între artă şi ştiinţă, îndemânare şi experienţă. 

Cel mai important lucru la un instrument muzical este sunetul şi cred că aici am un avantaj în faţa multor 
altora: faptul că sunt muzician ca educaţie şi ca formaţie. Mulţi pot avea îndemânarea necesară să lucreze cu 
lemnul, cu lacurile, dar nu au urechea necesară pentru a ajusta foarte fi n sunetul unui instrument.

(după http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-2943648-popescu-stradivarius-interviu-lutierul-roman-
care-facut-cariera-sua.htm)

Analiza Manualului Humanitas relevă faptul că acesta încearcă să suplinească lipsa testelor de evaluare 
printr-o serie cvasi-completă de activităţi, variate, complexe şi, în mare măsură, adecvate Programei şcolare 
pentru Limba şi literatura română. Clasa a IX-a. Ciclul inferior al liceului. Înşirate în cuprinsul unităţilor de învăţare, 
ele realizează o evaluare formativă, care nu oferă însă sufi ciente date pentru a stabili cu exactitate gradul de 
cunoştinţe şi, mai ales, nivelul de competenţă lingvistică al elevului într-un anumit moment din evoluţia sa: 
sfârşitul unei unităţi, sfârşitul unui semestru, sfârşitul clasei a IX-a. Comună tuturor manualelor, evaluarea 
formativă este uneori secondată de cea sumativă, care se bazează, aşa cum vom vedea puţin mai jos, pe teste 
stufoase, dar incomplete din perspectiva tipurilor de activităţi. 
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Exerciţii:
Lucraţi în grupuri!
1. Formatorul vă va oferi un set de zece fragmente de text literar şi unul de zece fragmente de text nonliterar. 
Alegeţi din fi ecare set fragmentul care vi se pare cel mai potrivit pentru a fi  folosit drept text-suport pentru 
un exerciţiu de evaluare a comprehensiunii mesajului oral. Motivaţi-vă alegerea!
2. Pornind de la cele două texte, proiectaţi două tipuri distincte de exerciţii de evaluare, fi ecare cu câte opt 
poziţii. Spuneţi care dintre cele două tipuri de activităţi vi se pare mai potrivită pentru clasa a IX-a, care 
este, în opinia dumneavoastră, sarcina cel mai greu de proiectat şi ce tip de text vi se pare mai adecvat 
pentru aceste exerciţii: literar sau nonliterar. Motivaţi-vă răspunsurile!

2.2.3. Analiza exerciţiilor de evaluare din Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a IX-a

Nicolae Manolescu (coord.), George 
Ardeleanu, Matei Cerkez, Dumitriţa 

Stoica, Ioana Triculescu, Limba şi literatura 
română. Manual pentru clasa a IX-a, 

Bucureşti, Editura Sigma

Din punct de vedere tematic, manualul publicat la Editura Sigma se aseamănă foarte mult cu cel publicat 
la Editura Humanitas Educaţional. Această asemănare se explică prin faptul că ambele respectă recomandările 
făcute, în acest sens, de Programa şcolară pentru limba şi literatura română – clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului. 
În ciuda conţinuturilor similare, între cele două există şi câteva diferenţe semnifi cative, ce survin la nivelul:

 ■ numărului de teme abordate: 
Manualul Sigma tratează toate cele zece teme propuse de programă, în vreme ce Manualul Humanitas 

se limitează la şase:

TE
M

E

Manualul Sigma Manualul Humanitas

1. Adolescenţa
2. Joc şi joacă
3. Şcoala
4. Familia
5. Iubirea
6. Lumi fantastice
7. Aventură, călătorie
8. Scene din viaţa de ieri şi de azi
9. Personalităţi, exemple, modele
10. Confruntări etice şi civice

1. Joc şi joacă
2. Lumi fantastice
3. Şcoala
4. Dragostea
5. Scene de ieri şi de azi
6. Confruntări etice şi civice

Figura 10 - Structura tematică a Manualelor Sigma şi Humanitas (clasa a IX-a)

 ■ manierei de structurare a conţinuturilor: 
Manualul Humanitas organizează informaţia în şase unităţi, alcătuite din câte trei capitole: Literatură, 

Comunicare, Elemente de limba română, în vreme ce Manualul Sigma structurează conţinuturile în două secţiuni: 
  Universul cărţii  

  este secţiunea cea mai mare (reprezintă aproximativ 80% din manual), cea mai complexă 
şi cea mai importantă; 

  este alcătuită din zece unităţi (vezi Figura 10), dintre care cinci conţin şi capitole de Limbă 
şi comunicare;
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  Literatura şi celelalte arte. Este o secţiune de dimensiuni reduse, ce se legitimează de la punctul 
I.3. din Programa şcolară…, punct ce prevede:

  studierea „unor creaţii cinematografi ce, în vederea sesizării relaţiilor dintre literatură şi 
alte limbaje artistice” (2009: 9) şi

  discutarea „următoarelor noţiuni de artă cinematografi că: scenariu, regie, imagine, 
coloană sonoră, interpretare actoricească” (2009: 9).

Notă: În cuprinsul acestor unităţi, identifi căm activităţi de învăţare şi de evaluare (formativă) 
asemănătoare din punct de vedere tipologic cu cele din Manualul Humanitas. În continuare, vom exemplifi ca 
câteva dintre acestea, fără a insista asupra lor, deoarece am făcut o scurtă caracterizare a claselor de exerciţii 
în capitolul anterior:

ACTIVITĂŢI 
DE EVALUARE 
FORMATIVĂ

Priviţi cu atenţie 
reproducerea sculpturii 
Diana de Jean Goujon. 

Faceţi o descriere a acesteia, 
după ce aţi observat mişcarea 
sugerată de mâini, picioare, 

cap (Manolescu et al. 
2000: 202).

Realizaţi un eseu 
despre operele 

fantastice sau S.F. citite, 
plecând de la ideea că 

ele exprimă „dorinţe simple 
[…] dictate de infi rmităţile 

condiţiei umane 
(Manolescu et al. 2000: 

102). Comentaţi următoarea 
afi rmaţie: iubirea aceasta 

nobilă nouă ni se pare mult prea 
clorotică… (Manolescu et al. 

2000: 87).

Identifi caţi aspectele lirice ale 
relatării (Manolescu et al. 2000: 

133).
Corectaţi greşelile:

a.) Copii trebuie 
îndrumaţi încă din clasa I în 

ceea ce privesc unele probleme 
ale pronunţiei corecte.

b.) Eram cât pe ici să pierd 
avionul (Manolescu et al. 

2000: 125).

Faceţi un rezumat al Scrisorii 
(Manolescu et al. 2000: 133).

 ■ modalităţilor de evaluare:
Manualul Humanitas este axat exclusiv pe evaluarea formativă a elevilor, în timp ce Manualul Sigma 

îmbină evaluarea formativă cu cea sumativă.
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Noutatea absolută a manualului coordonat de Nicolae Manolescu în raport cu cel prezentat anterior o 
constituie oferta de evaluare, care include trei teste sumative alcătuite, în total, din 44 de exerciţii:

DENUMIREA TESTULUI STRUCTURA NR. DE ITEMI

Test pentru activităţile de evaluare 
sumativă I

Universul cărţii I 13
Limbă şi comunicare I 7

TOTALI: 20

Test pentru activităţile de evaluare 
sumativă II

Universul cărţii II 9
Limbă şi comunicare II 5

TOTALII: 14
Test pentru activităţile de evaluare 
sumativă I

Literatura şi celelalte arte 10
TOTALIII: 10

TOTAL TESTE DE EVALUARE: 3 TOTAL ITEMI: 
44

Figura 11 - Oferta de evaluare propusă de Manualul Sigma

Aceste exerciţii evaluează:

a. cunoştinţe
A. Defi niţi literatura memorialistică şi precizaţi aspectele ei lirice/epice. 

(Manolescu et al. 2000: 213)
B. Explicaţi termenul fi cţiune şi arătaţi diferenţa dintre un text fi cţional şi unul nonfi cţional. 

(Manolescu et al. 2000: 212)
C. Identifi caţi şi explicaţi cazurile de schimbare a valorii gramaticale în textul: Binele cu bine se 

răsplăteşte. Răul e frate cu plânsul. (Folclor)
(Manolescu et al. 2000: 213)

b. competenţe
 ■ de receptare a mesajului scris

A. Citiţi cu atenţie REM de Mircea Cărtărescu şi precizaţi tema:
  joc şi joacă;
  universul copilăriei/adolescenţei;
  destinul – trecerea timpului.

(Manolescu et al. 2000: 212)
 ■ de producere de mesaj scris

A. Scrieţi un text despre literatură şi celelalte arte plasându-vă în una din posturile: spectator, cititor, 
critic literar, actor, narator, pictor.

(Manolescu et al. 2000: 214)
 ■ de producere de mesaj oral

A. Observaţi ilustraţiile de pe copertele manualului vostru de română. Comparaţi-le cu ilustraţiile de 
pe copertele altor manuale şi spuneţi ce vă sugerează.

(Manolescu et al. 2000: 214)
c. competenţe integrate

 ■ producere de mesaj scris + producere de mesaj oral
A. Grupaţi-vă câte patru şi concepeţi un scenariu destinat fi lmului după unul din textele literare 

studiate. Prezentaţi celorlalte grupuri scenariul şi organizaţi dezbateri asupra transformărilor survenite. 
Aveţi, de asemenea, în vedere, imaginea şi sunetul (muzică).  

(Manolescu et al. 2000: 214)
 ■ receptare de mesaj scris + producere de mesaj scris

A. Scrieţi un text despre destinul corespondenţei în lumea de mâine pornind de la textul lui Marin 
Sorescu…

(Manolescu et al. 2000: 213)
 ■ receptare de mesaj scris + producere de mesaj oral (sau scris)

A. Şcoala apare în textul lui Marin Preda ca loc de formare a personalităţii sau ca prilej de frustrare? 
Argumentaţi-vă părerea.

(Manolescu et al. 2000: 212)

În cazul celor trei teste de evaluare sumativă propuse de Manualul Sigma, numărul exerciţiilor care 
verifi că cunoştinţele elevilor (23) este mai mare decât cel al activităţilor care testează exclusiv competenţele 
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acestora. Accentul pus pe evaluarea informaţiei în detrimentul capacităţilor de receptare şi producere este 
un fapt ce contravine curentului impus de Programa şcolară pentru limba şi literatura română – clasa a IX-a, ciclul 
inferior al liceului, care stipulează că obiectivul principal al acestei discipline este „formarea competenţelor de 
comunicare” (2009: 2). Aşadar, era de aşteptat ca numărul activităţilor de învăţare şi al celor de evaluare să 
refl ecte preocuparea pentru îndeplinirea acestui obiectiv, nu pentru îndeplinirea unui scop secundar, precum 
„familiarizarea elevilor cu o serie de concepte noi” (2009: 8). Din păcate, datele de mai sus confi rmă că lucrurile 
stau tocmai invers.

Un alt punct slab al celor trei teste îl constituie, în opinia noastră, activităţile care verifi că însuşirea unor 
elementele de construcţie a comunicării. Acestea testează cunoştinţele gramaticale ale elevului: Explicaţi rolul 
semnelor de ortografi e şi de punctuaţie în textele de mai jos… (Manolescu et al. 2000: 213) sau Identifi caţi şi explicaţi 
cazurile de schimbare a valorii gramaticale în textul… (Manolescu et al. 2000: 213), şi nu capacitatea acestuia de a 
folosi corect limba în anumite contexte comunicative. Cum Standardul de evaluare pentru clasa a XII-a prevede 
evaluarea acestor cunoştinţe în anumite situaţii de comunicare (Standardul 7: „aplicarea cunoştinţelor de 
limbă în interpretarea textelor literare studiate sau la prima vedere”), recomandăm înlocuirea activităţilor care 
pun accentul pe teorie cu unele care pun accentul pe practică: Corectaţi enunţurile de mai jos., Formaţi cuvinte noi 
pornind de la cele date în caseta din dreapta pentru a completa spaţiile libere din textul de mai jos. etc.

În cuprinsul testelor de evaluare, pot fi  identifi cate câteva sarcini de lucru ale căror cerinţe trebuie fi e 
reformulate, fi e completate, deoarece sunt:

 ■ ambigue: Folosiţi în propoziţii cuvântul cod şi derivatele sale.
(Manolescu et al. 2000: 213)

câte propoziţii?; câte derivate?; cod cu sensuri diferite?

 ■ incomplete (ca urmare a erorilor de redactare): Precizaţi sensul conceptelor denotaţie şi conotaţie pornind 

de la citatul lui Tudor Vianu, pag. … (?!);  Scrieţi un text despre destinul corespondenţei în lumea de mâine 

pornind de la textul lui Marin Sorescu … (?!)
(Manolescu et al. 2000: 213)

Aspectul adus în discuţie aici poate fi  considerat unul secundar sau, mai rău, lipsit de importanţă, însă 
claritatea şi corectitudinea cerinţelor sunt factori determinanţi pentru rezolvarea cu succes a sarcinii de lucru.

Principiul „reechilibrării ponderii acordate în studiu variantei orale şi celei scrise” (Programa şcolară… 
2009: 2) este aplicat cu succes de autorii acestui manual şi în cazul evaluării. Astfel, majoritatea exerciţiilor pot 
fi  rezolvate în ambele registre: Şcoala apare în textul lui Marin Preda ca loc de formare a personalităţii sau ca prilej 
de frustrare? Argumentaţi-vă părerea. (Manolescu et al. 2000: 212),  opţiunea pentru unul sau altul dintre acestea 
aparţinându-i profesorului/evaluatorului. Din punctul nostru de vedere, numărul mare de activităţi orale 
(sau virtual orale) constituie atuul celor trei teste de evaluare.

Testele pentru activităţile de evaluare sumativă completează segmentul de evaluare, dar şi manualul în sine. 
Datorită lor, acesta se prezintă ca un material complet, care urmăreşte să dezvolte ambele laturi ale activităţii 
didactice: predarea şi evaluarea. Includerea unor sarcini de lucru specifi ce fi ecăreia dintre acestea nu este 
însă sufi cientă pentru a asigura calitatea actului didactic, iar, pe partea de evaluare (sumativă), acesta trebuie 
îmbunătăţit în mod semnifi cativ. Astfel: 

 ■ testele de evaluare sumativă trebuie corelate cu Programa şcolară pentru limba şi literatura română – clasa 
a IX-a, ciclul inferior al liceului şi cu Standardul de evaluare pentru clasa a XII-a;

 ■ intervalul de timp alocat pentru rezolvarea unui test de evaluare sumativă nu trebuie să depăşească 
trei ore (timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor de la Proba scrisă… a examenului de bacalaureat).

Notă: Autorii Manualului Sigma par să fi  ignorat acest criteriu atunci când au întocmit Testul pentru 
activităţile de evaluare sumativă I. Acesta conţine 20 de exerciţii, al căror grad de complexitate variază între 
încercuirea unei variante de răspuns, redactarea unui eseu argumentativ de o pagină, explicarea rolului 
semnelor de ortografi e şi de punctuaţie din trei texte diferite sau argumentarea opiniei referitoare la caracterul 
fi cţional/non-fi cţional al textului lui Ortega y Gasset, Notă despre iubirea curtenească. Din punctul nostru de 
vedere, acest test nu poate fi  rezolvat în trei ore. Facem, în continuare, câteva recomandări pentru îmbunătăţirea 
acestuia: 

 ■ numărul exerciţiilor care testează cunoştinţe trebuie redus, astfel încât să fi e direct proporţional cu 
ponderea pe care o au în predare itemii care introduc şi exersează concepte noi;

 ■ numărul activităţilor care testează competenţe trebuie să crească, astfel încât să îl depăşească pe cel al 
exerciţiilor care evaluează cunoştinţe;

 ■ sarcinile de lucru trebuie să verifi ce:
  receptarea mesajului scris;
  receptarea mesajului oral;
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  producerea mesajului scris;
  producerea mesajului oral;
  folosirea corectă a limbii/elementelor de construcţie a comunicării (nu cunoştinţele teoretice 

de gramatică şi vocabular);
 ■ cerinţele exerciţiilor trebuie să fi e clare, corecte şi complete.

2.2.4. Propunerea unui set de exerciţii de evaluare pentru o unitate de învăţare

Suportul tematic şi informaţional al setului de exerciţii de evaluare pe care îl vom propune în continuare 
este reprezentat de una din unităţile care intră în componenţa Manualului Humanitas (Limba şi literatura română. 
Manual pentru clasa a IX-a, elaborat de Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, Florentina 
Sâmihăian, Rodica Zafi u şi publicat la editura Humanitas Educaţional). Este vorba de Unitatea 5: Scene de ieri 
şi de azi. Alegerea acestei secţiuni se datorează subiectului generos pe care îl abordează, numărului mare de 
concepte teoretice pe care le introduce (concepte care aparţin, în mare măsură, domeniului Limbă şi comunicare), 
dar şi absenţei testelor de evaluare formativă/sumativă concepute pe marginea ei (constantă a întregului 
manual).

Unitatea 5 – Scene de ieri şi de azi este alcătuită, la fel ca restul unităţilor din cuprinsul Manualului 
Humanitas, din trei secţiuni variabile ca întindere: Literatură, Comunicare şi Elemente de limbă română. Prima 
şi cea mai mare dintre acestea cuprinde 11 texte literare (!!!) şi 23 de seturi de exerciţii ce introduc şi verifi că 
o serie de concepte, precum: timpul povestirii, timpul povestit, perspectiva/focalizarea, subiectivitatea etc., în timp 
ce ultimele două contextualizează informaţii şi activităţi de învăţare referitoare la regulile conversaţiei, 
structurile conversaţionale (formule de iniţiere, de menţinere, de încheiere a conversaţiei), frazeologie, 
punctuaţie, anacoluturi şi neologisme. Aceste conţinuturi reprezintă dovada adecvării celor trei secţiuni la 
cerinţele Programei şcolare pentru limba şi literatura română – clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, respectiv:

Programa şcolară… Unitatea 5 – Scene de ieri şi de azi…
… recomandă abordarea unei teme precum „Scene din 
viaţa de ieri şi de azi” (2009: 8).

… tratează această temă.

… prevede că se vor studia opere literare din epoci 
diferite (2009: 8).

… include texte:
 ■ de la mijlocul secolului al IX-lea (Studie moldovană, 

de Alecu Russo);
 ■ de la sfârşitul anilor ’90 (Taxi Blues, de Caius 

Dobrescu).
… prevede că „se vor studia, integral sau fragmentar, 
cel puţin două texte literare pentru fi ecare temă” (2009: 
8).

… include 11 texte literare:
 ■ şase fragmente de proză;
 ■ patru opere în versuri;
 ■ un scenariu radiofonic.

… impune studierea autorilor canonici. … conţine un text de I.L. Caragiale (Boborul!).
… prevede actualizarea şi consolidarea cu ajutorul 
aplicaţiilor practice a unor noţiuni referitoare la:

 ■ tipurile dialogului: conversaţia cotidiană şi discuţia 
argumentativă (2009: 9);

 ■ tehnicile dialogului efi cient (2009: 9);
 ■ folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (2009: 10);
 ■ evitarea anacolutului (2009: 10);
 ■ cunoaşterea sensului corect al cuvintelor (2009: 10).

… introduce, dar mai ales exersează, noţiuni referitoare 
la:

 ■ conversaţia cotidiană;

 ■ structuri conversaţionale; regulile conversaţiei;
 ■ folosirea corectă a semnelor de punctuaţie;
 ■ evitarea anacolutului;
 ■ sensul neologismelor.

Numeroasele texte literare incluse în secţiunea intitulată Literatură corespund, din punct de vedere 
tematic, cerinţelor impuse de Programa şcolară…, însă ele nu respectă unul din cele cinci criterii generale 
impuse de aceasta, respectiv „accesibilitate în raport cu nivelul dezvoltării intelectuale şi de cultură generală a (sic!) 
elevilor” (2009: 7). Astfel, fragmentele selectate de autorii Manualului Humanitas abundă în:

 ■ forme lexicale arhaice:
  „smaragd” – Băltăreţu, de Ion Ghica; 

(Crişan et al. 2000: 162)
  „volintir în Italia” – Boborul!, de I.L. Caragiale;

(Crişan et al. 2000: 170)
  „şease sute de copii ” – Boborul!, de I.L. Caragiale; 

(Crişan et al. 2000: 171)
  „ţerimonie” – Studie moldovană, de Alecu Russo. 
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(Crişan et al. 2000: 184)
 ■ forme gramaticale arhaice:

  forme arhaice de plural:
  „toţi ştiau că mâine pot fi  ucişi pe stradele Ploieştilor” – Amintiri din viaţa-mi, de 

Alexandru-Candiano Popescu; 
(Crişane et al. 2000: 176)

  „palaturile albesc” – Fiziologia provincialului în Iaşi, de Mihail Kogălniceanu.
(Crişan et al. 2000: 191)

  substantive cu gen diferit:
  „pulsul său bate o sută douăzeci de ori pe minută” – Fiziologia provincialului în Iaşi, de 

Mihail Kogălniceanu. 
(Crişan et al. 200: 191)

  forme etimologice de infi nitiv prezent, persoana a III-a, plural:
  „părinţii noştri singuri o cunoştea” – Studie moldovană, de Alecu Russo; 

(Crişan et al. 2000: 184)
  „ţiganii trăgea la manèle” – Studie moldovană, de Alecu Russo.

 (Crişan et al. 2000: 184)
Notă: Folosirea formelor etimologice în locul celor standard (cunoşteau, beau, trăgeau) creează impresia 

unui dezacord între subiectul şi predicatul propoziţiei.

  verbe de conjugarea a IV-a cu prefi xul –esc:
  „voiesc numai să contribuiesc şi eu…” – Boborul!, de I.L. Caragiale

(Crişan et al. 2000: 170)
  verbe de conjugarea a IV-a fără prefi xul –esc:

  „eu era s-o păţ şi mai rău cu Mavrogheni” – Băltăreţu, de Ion Ghica
(Crişan et al. 2000: 164)

În plus, acestea conţin:
  forme cu grafi e diferită decât cea standard:

  „chilometru” – Boborul!, de I.L. Caragiale 
(Crişan et al. 2000: 171)

Notă: În poezia sa, Taxi Blues, Caius Dobrescu încalcă, în mod voit, normele ortografi ce ale limbii 
române, fapt ce face ca textul să fi e difi cil de lecturat:

    Mam trnt
    It în taxi, la
    2 noaptea, şam
    rămas paf că n-are 
    perdele. Zău!
    Adică trăiam senzaţia
    intensă, ff stranie,
    Că 1 taxi aşa marear
    Trebuyssă
    Aibă. 

(Caius Dobrescu, Taxi Blues, apud Crişan et al. 2000: 194)

  numeroase arhaisme:
  rubiele, icosari, mahmudele, beşlici – Băltăreţu, de Ion Ghica; 

(Crişan et al. 2000: 165)
  ziafet – Boborul!, de I.L. Caragiale;

(Crişan et al. 2000: 171)
  „cocoanile sulimenite” – Studie moldovană, de Alecu Russo; 

(Crişan et al. 200: 184)
  „harabagiul sau surugiul” – Fiziologia provincialului în Iaşi, de Mihail Kogălniceanu. 

(Crişan et al. 2000: 190)

  regionalisme:
  „să alinieze clondirele pe corlată” – Rânduieli, de Marin Sorescu; 

(Crişan et al. 200: 188) 
  „Zăbicul are alt gust” - Rânduieli, de Marin Sorescu; 

(Crişan et al. 200: 189)
  „nu mai lozi aci” - Rânduieli, de Marin Sorescu. 
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(Crişan et al. 200: 189) 
Notă: Surprinzător, niciunul dintre cele trei regionalisme pe care le-am folosit pentru exemplifi care nu 

este inclus în lista de Note lexicale care însoţesc textul. Probabil autorii Manualului Humanitas consideră că 
elevii de clasa a IX-a, vorbitori nativi şi non-nativi, cunosc sensul acestor cuvinte!

  un lexic prea difi cil pentru nivelul de competenţă lingvistică al elevilor de clasa a IX-a (= C1):
  „ea să ţină de coada cârpătorului” – Rânduieli, de Marin Sorescu; 

(Crişan et al. 2000: 188) 
  „Femeia … să stea ciucită” – Rânduieli, de Marin Sorescu; 

(Crişan et al. 2000: 188) 
  „să alinieze clondirele pe corlată” – Rânduieli, de Marin Sorescu; 

(Crişan et al. 2000: 188) 
  „purta maramă,/Zăvelca lungă” – Rânduieli, de Marin Sorescu;

(Crişan et al. 2000: 188)
  „te ştergeai la gură cu mâtca” - Rânduieli, de Marin Sorescu; 

(Crişan et al. 200: 188)
  marşarier, cheder – 1, 2 şi 3 mai în Bucureşti, de Grupul Divertis; 

(Crişan et al. 2000: 189)
  a ciorovăi („nu vă mai ciorovăiţi”), macadam – 1, 2 şi 3 mai în Bucureşti, de Grupul 

Divertis.
(Crişan et al. 2000: 190)

Notă: Neadaptarea lexicului la nivelul de competenţă lingvistică al elevilor de 14/15 ani (= C1) se 
observă şi în cazul unor sarcini de lucru. Astfel, unul dintre exerciţiile propuse în cadrul secţiunii Elemente 
de limba română le solicită elevilor să aleagă sinonime potrivite pentru o serie de neologisme ca: inextricabil, 
condescendenţă, apostilă, succedaneu etc., cuvinte care, din punctul nostru de vedere, se încadrează în vocabularul 
aferent nivelului de competenţă lingvistică C2.

Toate exemplele de mai sus întăresc ideea că textele selectate de autorii Manualului Humanitas sunt, 
dacă nu inaccesibile, cel puţin foarte difi cile pentru elevii de clasa a IX-a. Acest fapt se datorează, în primul 
rând, limbajului încărcat de arhaisme şi regionalisme, dar şi distanţei (poate chiar incompatibilităţii) dintre 
realitatea cotidiană a elevului şi cea evocată prin intermediul acestor texte: organizarea administrativă a 
Principatelor Române în timpul domniilor fanariote, rangurile boiereşti, evenimente politice din secolul al 
XIX-lea etc.

Deşi unele texte, precum Audienţă de Cristian Popescu, Viaţa la ţară… de G. Topârceanu, sau 1, 2 şi 3 
mai în Bucureşti, de Grupul Divertis, sunt potrivite din punctul de vedere al difi cultăţii lexicului pentru nivelul 
de competenţă lingvistică al elevilor de 14/15 ani, numărul prea mare de fragmente înţesate de arhaisme şi 
regionalisme, poezia Taxi Blues de Caius Dobrescu şi difi cultatea neologismelor exersate prin intermediul 
exerciţiilor incluse în secţiunea Elemente de limba română ne determină să afi rmăm că, per total, Unitatea 5 – 
Scene de ieri şi de azi este prea difi cilă pentru un manual de clasa a IX-a. Ea poate fi  mult simplifi cată prin:  

 ■ reducerea numărului de texte literare (poate chiar la două – numărul minim prevăzut de Programa 
şcolară…): unul care să evoce „o scenă de ieri”, dar nu neapărat într-un limbaj specifi c secolului al XIX-
lea, şi unul care să povestească/descrie/etc. o „scenă de azi”;

 ■ introducerea unor texte nonliterare care să trateze aceleaşi subiecte;
 ■ reechilibrarea ponderii dintre fragmentele care focalizează pe realităţile altor epoci şi cele care 

focalizează pe realităţile actuale;
 ■ evitarea textelor care: 

  nu respectă normele gramaticale ale limbii române contemporane;
  nu respectă standardele ortografi ce ale limbii române contemporane;
  conţin un număr mare de arhaisme, regionalisme şi neologisme;
  nu au un vocabular adecvat nivelului C1. 

 ■ adaptarea nivelului de difi cultate al exerciţiilor de gramatică şi vocabular la nivelul de competenţă 
lingvistică al elevilor de clasa a IX-a.

În ciuda părerilor exprimate în legătură cu gradul de difi cultate al acestei unităţi, propunem, în cele ce 
urmează, un set de exerciţii care evaluează competenţele exersate prin intermediul activităţilor de învăţare, 
competenţele trecute cu vederea de autorii Manualului Humanitas (de exemplu, receptarea mesajului oral) 
şi cunoştinţele dobândite de elevi în urma însuşirii conţinuturilor circumscrise celor trei secţiuni: Literatură, 
Comunicare şi Elemente de limbă română.
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Test de evaluare. Nivel C1
Scene de ieri şi de azi

EXERCIŢII DE EVALUARE – ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ 20 de puncte

A. Ascultaţi interviul următor despre fenomenul „emo” şi completaţi spaţiile libere cu cuvintele care 
lipsesc. Scrieţi între unu şi trei cuvinte.

1. Copiii de 13-14 ani consideră că pentru a fi  „emo” trebuie să adopţi un  ce include 
haine negre şi strâmte, coafuri asimetrice şi machiaj în tonuri de negru şi roz.

2. Copiii „emo” se refugiază într-un univers imaginar pentru a scăpa de lumea  în 
care trăiesc.

3. Unii copii manifestă o atitudine de respingere şi  faţă de tinerii care adoptă  stilul 
„emo”.

4. Mass-media promovează ideea că a fi  „emo” e ceva şi malefi c.
5. La cererea părinţilor, consilierii lucrează cu copiii afl aţi în primii doi ani de .
6. Pe măsură ce se construieşte relaţia , tânărul va vorbi şi despre adevăratele sale 

nemulţumiri.
7. Coafura tinerilor „emo” o imită pe cea a personajelor masculine şi feminine din .
8. Tinerii se dezvoltă în forme din ce în ce mai .
9. Părintele trebuie să fi e conştient de  şi trebuie să încerce să găsească modalităţi de 

a o rezolva.
10. Dramele prin care trec aceşti adolescenţi necesită o .

Textul înregistrat
Anca Pietraru: Lucrând într-o şcoală, vă întâlniţi mereu cu copii. Până acum, aţi intrat, direct sau 

indirect, în contact cu ce s-ar putea numi „emo-kids”?
Consilier şcolar: I-am întrebat ce înseamnă curentul „emo”, ce înţeleg ei prin acest curent, dacă e un 

stil vestimentar asociat unuia muzical, cum sunt copiii „emo”, de ce îşi spun aşa. Copiii, fete şi băieţi de 13-14 
ani, mi-au explicat că cei care sunt „emo” adoptă un stil vestimentar de tipul haine negre, strâmte, asimetrice, 
coafuri care acoperă o parte a feţei, băieţii se fardează la fel ca şi fetele cu mult negru şi/sau roz în jurul 
ochilor, ascultă Tokio Hotel, în general. Denumirea de „emo”/„emo-kid” vine de la cuvântul „emotion” – copii 
sensibili, hiper-sensibili, introvertiţi, care se refugiază într-o lume imaginară mai bună, deoarece cea în care 
trăiesc este falsă şi dezamăgitoare.

Anca Pietraru: Cum prezintă copiii acest „fenomen”? Care este impresia lor despre „a fi  emo”?
Consilier şcolar: Impresia mea, în urma unor discuţii, a fost că unii au o atitudine de respingere şi de 

desconsideraţie faţă de cei care se declară a fi  „emo”. Cu alte cuvine, „mai bine să fi i manelist şi fericit”. Există, 
de asemenea, în rândul celor care par a fi  „emo” prin vestimentaţie, o tendinţă de a ascunde acest lucru, de a 
fi  oarecum jenaţi din cauza vâlvei care s-a făcut în mass-media că a fi  „emo” e ceva indezirabil, malefi c. Copiii 
ştiu, de asemenea că „emo” „adevăraţi” au o „doctrină”, aceea de a-şi suprima nefericirea prin auto-mutilare, 
gestul suprem fi ind suicidul. Şi poate că vom înţelege mai bine nefericirea lor…

Anca Pietraru: Cer ei vreodată ajutor pentru problemele lor? Dar părinţii lor?
Consilier şcolar: Copiii care au 13-14 ani solicită mai rar, din proprie iniţiativă, ajutor, faţă de cei cu vârste 

mai mici. În cazul pre-adolescenţilor, solicitările vin mai mult din partea părinţilor, ca şi în cazul copiilor afl aţi 
în primii doi ani de şcolaritate. Cred că aceasta ţine de cunoaşterea rolului consilierului şcolar, a muncii lui în 
cabinetul din şcoală, a construirii unei relaţii de încredere cu consilierul, prin care să se asigure că ceea ce îi 
spune consilierului este confi denţial, că nu vor afl a părinţii sau colegii de clasă. Aici este defi nitorie implicarea 
consilierului în a se face cunoscut, în a găsi soluţii şi mijloace de a fi  împreună cu ei. Apoi, încet, încet, tinerii 
încep să ia în considerare şi varianta „consilierului şcolar” atunci când întâmpină difi cultăţi. Majoritatea 
solicitărilor încep cu „probleme” aparente de felul „nu ştiu cum să mă îmbrac diseară la petrecere”, ca apoi, în 
urma construirii relaţiei de consiliere, să apară adevăratele nemulţumiri, confl icte.

Anca Pietraru: Ne putem referi la o tulburare a relaţionării şi comunicării cu părinţii, colegii, ceilalţi 
oameni în cazul „emo”?

Consilier şcolar: Se pare că există o tendinţă de auto-izolare, de refugiu în muzică, poate şi în alte forme 
de exprimare cultural-artistice. Spun asta gândindu-mă la modul elaborat în care îşi pictează ochii cu acele 
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linii geometrice, acel machiaj dramatic din teatru, coafura asimetrică, cu părul care acoperă jumătate din faţă, 
coafură care se aseamănă cu cea a fetelor şi băieţilor din benzile desenate. Purtarea părului pe o jumătate din 
faţă, deci acoperirea unui ochi înseamnă că ei văd doar partea din lume care este reală, imperfectă; îşi acoperă 
un ochi care ar putea să vadă o lume ideală, o lume mai bună. Se pare, de asemenea, că una din cauzele sau 
consecinţele respingerii lor este şi prezenţa fi zică (în special a băieţilor) considerată ambiguă. Putem să ne 
întrebăm dacă: este vorba doar despre o evoluţie istorică, socială a muzicii, modei şi implicit a impactului 
pe care îl au asupra formării şi dezvoltării tinerilor în forme tot mai abstracte şi bizare sau este vorba de 
„necesitatea” pe care o resimt tinerii de a se adapta şi integra acestui nou spirit care nu pare a fi  contestatar, 
aşa cum se spune că este adolescenţa ci, mai degrabă, se retrage din lume.

Anca Pietraru: Vă gândiţi la un mod de a-i ajuta să-şi descopere suferinţa, să o exprime în cuvinte şi 
nu în tunsoare sau machiaj? Ar fi  posibil acest lucru la vârsta lor sau modul lor de manifestare este singurul 
prin care se pot exprima?

Consilier şcolar: Faptul că îşi exprimă preferinţa pentru un anumit gen muzical, artistic, că adoptă 
tendinţele respective, că se individualizează şi se identifi că la nivel de grup cu un anumit stil sau curent, nu mi 
se pare ceva ce merită condamnat. Adoptarea unei anumite ţinute, piercing-urile, tatuajele, vestimentaţia care 
şochează sunt dintotdeauna elemente caracteristice acestei etape de vârstă. Important este ca părinţii/părintele 
împreună cu copilul să fi e de acord în ceea ce priveşte existenţa unei suferinţe şi să găsească modalităţi de a o 
rezolva. Pentru dramele prin care trec adolescenţii şi pe care avem tendinţa să le privim ca fi ind modalităţi de 
a-i pune în alertă pe părinţi e nevoie de o abordare terapeutică.

(după, http://www.eva.ro/sanatate/mama-si-copilul/ghid-psihologic-pentru-parinti/interviu-cu-
un-consilier-scolar-despre-fenomenul-emo-articol-22501.html)

B. Ascultaţi un fragment din povestirea Zaraza în lectura lui Mircea Cărtărescu22 şi decideţi dacă 
afi rmaţiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F).

Când apari señorita în parc, pe-nserat
Curg în juru-ţi petale de crin.

Ai în ochi patimi dulci şi luciri de păcat,
Şi ai trupul de şarpe felin.

Gura ta e un poem de nebune dorinţi,
Sânii tăi un tezaur sublim.

Eşti un demon din vis, care tulburi şi minţi,
Dar ai zâmbet de heruvin.

Vreau să-mi spui, frumoasă Zaraza,
Cine te-a iubit?

Câţi au plâns nebuni pentru tine,
Şi câţi au murit?

Vreau să-mi dai gura-ţi dulce Zaraza,
Să mă-mbete mereu.

De a ta sărutare Zaraza vreau să mor şi eu!

11. Războiul nu a produs schimbări semnifi cative în 
stilul de distracţie al bucureştenilor.
12. Grădinile de vară erau situate la periferia oraşului.

13. Muzica tarafurilor autohtone răsuna din hotelurile 
primitoare ale capitalei.
14. Pe străzile oraşului, maşinile de lux se amestecau cu 
căruţele sărăcăcioase.
15. Şantanurile (=localurile de petrecere) bucureştene 
erau deseori frecventate de ofi ţerii germani.
16. Povestea Zarazei l-a impresionat pe autor, în primul 
rând, prin bizareria ei.
17. Mecanismele de înregistrare din acea vreme 
imprimau vocii un timbru nazal.
18. Versurile melodiilor lui Cristian Vasile se remarcau 
prin originalitate.
19. Viaţa lui Cristian Vasile pare desprinsă dintr-un 
roman.
20. Cristian Vasile şi Zavaidoc au avut mai multe 
confruntări violente.

Textul înregistrat
Prin 1944, sub cele mai îndârjite bombardamente americane, Bucureştiul 

petrecea la fel ca în anii nebuni rămaşi în urmă cu două decenii. Mâncarea era 
ieftină, hotelurile primitoare, iar grădinile de vară, Raşca, Oteteleşanu şi Cărăbuş, 
dar şi Bordeiul, încă de pe atunci aşezat în marginea Herestrăului, răspândeau 
până în mahalalele mărginaşe mirosul de patricieni la grătar şi sunetul jazz-band-
urilor sau al tarafurilor autohtone. Pe calea Victoriei intrau şi ieşeau din umbra 
enormă a Palatelor Telefoanelor atât automobile negre, cu ferestre de cristal, ca pe 
vremea prohibiţiei şi a lui Eliot Ness, cât şi trăsuri, aşa-zisele cupeuri de Hereasca, 
ce nu mai pridideau să care lumea bogată a oraşului la Şosea. Distracţiile erau 
peste tot la îndemână. La Operetă cânta încă Leonard, circul Sidoli (fără bătrânul 
Giovanni Sidoli, care murise cu un deceniu în urmă, dar cu cele două fi ice ale lui 

22 Pentru acest exerciţiu, se recomandă folosirea cărţii audio De ce iubim femeile, de Mircea Cărtărescu.
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împământenite aici şi măritate cu mari fi nanciari evrei) se lăuda, după ce arsese deja de patru ori, cu un cort 
nou, azuriu cu dungi albe, şi cu douăzeci şi patru de cai împodobiţi cum nu se mai văzuse până atunci, iar 
şantanurile atrăgeau o clientelă veselă şi petrecăreaţă, între care distingeai nu rareori ofi ţeri germani însoţiţi 
de femei de lux, femei fără oase cum le-a spus cineva, cele mai multe întreţinute de unul sau de altul, dar 
destule şi dintre cele care nu se jenau să îşi afi şeze tariful pe uşa lor din hotelul în care primeau muşterii. Una 
dintre acestea era Zaraza, şi povestea ei m-a emoţionat întotdeauna, nu prin ciudăţenia ei nemaivăzută, cât 
prin faptul că e adevărată. Zaraza, mai precis Zarada e un nume ţigănesc tradiţional. El înseamnă Minunata. 
Femeia foarte tânără ce-şi făcuse intrarea, în seara fatală când a început totul, în localul „Vulpea roşie” de pe 
Şelari, la braţul unui ins oarecare dintr-un grup oarecare era într-adevăr ţigancă, avea faţa aspră, buzele ca de 
bărbat senzual şi părul atât de negru şi de lucios, încât de bună seamă că fusese dat cu pumni întregi de ulei 
de nucă. Purta o rochie verde praz, cercei baroc de strassuri şi pantofi  de asemenea cu strassuri sclipitoare pe 
cataramă.

Grupul tăbărî la o masă rezervată, se ceru şampanie, se făcură glume, se râse nepoliticos de tare. Pe 
mica scenă de cabaret dansa o femeie grasă cu un şarpe letargic. Urmă un număr cu porumbei dresaţi. În fi ne, 
apăru, abia văzut printre valurile de fum aromat de havane, Cristian Vasile. Aplauze nebuneşti îl însoţiră.

Probabil că acest nume, unul dintre cele mai faimoase la vremea lui, nu mai spune prea mult în ziua 
de azi. Unii-şi mai amintesc de cântecele lui, dar mai degrabă ca să râdă de vocea nazalizată care ieşea din 
patefoanele cu înregistrări extrem de proaste. Pe vremuri, ca să înregistreze un cântec, cântăreţul trebuia să 
îşi vâre capul într-un fel de goarnă de alamă, care-i altera complet vocea. […] Cu toate acestea, tangourile 
lui Cristian Vasile sunt atât de neobişnuite, au o linie sonoră atât de originală şi de mişcătoare şi cuvinte de 
un kitsch atât de înduioşător, încât eu, cel puţin, le-am iubit de la prima ascultare. Puţini mai ştiu că autorul 
Zarazei, al Ramonei şi al neuitatului, deşi uitat, Aprinde o ţigară, a fost Gardel al nostru, atât prin muzica lui, 
cât şi prin viaţa romanescă pe care a dus-o.

La „Vulpea roşie”, toată lumea venea pentru Cristian Vasile, aşa cum Zavaidoc, altă glorie a momentului, 
făcea să prospere „Îngeraşul”, faimosul local al Vioricăi Athanasiu. Cei doi mari nu se iubeau. Zavaidoc era 
cu bandele de la Berăria Vergului, conduse pe-atunci de Borilă. Le plătea ca să-l protejeze. Cristian Vasile îşi 
dădea obolul celor din Tei, de la Maica Domnului, fraţii Grigore. De multe ori, guriştii se-ntâlniseră, însoţiţi de 
malacii lor, şi scoseseră cuţitele. Povestea mea începe însă într-un moment de armistiţiu.

(după Zaraza, în De ce iubim femeile de Mircea Cărtărescu) 

Barem de notare
Fiecare răspuns corect va fi  notat cu un punct.

EXERCIŢII DE EVALUARE – ÎNŢELEGEREA TEXTULUI SCRIS        20 de puncte

I. Exerciţii de evaluare a lecturii superfi ciale

A. Citiţi cele patru note biobibliografi ce şi decideţi pentru care dintre cei patru scriitori: Mircea 
Nedelciu, Mircea Dinescu, Cristian Popescu sau Mihail Kogălniceanu sunt adevărate afi rmaţiile de mai 
jos. Timp de lucru: 7 minute.

a. Mircea Nedelciu (1950-1999), prozator. Absolvent al Facultăţii de 
Litere din Bucureşti (1973), unde editează, împreună cu câţiva colegi (Ion Flora, 
Gheorghe Crăciun, Sorin Preda, Gheorghe Iova, Gheorghe Ene ş.a.), o revistă 
studenţească: Noii. Încă din timpul facultăţii şi mulţi ani apoi este unul dintre 
principalii membri ai cenaclului bucureştean al studenţilor fi lologi „Junimea”, 
condus până în 1990, când a încetat să mai funcţioneze, de criticul Ov. S. 
Crohmălniceanu. 

Mircea Nedelciu este recunoscut drept principalul prozator al generaţiei 
de scriitori născuţi între 1950-1960 (cu aproximaţie), care au debutat, majoritatea, 
în anii ’80 ai secolului al XX-lea, de unde denumirea de „optzecişti”, sub care 
sunt cunoscuţi. Volumele de proză scurtă (termen introdus de optzecişti) sau 
romanele sale adresează, încă din titlu, o provocare cititorului obişnuit cu o 
proză tradiţională: Aventuri într-o curte interioară (1979), Efectul de ecou controlat 
(1981), Amendament la instinctul proprietăţii (1983), Şi ieri va fi  o zi (1989). Toate 
acestea sunt volume în care tematica este viaţa cotidiană („felia de realitate”) 
– excepţie face numai ultimul care alunecă în fantastic –, iar personajele 
predilecte sunt tineri obişnuiţi, din medii sociale diverse. Prozele lui Nedelciu 
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se caracterizează printr-o inepuizabilă inventivitate „tehnică”, printr-un joc narativ care merge de la nararea 
la persoana a II-a sau cea cu toate verbele la viitor până la adresarea (agresarea) cititorului invitat să participe 
cu toată inteligenţa şi simţirea la textul care ia naştere sub ochii lui, la fi ecare citire. Unul dintre maeştrii 
cărora Mircea Nedelciu şi colegii săi optzecişti le recunosc autoritatea este I.L. Caragiale. Lui i se datorează 
predilecţia pentru textul concis, dinamic, necruţător cu toate formele ridicolului, precum şi „urechea fi nă”, 
perceperea nuanţelor personale ale discursului.

Alte repere bibliografi ce: romanele Zmeura de câmpie (1984), Tratament fabulatoriu (1986), Femeia în roşu 
(1990, realizat cu scriitorii timişoreni Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş, roman cu o construcţie complicată, 
inspirat de legenda conform căreia celebrul gangster american Dillinger a fost ucis datorită unei misterioase 
femei în roşu, de origine română).

(Crişan et al. 2000: 132-133)
b. Mircea Dinescu (n. 1950), poet şi publicist. Debutează foarte tânăr, la numai 

17 ani, cu o poezie în revista Luceafărul, condusă de prozatorul Ştefan Bănulescu şi, 
la 21 de ani, cu volumul de poezii Invocaţie nimănui, bine primit de critică, ceea ce-i 
aduce renumele de „copil minune” al literaturii noastre contemporane. După absolvirea 
Facultăţii de Ziaristică (1974), este angajat mai întâi pe un post de portar al Asociaţiei 

scriitorilor din Bucureşti, apoi, din 1976, redactor la revista Luceafărul şi, din 1982, la România Literară. Este unul 
dintre puţinii scriitori care au avut curajul de a-şi exprima public atitudinea critică faţă de regimul ceauşist, 
ceea ce i-a adus, în 1989, excluderea din redacţia României Literare şi supravegherea de către securitate. După 
1990, Mircea Dinescu devine persoană publică, adesea incomodă prin luările de poziţie tranşante, editează 
revista satirică şi de atitudine civică şi politică Academia Caţavencu şi publică mai ales pamfl et, dar şi poezie.

Alte repere bibliografi ce: volume de poezie şi antologii publicate de Mircea Dinescu până în 1989: Elegii 
de când eram mai tânăr (1973), Proprietarul de poduri (1976), Teroarea bunului simţ (1980), Exil pe o boabă de piper 
(1983), Rimbaud negustorul (1985), Moartea citeşte ziarul (1989).

(Crişan et al. 2000: 208)
c. Cristian Popescu (n. 1954), prozator şi publicist. A absolvit Facultatea de Litere 

din Bucureşti, în 1980. Până în 1989 a fost profesor de limba română, apoi corector la 
mai multe ziare şi reviste. Din 1990 devine redactor la revista România literară, unde 
scrie săptămânal. Începuturile sale literare sunt legate de cenaclul literar studenţesc al 
Facultăţii de Litere din Bucureşti, Junimea, unde a fost coleg, printre alţii, cu Mircea 
Nedelciu.

În 1983, îi apar trei proze în antologia Desant ’83, publicată de membrii acestui cenaclu. În 1985, volumul 
său de povestiri Maestrul de lumini obţine premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor. Primul roman îi apare 
în 1988: Tainele inimei (titlul este împrumutat de la romanul neterminat al lui Mihail Kogălniceanu), carte care 
obţine un important succes de critică, de public şi premiul Academiei Române.

Ca publicist, Cristian Popescu scrie în cele mai importante reviste literare contemporane, iar, din 1998, 
este directorul studiourilor din Bucureşti ale postului de radio Europa liberă.

Alte repere bibliografi ce: Povestiri din lumea nouă (1996), volum de proze scurte despre viaţa din România 
de după 1989.

(Crişan et al. 2000: 180)
d. Mihail Kogălniceanu (1817-1891), îndrumător cultural, prozator. Îşi face studiile 

în străinătate. Reîntors la Iaşi, în 1838, încearcă să dea un sufl u nou vieţii din Principate. 
Din 1840, se afl ă la conducerea teatrului din Iaşi. În acelaşi an, editează revista Dacia literară, 
menită să stimuleze producţia literară originală autohtonă. Ţine cursuri de istorie naţională 
la Academia Mihăileană din Iaşi. Publică în gazetele vremii proze scurte şi un început de 
roman, ce vădesc un talent veritabil. Este însă absorbit de preocupările politice, abandonând 
literatura. Deţine funcţii publice însemnate atât sub domnia lui Cuza, cât şi sub cea a lui 
Carol I. 

(Crişan et al. 2000: 208)

1. A lucrat în redacţia revistei România literară.     
2. Este membru al cenaclului Junimea.      
3. Este o persoană publică.      
4. A lucrat ca portar.       
5. Editează o revistă.       
6. A obţinut premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor.   
7. Scrie un roman în colaborare cu doi prozatori de la Timişoara.  
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II. Exerciţii de evaluare a lecturii atente

A. Din textul de mai jos lipsesc 7 paragrafe. Puneţi fi ecare paragraf la locul potrivit. Atenţie, unul 
este în plus!

Amintiri din anii ’20, impresii din anii ’90

Intrarea în Bucureşti e una dintre cele mai urâte. Largi bulevarde cu case toate la fel, al căror desen 
arhitectural nu ar fi  fost urât, dar care fuseseră construite din materiale atât de proaste şi cu atâta economie, 
încât, după zece ani, păreau vechi de o sută de ani. 8.…………..

M-am plimbat a doua zi prin oraş şi am ajuns la cartierele noi, construite 
de Ceauşescu, cu caracter gigantic. 9.………….. Se pare că a conceput aceste 
prefaceri după o călătorie în Extremul Orient, unde a fost impresionat de 
construcţiile faraonice ale semenilor săi din China şi Coreea de Nord. Şi a vrut 
să se ia la întrecere cu ei. 10.…………..

Mai e altceva care mă înnebuneşte: mă gândesc că Istoria e oarbă, nu 
alege ce păstrează pentru memoria viitorului. 11.………….. Ei bine, închipuiţi-
vă că peste Europa de peste 2000 de ani ar fi  trecut nemaiauzite calamităţi, 
războaie, cutremure, inundaţii, prăpăd generalizat şi că nu va fi  rămas în 
picioare decât palatul lui Ceauşescu! Oamenii din secolul XL ar zice că aceasta 
era arta Europei din secolul XX. Te cutremuri. Care-i, aşadar, Bucureştiul de 

azi? Eu văd că sunt patru Bucureşti: avem mai întâi un mic Bucureşti, rămăşiţe din veacurile XVI, XVII şi XVIII, 
câteva biserici şi un număr extrem de restrâns de case vechi (a căror imagine a fost expusă cu pietate acum 
câţiva ani de un grup de tineri arhitecţi). 12.………….. Avem apoi Bucureştiul veacului al XIX-lea, circa 1840-
1914, cu case în general mici, dar uneori şi case mari, somptuoase. În perioada 1840-1860, avem mai curând 
imitaţia Vienei. O regăsim în cartierul negustoresc, pe străzile Lipscani, Smârdan, Şelari etc. Rezidenţele mai 
elegante, botezate uneori „palat”, după moda vieneză, se găsesc în general mai la nord, în jurul actualelor 
bulevarde Magheru, Lascăr Catargiu, Ana Ipătescu şi sunt, de cele mai multe ori, în stilul francez de după 
Napoleon al III-lea, să-i zicem „stilul Petit Palais” de la expoziţia din 1889, de la Paris. Dar şi aici trebuie 
subliniată o specifi citate a oraşului: un individualism feroce. 13.………….. Repet: un individualism feroce, ca 
un fel de dovadă plastică a incapacităţii clasei diriguitoare din veacul trecut de a se supune disciplinei, unei 
reguli. Bucureştiul ăsta, care nu-i lipsit de farmec, în parte şi din cauza vegetaţiei din jurul caselor şi de pe 
străzi, trebuie să-l luăm aşa cum este şi să încercăm să-l păstrăm.

Avem apoi Bucureştiul din perioada 1930-1940 sau, mai precis, de 
după sfârşitul marii crize internaţionale din 1929-1930 care ne lovise crunt. 
14.………….. Este al treilea Bucureşti.

Avem, în fi ne, Bucureştiul lui Ceauşescu, cu cele două feţe ale lui: pe de-o 
parte, cartierul monumental, colosal, uneori monstruos; pe de alta, Bucureştiul 
proletar, de atât de proastă calitate încât ne lasă în coada ţărilor balcanice; în 
orice caz, ridică probleme sociale şi economice pentru viitorul apropiat.

(Neagu Djuvara, Amintiri din anii ’20, impresii din anii ’90, fragment 
preluat din Manolescu et al. 2000: 145-146)

a. Am avut atunci o adevărată „explozie arhitecturală”, un adevărat „boom” al 
construcţiilor, cu o mare latitudine lăsată imaginaţiei arhitecţilor, şi cred că a fost una 
dintre epocile cele mai fericite ale oraşului din punct de vedere stilistic.

b. Eu nu sunt un nostalgic al vechilului Bucureşti, cum sunt unii. Oraşul 
trebuia restructurat, modernizat – multe clădiri vechi, mici, fără stil trebuiau 
dărâmate. Dar ceea ce a făcut aici Ceauşescu e dezastruos.

c. S-au păstrat piramide şi statui şi temple şi obeliscuri 
în Egipt, fi indcă erau cioplite în piatră şi era o climă uscată. 

Dintre monumentele contemporane acestora, clădite în cărămidă în Mesopotamia, au rămas 
numai movile de moloz şi nisip. Că s-a păstrat, ciuntit, dar încă superb, Parthenonul la Atena, e 
o adevărată minune cerească.

d. Bucureştii au fost mai întâi un târg, un sat mare care n-a fost niciodată înconjurat de 
ziduri înalte, care să constrângă clădirile a se lipi una de alta pentru a economisi spaţiul, şi care 
n-a început să se urbanizeze decât prin veacul al XVII-lea, al XVIII-lea şi, mai cu seamă, al XIX-
lea.

e. Zidurile crăpate, zugrăveala spălăcită, apa prelinsă pe ea desenând şiroaie murdare. 
Când dai să intri în case, uşi zgâriate, geamuri sparte, peste tot dezordine, murdărie, gunoaie – un 
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aspect dezolant.
f. N-ai două case alăturate care să semene una cu alta, casele nu sunt, de cele 

mai multe ori, aliniate, una e cu faţa la stradă, alături alta cu latura la stradă (cele mai 
multe), ba şi unele puse strâmb, parcă vrând să împungă curtea vecinului.

g. Şi atunci, într-o ţară săracă – căci nu trebuie să uităm că eram, că suntem una 
dintre ţările cele mai sărace din Europa – s-a apucat să clădească un oraş monumental, 
să traseze un bulevard ceva mai lung ca Champs Elysées la Paris, ceva mai larg ca 
Champs Elysées, cu clădiri ceva mai înalte ca Champs Elysées – curată demenţă.

h. Trebuie să mergi în căutarea acestui Bucureşti, şi s-ar putea să dispară cu totul, căci n-am avut cultul 
monumentelor din trecut.

B. Citiţi textul de mai jos şi alegeţi varianta corectă.

Mai bine cool decât prost

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Consiliul Naţional al Audiovizualului au lansat, la 
naiba, broşura „Eşti cool şi dacă vorbeşti corect”. Cică lucrarea cuprinde greşelile de limbă identifi cate în discursul 
jurnaliştilor din audiovizual, dar şi formele corecte de exprimare. Trec peste faptul că jurnaliştii sunt acum 
de vină pentru că tinerii vorbesc cu „naşpa” în loc de „urât”, , cu „de cacao” în loc de „nereuşit”. Trec peste 
faptul că niciun  tânăr nu mai zice „eşti cool”, dar, cine ştie, o fi  durat până când lucrarea s-a metamorfozat din 
manuscris în broşură. Dar nu pot să trec peste o informaţie pe care am citit-o undeva, prin vară, cum că mai 
mult de jumătate din cetăţenii României, 53,5% mai precis, au probleme de înţelegere şi interpretare a ceea 
ce citesc, ţara noastră fi ind, din acest punct de vedere, pe primul loc în Europa. Ziarul Gardianul, ca să nu ne 
întoarcem prea mult în timp, scria, pe 13 octombrie, că mai mult de 500 de mii de persoane din România sunt 
analfabete şi identifi că printre cauze tradiţia, sărăcia, absenţa locuinţei, dar şi plecarea părinţilor în străinătate.

Mergem mai departe, spre rromi, despre care Gândul din 25 aprilie 2008, scria că 80% sunt analfabeţi, 
aproximativ 44.000 de oameni. Hai că nu vă mai plictisesc cu statistici, puteţi căuta singuri pe net (sau, mă 
rog, ca să nu fi m cool cu orice preţ, pe varianta electronică a unor produse jurnalistice din ţară sau străinătate).

Mai pot adăuga câteva motive pentru care au adus ţara în acest stadiu, în care 
masa de tineri nu mai înţelege prea multe: copiii trebuie să înveţe mult cantitativ, 
dar slab calitativ, toţi miniştrii educaţiei au inventat propria lor reformă şi, în sfârşit, 
noua ierarhie, una de nonvalori, care numai spre studiu nu poate îndemna un tânăr.

În toate perioadele istorice, tinerii au avut propriul lor cod de vorbire, până şi 
în cele mai celebre universităţi existând expresii numai de studenţi ştiute şi, evident, 
înţelese. Nu cred că asta trebuie să fi e spaima celor de la Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului, că doar niciun student nu a scris în lucrarea lui de diplomă 
cuvântul „naşpa” şi nici nu cred că îl va scrie vreodată. Onor ministerul şi CNA-ul cel 
cu mâna lungă mai bine s-ar întreba de ce avem o jumătate de milion de analfabeţi, 
de ce oare cei care ştiu citi nu înţeleg ce citesc, de ce unii dintre politicieni sunt mai 
reduşi mintal decât copiii de clasa a patra dintr-un sat de munte. Că, dacă unul zice 
„caşcaval” în loc de salariu sau „coco” în loc de dolari, toată lumea înţelege despre 
ce e vorba, nu e gaură în cer. 

(după Ovidiu Blag, Mai bine cool decât prost, în De Cluj, numai de bine!) 

15. Autorul consideră că 
a. titlul este nepotrivit pentru o astfel de lucrare.
b. titlul este învechit, deoarece nu mai refl ectă ticurile lingvistice ale tinerilor.
c. titlul s-a demodat în intervalul de timp care a trecut de la elaborarea efectivă a lucrării până la 
publicarea sa.

16. Mai mult de jumătate din populaţia României
a. descifrează cu difi cultate sensul mesajelor pe care le lecturează. 
b. este analfabetă.
c. citeşte greu şi scrie incorect.

17. Analfabetismul este cauzat 
a. în primul rând de tradiţie, dar şi de sărăcie.
b. de o serie de împrejurări, ce include şi abandonul copiilor.    
c. de un complex de factori, dintre care cel mai important este tradiţia. 
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18. Statisticile prezentate sunt preluate
a. de pe internet.
b. din presa românească.
c. de pe site-urile unor publicaţii româneşti şi internaţionale.

19. Marea majoritate a tinerilor nu înţeleg anumite lucruri deoarece
a. reforma învăţământului nu a fost încă fi nalizată.
b. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nu s-a preocupat de aspectul calitativ al 
informaţiei predate în şcoli.  
c. miniştrii învăţământului nu au fost consecvenţi cu anumite proiecte.

20. Exprimarea mai puţin îngrijită a tinerilor
a. este o chestiune lipsită de importanţă, în consecinţă, reprezentanţii Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului ar trebui să o ignore şi să se ocupe de lucrurile cu adevărat relevante. 
b. este o problemă veche, pentru care nu s-a găsit încă o rezolvare, 
c. este o problemă pe care Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului trebuie să o rezolve 
urgent, deoarece ea riscă să afecteze calitatea lucrărilor de diplomă. 

Barem de notare
Fiecare răspuns corect va fi  notat cu un punct.

EXERCIŢII DE EVALUARE - GRAMATICĂ ŞI VOCABULAR 20 de puncte

A. Potriviţi replicile din coloana A cu cele din coloana B, astfel încât să formaţi minidialoguri.

A B
1. Nu a durat mult şi şi-a dat arama pe faţă. a. Şi când va avea loc fericitul eveniment?
2. Producătorii de pâine au încasat ieri nişte amenzi 
uriaşe.

b. Ciudat… Nu ştiam că are obiceiul de a trage la 
măsea.

3. La examen, am extras biletul cu Nichita Stănescu… c. Eu te-am avertizat că el nu e aşa cum îl ştii tu.
4. La petrecerea de ieri, Cristian a băut o sticlă de vin 
în mai puţin de o oră.

d. Şi bănuiesc că ai bătut câmpii cu graţie.

5. Când venea vorba de o decizie mai importantă, el 
începea să dea din colţ în colţ.

e. Draga mea, trebuie să înveţi să te controlezi.

6. Dragul meu, am fost la bancă să verifi c contul şi am 
avut o surpriză tare plăcută.

f. Bineînţeles! Doar n-am muncit atât de fl orile 
mărului.

7. Andrei şi Eliza s-au hotărât, în sfârşit, să îşi pună 
pirostriile.

g. Merită, pentru că umblă cu ocaua mică.

8. Când am auzit acele minciuni, mi-am ieşit din 
pepeni.

h. La ce te aşteptai? Ştiai doar că nu e cea mai hotărâtă 
persoană din lumea asta.

B. Completaţi textul cu cuvintele de mai jos, la forma corectă.

fastidios, senzaţie, audienţă, apostilă, ambianţă, carismatic, irevocabil, vigilent

Cristian Popescu a fost ieri în 9. …........….. la Inspectorul de limba engleză. A vrut să vadă de ce i-a fost 
refuzată bursa de şase luni la Londra. Inspectorul, un bărbat 10. ……............... de vreo 50 de ani, l-a primit 
în biroul său, unde, într-o 11. …..............….. apăsătoare, l-a anunţat că decizia este 12. …............…... . Vizibil 
deranjat de insistenţa cu care Cristian solicita explicaţii suplimentare, inspectorul a renunţat la obişnuitul său 
ton 13. …..........….. şi, cu o oarecare nervozitate în glas, i-a cerut secretarei să îi aducă dosarul de înscriere. A 
analizat, 14. …........….., fi ecare act, pentru ca, în fi nal, să îşi motiveze decizia prin lipsa unei 15. ….......…... . 
Nemulţumit de explicaţia primită, Cristian a părăsit biroul directorului cu 16. …..............….. că bursa aceea era 
acordată încă dinainte de a fi  anunţată.  
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C. Corectaţi enunţurile de mai jos.

17. Am numărat peste 700 de şedinţe care aţi luat cuvântul.
18. Iată o soluţie care deja aveţi un răspuns la întrebarea dumneavoastră.
19. De data aceasta, vorbim despre un cutremur despre care, practic, cam de vreo două luni îşi face 

simţite 
efectele prin România.
20. Vine Alinuţa, care nu e ziua ei azi.
21. Vă prezint un om simplu, care nu are nicio putere, care îi e frică să mai spună ceva.
22. Dar culmea este că Dobrin, în perioada aceea, nu prea se băteau echipele pe el.
23. Sunt români care, atunci când ajung dincolo, în străinătate, le e ruşine să recunoască că sunt români.
24. Îmi pare rău că domnul Pandele de la Dâmboviţa, când a venit odată la OTV, nu am putut lua 

legătura cu el.
(după Eşti cool dacă vorbeşti corect, p. 72-73)

D. Corectaţi punctuaţia din enunţurile următoare, scoţând virgulele plasate greşit şi introducând 
altele, acolounde e nevoie.

25. Omul de afaceri harghitean Csibi Istvan, rămâne în arest.
26. O persoană a murit iar alte trei au fost rănite.
27. Din câte am înţeles de la medicul Stelei există încă posibilitatea să se refacă.
28. Maşina va fi  scoasă la licitaţie iar cine o va cumpăra, va plăti toate taxele.
29. Direcţia Naţională Anticorupţie, încalcă legea sprijinită de organele superioare.
30. Preşedintele României Traian Băsescu a făcut o vizită în Ucraina unde a discutat probleme legate de 

Marea Neagră.
31. Mesajul, prim-ministrului a fost: „Dragi colegi veniţi la discuţii!”. 
32. Ambasadorul S.U.A. la Bucureşti, a declarat, joi, că preşedintele Barak Obama va vizita ţara noastră 

în luna iulie.
(după, Eşti cool dacă vorbeşti corect, p. 29-34)

Barem de notare
1-24 – Fiecare răspuns corect va fi  notat cu 0,55 puncte. 
25-32 – Fiecare virgulă obligatorie (13) eliminată sau introdusă corect va fi  punctată cu 0,55 puncte.

EXERCIŢII DE EVALUARE - PRODUCERE CREATIVĂ DE TEXT     20 de puncte

A. Te-ai mutat, de curând, din vechea casă unde ţi-ai petrecut copilăria într-un apartament 
ultramodern, din centrul oraşului. Scrie-i un e-mail celui mai bun prieten al tău, anunţă-l că ţi-ai schimbat 
adresa şi prezintă-i avantajele şi dezavantajele de a locui într-o casă veche/nouă. (200 de cuvinte)

…………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………
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B. Ziarul şcolii voastre organizează un concurs cu tema: Amintiri din pauza mare. Scrie un eseu în 
care să povesteşti, pe scurt, cea mai frumoasă şi cea mai urâtă pauză pe care ai avut-o de când eşti elev. 
Spune cum te-ai simţit atunci şi ce sentimente îţi trezesc acum acele amintiri. (300 de cuvinte)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Barem de notare

A. = 10 puncte
Criterii de evaluare:
a. Conţinutul – se va verifi ca adecvarea textului la cerinţă (2 puncte);
b. Diversitatea lexicului (2 puncte);
c. Coerenţa textului (2 puncte);
d. Corectitudinea gramaticală (2 puncte);
e. Stilul şi registrul (2 puncte).

(Medrea et al. 2008: 6)
B. = 10 puncte
Criterii de evaluare:
a. Conţinutul (6 puncte):

 ■ adecvarea textului la cerinţă (2 puncte);
 ■ respectarea caracteristicilor textului memorialistic (2 puncte);
 ■ mărcile subiectivităţii (2 puncte).

Notă: Unitatea 5 – Scene de ieri şi de azi introduce conceptele: text memorialistic şi perspectivă 
subiectivă.
b. Diversitatea lexicului (1 punct);
c. Coerenţa textului (1 punct);
d. Corectitudinea gramaticală (1 punct);
e.Stilul şi registrul (1 punct).

(după, Medrea et al. 2008: 6)

EXERCIŢII DE EVALUARE - EXAMINARE ORALĂ 20 de puncte

A. Monolog
Priviţi imaginile de mai jos şi spuneţi:

 ■ ce reprezintă fi ecare;
 ■ care sunt motivele ce determină un astfel de stil de viaţă;
 ■ ce ar trebui să facă personajul ca să-şi schimbe modul de viaţă;
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B. Interacţiune verbală
Duminică dirigintele/diriginta vostru/voastră împlineşte 60 de ani şi îşi sărbătoreşte ziua de naştere 

la un restaurant foarte elegant din oraş. Decideţi cum vă veţi îmbrăca şi ce cadou veţi cumpăra.

Elev A: Încearcă să îţi convingi colegul de clasă că trebuie să vă îmbrăcaţi în haine comode şi să 
cumpăraţi un cadou haios. Alege o ţinută şi un cadou din grupul de imagini de mai jos şi argumentează 
de ce sunt ele potrivite pentru acest eveniment. Ce reacţie crezi că va avea profesorul când va vedea cadoul 
tău?

Elev B: Încearcă să îţi convingi colegul de clasă că trebuie să vă îmbrăcaţi în haine elegante şi să 
cumpăraţi un cadou mai clasic. Alege o ţinută şi un cadou din grupul de imagini de mai jos şi argumentează 
de ce sunt ele potrivite pentru acest eveniment. Ce reacţie crezi că va avea profesorul când va vedea cadoul 
tău?

HAINE

CADOURI

Barem de notare

A = 10 puncte; B = 10 puncte.
Criterii de evaluare:
a. Conţinutul – se va verifi ca adecvarea acestuia la publicul ţintă (2 puncte);
b. Diversitatea lexicului (2 puncte);
c. Fluenţa (2 puncte);
d. Corectitudinea gramaticală (2 puncte);
e. Tehnici de comunicare (2 puncte).

(Medrea et al. 2008: 6)
Notă: În cazul celui de-al doilea exerciţiu, B. Interacţiune verbală, criteriul e. Tehnici de comunicare 
va urmări şi respectarea regulilor de conversaţie şi utilizarea corectă a formulelor de iniţiere, 
menţinere şi încheiere a fl uxului verbal, noţiuni introduse în secţiunea Comunicare.

CHEIA EXERCIŢIILOR

Înţelegere după auz

A. 1. stil vestimentar; 2. falsă şi dezamăgitoare; 3. de desconsideraţie; 4. indezirabil;  5. şcolaritate; 6. de consiliere; 7. benzile 
desenate; 8. abstracte şi bizare; 9. existenţa unei suferinţe; 10. abordare terapeutică. 

B. 11. A.; 12. F; 13. F; 14. F; 15. A; 16. F; 17. F; 18. F; 19. A;  20 A.
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Înţelegerea textului scris

a) lectură atentă
A. 1. b, c; 2. a, c; 3. b, d; 4. b; 5. a, b, d; 6. c; 7. a.

b) lectură superfi cială
A. 8. e; 9. b; 10. g; 11. c.; 12. h; 13. f; 14. a. 
B. 15. b; 16. a; 17. b; 18. b; 19. c; 20. a.

Gramatică şi vocabular

A. 1. c; 2. g; 3. d; 4. b; 5. h; 6. f; 7. a; 8. e.
B. 9. audienţă; 10. carismatic; 11. ambianţă; 12. irevocabilă; 13. fastidios; 14. vigilentă; 15. apostile; 16. senzaţia; 
C. 17. Am numărat peste 700 de şedinţe la care aţi luat cuvântul.; 18. Iată o soluţie care deja reprezintă un răspuns la întrebarea 

dumneavoastră.; 19. De data aceasta vorbim despre un cutremur care, practic, cam de vreo două luni îşi face simţite efectele prin România.; 
20. Vine Alinuţa a cărei zi nu e azi.; 21. Vă prezint un om simplu, care nu are nicio putere, căruia îi e frică să mai spună ceva.; 22. Dar culmea 
este în perioada aceea, nu prea se băteau echipele pe Dobrin.; 23. Sunt români cărora, atunci când ajung dincolo, în străinătate, le e ruşine să 
recunoască că sunt români.; 24. Îmi pare rău că nu am putut lua legătura cu domnul Pandele de la Dâmboviţa, când a venit odată la OTV.

D. 25. Omul de afaceri harghitean, Csibi Istvan, rămâne în arest.; 26. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite.; 27. Din câte 
am înţeles de la medicul Stelei, există încă posibilitatea să se refacă.; 28. Maşina va fi  scoasă la licitaţie, iar cine o va cumpăra, va plăti toate 
taxele.; 29. Direcţia Naţională Anticorupţie încalcă legea sprijinită de organele superioare.; 30. Preşedintele României, Traian Băsescu, a 
făcut o vizită în Ucraina, unde a discutat probleme legate de Marea Neagră; 31. Mesajul prim-ministrului a fost: „Dragi colegi, veniţi la 
discuţii!”. 32. Ambasadorul S.U.A. la Bucureşti a declarat, joi, că preşedintele Barak Obama va vizita ţara noastră în luna iulie.

Setul de exerciţii de evaluare prezentat mai sus este, din punctul nostru de vedere:
 ■ complet: testează toate cele patru competenţe, folosirea corectă a elementelor de construcţie a 

comunicării şi cunoştinţele asimilate de elevi în urma parcurgerii Unităţii 5 – Scene de ieri şi de azi;
 ■ adecvat conţinuturilor predate: respectă tematica unităţii şi pune accent pe evaluarea competenţelor; 
 ■ adaptat nivelului de competenţă lingvistică al elevului de 14/15 ani – C1 (excepţie fac unele exerciţii din 

secţiunea Gramatică şi vocabular, care, din cauză că preiau lexicul neologic foarte difi cil predat în capitolul 
Elemente de limba română, ar fi  mai potrivite pentru un test de evaluare de nivel C2).

2.3. Clasa a X-a

2.3.1. Exerciţii propuse în manualele şcolare

Acest capitol propune o analiză a exerciţiilor din manualele şcolare pentru clasa a X-a, publicate la 
editurile Corint şi Humanitas. Fără a fi  exhaustivă, analiza vizează observarea concordanţei/neconcordanţei 
exerciţiilor cu programa şcolară şi gradul lor de aplicabilitate la clasele cu elevi de altă etnie decât cea română. 
Analiza noastră va încerca să sublinieze faptul că evaluarea, deşi ar trebui să cumuleze atât valenţe formative, 
cât şi sumative, aşa cum se realizează momentan în sistemul de învăţământ românesc, nu constituie o 
modalitate de a forma competenţe şi de a controla gradul de stăpânire a acestora, ci, mai degrabă, un fel de 
„şablonizare” extrem de păguboasă. Apelând la conotaţiile negative ale acestui termen, încercăm să atragem 
atenţia asupra faptului că eforturile profesorilor tind să fi e centrate nu atât pe formarea de competenţe, cât, 
mai ales, pe obţinerea cu orice preţ a unor rezultate cel puţin mulţumitoare la examenul de bacalaureat. Pentru a 
fi  mai clari în exprimarea poziţiei noastre, precizăm că, încă din clasa a IX-a, se adoptă exerciţii similare celor 
prezente la bacalaureat, din dorinţa de a obişnui elevul cu acele „comportamente” specifi ce, ce se impun a fi  
demonstrate la examen şi care s-ar putea reduce, în linii mari, la aplicarea – adesea, sterilă şi mecanică - a unor 
cunoştinţe legate de:

 ■ genurile literare: epic, liric, dramatic; 
 ■ speciile literare: basm cult, nuvelă (psihologică, istorică), roman, comedie, texte lirice (ale autorilor 

canonici);
 ■ sinonime, antonime, omonime, paronime;
 ■ exemple de expresii/locuţiuni pe baza unui termen dat;
 ■ identifi carea/explicarea fi gurilor de stil;
 ■ instanţele comunicării în textul liric, epic şi dramatic şi identifi carea trăsăturilor tipurilor de texte 

aferente;
 ■ comentariul unor structuri specifi ce acestor texte (sintagme, versuri etc.);
 ■ curente literare;
 ■ particularităţi ale limbajului;
 ■ redactare de text argumentativ;
 ■ redactarea unui eseu pe baza unei opere literare studiate.

Asemenea comportamente, încurajate şi susţinute constant de către profesorii-formatori, cresc, într-
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adevăr, şansele de reuşită la examenul de bacalaureat, dar, în opinia noastră, păcătuiesc prin faptul că nu 
contribuie prea mult la formarea competenţei de comunicare în spiritul modelului comunicativ-funcţional, în 
formele ei specifi ce: competenţa de receptare a unui mesaj scris/oral, competenţa de producere a unui mesaj 
scris/oral. Astfel, sub presiunea responsabilităţii cadrului didactic de a asigura promovarea BAC-ului, se pierd 
din vedere abilităţi esenţiale, precum: formarea şi exersarea competenţei de exprimare orală, cu alte cuvinte 
a vorbirii, în cele mai fi reşti dimensiuni presupuse de acest act specifi c uman, redactarea altor tipuri de texte 
decât cele solicitate la examenul de bacalaureat etc. 

Un alt aspect disonant care afectează categoria elevilor de etnie maghiară, germană, ucraineană, rromă, 
slovacă etc. este numărul egal de ore de limba şi literatura română cu cel rezervat elevilor vorbitori nativi de 
română, deşi s-ar impune să se ţină seama de nevoile speciale ale vorbitorilor non–nativi, atât în repartiţia 
numărului de ore, cât şi în selecţia conţinutului şi a metodelor de predare-evaluare. Dacă programa de liceu 
este aceeaşi pentru toţi elevii, s-ar cuveni alocarea unui număr mai mare de ore de limba română, care să 
permită „aducerea la nivel” a elevilor care stăpânesc mai puţin satisfăcător competenţele de comunicare în 
limba română şi exersarea mai intensă a competenţei lingvistice pentru această categorie de „învăţăcei”.

2.3.2. Evaluarea sumativă

Exerciţiile de evaluare sumativă se regăsesc la fi nalul fi ecărei unităţi de învăţare şi prezintă următorii 
itemi:

2.3.2.1. Manualul Humanitas
Evaluare: Unitatea 1 – Lectura prozei narative (1)
Fragment din Catastihul amorului şi La gura sobei (H 2005: 64)

Exerciţiul Competenţe 
vizate Domeniu Tipul 

exerciţiului Observaţii

1. Transcrie, din alineatele al treilea 
şi al patrulea, patru cuvinte a căror 
formă prezintă abateri de la limba 
literară actuală. Precizează tipul 
abaterii.

 ■ receptarea 
textului scris

 ■ limbă şi 
comunicare

 ■ normele 
limbii literare

 ■ de 
identifi care

 ■ exerciţiul nu 
vizează neapărat 
comprehensiunea textului

2. Precizează sensul contextual al 
cuvântului subliniat în sintagma 
„tacticiană consomată”, alegând 
dintre următoarele variante: 
1. consumată; 2. desăvârşită; 
3. cu experienţă, pricepută, 
experimentată.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ limbă şi 
comunicare

 ■ de alegere 
multiplă

 ■ exerciţiul vizează 
aspectele semantice 
(sinonime)

3. Precizează, dintre momentele 
subiectului, punctul culminant şi 
deznodământul textului reprodus.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură 
(elemente de 
teorie literară)

 ■ de 
identifi care şi 
regrupare

 ■ vizează identifi carea 
momentelor subiectului 
dintr-un text narativ

4. Explică sensul metaforic, în 
contextul dat, al frazei „Cetatea 
merită să fi e asediată.” 

 ■ receptarea 
textului 
literar scris; 
producere de 
mesaj scris

 ■ literatură,
 ■ limbă şi 

comunicare

 ■ de explicare  ■ vizează producerea de 
text scris - opinie

5. Cele două personaje (amicul 
Pingeală şi juna persoană) sunt 
portretizate schematic. Indică 
două perechi de trăsături opuse ale 
acestora.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură 
(personaj 
literar)

 ■ de selectare  ■ vizează regruparea 
semnelor (trăsăturile 
personajelor)

6. Comentează, în 4-5 rânduri, 
efectul pe care îl are în text 
reproducerea gândurilor celor două 
personaje (ultimele două replici 
înainte de alineatul fi nal).

 ■ receptarea 
textului literar 

 ■ producere 
de text despre 
textul literar

 ■ literatură  ■ de analiză 
stilistică

 ■ vizează sesizarea 
valenţelor artistice, 
stilistice ale textului literar

7. Rezumă, în maximum 10 rânduri, 
textul dat.

 ■ receptarea 
textului scris

 ■ producere 
de text scris 
despre textul 
literar

 ■ literatură,
 ■ limbă şi 

comunicare

 ■ reformulare,
 ■ sintetizare

 ■ vizează: echivalenţa  
informativă, economia 
mijloacelor de exprimare, 
adaptarea la  situaţia de 
comunicare
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8. Argumentează, în 10-15 rânduri, 
că fragmentul reprodus reprezintă o 
secvenţă narativă.

 ■ receptarea 
textului scris

 ■ producerea 
de text scris 
despre textul 
literar

 ■ literatură 
(teorie literară); 
limbă şi 
comunicare

 ■ de 
identifi care;  
de regrupare; 
producere de 
text

 ■ vizează atât trăsăturile 
textului narativ, cât şi 
modalitatea de redactare 
a textului argumentativ

  exerciţiile sunt utile în măsura în care sunt asemănătoare celor de bacalaureat;
  vizează cunoştinţele despre textul literar narativ (trăsăturile textului narativ, momentele subiectului, personaje);
  sunt exerciţii de scriere despre textul literar (rezumat, comentariu scurt, argumentare) şi exerciţii care vizează limba 

(stilistică, normele limbii).
  exerciţiile cu valenţe sumative sunt identice, la nivel tipologic, cu cele formative;
  toate au la bază textul literar (constrângere); nu există item care să vizeze şi funcţionalitatea scrierii, creativitatea 

etc. Competenţele gramaticale, ortografi ce, de vocabular etc. sunt verifi cabile doar indirect, prin intermediul celorlalte 
exerciţii, în special al celor de redactare;

  evaluarea competenţei de comunicare se reduce la verifi carea comprehensiunii şi la producere de text scris despre 
textul literar narativ; accentul cade asupra cunoştinţelor, mai puţin asupra competenţei.

Evaluare: Unitatea 2 – Lectura prozei narative (2)
Fragment din Matei Iliescu de Radu Petrescu (H 2005: 118)

Exerciţiul Competenţe 
vizate Domeniu Tipul 

exerciţiului Observaţii

1. Rezumă, în 5-7 rânduri, incipitul 
romanului Matei Iliescu, reprodus 
mai sus.

 ■ receptarea 
textului scris

 ■ producere 
de text scris 
despre textul 
literar

 ■ literatură,
 ■ limbă şi 

comunicare

 ■ transfor-
mare; 

 ■ reformulare
 ■ reducere/  

sintetizare

 ■ vizează: echivalenţa 
informativă, economia 
mijloacelor de exprimare, 
adaptarea la situaţia de 
comunicare

2. Precizează câteva trăsături, aşa 
cum apar ele schiţate aici, ale celor 
trei personaje.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură  ■ Identifi care, 
recunoaştere

 ■ vizează 
comprehensiunea 
(personajele literare)

3. Menţionează tipul de perspectivă 
narativă.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură
 ■  (teorie 

literară)

 ■ identifi care,  
recunoaştere

 ■ vizează cunoştinţele 
despre textul literar 
narativ

4. Analizează, într-o pagină, 
modalităţile prin care este 
caracterizat, în fragmentul dat, 
personajul principal al romanului, 
Matei.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ producere 
de mesaj 
despre text

 ■ literatură
 ■ (teorie 

literară)

 ■ de analiză  ■ vizează producerea 
de text scris – opinie; 
cunoştinţe despre 
personajul literar

5. Comentează portretul moral al lui 
Matei, desprins din secvenţa de mai 
sus.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ producere 
de mesaj 
despre text

 ■ literatură 
(teorie literară)

 ■ de 
identifi care, 
interpretare

 ■ vizează regruparea 
semnelor (trăsăturile 
personajului)

6. Precizează care dintre stilurile 
direct, indirect, indirect-liber apar în 
acest fragment şi exemplifi că.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ limbă şi 
comunicare

 ■ de 
identifi care, 
recunoaştere

 ■ vizează cunoştinţe 
despre stilurile vorbirii 
redate în scris

7. Să presupunem că trebuie să 
realizezi pentru revista şcolii un 
interviu cu o personalitate (artistică, 
ştiinţifi că) care a absolvit liceul 
vostru. Scrie trei întrebări pe care i 
le-ai pune.

 ■ producere 
de text scris

 ■ limbă şi 
comunicare

 ■ jocul 
perspectivelor

 ■ vizează perspectiva 
emiţătorului în actul 
comunicării, mai puţin 
evaluarea competenţei de 
redactare/scriere

  exerciţiile sunt corelate conţinuturilor unităţii II; ele vizează cunoştinţele despre textul narativ, personajul literar (cu 
excepţia exerciţiilor 6 şi 7, care ating noţiunile domeniului Limbă şi comunicare);
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  exerciţiile 4 şi 5 se puteau contopi: exerciţiul 4 reprezintă o analiză a mijloacelor de caracterizare (analiza presupune 
şi exemplifi care, ilustrare cu argumente, trăsături etc.), iar exerciţiul 5 vizează portretul moral care se putea foarte bine 
analiza/regăsi în răspunsul exerciţiului anterior;

  itemul 7, redus dimensional la redactarea a trei întrebări, putea solicita, de exemplu, redactarea unei scrisori de 
intenţie;

  evaluarea competenţei de comunicare se reduce la verifi carea comprehensiunii şi la producere de text scris despre 
textul literar narativ/personaj; accentul e pus mai mult pe cunoştinţe decât pe competenţă.

Evaluare: Unitatea 3 – Lectura poeziei
Poezia Harta, de Marin Sorescu (H 2005: 180)

Exerciţiul Competenţe 
vizate Domeniu Tipul 

exerciţiului Observaţii

1. Poezia este construită pe 
un paralelism metaforic între 
două domenii: geografi a 
globului pământesc şi alcătuirea 
fi inţei omeneşti. Inventariaţi 
corespondenţele descoperite în 
poezie între cele două domenii.

 ■ receptarea 
textului scris

 ■ literatură, 
semantică

 ■ identifi care 
şi regrupare a 
semnelor

 ■ vizează 
comprehensiunea textului 
literar

2. Comentaţi două metafore din text, 
care vi se par mai surprinzătoare.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ producere 
de text scris 
despre textul 
literar

 ■ literatură  ■ de 
identifi care/ 
recunoaştere

 ■ de 
creativitate

 ■ vizează 
comprehensiunea, 
stilistică şi producerea de 
text - opinie

3. Arătaţi la cine credeţi că se referă 
cuvintele meu şi voastră din ultimele 
trei versuri.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură 
(elemente de 
teorie literară)

 ■ de 
identifi care

 ■ de 
recunoaştere

 ■ vizează 
comprehensiunea şi 
cunoştinţele despre 
instanţele comunicării în 
textul liric

4. Găsiţi argumente pro/contra 
pentru a arăta că în poezia Harta pot 
fi  identifi cate: o atitudine ironică 
(respectiv autoironică) şi o dispoziţie 
ludică.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură  ■ de 
identifi care, 
disociere şi 
justifi care

 ■ vizează identifi carea 
atitudinii emiţătorului în 
situaţia de comunicare 
dată

5. Prezentaţi, în maximum 10 
rânduri, locul poeziei neomoderniste 
în literatura română şi câteva 
trăsături ale acesteia, pe care le 
puteţi identifi ca şi în textul reprodus.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ producere 
de mesaj scris 
despre text.

 ■ literatură 
(istorie literară)

 ■ de sinteză şi 
de analiză

 ■ vizează producerea de 
text  de tip argumentare 
şi cunoştinţe de istorie a 
literaturii

6. Scrieţi o cerere prin care să îi 
solicitaţi directorului şcolii voastre 
o adeverinţă ce vă este necesară 
pentru a vă face un abonament la o 
bibliotecă municipală sau judeţeană.

 ■ producere 
de text scris 
(nonliterar)

 ■ limbă şi 
comunicare

 ■ de 
exemplifi ca-re,

 ■ de redactare

 ■ vizează cunoştinţe 
despre textul nonliterar, 
funcţional şi despre 
elementele situaţiei de 
comunicare date

  itemii sunt în conformitate cu programa şcolară şi similari celor de bacalaureat; vizează atât domeniul literaturii, cât 
şi cel de limbă şi comunicare;

  urmăresc comprehensiunea textului (exerciţiile 1, 3), particularităţile textului liric (exerciţiile 2, 4);
  prezenţa itemului 5 (de sinteză) e specifi că evaluării sumative;
  scrierea funcţională e verifi cată prin exerciţiul 6.
  pentru specifi cul sumativ al evaluării, aceasta ar fi  putut să conţină mai mulţi itemi;
  „şablonizarea” evaluării denotă că obiectivul esenţial este randamentul la examenul de bacalaureat, mai puţin 

formarea/evaluarea competenţei de comunicare.
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Evaluare: Unitatea 4 – Textul dramatic şi arta spectacolului
Fragment din D’ale carnavalului, de I.L. Caragiale (H 2005: 218)

Exerciţiul Competenţe 
vizate Domeniu Tipul 

exerciţiului Observaţii

1. Rezumă, în 5-10 rânduri, 
întâmplarea din fragmentul dat.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ producere 
de text scris 
despre textul 
literar

 ■ literatură
 ■ limbă şi 

comunicare

 ■ de 
transformare/ 
reformulare

 ■ de 
reducere/
sintetizare

 ■ vizează: echivalenţa 
informativă, economia 
mijloacelor de exprimare, 
adaptarea la situaţia de 
comunicare

2. Identifi că, dintre tipurile de comic 
(de limbaj, de situaţie, de moravuri, 
de caracter), pe acelea prezente în 
text şi exemplifi că-le.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris; scriere 
despre textul 
literar

 ■ literatură
 ■ (teorie 

literară)

 ■ de 
recunoaştere

 ■  de 
exemplifi care, 
grupare

 ■ vizează 
comprehensiunea, 
stilistica şi cunoştinţele 
despre textul dramatic

3. Precizează la ce se referă 
indicaţiile scenice din text.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură 
(elemente de 
teorie literară)

 ■ de 
identifi care/de 
recunoaştere

 ■ vizează 
comprehensiunea şi 
cunoştinţele despre 
instanţele comunicării în 
textul dramatic

4. Comentează numele personajelor, 
explicând ce-ţi sugerează acestea.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris; scriere 
despre textul 
literar

 ■ literatură  ■ de 
interpretare, de 
creativitate

 ■ vizează efectele 
artistice şi elemente de 
teorie literară

5. a. Redactează o ştire de radio, în 
6-10 rânduri, privind întâmplarea 
din textul dat.
b. Precizează ce trăsături ale stilului 
jurnalistic ai folosit în redactarea 
ştirii.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ producere 
de mesaj scris 
(nonliterar) 
despre textul 
literar

 ■ limbă şi 
comunicare

 ■ de 
exemplifi care şi 
de redactare

 ■  de 
identifi care şi 
justifi care

 ■ vizează producerea 
de text  nonliterar şi  
cunoştinţe despre stilurile 
funcţionale ale limbii

  itemii sunt în concordanţă cu tematica unităţii (textul dramatic);
  exerciţiul 5 urmăreşte funcţionalitatea limbajului.
  se testează cunoştinţe despre textul dramatic; evaluarea se limitează doar la competenţa redactării (texte scurte);
  aspectul sumativ nu este conturat deplin (lipsesc exerciţii de sinteză/de producere de text mai amplă), mulţi itemi 

regăsindu-se şi în evaluarea formativă din cadrul acestei unităţi;
  caracterul „şablon - bacalaureat” al evaluării reduce verifi carea competenţelor comunicative (gramatica, vocabularul 

etc. se realizează indirect, în exprimarea scrisă solicitată de itemii care vizează cunoştinţele despre textul dramatic/ştire). 

2.3.2.2. Manualul editat de Corint
Test de evaluare 1 – Textul narativ (Corint)
Fragment din Bietul Ioanide, de George Călinescu (C 2008: 109)

Exerciţiul Competenţe 
vizate Domeniu Tipul 

exerciţiului Observaţii

1. Susţineţi, prin cel puţin două 
argumente, rolul descrierilor în 
proza lui George Călinescu.

 ■ producere 
de text scris 
despre textul 
literar

 ■ literatură  ■ exemplifi care  ■ exerciţiul nu 
vizează neapărat 
comprehensiunea; poate 
fi  rezolvat fără lectura 
textului dat

2. Identifi caţi termenii ce ilustrează 
importanţa pe care scriitorul o 
acordă detaliilor arhitectonice şi, 
respectiv, decoraţiilor interioare.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ limbă şi 
comunicare 
(câmpurile 
lexicale/ 
semantice)

 ■ de 
identifi care,   
exemplifi care

 ■ exerciţiul vizează 
aspectele semantice, 
nu neapărat 
comprehensiunea
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3. Identifi caţi patru dintre termenii 
care trădează punctul de vedere al 
autorului-narator.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură 
(elemente de 
teorie literară)

 ■ de 
identifi care şi 
regrupare

 ■ vizează aspecte de 
teorie literară şi stilistică

4. Motivaţi prezenţa în număr mare 
a termenilor de specialitate din 
domeniul arhitecturii/al artei în 
romanele lui G. Călinescu.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris; scriere 
despre textul 
literar

 ■ literatură 
(istorie literară)

 ■ de explicare, 
justifi care

 ■ vizează producerea 
de text scris – opinie, 
poate fi  rezolvat fără 
comprehensiunea textului

5. Ilustraţi conceptul perspectivă 
narativă, apelând la argumentele 
furnizate în fragmentul reprodus 
mai sus.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură 
(teorie literară)

 ■ de selectare 
şi justifi care

 ■ vizează instanţele 
comunicării în textul 
narativ

6. Indicaţi fi gura de stil care 
predomină în descrierea salonului 
negustorului de antichităţi Saferian.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură 
(stilistică)

 ■ analiză 
stilistică, 
identifi care

 ■ vizează sesizarea 
valenţelor artistice, 
stilistice ale textului 
literar.

7. Selectaţi cuvintele ce exprimă 
insistenţa autorului asupra 
elementului vizual.

 ■ receptarea 
textului scris

 ■ literatură  ■ de 
identifi care

 ■ vizează trăsăturile 
textului literar

8. Pornind de la impresia pe care o 
lasă salonul, alcătuiţi un portret al 
lui Saferian.

 ■ receptarea 
textului scris;

 ■ scriere 
despre textul 
literar

 ■ literatură  ■ producere 
de text (opinie) 

 ■ exerciţiu 
creator

 ■ vizează redactarea 
descrierii de tip portret

9. Recunoaşteţi, în textul dat, două 
calităţi particulare ale stilului, 
argumentându-vă răspunsul.

 ■ receptarea 
textului scris

 ■ limbă şi 
comunicare

 ■ recunoaşte-
re şi justifi care

 ■ vizează cunoştinţe 
despre stil şi argumentare

  valenţele sumative/sintetizatoare atinse (exerciţiul 1)
  exerciţii din domeniul limbă şi comunicare
  exerciţii similare celor de bacalaureat
  textul de bază greoi, mai ales pentru elevii de altă etnie decât cea română (cuvinte neexplicate: batante, mensole, 

intarsiat, grifon, bergere);
  itemii pun un prea mare accent pe elementele arhitectonice/de construcţie; 
  exerciţiile 1 şi 4 sunt foarte asemănătoare (la nivelul conţinutului vizat); exerciţiile 6 şi 8, de asemenea (la nivelul 

formulării);
  textul descriptiv - folosit ca suport în evaluarea textului narativ.

Test de evaluare 2 – Textul liric (Corint)
Poezia Gri, de George Bacovia (C 2008: 190)

Exerciţiul Competenţe 
vizate Domeniu Tipul 

exerciţiului Observaţii

1. Comentaţi efectul stilistic al 
termenului gri în fi xarea temei 
singurătăţii, în creaţia poetică 
bacoviană.

 ■ receptarea 
textului scris; 
scriere despre 
textul literar

 ■ literatură 
(stilistică)

 ■ justifi care, 
analiză stilistică

 ■ vizează 
comprehensiunea şi 
stilistica

2. Explicaţi, interpretând metaforele 
din text, relaţia dintre subiectul liric 
şi universul exterior.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris; scriere 
despre text

 ■ literatură 
(stilistică)

 ■ exemplifi care,  
interpretare şi 
regrupare

 ■ exerciţiul vizează 
comprehensiunea şi 
stilistica

3. Comentaţi rolul stilistic al 
comparaţiei de la începutul strofei a 
doua.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris; scriere 
despre text

 ■ literatură 
(stilistică)

 ■ de 
identifi care şi 
justifi care

 ■ vizează elementele de 
expresivitate artistică

4. Transcrieţi două elemente formale 
(lexicale sau artistice), caracteristice 
structurii poeziei lui G. Bacovia.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură  ■ de 
identifi care

 ■ vizează aspecte de 
textualitate

5. Identifi caţi, în structura textului, 
elementele care sugerează atitudinea 
existenţială de solitudine.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură  ■ de selectare/
de identifi care

 ■ vizează regruparea 
semnelor
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6. Justifi caţi prezenţa corbilor ca 
element emblematic al textului.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris; scriere 
despre text

 ■ literatură  ■ de 
interpretare şi 
justifi care

 ■ vizează sesizarea 
valenţelor artistice, 
stilistice ale textului 
literar.

7. Explicaţi rolul rimei în 
evidenţierea paralelismului formelor 
gramaticale.

 ■ receptarea 
textului scris

 ■ scriere 
despre text

 ■ literatură 
(prozodie, 
gramatică, 
textualitate)

 ■ exemplifi ca-
re, identifi care, 
justifi care

 ■ vizează: cunoştinţe 
gramaticale, cunoştinţe 
despre text şi prozodie

8. Argumentaţi folosirea epitetului 
grea din structura metaforică zarea 
grea de plumb.

 ■ receptarea 
textului scris; 
scriere despre 
text

 ■ literatură 
(stilistică);

 ■ limbă şi 
comunicare

 ■ producere 
de text – 
exprimarea 
opiniei

 ■ vizează 
comprehensiunea, 
expresivitate artistică, 
redactare de text 
argumentativ

9. Arătaţi ce efect stilistic se creează 
prin punerea în relaţie a termenilor 
în sintagma plumb de iarnă.

 ■ receptarea 
textului scris

 ■ scriere 
despre text

 ■ literatură 
(lexic, stilistică)

 ■ exemplifi -
care, corelare, 
justifi care

 ■ vizează interpretarea, 
dar şi sensul conotativ al 
cuvintelor

10. Redactaţi o scrisoare către un 
prieten (10-15 rânduri) în care să îi 
prezentaţi impresiile voastre în urma 
lecturii poeziei lui G. Bacovia.

 ■ producere 
de text scris 
(pornind de la 
textul literar)

 ■ limbă şi 
comunicare

 ■ producere 
de text – 
exprimarea 
opiniei

 ■ vizează distincţia 
literar-nonliterar

  conţinutul domeniului limbă şi comunicare este verifi cat (exerciţiul 10), deşi valenţele redactării sunt tot literare;
  itemii pun în valoare cunoştinţe pe care elevii trebuie să le demonstreze şi la bacalaureat. 
  un număr prea mare de itemi care verifi că noţiuni de stilistică (exerciţiile 1, 2, 3, 8, 9);
  competenţa producerii de text scris (vocabular, gramatică, ortografi e) - verifi cată indirect (prin rezolvările exerciţiilor 

ce vizează stilistica), exceptând exerciţiul 10;
  nu se regăseşte caracterul sumativ al evaluării, itemii fi ind asemănători celor formativi.

Test de evaluare 3 – Textul dramatic (Corint)
Fragment din Conu’ Leonida faţă cu reacţiunea, scena 1, de I.L. Caragiale (C 2008: 215)

Exerciţiul Competenţe 
vizate Domeniu Tipul 

exerciţiului Observaţii

1. Precizaţi ce funcţii ale limbajului 
predomină în textul de mai sus.

 ■ receptarea 
textului scris

 ■ limbă şi 
comunicare

 ■ de 
identifi care

 ■ vizează funcţiile 
limbajului; nu vizează 
direct comprehensiunea

2. Ilustraţi, cu exemple adecvate, 
următoarele tehnici ale comicului de 
situaţie: quiproquoul, repetiţia.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris; scriere 
despre text

 ■ literatură
 ■ (stilistică, 

teorie literară)

 ■ de 
exemplifi care, 
de grupare

 ■ exerciţiul vizează 
comprehensiunea, 
stilistica şi teoria literară

3. Comentaţi dimensiunile comice 
ale indicaţiilor de regie (comicul 
intenţiilor).

 ■ receptarea 
textului literar 
scris; scriere 
despre text

 ■ literatură 
(stilistică, teorie 
literară)

 ■ de 
identifi care, 
justifi care, 
interpretare

 ■ vizează elementele de 
expresivitate artistică, 
comprehensiune

4. Indicaţi două dintre procedeele 
comicului de limbaj menite să 
confere personajelor o identitate 
aparte printre personajele din 
comediile lui I.L. Caragiale.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură 
(teorie literară)

 ■ identifi care, 
exemplifi care

 ■ vizează expresivitatea 
textului dramatic, 
cunoştinţe de teorie 
literară - personajul

5. Scrieţi câte un sinonim pentru 
sensul din text al expresiilor a băgat 
în răcori şi i-a tras un tighel.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură 
(semantică, 
vocabular)

 ■ de selectare/ 
de identifi care

 ■ expresiile sunt grele, 
mai ales pentru elevii 
de altă etnie decât cea 
română.

6. Daţi un exemplu relevant pentru 
inventivitatea pe care o dovedeşte 
Leonida în explicaţiile pe care i le dă 
nevestei sale. 

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură  ■ de 
exemplifi care

 ■ vizează 
comprehensiunea textului 
literar.

7. Realizaţi, în cel mult zece rânduri, 
portretul lui Leonida.

 ■ receptarea 
textului scris

 ■ scriere 
despre text

 ■ literatură  ■ de 
identifi care, 
exemplifi care

 ■ vizează descrierea 
de tip portret pe baza 
textului literar.
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8. Justifi caţi, apelând la patru 
argumente din textul dat, că opera 
literară Conu Leonida faţă cu reacţiunea 
este o operă literară dramatică.

 ■ receptarea 
textului scris

 ■ producerea 
de text scris 
despre text

 ■ literatură 
(stilistică);

 ■ limbă şi 
comunicare 

 ■ producere 
de text – 
exprimarea 
opiniei

 ■ vizează 
comprehensiunea, 
expresivitate artistică, 
dar şi redactarea textului 
argumentativ

9. Recunoaşteţi, în a doua replică a 
lui Leonida, încălcări ale coerenţei 
textului.

 ■ receptarea 
textului literar 
scris

 ■ literatură
 ■ limbă şi 

comunicare

 ■ identifi care  ■ vizează erorile 
lingvistice

  itemii permit verifi carea conţinuturilor unităţii;
  exerciţiile sunt similare celor de bacalaureat şi sunt în concordanţă cu cerinţele din programa şcolară;
  itemii sunt diverşi (funcţiile limbajului, sursa şi tipul comicului, vocabular etc.).
  trei itemi care vizează comicul (exerciţiile 2, 3, 4);
  itemii vizează mai mult cunoştinţe decât competenţe; 
  caracterul „şablon - bacalaureat” al evaluării reduce verifi carea competenţelor comunicative (gramatica, vocabularul 

etc. se verifi că indirect, în exprimarea scrisă solicitată de itemii care vizează cunoştinţele despre textul dramatic/ştire).

Evaluarea sumativă, aşa cum reiese din prezentarea de mai sus, pune accentul pe textul literar, doar 
câte un exerciţiu răzleţ vizând partea de limbă şi comunicare, corelată cu producere de text. Putem spune că se 
evaluează noţiuni de teorie literară, stilistică, semantică etc., mai puţin competenţele de comunicare integrate 
domeniului Limbă şi comunicare. 

Cu toate că cele două domenii (Literatură – Limbă şi comunicare) sunt interdependente, se desprinde ideea 
accentului major pus pe evaluarea cunoştinţelor/capacităţilor/competenţelor de receptare a textului literar - 
fi e el epic, liric sau dramatic – şi de producere de text despre textul literar, în detrimentul celui nonliterar. 
De asemenea, predomină exerciţiile care le solicită elevilor producerea de text despre textul literar (rezumat, 
analiză, comentariu etc.), mai puţin cele cu caracter funcţional, imaginativ sau refl exiv, care pot fi  mult mai 
provocatoare şi interesante pentru specifi cul vârstei.

Un alt aspect esenţial al evaluărilor sumative este absenţa testării competenţelor de receptare şi 
producere de text oral (ascultare şi vorbire). Se ştie foarte bine că, deşi se folosesc în evaluarea formativă, 
exerciţiile specifi ce acestor competenţe au la bază acelaşi text literar. Foarte puţine sunt situaţiile în care 
profesorii se desprind de contextualizarea literară. Evaluarea semestrială (teza) se realizează tot în scris, iar 
miza este aceeaşi: textul literar şi scrierea despre textul literar. În momentul în care sunt puşi într-o situaţie de 
comunicare orală concretă, serioasă, elevii întâmpină mari difi cultăţi.  

Fără a minimaliza importanţa textului literar, mai ales în cazul elevilor avuţi în vedere în acest studiu, 
ar trebui reconsiderate toate demersurile care vizează competenţa de comunicare, în special componenta 
lingvistică a acesteia. 

Evaluarea sumativă, prin tipurile de exerciţii redate mai sus, urmăreşte evaluarea următoarelor 
competenţe:

RECEPTARE PRODUCERE
TEXT ORAL
(ascultare)

TEXT SCRIS
(lectură/citire)

TEXT ORAL
(vorbire)

TEXT SCRIS
(scriere)

   
2.3.3. Evaluare formativă

Programa şcolară pentru clasa a X-a propune două domenii în structurarea conţinuturilor specifi ce 
disciplinei: 1. Literatură şi 2. Limbă şi comunicare. „Programa pentru clasa a X-a vizează consolidarea aceloraşi 
competenţe generale, valori şi atitudini menţionate în programa pentru clasa a IX-a, dar dezvoltă, în plus, 
competenţe specifi ce noi. Ca atare, programa este structurată pe aceleaşi domenii de conţinut. În domeniul 
limbă şi comunicare, vor fi  consolidate şi extinse cunoştinţele şi deprinderile de exprimare orală şi scrisă şi de 
receptare a mesajelor orale şi scrise” (Limba şi literatura română – Clasa a X-a. Ciclul inferior al liceului 2009: 2). 

Printre recomandările realizatorilor acestei programe, regăsim (2009: 9):
„Abordarea conţinuturilor propuse se face fi e în ordinea aleasă de autorii de manuale, fi e în funcţie de 

opţiunea profesorilor, prin integrarea acestora în segmentul care le asigură efi cienţă didactică. Se recomandă 
pentru studiul limbii folosirea textelor-suport selectate pentru domeniul „Literatură“, ca şi stabilirea de 
corelaţii între diverse discipline, având ca obiect folosirea limbajului (retorică, stilistică, pragmatică etc.).”

Pentru a corela conţinuturile cu programa şcolară, manualul editurii Humanitas divide domeniul Limbă 
şi comunicare în două subdomenii: Comunicare şi Limbă română, în timp ce manualul editat de Corint propune 
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un singur domeniu: „Comunicare şi limbă„.

HUMANITAS CORINT (2008: 216)
Comunicare Limbă română Comunicare şi limbă

1. Argumentarea 
interpretărilor
2. Monologul argumentativ
3. Proiectul 
4. Dezbaterea
5. Documente specifi ce*
6. Interviul
7. Scrisoarea şi interviul de 
angajare
8. Analiză şi comentariu
9. Paralela* şi sinteza*
10. Texte funcţionale
11. Informaţia în mass-
media

1. Limbaj şi argumentare
2. Limbaj popular, limbaj 
cult
3. Cuvinte şi sensuri
4. Gramatică şi stilistică*
5. Lexic şi morfosintaxă
6. Structura frazei şi a 
textului
7. Stil direct, stil indirect; 
expresivitatea limbajului
8. Scriere şi pronunţare
9. Corect şi hipercorect
10. Registre stilistice, stiluri 
funcţionale
11. Calităţile stilului

1. Unităţile frazeologice
2. Registrele limbii
3. Textul narativ
4. Comunicarea
5. Stilul
6. Stilul direct. Stilul indirect. Stilul indirect liber
7. Comunicarea orală. Monologul
8. Comunicarea orală. Dialogul
9. Dialogul şi monologul – modalităţi de expunere literară
10. Greşeală lingvistică la nivel fonetic
11. Comunicarea scrisă
12. Textul argumentativ
13. Textul poetic
14. Greşeală lingvistică la nivel morfologic
15. Probleme de vocabular
16. Sensul cuvintelor
17. Cum se redactează un curriculum vitae 
18. Greşeală lingvistică la nivel sintactic
19. Pronunţarea corectă
20. Registrul neologic
21. Textul
22. Textul dramatic

Exerciţiile cu valenţe specifi ce evaluării formative sunt extrem de numeroase în manualele editurilor 
analizate, de aceea, redăm mai jos o scurtă clasifi care, ilustrată cu exemple reprezentative pentru fi ecare 
categorie. Categorizarea a fost realizată şi cu sprijinul schemelor oferite de către Dulamă şi Pamfi l (vezi Anexa 
1).

2.3.3.1. Exerciţii de identifi care şi regrupare

1. Identifi caţi, în perechile sau seriile de sinonime (parţiale) de mai jos, cuvintele care au o componentă semantică 
negativă (fi xată sau nu, prezentă fi e şi numai într-una din accepţiunile lor). Construiţi pentru trei dintre ele câte o frază 
în care să puneţi în evidenţă această valoare negativă. (H, exerciţiul 1: 20)

 ■ a binevoi/a catadicsi;
 ■ droaie/mulţime/multitudine/adunătură/gloată
 ■ a se îngrijora/a se nelinişti/a se sinchisi
 ■ categorie/tagmă

2. Alegeţi cinci dintre cuvintele de mai jos şi folosiţi-le în câte două enunţuri: unul în care sensul cuvântului să fi e pur 
descriptiv şi altul în care el să indice o evaluare (pozitivă sau negativă). (H exerciţiul 2: 20)

Ex: În spaţiul balcanic se vorbesc limbi din familii diferite./Nu ne dezbărăm de obiceiurile astea balcanice!
a. (adjective) balcanic • natural • sufi cient • deosebit • formal • unic;
b. (substantive) lustru • aparenţă • adâncime • subiectivitate. 

3. Dintre următoarele sintagme, arătaţi care corespund unui verb, unui substantiv, unui adjectiv: a rosti injurii, care se 
înmulţeşte repede, a introduce în vigoare o lege, erou principal, nume fals, a da greş, act de acuzare, care inspiră teamă, a scoate în 
evidenţă, casă de sănătate, versiune nouă a unui fi lm, baie de aburi, casă de bani, care jură fals, Sfânta Treime, studiul fenomenului 
OZN, de o singură culoare. (C, exerciţiul 7: 161)

  exerciţiile de acest tip sunt potrivite studiului limbii; 
  identifi carea vizează nivelul cognitiv al analizei şi e urmată de aplicaţii menite să refl ecte nivelul cognitiv al 

comprehensiunii;
  exerciţiile de acest tip predomină în ambele manuale; 
  pentru a fi  înţelese corect, cerinţele trebuie reformulate de către profesor; 
  doar un singur exerciţiu oferă exemplu de rezolvare.



Unitatea 2

346

2.3.3.2. Exerciţii de identifi care şi explicare

1. Identifi caţi relaţiile sintactice dintre propoziţiile din frazele de mai jos (raport condiţional, cauzal, consecutiv, 
adversativ, concesiv, fi nal) şi explicaţi rolul lor în argumentare: premisă • explicare • admiterea unei posibile obiecţii • 
depăşirea ei • concluzie. (H, exerciţiul 1: 21)
„Dacă jurnal înseamnă viaţă înregistrată şi comentată, viaţă de la o zi la alta, atunci jurnalul unui poet este o noţiune lipsită de 
sens, pentru că viaţa poetului nu are absolut nicio importanţă. Poetul există şi rămâne numai prin ceea ce reuşeşte să nu trăiască 
şi, netrăind, să creeze doar. Pentru că, după cum bine se ştie, numai ceea ce nu există în planul vieţii se realizează în planul artei. 
O dragoste împărtăşită nu naşte poeme – mărturie stă întreaga istorie a poeziei lumii. Deci, pentru a fi xa dintru început termenii, 
pentru a turna în ei înţelesul dorit de noi, pentru a impune noţiunii o sferă care să poată semăna cu o aureolă, aş spune, parafrazând 
o mai veche afi rmaţie, că jurnalul unui poet nu mi se pare o chestiune de viaţă, ci de absenţă a vieţii. Nu lucrurile întâmplate le 
voi comenta, ci pe cele care aş vrea să se întâmple. Şi chiar dacă voi comenta fapte, ele nu vor fi  decât îndepărtate pretexte pentru 
gândurile mele.”           (Ana Blandiana, Calitatea de martor)

2. Enunţurile următoare cuprind sensuri arhaice ale cuvintelor judeţ, junghi, a (se) clăti. Identifi caţi-le (cu ajutorul 
dicţionarului) şi încercaţi să explicaţi cum s-a trecut de la sensul arhaic la cel actual (H: 25)

a. Judeţ al sărmanilor (Mihail Sadoveanu, titlu de povestire)
b. „Se răzămă de junghiul din cingătoarea sa” (C. Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul).
c. „Un fi r de păr nu se va clăti din capul înălţimei-tale” (C. Negruzzi, idem).

3. Identifi caţi, în fragmentele următoare, termenii de argou şi justifi caţi prezenţa lor într-o operă literară:

a) O să zic pe drum de seară,
pe o strună de vioară,
o istorie şucară,
că-i cu boală rea, amară:
Trist e cânticul, uitat,
De jale şi lăcrămat,
Cu un fante de gagiu,
Trist şi vechi, de nu-l mai ştiu.

(Miron Radu Paraschivescu, 
Cântic de nuntă)

b) Mână-mică trecuse prin astea. Întâi te fotografi a, îţi lua apoi urmele de la degete, te 
tundea şi te trimitea la zdup. Tot o să-i dea doi coţi de pârnaie, socotea. A alergat repede 
la Bozoncea, să-i spuie tărăşenia. Acesta juca cărţi cu ucenicul şi cu Gheorghe.
Stăpânul l-a văzut fi ert, copt.
– Ce-i? 
– Au pus laba pe Nicu-Piele...
Ăl bătrân a lăsat foiţele.
– Unde? 
– În Griviţa, la podul Basarab. Eram în şuteală şi s-a prins clientul.
Se făcuse tăcere. Starostele a zis scurt:
M – Gata, uşcheală, să nu deschidă pliscul!               (Eugen Barbu, Groapa)

  identifi carea şi explicarea vizează atât nivelul analizei, cât şi pe cel al comprehensiunii;
  exerciţiul 1 este foarte complex (sintaxă şi text argumentativ), mai ales pentru elevii de altă etnie decât cea română; 

dacă noţiunile de morfologie şi sintaxă nu au fost susţinute constant şi în clasa a IX-a, elevii nu pot rezolva acest exerciţiu; 
  arhaismele, elementele de argou şi jargon reprezintă un aspect greoi pentru această categorie de elevi şi, din păcate, 

manualele abundă în exerciţii de acest tip (fapt susţinut, de altfel, prin programa şcolară);
  lipsesc exemplele/modelele de rezolvare.

2.3.3.3. Alegere multiplă

1. Alegeţi varianta de răspuns pe care o consideraţi corectă: 
 ■ a-i da cuiva mâna înseamnă: a) a cere în căsătorie; b) a ajuta; c) a dispune de mijloace materiale;
 ■ a-i sta în gât înseamnă: a) a nu putea înghiţi; b) a nu putea suferi pe cineva; c) a se împotmoli; 
 ■ slab de inimă înseamnă: a) cardiac; b) milos, impresionabil; c) mincinos;
 ■ a pune pe picioare înseamnă: a) a însănătoşi un bolnav; b) a face să meargă, să funcţioneze; c) a face să stea în poziţie 

verticală (C exerciţiul 2: 16).

2. Selectaţi construcţia adecvată contextului: 
a) M-am întâlnit cu fata care/pe care/cu care ai îndrăgit-o.
b) Ţie însăţi/însuţi/înseţi, Mario, ţi s-a  încredinţat secretul!
c) Floarea ale căror/a cărei/ale cărei petale sunt creţe este o garoafă.
d) Participantei cea/celei/cele mai frumoasă/frumoase i se dă un premiu.
e) Bicicleta băiatului acela/aceluia/acel este nouă.
f) Fotbaliştii sunt cel/cei mai bine plătiţi sportivi.
g) Cea mai frumoasă şi mai/cea mai nouă lucrare a fost expusă ieri.
h) Învaţă în clădirea şcolii construită/construite recent.
i) Grupul de turişti a/au părăsit cabana la prânz.
j) O mulţime de rude ne-au/a vizitat de sărbători (C exerciţiul 2: 204).

  este un format de exerciţiu foarte bun, ambele exerciţii fi ind utile verifi cării cunoştinţelor şi competenţelor lingvistice 
ale elevilor;

  dat fi ind faptul că nivelul de competenţă de comunicare al elevilor din clasa a X-a ar trebui, la modul ideal, să 
corespundă nivelului C1 propus de CECR, insistenţa prea mare asupra expresiilor şi locuţiunilor ar trebui redusă în 
favoarea exerciţiilor de vocabular, de gramatică etc., care vizează aspectele concrete, funcţionale ale limbii.

  nu se oferă exemplu/model de rezolvare.
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2.3.3.4. Alegere binară (corect/greşit sau adevărat/fals)

1. Indicaţi varianta corectă: ghetou/ghetto/gheto; misoghin/misogin; ghips/gips; duplicat/dublicat; jăratic/jeratic; lăcătuşerie/
lăcătuşărie; delicateţă/delicateţe; ierbicid/ erbicid; frustrare/frustare; repaos/repaus; auditor/auditoriu; misadă/mesadă; alineat/
aliniat; adaus/ adaos; receptacol/receptacul; heteroclit/eteroclit; hipostază/ipostază; berbece/berbec; pitula/tupila; peremptoriu/
peremtoriu; boabab/baobab; pandantiv/pandativ; nomol/nămol; foraş/făraş (C, exerciţiul 1: 108).

2. Recunoaşteţi situaţiile în care este folosit corect pronumele: vi-o va putea da/v-o va putea da; voi lua-o/o voi lua; când 
l-i vedea pe Ion, li-i spune şi lor/când li-i vedea pe Ion, l-i spune şi lor (C, exerciţiul 3: 147).

3. Apreciaţi corectitudinea enunţurilor (a-corect; b-incorect): Substantivul fi ică se scrie cu doi de i. a/b; Mergea cu 100 de km 
la oră. a/b; I-a dat maică-mii nişte fl ori. a/b; Merită de încercat! a/b (C, exerciţiul 7: 147).

4. Apreciaţi corectitudinea următoarelor enunţuri (Adevărat/Fals):
S-au scumpit preţurile. A/F
S-a discutat un summum de probleme. A/F
Pasărea naviga pe cerul senin. A/F
Sunt într-o mare dilemă de bani. A/F
Acţiunile grupărilor mafi ote frizează legile. A/F
L-a lovit cu toporul până l-a exterminat. A/F
Se constată o escaladare a violenţei juvenile. A/F
Are două alternative: se împrumută sau amanetează ceva. A/F (C, exerciţiul 1: 160)

  este un format efi cient de verifi care, uşor cuantifi cabil
  exerciţiul 1 nu poate fi  rezolvat decât cu ajutor (dicţionar, intervenţia profesorului);
  exerciţiile ar fi  mult mai atractive dacă ar fi  rearanjate într-un format mai aerisit;
  formatul exerciţiului 4 vizează cunoştinţele, datele, faptele; elevii tind să aprecieze datele, nu corectitudinea 

enunţurilor (deşi e precizat în cerinţă);
  nu se oferă model de rezolvare.

2.3.3.5. Exerciţii de comparare

1. Comparaţi limbajul folosit în primul paragraf al basmului Dănilă Prepeleac (1876) cu cel din următorul fragment de 
articol, publicat de Ion Creangă aproximativ în aceeaşi perioadă (H, exerciţiul 7: 24):
„Cu această ocaziune, preotul mai întăi de toate trebuie să pună în vederea sătenilor şi să le laude frumuseţile locului, să le esplice în 
mod poporal plăcerile şi foloasele ce pot trage din natura ce-i încunjoară şi de care lor mai mult decât la toţi le este dat a se bucura. 
Printre aceste conversări apoi să amestece anecdote morale, esemple de iubire reciprocă şi dreptate şi să le nareze câte un pasagiu mai 
glorios din istoria strămoşilor, prin cari să deştepte într-înşii măcar cât de puţin conştiinţa naţională, atât de amorţită.”

Misiunea preotului la sate

2. Comparaţi indicaţiile scenice de mai jos. Prin ce se diferenţiază, faţă de celelalte, didascaliile din piesele lui Camil 
Petrescu? Dar cele din piesa lui Eugen Ionescu? 

I.L. Caragiale, O scrisoare pierdută
   Pristanda (schimbând deodată tonul, umilit şi naiv)
   Trahanache (placid); (cu mirare şi ciudă)
Lucian Blaga, Meşterul Manole
   Manole (se ridică ameninţător)
   Mira (vine din dreapta, apare în uşă într-o simplă cămaşă lungă, albă, desculţă)
 Mihail Sebastian, Jocul de-a vacanţa
   Bogoiu (face un zgomot de mirare cu limba lipită de cerul gurii); (triumfător); (după o secundă de tăcere, tainic)
Camil Petrescu, Jocul ielelor
   Maria (ca marea frământată de hulă); (ca o apă adâncă, luminată scăzut)
  Gelu (limpede ca platina); (ca o fl acără răsucită); (se reface, ca adunat din sfărâmături); (egal ca două linii paralele); (cu 
spaimă, ca pe o plută luată de şuvoi)
Eugen Ionescu, Ucigaş fără simbrie
   Câteva din rolurile piesei pot fi  jucate de aceiaşi actori. Pe de altă parte, vocile din actul al doilea nu se vor auzi, desigur, 
toate. Regizorul va trebui să folosească, dacă e posibil, mijloace stereofonice. Este preferabil de asemenea ca, în tot actul 
al doilea, să apară un număr cât mai mare de siluete de partea cealaltă a ferestrei, ca pe-o scenă afl ată în dosul scenei [...]. 
(C, exerciţiul 3: 206)

  exerciţiile de comparare vizează nivelul cognitiv al analizei, implicând şi alte niveluri, în interiorul aceleiaşi operaţii: 
prelucrare de informaţii, comprehensiune, evaluarea faptelor etc.

  exerciţiile redate mai sus sunt complexe, răspunsurile elevilor (de altă etnie decât cea română) riscând să fi e inadecvate, 
în lipsa unor repere specifi ce/punctuale;

  nu se oferă model de rezolvare.
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2.3.3.6. Exerciţii de înlocuire

1. Găsiţi cinci sinonime cu care să puteţi înlocui verbul de declaraţie subliniat în fraza:
Preşedintele a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că victoria în alegeri i se pare un lucru normal (H, exerciţiul 6: 111).

2. Înlocuiţi, în contextul dat, verbul de declaraţie cu fi ecare dintre cele alăturate. Explicaţi ce diferenţe de sens apar.
Călătorul afi rmă că i-a fost furată geanta.
a. arată; b. confi rmă; c. pretinde; d. consideră; e. declară (H, exerciţiul 2: 111).

3. Descoperiţi cuvintele folosite cu sens impropriu în frazele de mai jos; indicaţi care sunt sensurile lor adevărate şi 
substituiţi-le cu alte cuvinte mai potrivite contextului:

a. Rezultatele confi rmă, din fericire, un ascendent în ceea ce priveşte aplicarea unor măsuri cu caracter reformator.
b. Ultimul grad l-a primit cu ocazia aniversării onomasticii.
c. Descoperi astfel şi cealaltă faţetă a medaliei.
d. Nu se simte bine decât descoperind misterele locurilor absconse ale Bucureştilor.
e. A trecut prin multe avataruri până să-şi găsească un loc de muncă stabil.
f. Genocidul pădurilor din această zonă a ţării trebuie neapărat stăvilit (H, exerciţiul 1: 213)!

  exerciţiile de înlocuire sunt specifi ce nivelului comprehensiunii, fi ind extrem de utile verifi cării competenţei de 
comunicare; verifi că uşor capacitatea/competenţa elevului de contextualizare/operaţionalizare;

  dincolo de conţinutul pe care îl propune spre analiză, exerciţiul are calitatea de a putea fi  rezolvat în perechi/în grup, 
provocând discuţii pe marginea lexemelor vizate şi nevoia de a explica alegerea fi nală; orice exerciţiu care are capacitatea 
de a fi  rezolvat prin dezbateri are dubla calitate de a determina învăţarea sau repetarea unor forme corecte şi, în acelaşi 
timp, de a le da elevilor prilejul de a-şi pune în valoare abilităţile comunicative; chiar dacă vorbim aici de exerciţii de 
evaluare, ele vizează, totuşi, evaluarea formativă, care se poate aplica unui întreg grup de lucru sau chiar la nivelul 
clasei, fapt ce nu ar dăuna scopului „examinator” al acestuia; în unele cazuri, profesorul poate, astfel, să îşi facă o idee 
mai clară despre gradul în care elevii au asimilat un anumit calup de cunoştinţe la nivelul întregii clase, nu neapărat la 
nivel individual.

  nu se oferă exemplu de rezolvare;
  unele exemple sunt artifi ciale; ne găsim la un nivel la care este indicat să se folosească, inclusiv pentru exerciţiile de 

gramatică şi vocabular, texte autentice;
  este indicat, de asemenea, să se lucreze la nivelul unor texte mai extinse, care să depăşească limitele propoziţiei sau 

ale frazei scurte; exemplul este cu atât mai relevant, cu cât contextul său este mai clar conturat; în plus, fi ecare exemplu 
sau item ar putea constitui un exemplu de text corect.

2.3.3.7. Exerciţii de completare

1. O serie de cuvinte au ieşit din uz, dar se păstrează în expresii şi locuţiuni. Completaţi spaţiile punctate cu termenii 
dintre paranteze pentru a reface expresiile:

a lega ..........; a da în ..........; a lua la ........../a face ..........; a-i veni de ..........; a feşteli ..........; a lua cu ..........; a nu avea 
..........; a lua la .......... (refec, rost, hac, fedeleş, iacaua, vileag, anasâna, habar) (C, exerciţiul 5: 16).

2. Completaţi enunţurile:
Arborele de cacao se numeşte ..........
Din manioc se obţine ..........
Dintr-o tufă de căpşun se culeg ..........
Lichiorul de coji de portocală se numeşte ..........
Arta aranjării fl orilor la japonezi se numeşte ..........
Un pilot sinucigaş japonez se numeşte ..........
Răpirea de copii este numită ..........
O tipăritură de la începuturile tiparului poartă numele de ..........
A călători sub nume fals, adică ..........
A pierde o competiţie prin neprezentare se numeşte .......... (C, exerciţiul 3: 161).

  exerciţiile de completare sunt extrem de utile în evaluarea competenţei de comunicare în orice limbă; ele vizează: 
comprehensiunea, prelucrarea şi evaluarea informaţiilor;

  itemii redaţi mai sus, exceptând formatul, sunt difi cili pentru că au ca obiectiv familiarizarea elevilor cu termeni 
ieşiţi din uz/nefolosiţi; termeni precum refec, fedeleş, iacaua (ex. 1) ridică mari probleme elevilor de altă etnie decât cea 
română, dar şi vorbitorilor nativi, poate în aceeaşi măsură; trebuie să ne reamintim aici că vorbim despre exerciţii de 
evaluare – atâta vreme cât expresiile de mai sus (unele dintre ele, cel puţin) ar apărea în anumite texte propuse în unităţi 
din manual, înţelegerea lor ar fi  necesară pentru înţelegerea întregului test; includerea lor în exerciţii de evaluare însă ni 
se pare total inadecvată, dată fi ind lipsa de relevanţă a respectivelor expresii pentru limba în uz şi pentru situaţiile reale 
de comunicare; 

  exerciţiul 2 presupune un nivel C2 al vocabularului (imposibil de atins până în clasa a X-a de un elev pentru care 
româna este nematernă); în plus, vorbim aici de o testare de cunoştinţe, nicidecum de competenţe; dacă punem acest 
exerciţiu în faţa unui vorbitor adult, educat, obişnuit cu tipul de exerciţii, putem fi  siguri că va avea difi cultăţi în 
rezolvarea unora dintre itemi (majoritatea ar avea probabil nevoie să folosească un dicţionar sau o sursă enciclopedică 
pentru a afl a numele arborelui de cacao).
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2.3.3.8. Exerciţii de transpunere/transformare/rescriere/reformulare

1. „Traduceţi” clişeele următoare:
a. licoarea lui Bachus • slujitorii condeiului • creatorii de frumos;
b. Luceafărul poeziei româneşti • Ceahlăul prozei româneşti • bardul de la Mirceşti;
c. oraşul de pe malurile Begăi • oraşul de la poalele Tâmpei • urbea lui Bucur • Micul Paris • Cetatea Banilor;
d. halatele albe • gulerele albe • căştile albastre (H: 79).

2. Transpuneţi în stil indirect dialogurile din Creanga de aur reproduse la p. 99 (H, exerciţiul 1: 111).

3. Reformulaţi textul de la punctul b) folosind modul de redare a monologului interior de la punctul a):
a) Se simţea parc-ar zăcea într-o baltă murdară. „O fi  sângele meu!” se gândi dânsul [...] Se gândea însă numai la băltoaca în care 
se bălăcea, care-l scârbea şi din care voia să scape cu orice preţ. „Mor ca un câine!” îi trecu apoi deodată prin mintea aprinsă de 
desperare. 

(Liviu Rebreanu, Ion)
b) Îşi fi erbea creierii căutând să născocească un mijloc care să-l scape din ghearele hoţului şi se bucura numai la închipuirea că ar 
putea găsi ceva să-l înşele cât mai cumplit... Dar oricât se căznea, nu putea stoarce nimic. Poate dacă l-ar mai ameninţa că va lăsa pe 
Ana să nască şi că nu o va mărita niciodată? Ameninţarea i se părea atât de slabă, încât nici el însuşi n-o credea. Cum s-o primească 
atunci cellalt? Mai mult l-ar întărâta...

(Liviu Rebreanu, Ion) (C, exerciţiul 4: 65).

4. Descrierea următoare este eliptică de predicate. Întregiţi textul, folosind verbele din seria transcrisă mai jos, între 
paranteze. Găsiţi cât mai multe combinaţii posibile:

ex.: pe geam se vede/se zăreşte/se ghiceşte/se desluşeşte
Pe geam, cer negru peste pământul de culoarea cafelei prăjite. Două case galbene, un copac, în fund de tot zidurile cenuşii, cu ardezii 
vechi şi copaci desfrunziţi, ale bisericii evanghelice. Tablou. Deodată, în mijlocul peisajului acestuia suspendat, un băiat cu ghete 
mari, în haine de postav cafeniu foarte strânse pe el şi cu un sac verde atârnând de şold, din care iese colţul unei cărţi.

(Radu Petrescu, Ocheanul întors)
(a se vedea, a se zări, a se ivi, a se profi la, a se contura, a părea, a fi , a se ghici, a se înălţa, a apărea, a veni, a se desluşi) 
(C, exerciţiul 4: 204).

5. Refaceţi expresiile, plasând corect numele proprii: arca lui Columb, călcâiul lui Newton, fi rul Penelopei, mărul lui Procust, 
nasul Ariadnei, oul lui Damocles, patul lui Ahile, pânza Cleopatrei, sabia lui Babel, turnul lui Noe; explicaţi apoi înţelesul fi ecărei 
expresii (C, exerciţiul 12: 16).

  exerciţiile de acest gen sunt extrem de utile; ele vizează comprehensiunea, prelucrarea de informaţii, ordonarea, 
producerea de text, analiza;

  se justifi că utilizarea lor în fi xarea noţiunilor legate de stilul direct, indirect etc.;
  exerciţiul 4 oferă şi un model de rezolvare; le oferă elevilor posibilitatea de a transforma textul în funcţie de valenţele 

lui subiective, creatoare.
  exerciţiul 5 testează, de fapt, cultura generală a elevilor, nu nivelul lor de competenţă.

2.3.3.9. Exerciţii de disociere

1. În care dintre perechile de termeni de mai jos sunt acceptate în limba standard ambele forme? Care dintre variantele 
literare sunt totuşi recomandate ca preferabile?

anticameră/antecameră • disperare/desperare • dumiri/dumeri • mintal/mental • binoclu/ benoclu • feminin/
femenin • germen/germene • maiestate/majestate (H, exerciţiul 1: 79).

2. Identifi caţi elementele argotice din textele de mai jos. Stabiliţi care dintre ele mai sunt şi azi în circulaţie (percepute tot 
ca argotice sau intrate în registrul familiar) şi care au ieşit între timp din uz:
a. „– Ş-apoi când o veni gagiul cu merindele, o bună mardeală, smulge-i spală-varza şi caro!” (George Baronzi, Misterele 
Bucureştilor, 1862; în note: spală-varza = sabie; caro! = fugi)
b. „ – Acu ţi-a ajuns, dragă! Cară-te de aici şi lasă să mai halesc şi eu!...Cărel!... Cărel!... [...]
       – Făcuşi vreo învârteală? 
       – Am umfl at cinci franci ş-o băncuţă de la un ţăran pe Calea Moşilor.” (L. Rebreanu, Culcuşul, 1910) (H, exerciţiul 3: 203).

3. Transcrieţi tabelul următor şi completaţi-l cu + sau  –, având în vedere posibilitatea ca următoarele cuvinte să fi e 
folosite în contextele date (C, exerciţiul 4: 80):

Descrierea unui peisaj marin Relatarea unui eveniment politic
aripă
nisip
bloc
alianţă
moţiune
pescăruş
rege
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4. Alegeţi dintre următoarele cuvinte pe acelea în care h este doar grafi c (nu se pronunţă): ohm, foehn, catharsis, 
thailandez, inhala, eshatologie, luth (C, exerciţiul 7: 108).

  acest tip de exerciţiu vizează atât analiza şi evaluarea – ca procese cognitive -,  cât şi ordonarea informaţiilor în funcţie 
de reperele date;

  exerciţiile care vizează elemente de argou sunt mult prea numeroase şi inutile, din punctul nostru de vedere, textele 
în cadrul cărora sunt identifi cate fi ind aproape imposibil de descifrat chiar şi de către un vorbitor nativ, mai ales la vârsta 
pe care o au cei ce trebuie să rezolve aceste exerciţii; 

  nu se oferă exemplu/model de rezolvare.

2.3.3.10. Exerciţii de corectare

1. Corectaţi în exemplele următoare formele fl exionare ale verbului neadmise de norma actuală:
Adă-ţi aminte ce ţi-am spus. • Nu pot să ţiu minte tot. • Vrea să aibe totdeauna dreptate.

Te rog, nu fă asta! • Poftim, acum contrazi-mă! (H, exerciţiul 1: 79).

2. Identifi caţi în exemplele următoare erori în forma sau în folosirea numeralelor. Corectaţi-le:
a. De câteva luni, producem circa 120 de maşini pe zi.
b.  Ne întâlnim mâine, la ora doisprezece.
c.  Candidatul a pierdut din cauza a patrusprezece sau cinsprezece voturi (H, exerciţiul 3: 79).

  exerciţiile sunt menite să opereze la nivelul cognitiv al prelucrării de informaţii, dar şi la cel al comprehensiunii şi al 
analizei (identifi care); implică, de asemenea, rescrierea – re-producerea de text;

  sunt itemi extrem de utili evaluării competenţei lingvistice.
  itemii ar trebui utilizaţi cu o frecvenţă mai mare la clasă (şi pentru noţiunile de vocabular), mai ales acolo unde 

predomină elevii de altă etnie decât cea română;
  lipsesc modelele/exemplele de rezolvare.

2.3.3.11. Exerciţii de construire de text

A. Imitarea unor forme prestabilite; redactarea de texte funcţionale
1. Alcătuiţi o cerere prin care să solicitaţi Muzeului Literaturii Române un set de ilustraţii care să constituie portofoliul 
iconografi c al revistei (fotografi i de scriitori, de case memoriale, facsimile, manuscrise, coperte ale unor ediţii etc.). Puteţi 
lua ca punct de plecare următoarea cerere:

Domnule Director,

Subsemnatul, ................................................., elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, 
domiciliat în Bucureşti, str. ..............................................................., nr. ......................, sectorul ............, vă rog să 
binevoiţi a-mi aproba eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă că sunt membru al cenaclului liceului.

Adeverinţa îmi este necesară la depunerea dosarului pentru o călătorie de studii în străinătate în perioada 
vacanţei.

Cu stimă,
.................

Bucureşti, 15 decembrie 2004

Domnului Director al Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti
(H, exerciţiul 2: 171)

B. Redactare de text pornind de la un text sau o temă dată:
1. Redactaţi în cel puţin trei moduri diferite un bilet în care să-l anunţaţi pe un prieten că v-aţi supărat pe el (H, exerciţiul 
2: 215).

2. Realizaţi o compunere în care să evidenţiaţi rolul stilistic al locuţiunilor şi expresiilor în opera lui Ion Creangă (C, 
exerciţiul 13: 16).

3. Redactaţi un text în stil publicistic (reportaj) despre o libelulă (C, exerciţiul 1: 47).

C. Joc de rol – jocul perspectivelor 
1. Imaginaţi-vă că urmează să candidaţi la o instituţie sau o fi rmă pentru un post dintr-un domeniu pentru care v-aţi 
pregătit. Faceţi câteva echipe: redactaţi câte o scrisoare de intenţie; prezentaţi apoi scrisorile în faţa clasei, discutând între 
voi calitatea acestora (H, exerciţiul 2: 91).

  sunt itemii cu ajutorul cărora se evaluează cel mai bine competenţa de producere a unui mesaj scris (scrierea);
  sunt itemi care permit elevului să se exprime liber, dar şi adecvat la o situaţie de comunicare dată;
  exerciţiile redate mai sus sunt adecvate conţinuturilor/competenţelor de evaluat şi antrenează elevii în actul învăţării.
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  în cazul unor itemi se produce o „supralicitare” a temei (nu vedem, spre exemplu, necesitatea exprimării supărării pe 
un prieten în trei moduri diferite – este genul de cerinţă care poate descuraja uşor un elev care ar putea găsi difi cilă chiar 
şi redactarea unei singure formule de bilet prin care să îşi exprime supărarea).

2.3.3.12. Exerciţii de analiză

1. Analizaţi sintactic cele două fraze din Camil Petrescu, Patul lui Procust, observând dacă în construcţia lor domină 
raporturile de coordonare sau cele de subordonare (hipotaxa) (H, exerciţiul 1: 96).

2. Încercaţi să arătaţi cum s-au format următoarele cuvinte argotice şi să precizaţi sensurile lor: 
fomist • blatist • ţepar • şmenar • prietenar • haios • băftos • ciorditor • vrăjeală • străinez • potol (H, exerciţiul 2: 203)

3. Comentaţi semantic, gramatical şi stilistic textul sloganelor publicitare de mai jos:
Energie pentru oameni dintr-o bucată. (reclamă la un baton de ciocolată)
Spune „da” cu tărie. (marcă de votcă)
E limpede că-i bună. (marcă de bere)
Nu te lasă până nu te laşi. (un produs împotriva fumatului)
Mobilitate la fi x. (serviciu telefonic)
Se dă la tuse. (un medicament) (C, exerciţiul 8: 117)

  sunt exerciţii de mare complexitate; vizează nivelul cognitiv al analizei;
  au un nivel mare de difi cultate pentru categoria de elevi avută în vedere; 
  lipseşte un exemplu de rezolvare a exerciţiilor;
  temele unora dintre proverbe, ca şi unele cuvinte din exerciţiul 2 ni se par inadecvate pentru vârsta elevilor de clasa 

a X-a.

2.3.3.13. Exerciţii de lectură/pronunţie

1. Pronunţaţi corect următoarele nume proprii:
a. Puşcariu; Haşdeu; Mateiu Caragiale; Densusianu; Păcurariu;
b. Stendhal; Goethe; Cervantes; Rabelais; Einstein; Victor Hugo; Renoir; Mozart; Velasquez;
c. Bruxelles; New York; Barcelona; Bologna; München; Chicago; Zürich; Edinborough; Brescia (H, exerciţiul 1: 
165).

2. Uneori, enunţuri clare în forma orală devin ambigue în scris, din cauza pierderii informaţiei pe care o transmite 
intonaţia. Citiţi enunţurile următoare în două moduri diferite, astfel încât să se potrivească pe rând replicilor (a) şi (b):

 ■ Vreau puţină supă!
a. – Sigur, ţi-o încălzesc imediat.
b. – Bine, dar să nu-mi spui pe urmă că nu te-ai săturat!

 ■ Prietena mea are puţină minte.
a. – Deci va găsi singură soluţia.
b. – Deci nu va reuşi să găsească soluţia (H, exerciţiul 2: 213).

3. Rostiţi propoziţia Pisica este pe scaun., insistând, pe rând, asupra câte unui cuvânt. Găsiţi, pentru fi ecare mesaj, înţelesul 
pe care îl capătă în funcţie de intonaţie (C, exerciţiul 2: 34).
(De ex. PISICA este pe scaun. Deci nu câinele.)

  sunt printre puţinele exerciţii care au în vedere vorbirea (competenţa de producere de text oral), deşi se reduc la 
simple exerciţii de pronunţare;

  exerciţiul 2 urmăreşte distincţiile între cele două competenţe: scrierea şi vorbirea, fi ind printre puţinele care vizează 
acest aspect.

  exerciţiile conţin exemple care pot fi  interpretate într-un mod cât se poate de defavorabil, precum propoziţia a doua 
din primul exerciţiu.

2.3.3.14. Exerciţii de asociere/grupare

1. Grupaţi expresiile sinonime din cele două serii:
a) a lua peste picior, a-şi aprinde paie-n cap, a nu face doi bani, a intra la apă, a prinde cu minciuna, a lăsa în apele lui, a da de fundul 
sacului, a ieşi la liman, a trage un perdaf, a fi  cu capul în nori;
b) a-şi găsi beleaua, a-şi bate joc, a lua la refec, a ajunge la mal, a nu fi  cu picioarele pe pământ, a ajunge la sapă de lemn, a nu face 
nici cât o ceapă degerată, a o băga pe mânecă, a lăsa în plata Domnului, a prinde cu ocaua mică (C, exerciţiul 3: 16).

2. Selectaţi cuvintele din lista ce urmează în funcţie de registrul stilistic din care fac parte (a. standard, b. juridic-
administrativ, c. argou): hoţ, a şmangli, a delapida, lovele, pârnaie, şuţ, penitenciar, bani, închisoare, a fura, sumă, delincvent. 
Formulaţi, apoi, cu fi ecare serie, câte un enunţ (C, exerciţiul 5: 48).
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3. Grupaţi în două coloane – A. cele care conţin vocale în hiat, B. cele care conţin diftong – următoarele cuvinte: iguană, 
impiegat, impieta, actual, fi indcă, ioniza, însăila, jaguar, laureat, fi ică, Liviu, machiaj, canion, oişte, garsonieră, piuliţă, 
piuneză, poliomielită, autumnal, mausoleu, bojdeucă, adiacent, aluat (C, exerciţiul 5: 108).

  este formatul de exerciţiu care se recomadă a fi  utilizat în evaluarea/fi xarea diverselor cunoştinţe care stau la baza 
dezvoltării competenţei de comunicare.

  dispunerea în pagină este aspectul defi citar al acestor exerciţii (care, altfel, ar putea fi  extrem de atractive pentru elevi);
  unele expresii de la exerciţiul 1 sunt difi cile pentru nivelul de competenţă lingvistică al elevului de clasa a X-a, mai 

ales dacă e de altă etnie decât cea română.

2.3.3.15. Exerciţii de sintetizare

1. Pornind de la textele anterioare, stabiliţi principalele trăsături ale fi ecărui limbaj (stil). Aveţi în vedere: 
 ■ prezenţa/absenţa fi gurilor de stil;
 ■ caracteristicile lexicului (termeni mono/polisemantici, termeni tehnici, argotici, neologisme, regionalisme);
 ■ respectarea normelor gramaticale;
 ■ încărcătura emoţională;
 ■ economia exprimării;
 ■ caracterul obiectiv/subiectiv al enunţului;
 ■ prezenţa/absenţa mijloacelor nonlingvistice (C, exerciţiul 9: 48).

2. Sintetizaţi ideile susţinute de G. Călinescu în textul dat.
a) Recunoaşteţi argumentele folosite.
b) Precizaţi ce cuvinte se repetă şi ce cuvinte se opun în textul dat.
c) Recunoaşteţi prezenţa autorului în text (C: 129).

  sunt exerciţii, de regulă, cu valenţe sumative, vizând nivelul cognitiv al prelucrării de informaţii achiziţionate pe o 
anumită temă (şi nu numai); 

  sunt exerciţii complexe care oferă informaţii despre volumul de cunoştinţe al elevului, dar şi despre competenţele 
deţinute de acesta (nivelul de competenţă);

  sunt utilizate şi pentru a evalua procesele/competenţele de redactare (scriere).

Deşi manualele respectă prevederile programei, exerciţiile propuse urmăresc îndeosebi textul literar 
scris. Multe exerciţii pot fi , evident, rezolvate oral, însă ele nu au un loc foarte clar conturat în unităţile date. 
Considerăm că ascultarea şi-ar găsi o foarte mare utilitate în rândul elevilor de altă etnie decât cea română, 
poate chiar şi pentru vorbitorii nativi, de altfel, contribuind la dezvoltarea competenţei de receptare orală.  

Ar fi  indicată o structurare a exerciţiilor în funcţie de cele patru mari competenţe prioritare ale disciplinei: 
ascultare, lectură/citire, vorbire şi scriere. S-ar putea astfel lesne observa dacă în formarea acestor competenţe 
se păstrează un raport constant, abordarea având şanse mai mari să devină unitară şi nediferenţiată.

În ceea ce priveşte autoevaluarea/interevaluarea elevilor, manualul editat de Humanitas propune 
câteva exerciţii interesante, grilele de evaluare fi ind utile şi evaluării pe care trebuie să o facă profesorul:

(Monologul argumentativ (H 2005: 19)

Aspecte evaluate F. bine Bine Slab
A. Respectarea structurii discursului de tip argumentativ

 ■ teza, argumentele (exemplifi cări, explicaţii), concluzia
B. Mărci lexicale specifi ce

 ■ conectori exprimând cauzalitatea, consecuţia şi concluzia (pentru că, întrucât, încât, 
deci, prin urmare);

 ■ elemente corelative care indică un raţionament de tipul cauză – efect (dacă..., atunci, 
cu cât..., cu atât etc.);

 ■ conectori de ierarhizare a argumentelor (în primul rând, în cele din urmă etc.);
 ■ conectori ce indică gruparea argumentelor în jurul unei teme (în ceea ce priveşte..., din 

punctul de vedere al... etc.).
C. Calitatea argumentării

 ■ adecvarea argumentelor la temă;
 ■ pertinenţa şi claritatea argumentelor;
 ■ ordonarea logică a argumentelor;
 ■ selectarea adecvată a exemplelor menţionate pentru fi ecare argument;
 ■ demontarea unor posibile contraargumente;
 ■ formularea clară a concluziei.

D. Capacitatea de convingere a auditoriului (impresia de ansamblu asupra auditoriului).
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Dezbaterea  (H 2005: 42-43)
Analiza/evaluarea dezbaterii
1. Arbitrii pot folosi pentru evaluarea dezbaterii foaia de arbitraj din pagina următoare:

ECHIPA „AFIRMATOARE”
CRITERII

ECHIPA „NEGATOARE”
A1 A2 A3 N1 N2 N3

Calitatea argumentării/contraargumentării (selectarea 
şi ordonarea argumentelor, pertinenţa acestora)
Calitatea dovezilor
Modul de prezentare (coerenţa, concizia, adecvarea 
limbajului, mijloace paraverbale şi nonverbale, 
formatul argumentării – etapele de construcţie a unui 
argument/contraargument)
Asumarea rolului (măsura în care vorbitorul se arată 
convins de ceea ce susţine)
Atitudine (toleranţă, politeţe, fair-play şi ascultare 
activă)

2. În timp ce membrii echipelor de arbitri ascultă şi îşi pregătesc prezentarea rezultatelor, participanţii la 
dezbatere vor primi o fi şă de autoevaluare, care poate cuprinde aceleaşi criterii din grila anterioară.

3. Feedbackul profesorului poate să meargă în două direcţii:
 ■ una care să privească prestaţia participanţilor (puncte tari, puncte slabe, recomandări etc.);
 ■ alta care să sintetizeze ideile aduse în dezbatere (reconstruirea liniilor de argumentare).

2.3.4. Propuneri de exerciţii

Unitatea II – Textul poetic. Conţinut şi formă

I. Competenţa de receptare a unui mesaj oral/ascultare

A. Ascultaţi un text de Nichita Stănescu, Emoţie de toamnă, în varianta  recitată, apoi în cea melodică 
(Nicu Alifantis), şi completaţi spaţiile punctate cu termenii care lipsesc:

A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,
cu umbra unui ............. sau mai bine cu umbra ta.

Mă tem că n-am să te mai văd, uneori, 
că or să-mi crească .............. ascuţite până la ................, 
că ai să te ascunzi într-un ............ străin,
şi el o să se-nchidă cu o ............ de pelin.
Şi-atunci mă apropii de ............ şi tac,
iau cuvintele şi le-nec în ..............
Şuier ............ şi o răsar şi o prefac
într-o dragoste mare.

B. Ascultaţi opiniile unor artişti despre posibilitatea de a trăi din artă în România. Potriviţi enunţurile 
din coloana B cu persoanele din coloana A.

  A  B

Fotograful

Compozitorul

Poetul

1.     2. 

3.     4. 

5.     6. 

a. Nu îşi vinde lucrările artistice pentru că nu 
câştigă destui bani. 
b. Nu poate trăi din artă şi în prezent nu are 
serviciu. 
c. Nu e mulţumit de ceea ce lucrează în prezent.
d. Nu poate trăi din artă, dar are multe ocazii de a 
câştiga bani.
e. A avut tot timpul un serviciu.
f. Are timp sufi cient şi are planuri pentru viitor.
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Textul înregistrat
Fotograful: Eu chiar am încercat să trăiesc din artă. Am vândut câteva fotografi i de artă în diverse galerii, 

dar fără succes. Am renunţat pentru că nu se pot vinde la un preţ care să mă mulţumească. Nu se poate trăi 
exclusiv din fotografi e de artă. Nu în România! Mult timp nu am avut serviciu, ca să am timp pentru proiectele 
mele, dar aceasta nu e o opţiune. Acum sunt mulţumit că, la multe evenimente, inclusiv nunţi şi botezuri, sunt 
solicitat ca fotograf, aşa că variante se găsesc.

Compozitorul: Din compoziţii nu se poate trăi nici la noi, nici în altă parte, decât dacă e vorba despre 
muzică pentru divertisment. Am constatat că nu pot trăi doar din comenzi sau din drepturi de autor. A trebuit 
să lucrez tot timpul şi altceva, deşi variantele nu sunt prea multe. Am lucrat o vreme într-un studio de radio. 
Acum predau muzică la o şcoală. Nu-mi place, dar nu pot rămâne fără serviciu. N-am prea multe planuri 
deocamdată, dar sper că voi lucra altceva în viitor.

Poetul: Eu mă bazez în special pe prieteni. Am renunţat la serviciu, dar posibilitatea de a trăi din scris mi 
se pare cel mult o glumă bună. Din publicarea şi vânzarea unei cărţi câştig bani cât să-mi ajungă o lună, două. 
Nu lucrez pentru că am vrut să scriu şi pentru că n-am reuşit să-mi găsesc o slujbă, atunci când am căutat-o. 
Când aveam slujbă, n-aveam timp să scriu. Acum am timp destul, dar scriu puţin! Am totuşi proiecte, unele 
direct legate de literatură, altele colaterale.

2. Competenţa de receptare a unui mesaj scris/lectură/citire
A. Pe baza textului Riga Crypto şi lapona Enigel de Ion Barbu, completaţi următoarea fi şă, care vizează 

comprehensiunea textului (cu ajutorul organizatorilor grafi ci)

I. NUNTA
Cine vorbeşte?    menestrelul   nuntaşul   
Trăsături:    ......................               ...................... 
     ......................               ...................... 
     ......................               ...................... 
Forma de comunicare:            DIALOG  
Despre ce/cine se vorbeşte?   ...............  / ..............                          
Cum s-a spus/cum se spune?      ...............           ...............
      ...................
Unde (se spune)? .......................................................................
Când (se spune)? .......................................................................
Cine trebuie să spună?  ......................................................................

II. CÂNTECUL/POVESTIREA
Riga Crypto Lapona Enigel

1. Prezentarea protagoniştilor
Universul

Portret/trăsături

cine ?                         unde?
.....................          .....................

cine îl descrie?
.....................

cine ?                         unde?
.....................          .....................

cine îl descrie?
.....................

2. Întâlnirea

a)prima chemare

   b) a doua chemare

c) a treia chemare

PLANUL ONIRIC
DIALOG

Cu ce o ademeneşte?
............................................

Ce-i oferă?
.............................................

Îi cere Laponei ......................

a) primul refuz
îl numeşte: ..................
dorinţa ei este: ........................
..............
b) al doilea refuz
îl consideră: .................
îi cere: .......................
c) îl refuză deoarece:
.....................................
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3. Consecinţele întâlnirii APARIŢIA SOARELUI
Transformarea Rigăi:

 ■ sucul dulce ............
 ■ inima .................

                           ......................
 ■ devine           ......................

                           .....................

Lapona Enigel:
.......................

4. Concluziile menestrelului
= ....................                                   
e greu .............
gândul ...........

= ..............
...................

5. Finalul

3. Competenţa de producere a unui mesaj oral/vorbire
A. Priviţi cu atenţie imaginile de mai jos:

copac aripi nori ochi

frunză pietre mare luna

Pornind de la textul lui Nichita Stănescu, Emoţie de toamnă, descrieţi oral două imagini (la alegere), 
insistând asupra sentimentelor pe care acestea vi le inspiră.

4. Competenţa de producere a unui mesaj scris/scriere
A. Redactaţi un eseu în care să prezentaţi semnifi caţia luminii/a astrelor în operele lirice ale poeţilor 

studiaţi (M. Eminescu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu etc. – cel puţin trei texte poetice semnifi cative pentru 
fi ecare poet) – minimum 500 de cuvinte.

B. Continuaţi povestea de mai jos:

Nelly era o cititoare neobosită şi o clientă fi delă a bibliotecii publice din oraş. După programul 
de la serviciu, când nu avea altceva de făcut, mergea la bibliotecă şi, de obicei, era ultima care 
pleca, înainte de închidere. Într-o vineri seara, a rămas din nou ultima clientă, absorbită cu totul 
de cartea pe care o avea în faţă...

C. Scrieţi o compunere pornind de la următorul anunţ (250 de cuvinte):

Câştigaţi un sejur în Insulele Canare cu agenţia de turism Transilvania turism!
Trimiteţi pe adresa noastră electronică transilvania@transilvaniaturism.ro, până la data de 
17 aprilie 2007, o scurtă descriere a unei zone cu potenţial turistic, aproape de localitatea 
dumneavoastră, şi aveţi şansa de a petrece o vacanţă de neuitat într-un spaţiu exotic, la un hotel 
de patru stele. Nu uitaţi să includeţi în prezentarea dumneavoastră:

 ■ câteva informaţii legate de istoria locului;
 ■ relatări despre activităţile tradiţionale desfăşurate în zonă sau despre sărbători locale;
 ■ referiri la preparate culinare specifi ce regiunii;
 ■ elemente care fac acest loc interesant pentru vizitatori.
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Anexa 1
Tipuri de exerciţii

Scopul efectuării
 ■ introductive
 ■ de formare a cunoştinţelor
 ■ recapitulative
 ■ de creaţie

Forma de organizare a activităţii
 ■ individuale
 ■ frontale sau colective
 ■ în echipă sau în grup

Gradul de difi cultate
 ■ grad mic de difi cultate
 ■ grad mediu de difi cultate
 ■ grad mare de difi cultate

Operaţia intelectuală vizată Forma de exprimare
 ■ mentale
 ■ orale
 ■ scrise
 ■ de exprimare grafi că
 ■ de exprimare fotografi că
 ■ de exprimare cartografi că

 ■ de observare
 ■ de identifi care
 ■ de analiză
 ■ de comparare
 ■ de clasifi care
 ■ de generalizare
 ■ de sintetizare
 ■ de ierarhizare
 ■ de ordonare
 ■ de explicare

 ■ de completare
 ■ de corectare a greşelilor
 ■ de asamblare
 ■ de interpretare
 ■ de memorare
 ■ de pronunţie
 ■ de transpunere (dintr-un limbaj 

în altul)
 ■ de asociere
 ■ de construire de text
 ■ de creare de exerciţii

Natura lor
 ■ cognitive
 ■ comportamentale
 ■ motrice

Extras din Metodologie didactică. Teorie şi aplicaţii –MARIA ELIZA DULAMĂ

Exerciţii de repetiţie
 ■ scrise
 ■ orale

Exerciţii creatoare Exerciţii de completare şi 
înlocuire

Exerciţii cu caracter ludic

Exerciţii de recunoaştere
 ■ de recunoaştere simplă
 ■ de recunoaştere şi grupare
 ■ de recunoaştere şi caracterizare
 ■ de recunoaştere şi justifi care
 ■ de recunoaştere şi disociere

Exerciţii de exemplifi care
 ■ de exemplifi care liberă
 ■ ilustrare a unor paradigme
 ■ exemplifi care după repere date

Exerciţii de transformare
 ■ modifi cări structurale
 ■ reducere
 ■ expansiune
 ■ restaurare

Extras din Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise – ALINA PAMFIL (2007:194-195)
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2.4. Clasa a XI-a

2.4.1. Exerciţii propuse în manualele şcolare. Evaluarea sumativă

Exerciţiile de evaluare sumativă se regăsesc la fi nalul fi ecărei unităţi, iar pentru analiza lor am ales 
manualele Corint, Humanitas şi All, ca fi ind printre cele mai folosite la clasa a XI-a. Un alt motiv pentru 
selectarea lor îl constituie diferenţa care se poate observa între tipurile de exerciţii propuse pentru evaluarea 
sumativă, chestiune ce aduce în discuţie adecvarea fi ecăruia dintre aceste instrumente de învăţare pentru 
formarea şi, desigur, pentru evaluarea competenţelor linvistice ale elevilor. Se poate pune problema validităţii 
acestor materiale – în cazul de faţă, a exerciţiilor de evaluare sumativă propuse – prin raportare la cele două 
scopuri pe care profesorii ar trebui să le aibă în vedere atunci când îşi pregătesc elevii la limba română: 
formarea unor abilităţi solide în utilizarea limbii în situaţii reale de comunicare, respectiv capacitatea de a 
performa la cel mai înalt nivel în situaţia de examinare care îi aşteaptă la fi nalul anilor de liceu – bacalaureatul. 
Trebuie menţionat şi faptul că, în mod normal, aceste două scopuri nu ar trebui în niciun caz să fi e divergente. 
Se vehiculează tot mai mult ideea conform căreia un exerciţiu care este bine realizat trebuie să se poată aplica 
la fel de bine într-o situaţie de învăţare, ca şi într-una de evaluare. Ne referim aici, desigur, la tipurile de 
exerciţii ce se pot folosi în cadrul celor două operaţiuni – similaritatea respectivilor itemi garantând, în plus, 
familiarizarea elevului cu modul în care urmează a fi  evaluat.    

2.4.1.1. Manualul Corint
(Sofi a Dobra, Monica Halaszi, Dorina Kudor, Luminiţa Medeşan, Limba şi literatura română, Manual 

pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2006)

Evaluare - Unitatea 1
I. Citiţi textul următor (Constanţa Buzea, Voroneţ, p. 46) şi răspundeţi la cerinţele de mai jos:

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Precizaţi originea următoarelor 
cuvinte din textul dat : a iubi, pământ, 
veac, a cânta. (4p)

 ■ receptarea textului scris;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care.

Exerciţiul vizează evaluarea capacităţii 
de a identifi ca etimologia unor cuvinte 
care aparţin fondului principal de 
cuvinte. 
Poate fi  exploatat prin relaţionarea 
cu limba maternă a elevilor, mai ales 
când se identifi că etimoni comuni, ce 
pot facilita fi xarea cuvintelor.

2. Menţionaţi două modifi cări cu 
valoare de lege care au dus la apariţia 
cuvântului românesc cer, din textul 
dat, de la latinescul caelum.  (4 p)

 ■ receptarea textului scris;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care şi explicare.

Vizează identifi carea şi explicitarea 
funcţionării legilor de modifi care 
etimologică.
Devine util în măsura în care elevii 
ajung să folosească regulile pentru 
identifi carea formei corecte a unui 
cuvânt. 

3. Despărţiţi în silabe următoarele 
cuvinte din textul dat: bătrân, despre, 
albastru, întruna. (4p)

 ■ receptarea textului scris;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care.

Vizează  cunoaşterea regulilor de 
despărţire în silabe.
Este necesar mai ales în cazul 
producerii de text scris, dar poate 
ajuta, de asemenea, la exersarea/
corectarea pronunţiei.

4. Stabiliţi măsura primelor două 
versuri din textul dat. (4p)

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ literatură (noţiuni de prozodie);
 ■ de identifi care.

Vizează identifi carea măsurii unor 
versuri dintr-un text literar scris.
Este prea puţin relevant pentru elevii 
care studiază RLNM (nu vedem, de 
altfel, o mare utilitate a exerciţiului 
nici pentru vorbitorii nativi de limba 
română.)

5. Indicaţi patru cuvinte folosite 
cu sens conotativ în ultimele două 
strofe ale textului dat, arătând ce 
semnifi caţie le daţi. (4p)

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ literatură (stilistică şi poetică);
 ■ de identifi care şi interpretare.

Vizează capacitatea de receptare a 
sensului fi gurat şi interpretarea lui.
Presupune capacitatea de receptare 
nuanţată a limbii; este recomandabil şi 
în contexte de producere de text.
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6. Comentaţi, în maximum douăzeci 
de rânduri, strofa a şaptea din textul 
dat, referindu-vă şi la începuturile 
culturii scrise româneşti (4p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de text pe baza textului 

literar;
 ■ de analiză literară. 

Vizează sesizarea valenţelor artistice 
şi stilistice ale textului literar, dar 
şi capacitatea de a face inferenţe şi 
relaţionări cu un context mai amplu.
Este util şi complex: mizează pe 
evaluarea cunoştinţelor, dar verifi că şi 
competenţe.

7. Explicaţi, în cinci rânduri, titlul 
poeziei (4p).

 ■ receptarea textului scris;
 ■ producere de text scris despre 

textul literar;
 ■ hermeneutică literară;
 ■ de interpretare;
 ■ de sintetizare;
 ■ de adecvare.

Vizează capacitatea de a interpreta, 
prin sintetizare, inducţie şi corelare a 
titlului cu textul. 
Este recomandabil pentru evaluarea 
competenţei de producere de text 
literar. Presupune inferenţe şi 
nuanţare logică, verifi că şi capacitatea 
de înţelegere a textului literar. Nu 
limitează capacităţile creative ale 
elevului. 

8. Arătaţi, în cel mult zece rânduri, 
cum apare portretul voievodal în 
strofa a patra (4p).

 ■ receptarea textului literar;
 ■ producerea de text scris despre 

textul literar;
 ■ literatură (poetică, stilistică);
 ■ de analiză de personaj.

Vizează, probabil, capacitatea de 
realizare a portretului unui personaj.
Cerinţa este formulată ambiguu, 
fără a preciza la ce se referă „cum”; 
formularea prea generală poate da 
ocazia unor răspunsuri la fel de vagi.

9. Indicaţi câte un cuvânt a cărui 
origine să fi e în fondul autohton, în 
limba greacă şi în limba engleză (4p).

 ■ producerea de text scris;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care.

Este difi cil de identifi cat sensul 
cerinţei, astfel încât să fi e evident ce 
vizează, chiar şi pentru un vorbitor 
nativ.
Ca şi în cazul exemplului anterior, sunt 
complet nerecomandate exerciţiile ale 
căror cerinţe pot produce confuzie.

10. Numiţi un text religios din 
Evul Mediu românesc pe care îl 
consideraţi important pentru cultura 
română, motivându-vă, în cel mult 
cinci rânduri, opţiunea (4p).

 ■ producere de text scris
 ■ argumentativ;
 ■ literatură, limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care, motivare, producere 

de text – opinie.

Vizează capacitatea de a identifi ca şi 
selecta tipuri de text reprezentative şi 
de a argumenta opţiunea.
Este util mai ales pentru situaţiile 
în care se urmăreşte  şi verifi carea 
cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie 
românească  asimilate.

II. Redactaţi un text descriptiv, de 
cel mult zece rânduri, în care să 
vă prezentaţi liceul unor prieteni 
francezi. Veţi avea în vedere:
a. precizarea principalelor 
caracteristici ale liceului (4p);
b. selectarea unui vocabular adecvat 
(2p);
c. respectarea normelor gramaticale, 
ortografi ce şi de punctuaţie, aşezarea 
textului în pagină (4p).

 ■ producere de text scris descriptiv;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ producere creativă de text.

Vizează capacitatea de a produce un 
text descriptiv care să respecte anumiţi 
itemi ce au în vedere nu doar  sensul 
textului, ci şi elementele de vocabular 
şi normele gramaticale, ortografi ce, de 
punctuaţie şi de aşezare în pagină.
Este un exerciţiu bun de limbă şi 
comunicare, cu utilitate palpabilă, 
având capacitatea de a-i pune pe elevi 
în situaţia de a-şi adapta discursul la 
tipul de interlocutori (presupunând  
activarea unui mecanism imagologic, 
chiar dacă nu neapărat conştient).

III. Redactaţi un eseu structurat, 
de două-patru pagini, în care să 
prezentaţi valorile umaniste şi 
literare ale lucrărilor cronicarilor. 
Veţi avea în vedere:
a. prezentarea idealului umanist de 
dezvoltare a ştiinţelor şi artelor (4p);
b. evidenţierea valorilor literare ale 
lucrărilor cronicarilor  moldoveni 
(4p);
c. ilustrarea cu un fragment dintr-o 
cronică moldovenească (4p);
d. evidenţierea valorilor literare ale 
lucrărilor cronicarilor munteni (4p);

 ■ producere de text scris, structurat 
şi elaborat după cerinţe cu precizări 
detaliate; 

 ■ literatură;
 ■ producere de eseu structurat;
 ■ de analiză;
 ■ de sinteză;
 ■ de identifi care, selecţie şi 

exemplifi care;
 ■ de deducţie logică;
 ■ de analiză stilistică şi poetică 

literară. 

Vizează capacitatea de elaborare şi 
redactare a unui eseu structurat, care 
să fi e conceput pe baza unor cerinţe 
nuanţate prin suplimentare, punctate 
defalcat în cadrul baremului.
Formulare defi citară a cerinţei: 
relaţionând, printr-un „şi” copulativ, 
în aceeaşi cerinţă, cele două tipuri 
de valori (umaniste şi literare), se 
induce ideea falsă a condiţionării lor. 
Ideală ar fi  fost formularea succesivă 
a două cerinţe sau, şi mai efi cientă, 
concentrarea doar asupra  uneia 
singure, pentru a evita 
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e. exemplifi carea continuării 
preocupării cronicarilor de a prezenta 
originea poporului şi a limbii 
române de către cărturarii umanişti şi 
iluminişti, prin amintirea a cel puţin 
patru personalităţi (4p);
f. redactarea eseului, urmărind 
organizarea ideilor în scris, utilizarea 
limbii literare, argumentarea, 
ortografi a, punctuaţia, aşezarea 
textului în pagină şi lizibilitatea 
(20p). 

supraaglomerarea de informaţie şi a 
încuraja nu doar enumerarea datelor, 
ci şi interpretarea lor, cu atât mai mult 
cu cât exerciţiul este conceput defi citar 
şi pentru că vizează evaluarea unor 
informaţii mult prea vaste şi de ordin 
general, în măsură să verifi ce, eventual, 
stricta memorare/însuşire şi redare a 
unor cunoştinţe, nu şi capacitatea de 
a problematiza şi interpreta creativ 
aceste cunoştinţe.

  propune elemente care pot fi  evaluate prin relaţionare comparativă cu elemente din limba maternă;
  evaluează competenţe de producere de text scris;
  verifi că, implicit, capacitatea de înţelegere a textului literar, mizând pe inferenţe şi analiză de detaliu.
  primele exerciţii nu presupun comprehensiunea textului dat, par rupte de context şi pot fi  rezolvate pe baza activării 

unor cunoştinţe generale;
  există formulări ambigue ale cerinţelor exerciţiilor;
  din dorinţa de a evalua sumativ cât mai multe cunoştinţe şi competenţe, propune exerciţii care aglomerează tipuri de 

cerinţe diferite, favorizând, paradoxal, tocmai răspunsul superfi cial. 

Evaluare - Unitatea 2 
I. Fragment din O alergare de cai, de Costache Negruzzi (p. 106)

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Găsiţi neologisme în textul dat (4p).  ■ receptarea textului scris;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care.

Vizează capacitatea de identifi care 
a unor termeni neologici, fără însă 
a verifi ca şi capacitatea de a-i folosi 
corect în contexte potrivite.
Exerciţiu fără relevanţă concretă 
pentru utilizarea corectă a RLNM, 
dacă nu se solicită şi folosirea 
termenilor neologici în contexte 
potrivite, pentru că identifi carea 
neologismelor româneşti se poate face 
rapid şi de un necunoscător al limbii, 
mai ales în cazul în care acesta poate 
găsi corespondenţele din limbile de 
împrumut (franceză, engleză etc.).

2. Identifi caţi, în textul dat, câte un 
cuvânt format prin compunere, prin 
conversiune, prin derivare cu sufi x şi 
prin derivare parasintetică (4p).

 ■ receptarea textului scris;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care/recunoaştere.

Vizează doar capacitatea de 
identifi care. 
Este recomandabil doar în măsura 
în care i se exploatează potenţialul 
practic: aplicarea cunoştinţelor 
evaluate aici ca repere sau chei de 
verifi care în cadrul competenţei de 
producere/receptare de text (scris sau 
oral).

3. Identifi caţi câte un sinonim 
neologic pentru următoarele cuvinte 
din textul dat: trist, cenuşiu (4p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care/de recunoaştere.

Vizează cunoştinţe de limbă, 
capacitatea de a utiliza sinonimii 
neologice.
Este un exerciţiu util, care solicită, 
efi cient şi rapid, activarea nuanţelor 
vocabularului. 

4. Arătaţi ce moduri de expunere apar 
în fragmentul dat, argumentându-
vă afi rmaţia prin felul în care sunt 
utilizate verbele (4p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de mesaj scris despre 

textul literar/literatură
 ■ (teorie literară);
 ■ de identifi care şi analiză.

Vizează producerea de text scris 
– exprimarea opiniei. Evaluează 
cunoştinţele despre  modurile de 
expunere şi capacitatea de  a susţine 
demonstraţia prin  analiza invarianţilor 
de identifi care ai acestora.
Cerinţa este ambiguă: este difi cil de 
identifi cat la ce se referă „felul” în care 
sunt utilizate verbele.
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5. Precizaţi două teme romantice din 
fragmentul dat (4p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere (mai degrabă 

reproducere) de text scris despre 
(din) textul literar/literatură ( istorie 
literară);

 ■ de identifi care şi interpretare.

Vizează capacitatea de a aplica unele 
cunoştinţe teoretice, prin identifi carea 
elementelor defi nitorii în textul dat.
Verifi că, simplist şi aproape exclusiv, 
cunoştinţe şi capacitatea de a le 
identifi ca şi reproduce.

6. Explicaţi, în cel mult cinci rânduri, 
ce relaţie este între soţia domnului 
Ipolit şi tânărul trist (4p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de mesaj scris despre 

textul literar/literatură (analiză 
literară);

 ■ de problematizare şi interpretare.

Vizează capacitatea de interpretare a 
textului literar. 
Recomandabil: verifi că, efi cient şi 
punctual, înţelegerea textului literar. 
Este utilă şi marcarea limitei de spaţiu. 
Verifi că, în acelaşi timp, competenţa 
de producere a textului scris, cu atât 
mai mult cu cât elevul este constrâns 
să  exprime rezumativ modul în care a 
înţeles tema propusă. 

7. Indicaţi tipul de narator din textul 
dat (4p).

 ■ producere de text scris;
 ■ literatură (teorie literară);
 ■ jocul perspectivelor.

Vizează perspectiva emiţătorului în 
actul comunicării, mai puţin evaluarea 
competenţei de redactare/scriere.
Evaluează exclusiv cunoştinţe.

8. Argumentaţi, în cel mult zece 
rânduri, faptul că tânărul este un 
personaj romantic (4p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de mesaj scris despre 

textul literar/literatură (istorie 
literară);

 ■ de problematizare şi interpretare;
 ■ de argumentare.

Vizează regruparea semnelor 
(trăsăturile personajului), capacitatea 
de selectare a informaţiilor teoretice 
şi de aplicare a acestora în analiza 
personajului.
Recomandabil: relaţionează şi verifi că, 
efi cient, cunoştinţe şi competenţe.

9. Menţionaţi două elemente din text 
aparţinând realismului (4p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de mesaj scris despre 

textul literar/literatură (istorie 
literară);

 ■ de identifi care.

Vizează evaluarea capacităţii de 
activare şi aplicare a cunoştinţelor 
teoretice despre curentele literare.
Evaluează exclusiv cunoştinţe.

10. Comentaţi, în cel mult zece 
rânduri, modul în care apare noaptea 
în fragmentul dat (4p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de mesaj scris despre 

textul literar/literatură (analiză  
literară);

 ■ de interpretare şi analiză literară.

Vizează capacitatea de producere 
de text analitic, deşi formularea 
cerinţei este ambiguă, fără a fi  clar la 
ce se referă exact şi ce competenţe şi 
cunoştinţe urmăreşte să evalueze. 
Ar fi  un exerciţiu mai bun dacă şi-ar 
explicita cerinţa: „modul în care apare 
noaptea” este o formulare ambiguă 
şi poate sta la baza unor răspunsuri 
inadecvate aşteptărilor, cu atât mai 
mult cu cât textul nici măcar nu susţine 
evident o asemenea cerinţă.

II. Redactaţi, în cel mult o pagină, 
o compunere narativă care să fi e o 
continuare a întâmplării din textul de 
la subiectul I. Veţi avea în vedere:
a. respectarea ordinii logico-
temporale a întâmplărilor imaginate 
(4p);
b. utilizarea unui dialog de cel puţin 
patru replici (2p);
c. respectarea normelor gramaticale, 
ortografi ce şi de punctuaţie; aşezarea 
textului în pagină (4p).

 ■ producere de text scris, pornind de 
la textul literar; 

 ■ de creativitate, de producere de 
text pornind de la un text literar 
(continuarea textului).

Vizează capacitatea de elaborare a 
unui text care să continue un text 
literar, respectând itemi punctuali care 
sunt punctaţi defalcat în barem.
Exerciţiu bine conceput: verifi că, 
inspirat, competenţe nuanţate prin 
barem. 

III. Redactaţi un eseu structurat 
de două-patru pagini în care să 
prezentaţi forme artistice hibride din 
epoca paşoptistă. Veţi avea în vedere:
a. prezentarea direcţiilor trasate de 
Dacia literară (4p);
b. ilustrarea elementelor romantice 
dintr-o operă studiată (4p);

 ■ producere de text scris structurat; 
 ■ literatură;
 ■ de creativitate, de analiză şi 

interpretare;
 ■ de argumentare.

Vizează evaluarea unor competenţe  
complexe, de producere de eseu 
structurat, de identifi care şi exploatare 
a cunoştinţelor de istorie şi teorie 
literară într-un context nou elaborat, 
care să respecte cerinţe ce acoperă 
cunoştinţe şi competenţe din domenii 
diferite, mizând pe capacitatea de
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c. prezentarea amestecului de curente 
literare (4p);
d. evidenţierea îmbinării aspectelor 
occidentale cu acelea orientale (4p);
e. exemplifi carea cu o operă literară 
a situării spaţiului românesc între 
Orient şi Occident (4p);
f. redactarea eseului, urmărind 
organizarea ideilor în scris, utilizarea 
limbii literare, argumentarea, 
ortografi a, punctuaţia, aşezarea 
textului în pagină şi lizibilitatea. 
(20p)

argumentare a demonstraţiei şi 
exemplifi care pe un text reprezentativ, 
ales de elevi.
Exerciţiu difi cil prin complexitatea 
şi nuanţarea itemilor evaluaţi, dar 
provocator şi bine gândit, dacă are în 
vedere elevi afl aţi cel puţin la nivelul 
C1 de competenţă lingvistică.

  propune exerciţii care vizează competenţe şi cunoştinţe evaluate şi la bacalaureat;
  corelează efi cient solicitările cu limita de spaţiu permisă rezolvării exerciţiului;
  exerciţiile de vocabular sunt  bine gândite, dacă se exploatează potenţialul lor practic.
  are exerciţii care evaluează exclusiv cunoştinţe, fără a urmări şi exploatarea şi valorizarea lor în corelaţie cu competenţe 

implicite;
  are exerciţii defi citare la nivelul clarităţii formulării, prin folosirea unor termeni de tipul „modul”, „felul” („în ce mod/

fel…?”) care pot favoriza răspunsuri complet în afara aşteptărilor, putând, de asemenea, deruta elevul în încercarea lui 
de a răspunde.

Evaluare - Unitatea 3 
I. Citiţi textul următor şi răspundeţi la cerinţele de mai jos.
(Mihai Eminescu, Departe sunt de tine…, de la versul „Departe sunt de tine şi singur lângă foc”, până la 

„Oi fi  bătrân şi singur; vei fi  murit de mult!”, p. 154)

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Construiţi patru enunţuri în care 
cuvântul polisemantic a petrece să 
aibă sensuri diferite (4p).

 ■ producere de text;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ identifi care şi exemplifi care.

Vizează capacitatea de a folosi un cuvânt 
polisemantic în contexte diferite, fără 
a presupune însă raportarea neapărată 
la comprehensiunea textului dat.
Exerciţiu pertinent, care evaluează, 
efi cient, competenţe diferite, chiar 
dacă foloseşte textul dat doar ca 
pretext.

2. Rescrieţi, conform normelor 
limbii române actuale, următoarele 
fragmente din textul dat :
a. „Cu degetele-i vântul loveşte în 
fereşti…”;
b. „Cu ochii mari în lacrimi, cu mâni 
subţiri şi reci…”;
c. „O! glasul amintirii rămâie pururi 
mut…”;
d. „Să uit cum dup-o clipă din braţele-
mi te-ai smult…” (4p).

 ■ receptarea textului scris; 
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care, recunoaştere.

Vizează capacitatea de identifi care a 
unor termeni de tip arhaic, regional, 
sau a licenţelor poetice şi de propunere 
a formelor alternative din limba 
română actuală.
Exerciţiu foarte bun, presupune 
problematizare, interpretare, 
reformulare de context şi soluţionare 
corectă.

3. Identifi caţi patru fi guri de stil 
diferite din primele opt versuri. (4p)

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ literatură; stilistică;
 ■ de identifi care, de recunoaştere.

Vizează cunoştinţele de stilistică.
Util, pentru că verifi că, implicit, şi 
capacitatea de receptare nuanţată a 
unui text literar.

4. Precizaţi verbul la viitor anterior 
din versurile date, arătând ce valoare 
stilistică are (4p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ literatură (stilistică), limbă şi 

comunicare; 
 ■ de identifi care şi analiză stilistică.

Vizează capacitatea de analiză 
stilistică.
Util, pentru aceleaşi considerente ca şi 
exerciţiul precedent.

5. Argumentaţi, în cel mult zece 
rânduri, că textul dat aparţine 
romantismului (4p).

 ■ producere de mesaj scris despre 
textul literar/literatură (istorie 
literară);

 ■ de analiză şi argumentare.

Vizează producerea de text de tip 
argumentare şi cunoştinţe de istorie a 
literaturii.
Exerciţiu complex, recomandabil 
pornind de la nivelul B2. 
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6. Explicaţi ce semnifi caţie are 
incipitul acestui text, „Departe sunt 
de tine…”, raportându-l la cadru, la 
timp şi la sentimentele exprimate în 
poezie (4p).

 ■ producere de text scris/literatură; 
 ■ de exemplifi care; 
 ■ de sintetizare;
 ■ de analiză literară.

Vizează cunoştinţe despre textul 
literar şi despre elementele situaţiei 
de comunicare date şi identifi carea 
coordonatelor temporale, spaţiale şi 
de încărcătură emoţională ale textului 
poetic.
Este un exerciţiu foarte bun, pentru că 
presupune problematizare, capacitate 
de analiză şi sinteză, interpretare 
nuanţată şi adecvată a unor cerinţe  
detaliate, dar numai în măsura în care 
se adresează elevilor cu nivelul B2 sau 
C1.

7. Comentaţi, în ce mult cinci rânduri, 
ultimele patru versuri, precizând 
rolul stilistic al modurilor şi al 
timpurilor verbale (4p).

 ■ producere de mesaj scris despre 
textul literar/literatură (stilistică); 

 ■ de analiză stilistică.

Vizează capacitatea de analiză 
stilistică.
Exerciţiu bun, evaluând competenţe 
şi capacităţi, chiar dacă limita de 
spaţiu reduce anticipat complexitatea 
răspunsului. Adresat elevilor care au 
cel puţin nivelul B1.

8. Precizaţi care dintre variantele 
de mai jos sunt variante literare 
libere morfologice şi, respectiv, 
variante literare libere lexicale: 
găluşte/găluşti, mănăstire/mânăstire, 
pieptene/pieptăn, râpe/ râpi, seringă/
siringă, tangou/tango (4p).

 ■ receptare de text scris; 
 ■ limbă şi comunicare; 
 ■ de identifi care. 

Vizează capacitatea de identifi care a 
formelor corecte. 
Exerciţiu care verifi că însuşirea 
reglementărilor noului DOOM. Uşor 
de aplicat, recomandabil mai ales 
în contextul în care se şi explică de 
unde apar diferenţele sau ce contexte 
favorizează apariţia/folosirea lor în 
variante diferite.

9. Menţionaţi ipostaza sub care apare 
eul liric, indicând persoana folosită 
(4p).

 ■ producere de mesaj scris despre 
textul literar/literatură;

 ■ de  identifi care şi analiză literară.

Vizează capacitatea de identifi care  a 
invarianţilor unui text liric. 
Deşi vizează, probabil, evaluarea unui 
element de teorie literară precis (lirism 
subiectiv sau obiectiv), formularea 
ambiguă (menţionaţi ipostaza…) poate 
permite răspunsuri vagi şi complet 
diferite de ceea ce se aşteaptă.  

10. Arătaţi asemănările şi deosebirile 
între felul în care două motive din 
acest text sunt tratate în alte poezii 
eminesciene. (4p)

 ■ producere de mesaj scris despre 
textul literar/ literatură;

 ■ de analiză comparativă.

Vizează capacitatea de analiză şi 
interpretare comparativă a unor 
contexte lirice, pentru identifi carea 
similitudinilor şi a  diferenţelor. 
Exerciţiu bun; evaluează cunoştinţe şi 
competenţe complexe. Se adresează, 
elevilor care au minimum nivelul C1.

  propune exerciţii complexe, privind comprehensiunea şi interpretarea unui text literar, care acoperă segmente 
complementare de analiză literară.

  verifi că prea puţin competenţele productive ale elevilor; deşi unii dintre itemi se pot rezolva/verifi ca şi oral, ştim 
că acest lucru nu se întâmplă, de obicei, la clasă; exerciţiile de producere orală trebuie concepute special pentru a viza 
această competenţă, în aşa fel încât profesorii să fi e determinaţi să le folosească;

  absenţa totală a itemilor de ascultare este un minus al secţiunilor de evaluare, ca şi al celor de predare, de altfel.

2.4.1.2. Manual Humanitas
(Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, Florentina Sâmihăian, Rodica Zafi u, Limba şi 

literatura română, Manual pentru clasa a XI-a, Humanitas, 2008)

Evaluare sumativă 1

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Scrieţi un eseu structurat de două-
trei pagini (aprox. 600 de cuvinte) 
despre balada populară Mioriţa.

 ■ producere de text scris, conceput 
comparativ, structurat şi elaborat 
după itemi daţi;

Vizează capacitatea de elaborare şi 
redactare a unui eseu structurat, care 
să fi e conceput pe baza unor itemi 
nuanţaţi prin cerinţe suplimentare.
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Referiţi-vă la următoarele repere: 
 ■ viziunea despre viaţă şi moarte 

refl ectată în baladă;
 ■ interpretările divergente 

exprimate în legătură cu această 
viziune;

 ■ propriile voastre consideraţii faţă 
de reprezentativitatea baladei pentru 
cultura română;

 ■ compararea atitudinii faţă de viaţă şi 
moarte din Mioriţa cu aceea exprimată 
într-o altă baladă populară (Monastirea 
Argeşului, de exemplu), într-un basm 
(de pildă, Tinereţe fără bătrâneţe şi 
viaţă fără de moarte) sau într-un text 
cult citit de voi (50p, câte 10p pentru 
fi ecare reper, 10p pentru redactare: 5p 
pentru structurarea lucrării şi 5p pentru 
corectitudinea exprimării).

 ■ literatură;
 ■ producere de eseu structurat;
 ■ de analiză;
 ■ de sinteză;
 ■ de identifi care, selecţie şi 

exemplifi care.

Exerciţiu de difi cultate sporită, 
evaluând cunoştinţe şi competenţe 
diverse, care presupun capacitate 
de analiză, sinteză, interpretare 
comparativă. Nivel necesar: C1.

2. Rescrieţi textul următor, utilizând 
limba literară actuală. Faceţi toate 
modifi cările pe care le consideraţi 
necesare la nivel fonetic, ortografi c, 
sintactic şi lexical (pentru acest 
ultim nivel, înlocuiţi arhaismele cu 
sinonime din vocabularul actual).
„Dzice-va neştene: Prea târziu 
ieste; după sutele de ani, cum să 
voru putea şti poveştile adevărate, 
de atâtea vacuri? Răspunzu: Lăsat-
au puternicul Dumnezeu iscusită 
oglindă minţii omeneşti, scrisoarea, 
dintru care, dacă va nevoi omul, cele 
trecute cu multe vremi le va putea şti 
şi oblici” (Miron Costin, De neamul 
moldovenilor).
(15p: 10p pentru sintaxă, fonetică şi 
ortografi e, 5p pentru lexic)

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care;
 ■ de înlocuire.

Vizează capacitatea de receptare 
corectă a unui text vechi şi de rescriere 
după normele limbii contemporane.
Exerciţiu util, cu grad sporit de 
difi cultate; presupune un bun nivel 
de stăpânire a limbii (inclusiv din 
perspectivă istorică) şi capacitate de 
a identifi ca elemente ale limbi; vechi 
în corespondenţă cu cele ale limbii 
literare moderne.
Este un tip de exerciţiu a cărui 
frecvenţă nu trebuie să fi e, totuşi, 
prea mare, având în vedere faptul că 
utilitatea recunoaşterii unor forme 
lexicale prezente exclusiv în literatura 
veche are o utilitate limitată, mai cu 
seamă pentru vorbitorii non-nativi de 
limba română.

3.  Indicaţi corelaţiile corecte dintre 
elementele plasate în cele două 
coloane de mai jos: 

 ■ Junimea, Primii cronicari 
moldoveni, Şcoala Ardeleană, 
Paşoptismul;

 ■ Sec. al XVI-lea, Sfârşitul sec. al 
XVIII-lea, Mijlocul sec. al XIX-lea, A 
doua jumătate a sec. al XIX-lea, Sec. 
al XVII-lea (6p: 1,5p pentru fi ecare 
corelaţie corectă).

 ■ receptarea textului scris; 
 ■ literatură;
 ■ de identifi care; 
 ■ de grupare.

Vizează capacitatea de corelare, pe 
baza cunoştinţelor de istorie literară.
Fără relevanţă directă pentru RLNM.

4. Argumentaţi, într-o lucrare de o 
pagină (aprox. 200 de cuvinte) rolul 
documentării în explorarea unei 
teme (10p: 5p pentru coerenţa şi logica 
argumentării; 5p pentru redactare: 
2,5p pentru structurarea lucrării şi 2,5p 
pentru corectitudinea exprimării).

 ■ producere de text scris 
argumentativ;

 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de interpretare, de creativitate.

Vizează capacitatea de a elabora un 
text argumentativ.
Exerciţiu comun de evaluare a 
competenţei de producere de text 
argumentativ.

5. Prezentaţi, într-un eseu de o 
pagină, concluziile voastre privitoare 
la dezbaterea „România, între 
Occident şi Orient” (19p: 15p pentru 
relevanţa ideilor prezentate; 4p pentru 
redactare).

 ■ receptarea textului scris;
 ■ producere de text scris concluziv 

despre text, de tip dezbatere;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de exemplifi care şi de redactare;
 ■ de identifi care şi justifi care;
 ■ de problematizare, interpretare şi 

argumentare.

Vizează producerea de text care 
problematizează şi concluzionează 
datele unei dezbateri, solicitând 
argumentarea opiniei.
Relevant pentru capacitatea de 
sinteză şi analiză, în ceea ce priveşte 
competenţa de producere de text 
concluziv despre un text, de tip 
dezbatere.
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  propune exerciţii ce evaluează competenţa de producere a diferitelor tipuri de text scris (argumentativ, analitic, de 
tip dezbatere etc.).

  evaluează exclusiv competenţe ce ţin de receptarea şi producerea de text scris, nu şi oral.

Evaluare sumativă 2

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Scrieţi un eseu nestructurat de 
două-trei pagini (aprox. 600 de 
cuvinte) despre viziunea eminesciană 
asupra existenţei şi creaţiei, corelând 
ceea ce ştiţi din studiul textelor din 
manual cu următoarele versuri:
  Lumea toată-i trecătoare.
  Oamenii se trec şi mor
  Ca şi miile de unde,
  Ce un sufl et le pătrunde,
  Treierând necontenit
  Sânul mării infi nit.
  Numai poetul, 
  Ca păsări ce zboară,
  Deasupra valurilor,
  Trece peste nemărginirea timpului:
  În ramurile gândului,
  În sfi ntele lunci,
  Unde păsări ca el
  Se întrec în cântări. 
Mihai Eminescu, Numai poetul (cca 
1868)
(50p: 30p pentru ideile prezentate – 
relevanţa lor pentru temă, corelaţiile 
făcute între fragmentul citat şi alte 
texte eminesciene studiate, viziunea de 
ansamblu asupra operei eminesciene; 
20p pentru redactare: 10p pentru 
structurarea lucrării şi 10p pentru 
coerenţa şi corectitudinea exprimării)

 ■ receptarea textului scris;
 ■ producere de text scris pornind de 

la un text literar/literatură;
 ■ de transformare/reformulare;
 ■ de reducere/sintetizare.

Vizează menţinerea echivalenţei 
informative, adaptarea la o nouă 
situaţie de comunicare, capacitatea de 
analiză şi sinteză.
Exerciţiu bun, verifi când capacitatea 
de exploatare a unor cunoştinţe în 
contexte noi, prin adaptare creativă 
şi adecvare interpretativă. Presupune 
producere de text scris ce implică 
problematizare, analiză, sinteză. 

2. Identifi caţi neologismele din textul 
de mai jos şi explicaţi-le:
„Artiştii online nu doar îşi creează 
operele în noul mediu, dar îşi pot 
transforma site-urile în declaraţii de 
identitate şi de ideologie, pot alcătui 
colaje şi pot face aluzii culturale 
intertextuale, pot împrumuta, 
declişeiza şi modifi ca imagini.” 
(Observator cultural)
(10p: 5p pentru identifi carea corectă a 
neologismelor, 5p pentru explicarea 
corectă a sensurilor acestora)

 ■ receptarea textului scris;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care/recunoaştere;

Vizează capacitatea de identifi care 
şi selectare, comprehensiunea şi 
explicitarea sensului.
Recomandabil şi pertinent pentru 
RLNM.

3. Prezentaţi, într-o schemă, 
principalele direcţii ale romanului 
interbelic, cu indicarea unor texte 
studiate sau citite de voi, care să 
ilustreze aceste direcţii. (20p: 10p 
pentru corectitudinea şi claritatea 
schemei;  10p pentru ilustrări adecvate)

 ■ producere de text scris de tip 
schemă; 

 ■ literatură (elemente de istorie 
literară);

 ■ de identifi care/de recunoaştere, de 
schematizare şi  exemplifi care.

Vizează evaluarea cunoştinţelor de 
istorie literară şi capacitatea de a le 
sintetiza şi explica printr-o schemă.
Evaluează cu preponderenţă 
cunoştinţe.

4. Descrieţi succint tabloul lui Carl 
Spitzweg, Sărmanul poet, reprodus la 
p. 142 din manual. (10p: 7,5p pentru 
indicarea elementelor componente, a 
perspectivei şi atmosferei; 2,5p pentru 
redactare)

 ■ receptare şi interpretare de imagine;
 ■ producere de text scris despre o 

operă plastică; 
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de analiză/hermeneutică, de 

imagine;

Vizează capacitatea de a interpreta o 
imagine, translatând elementele de 
analiză într-un alt tip de limbaj artistic.
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 ■ prezentare/descriere şi 
interpretare.

Exerciţiu foarte bun, pentru că 
presupune şi capacitatea de a face 
corelaţii şi translatări, la nivel de 
subiect al analizei, dar şi la nivel 
de tip de limbaj activat, deschizând 
spaţiul obişnuit de referinţă şi spre 
domeniul artelor plastice (analiză de 
imagine plastică, dar cu trimitere la 
cunoştinţele despre personajul literar  
romantic).

5. Scrieţi un eseu de o pagină în 
care să prezentaţi principalele 
teme şi motive ale simbolismului. 
(10p: 7,5p pentru indicarea corectă 
a temelor şi motivelor simboliste; 
2,5p pentru redactare)

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de text scris  de tip 

sinteză;
 ■ literatură (istorie literară);
 ■ de exemplifi care şi de redactare;
 ■ de identifi care şi justifi care.

Vizează capacitatea de a prezenta 
sintetic cunoştinţele despre simbolism.
Util, evaluează cunoştinţe de istorie 
literară şi competenţe de producere de 
text descriptiv, pe o temă de acest tip.

  remarcabil mai ales prin propunerea ofertei de analiză a unui tablou, care activează, interdisciplinar, un alt limbaj de 
analiză.

  apar derapaje în care accentul se transferă de pe evaluarea competenţelor, pe evaluarea exclusivă a cunoştinţelor.

2.4.1.3. Manualul ALL
(Emil Ionescu,Victor Lişman, Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a XI-a, Editura All, 2006)

Evaluare semestrială 1

I. Literatură
1. Mihai Eminescu, Cu mâne zilele-ţi adaogi... 
Citiţi cu atenţie textul şi răspundeţi la cerinţe.

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Exemplifi caţi prin patru expresii 
(locuţiuni) polisemantismul verbului 
a cădea (1p).

 ■ producere de text scris;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care şi exemplifi care.

Vizează cunoştinţele despre sensul 
cuvintelor.
Exerciţiu foarte bun (mai ales 
independent, pentru că aici nu vizează 
neapărat comprehensiunea textului 
dat). Presupune activarea unor 
cunoştinţe în context creativ, mizând 
pe nuanţe semantice şi pe capacitatea 
de a le diferenţia în locuţiuni şi expresii 
idiomatice.

2. Găsiţi antonime (fără prefi xe 
negative) pentru adevăr, întreg, etern, 
sufl et (1p).

 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care.

Vizează cunoştinţele referitoare la 
clasele de cuvinte şi la îmbogăţirea 
vocabularului.
Tot un exerciţiu fără raportare directă 
la comprehensiunea textului dat, dar, 
luat independent, cu aport benefi c 
pentru evaluarea înţelegerii de text şi 
a capacităţii de a propune  unităţi de 
tip antonimic prin problematizare, 
şi nu prin construcţie lexicală de tip 
morfematic (foarte bună precizarea – 
fără prefi xe negative).

3.  Transcrieţi din text cinci elemente 
(cuvinte, expresii) care se referă la 
noţiunea de timp (2p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care, recunoaştere.

Vizează capacitatea de identifi care a 
elementelor defi nitorii din poezie.
Exerciţiu bun pentru verifi carea 
punctuală a receptării textului literar. 
Utilitatea exerciţiului ar putea creşte 
dacă s-ar solicita şi folosirea cuvintelor 
respective sau expresii în propoziţii 
proprii.
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4. Alcătuiţi un eseu de 1-2 pagini în 
care să prezentaţi tema, motivele şi 
ideea poeziei. În alcătuirea eseului, 
veţi avea în vedere, printre altele: 

 ■ ipostaza/ipostazele eului liric
 ■ structura de imagini a poeziei
 ■ tipul de lirism (refl exiv, obiectiv, 

descriptiv etc.) (5p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de text scris despre 

textul literar/literatură;
 ■ de interpretare, de creativitate.

Vizează capacitatea de a identifi ca 
şi de a interpreta mesajul poetului şi 
modul în care acesta este transmis.
Exerciţiu relativ bun pentru evaluarea 
receptării de text literar, precizând 
punctual itemii ce se vor verifi caţi. 
Formularea celui de-al doilea item – 
„structura de imagini a poeziei” - este 
ambiguă, putând acoperi mai multe 
realităţi şi devenind, în consecinţă, 
difi cil de prezentat.

2. Fragment din Pădureanca, de Ioan Slavici – incipitul nuvelei.

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Comentaţi, în aproximativ 10 
rânduri, utilizarea, în primul alineat, 
a formelor verbale de persoana a doua 
şi a treia, determinând consecinţele 
folosirii lor în planul perspectivei şi 
al vocii narative.  (1p)

 ■ receptarea textului scris;
 ■ producere de text scris despre 

textul literar/literatură;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care şi interpretare.

Vizează cunoştinţele de limbă şi 
identifi carea sensului lor în textul 
literar.
Efi cient, recomandabil şi la nivelul 
formulării clare şi precise a cerinţei, 
şi la nivelul cunoştinţelor şi al  
competenţelor evaluate.

2. Determinaţi, în aproximativ 5 
rânduri, concepţia despre lume şi 
viaţă a autorului, aşa cum reiese din 
acelaşi alineat. (1p)

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de text scris despre 

textul literar/literatură;
 ■ de identifi care;
 ■ de problematizare.

Vizează comprehensiunea textului.
Exerciţiu interesant prin provocarea la 
care îl supune pe elev de a concentra 
ideea (ce ar putea fi  subiectul unui 
eseu, dezvoltat pe un spaţiu mult mai 
larg) în doar cinci rânduri.

3. Arătaţi, în aproximativ 10 rânduri, 
în ce măsură fragmentul este un 
incipit specifi c prozei realiste.  (1p)

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de text argumentativ;
 ■ literatură;
 ■ de identifi care;
 ■ de argumentare.

Vizează comprehensiunea şi 
cunoştinţele despre trăsăturile prozei 
realiste.
Efi cient, bine conceput, cerinţă precisă 
şi limită de spaţiu de dezvoltare 
pertinentă.

4. Determinaţi şi comentaţi, în 10-
15 rânduri, atitudinea personajului 
Busuioc faţă de ideea de destin.  (1p)

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de text literar; literatură;
 ■ de interpretare, de creativitate.

Vizează comprehensiunea şi 
exprimarea unei opinii proprii.
Un exerciţiu bun pentru evaluarea 
receptării textului literar şi al 
competenţei de producere de text 
analitic şi argumentativ.

5. Identifi caţi în text manifestări ale 
stilului indirect liber. (1p)

 ■ receptarea textului literar; 
 ■ limbă şi comunicare; 
 ■ de recunoaştere.

Vizează cunoştinţele despre 
comunicare.
Idee bună, dar nefi nalizată la nivelul 
cerinţei: ce presupune, concret, 
identifi carea, ce se aşteaptă de la 
elevi (subliniere, extragere din text, 
explicitare etc.)?

6. Alcătuiţi un text argumentativ 
de aproximativ 15 rânduri, în care, 
pornind de la fragmentul reprodus, 
să vă exprimaţi opinia în legătură 
cu observaţia următoare: „Claritatea 
fi ind ţinta pe care o urmăreşte 
mai adesea, Slavici va întrebuinţa 
de preferinţă cuvântul general, 
repetându-l de câte ori va fi  nevoie, 
chiar înlăuntrul aceloraşi fraze, fără 
să se lase stânjenit de ucigătoarea 
monotonie care rezultă.” (Tudor 
Vianu, Arta prozatorilor români, Ed. 
Albatros, Bucureşti, 1977)
(4p)

 ■ producere de text scris, 
argumentativ;

 ■ literatură;
 ■ de analiză;
 ■ de identifi care, selecţie şi 

exemplifi care.

Vizează capacitatea de elaborare şi 
redactare a unui eseu structurat, care 
să fi e conceput pe baza unor cerinţe 
date.
Exerciţiu bun şi solicitant, 
presupunând critica criticii, judecăţi 
de valoare susţinute cu argumente. 
Evaluează mai multe tipuri de 
cunoştinţe şi competenţe (receptare 
critică de text critic şi producere de 
text critic analitic şi argumentativ, 
analiză stilistică etc.).
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II. Limbă şi comunicare
1. Se dau următoarele texte: un articol din ziarul „Ziua”, Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a Centrului de Lingvistică computaţională al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Litere, un fragment din 
Amintiri din copilărie, de Ion Creangă, şi un fragment din O noapte furtunoasă, de I.L. Caragiale. 

Pentru unul din textele de mai sus, realizaţi un comentariu din care să reiasă:

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Încadrarea textului într-unul 
din stilurile funcţionale ale limbii 
literare sau într-o varietate a limbii 
naţionale (1p).

 ■ receptarea textului scris;
 ■ producere de text scris;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care.

Vizează cunoştinţele despre stilurile 
funcţionale.
Recomandabil şi efi cient, presupune 
activare şi evaluare simultană de 
cunoştinţe şi competenţe. Prin 
posibilitatea selecţiei personale a 
exemplului de lucru, elevii sunt 
responsabilizaţi, fi ind puşi în situaţia 
de a alege şi problematiza, trecând, 
astfel, ca primă condiţie de lucru,  
printr-o etapă iniţială de autoevaluare 
comparativă a propriilor cunoştinţe şi 
competenţe.

2. Conţinutul său (2p).  ■ receptarea textului scris;
 ■ producere de text scris;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de exemplifi care.

Vizează comprehensiunea textului 
şi capacitatea de a reda, implicit 
interpretativ, un conţinut.
Util, efi cient, nepretenţios, rapid 
evaluabil.

3. Particularităţile de limbă care 
justifi că încadrarea (1p + 1p din 
ofi ciu).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de text scris 

argumentativ;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care.

Vizează cunoştinţele de limbă şi 
capacitatea de exprimare a opiniei.
Exerciţiu care vine în completarea 
primului exerciţiu, în fapt, superfl uu, 
pentru că dublează explicit cerinţe 
implicite de la punctul 1, care au fost 
deja evaluate şi notate.

2. Se dau următoarele texte poetice: Lucian Blaga, Boală, N. Crainic, Odihnă, Al. O. Teodoreanu, Cântecele 
VII, VIII, Al. O. Teodoreanu, Cântecele V.

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Faceţi analiza unuia dintre texte. 
(2p pentru identifi carea mărcilor 
eului liric, 2p pentru descrierea 
conţinutului sufl etesc, 1p pentru 
identifi carea mijloacelor de exprimare 
a conţinutului)

 ■ receptarea textului  literar scris;
 ■ producere de text scris despre 

textul literar/ literatură;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de analiză.

Vizează comprehensiunea şi 
capacitatea de analiză a unui text 
literar dat.
Statut destul de straniu al acestui 
exerciţiu, plasat la secţiunea de limbă 
şi comunicare, propunând analiza 
unui text literar, fără să precizeze 
ce fel de analiză (literară, stilistică, 
ori sintactică, morfologică etc.) se 
aşteaptă. Complet nerecomandabil 
acest tip de amalgamare.

  de remarcat mai ales organizarea exerciţiilor pe două domenii distincte – Literatură şi Limbă şi comunicare.
  deşi dispune exerciţiile în două secvenţe distincte – Literatură şi Limbă şi comunicare, întâlnim, la nivelul concepţiei şi 

al formulării exerciţiilor, suprapuneri de  cerinţe şi domenii.
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Evaluare semestrială 2

I. Literatură
1. George Bacovia, Sonet
Citiţi cu atenţie următorul text şi răspundeţi la cerinţe:

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Tema poeziei este:
a. toamna
b. singurătatea
c. oraşul
(1p)

 ■ receptarea textului scris;
 ■ literar;
 ■ de identifi care.

Vizează comprehensiunea textului 
literar.
Exerciţiu cu alegere multiplă: bun, 
efi cient, numai dacă se urmăreşte 
verifi carea rapidă a înţelegerii textului. 
Altfel, poate fi  extrem de reductiv 
pentru receptarea textului literar. 
Tipul de item nu se potriveşte foarte 
bine cu conţinutul său, dat fi ind că 
răspunsul poate fi  interpretativ. Este 
un tip de item care vizează, de regulă, 
informaţii mai precise, unde răspunsul 
corect, de obicei unul singur, nu este 
discutabil. 

2. Seria în care toate elementele sunt 
motive poetice prezente în text este:
a. noaptea, ploaia, beţia.
b. cârciuma, tăcerea, moartea.
c. boala, lumina, mahalaua. 
(1p)

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ literatură (teorie literară);
 ■ de identifi care/recunoaştere;
 ■ de exemplifi care;
 ■ de grupare.

Vizează comprehensiunea textului  
poetic.
Cerinţa poate fi  interpretată diferit, 
ceea ce face ca notarea să fi e relativă, 
element ce trebuie eliminat din orice 
tip de evaluare cu barem precis 
punctat.

3. Cel mai potrivit element care 
sugerează ideea că apa este un agent 
al degradării este:
a. „crâşma umedă”.
b. „noapte udă”.
c. ”ziduri în dărâmare”.
(1p)

 ■ receptarea textului literar scris; 
 ■ literatură;
 ■ de identifi care.

Vizează comprehensiunea şi 
capacitatea de identifi care şi corelare a 
elementelor din textul dat.
Aceeaşi observaţie ca şi la exerciţiul 1.

4. Expresia „topit de băutură” se 
referă la conceptul simbolist:
a. spleen.
b. corespondenţe.
c. paradisuri artifi ciale.
(1p)

 ■ receptarea textului literar scris/
literatură;

 ■ de interpretare.

Vizează efectele artistice şi cunoştinţele 
despre conceptele simboliste.
Extrem de reductivă interpretarea, 
nerecomandabil.

5. Parigmenonul este un tip de 
repetiţie care constă în reluarea unor 
părţi de vorbire diferite cu aceeaşi 
rădăcină; această fi gură de stil poate 
fi  recunoscută în:
a. „tuşind o tuse-n sec”.
b. „şi cad, recad”.
c. „mai neagră noaptea pare”.
(1p)

 ■ receptarea textului literar scris; 
literatură;

 ■ de identifi care.

Vizează recunoaşterea fi gurilor de stil.
Exerciţiu de tipul întrebărilor din 
Pedagog de şcoală nouă. În concepţia 
propunătorilor, ar presupune, 
probabil, problematizare şi interpretare 
care să susţină identifi carea corectă, 
dar, pornind de la o defi niţie într-un 
exerciţiu de evaluare sumativă, nu 
pare că se mai încadrează în tiparele 
logice ale acesteia.

6. Folosirea verbelor la persoana a 
doua (primele două strofe) sugerează:
a. prezenţa unui interlocutor.
b. întărirea impresiei prin implicarea 
cititorului în discurs.
c. în asociere cu timpul prezent 
şi persoana a treia, obiectivarea 
impresiei.
(1p)

 ■ receptarea textului literar scris; 
literatură;

 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care. 

Vizează recunoaşterea rolului 
semantic şi stilistic al verbelor în textul 
dat.
Aceeaşi observaţie ca la exerciţiul 1.
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7. Prezenţa liniilor de pauză 
sugerează:
a. spontaneitatea şi discontinuitatea 
(aparentă) a impresiilor consemnate.
b. sentimentul de zădărnicie.
c. starea de confuzie a eului liric.
(1p)

 ■ receptarea textului literar/
literatură;

 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care.

Vizează comprehensiunea şi 
cunoştinţele despre rolul semnelor de 
punctuaţie în text. 
Din nou, răspunsurile pot acoperi 
sensuri încrucişate, relative, subiective. 
Nerecomandabil, cu acest conţinut.

8. Comparând imaginile din catrene 
cu cele din terţine, se poate spune 
că ele se dispun, în ordine, pe 
coordonatele: 
a. concret şi abstract.
b. material şi spiritual.
c. lumea şi poetul.  
(1p)

 ■ receptarea textului literar/ 
literatură;

 ■ de identifi care şi comparaţie.

Vizează comprehensiunea şi 
capacitatea de a aşeza imaginile din 
text pe paliere/coordonate date.
Variantele de răspuns din categorii 
diferite dau sentimentul de realităţi 
paralele, schizoide: complet 
nerecomandabil.

9. Imaginile din ultima strofă 
sugerează:
a. nepăsarea.
b. oboseala.
c. zădărnicia.
(1p)

 ■ receptarea textului literar/ 
literatură;

 ■ de identifi care.

Vizează comprehensiunea.
Valabil dacă pot fi  selectate mai multe 
răspunsuri. Interpretarea rămâne, 
oricum, subiectivă. 

2. Fragment din Jocurile Daniei, de Anton Holban – fi nalul romanului.
Citiţi cu atenţie următorul text şi răspundeţi la cerinţe:

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Determinaţi, în 10-15 rânduri, 
concordanţa sau neconcordanţa dintre 
conţinutul începutului fragmentului 
(seria de interogaţii) şi conţinutul 
replicii rostite la telefon (1p).

 ■ receptarea textului scris;
 ■ producere de text scris despre textul 

literar; literatură;
 ■ de identifi care şi exemplifi care.

Vizează menţinerea echivalenţei 
informative.
Recomandabil, cu rezerve faţă de 
limitele de spaţiu pentru rezolvarea 
cerinţei, care pare supraevaluată.

2. Arătaţi, în 10-15 rânduri, în ce 
măsură recunoaşteţi în acest fragment 
fl uxul conştiinţei, tehnică specifi că 
romanului subiectiv (2p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de text literar/literatură;
 ■ de identifi care.

Vizează comprehensiunea şi 
cunoştinţele despre tehnicile specifi ce 
romanului subiectiv.
Recomandabil, presupune 
problematizare, analiză, argumentare 
şi capacitate de exprimare în scris a 
punctelor de vedere personale.

3.  Demonstraţi,  în 10-15 rânduri, 
caracterul deschis al fi nalului 
romanului (2p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de text scris, argumentativ, 

despre textul literar/literatură;
 ■ de identifi care şi argumentare.

Vizează comprehensiunea şi capacitatea 
de interpretare.
Recomandabil pentru acelaşi tip de 
motivaţie ca şi exerciţiul anterior. Poate 
ar fi  fost mai util să nu se dubleze 
competenţele evaluate.

4. Prezentaţi în aproximativ 20 de 
rânduri relaţia dintre personajul 
narator şi Dania, aşa cum reiese din 
fragmentul reprodus. Determinaţi 
trăirile personajului narator (3p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de text literar/literatură;
 ■ de interpretare.

Vizează identifi carea relaţiilor ce se 
stabilesc între personaje.
Util, complex, efi cient, adaugă noi 
elemente spre evaluare (identifi carea 
elementelor de analiză psihologică).

5. Comentaţi în aproximativ 10 rânduri 
următoarea observaţie: „Ultima pagină 
a romanului e datată 17 decembrie 1936. 
La 15 ianuarie 1937, Anton Holban 
trece în lumea cealaltă. Jocurile Daniei 
a fost să-i fi e cântecul de lebădă, iar 
personajul feminin al romanului, 
menit să rămână „logodnică de-a 
pururi” a celui masculin, era masca 
fascinant amăgitoare a miresei de 
„dincolo”, cu care urma să se cunune 
Anton Holban însuşi” (Dumitru 
Micu, În căutarea autenticităţii, II, Ed. 
Minerva, Bucureşti, 1994) (2p).

 ■ receptarea textului literar scris;
 ■ producere de text scris/literatură;
 ■ de interpretare.

Vizează capacitatea de interpretare.
Acelaşi comentariu ca la exerciţiul A 
3.1.1. 2.6: Exerciţiu bun şi solicitant, 
presupunând critica criticii, judecăţi 
de valoare susţinute cu argumente, 
evaluează mai multe tipuri de 
cunoştinţe şi competenţe (receptare 
critică de text critic şi producere de text 
critic analitic şi argumentativ, analiză 
stilistică etc.). Mai mult chiar, textul 
critic, pregnant metaforic şi eseizant 
solicită, o dată în plus, capacitatea de 
receptare şi interpretare a elevilor, 
inducându-le un anumit stil în analiză.
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II. Limbă şi comunicare
1. Se dau fragmente din: I.L. Caragiale, Telegrame, şi I.L. Caragiale, O noapte furtunoasă. 

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Realizaţi comentariul unuia din 
mesajele de mai jos având în vedere 
următoarele:
a. cine este emiţătorul şi cine este 
receptorul (2p)
b. care este conţinutul mesajului (2p)
c. ce stil funcţional sau varietate de 
limbă este potrivită cu situaţia de 
comunicare respectivă (3p)
d. de ce mesajele nu sunt adecvate 
stilistico-funcţional (2p).

 ■ receptarea textului scris;
 ■ producere de text scris despre textul 

dat;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care.

Vizează: menţinerea echivalenţei 
informative, cunoştinţele de limbă şi 
recunoaşterea stilurilor funcţionale.
Exerciţiu foarte bun, exploatare 
excelentă a unui text literar pentru 
elemente de limbă şi comunicare.

2. a) Deşi în cazul Stănculescu este o culpă a justiţiei, ea nu poate fi  imputată nimănui.
    b) Luna Curăţeniei a început acum câţiva ani şi sper să continue şi după ce nu voi mai fi  la Primărie.
    c) În acest an dramatic pentru România să ne lase să continuăm ceea ce avem de început.
    d) Nu am avut niciodată apucătura de a mă comporta altfel decât atunci când nu eram ministru.
    e) La prima întâlnire cu Ion Dincă – fi indcă la cuplul dictatorial nu am avut niciodată audienţe – am 

avut o opoziţie fermă, fi ind pus în situaţia de a ceda.

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Mesajele de mai sus prezintă 
defi cienţe din punctul de vedere al 
calităţilor stilului (claritate, precizie 
etc.). Identifi caţi defi cienţele şi 
reformulaţi mesajele, astfel încât 
defi cienţele de stil să dispară. (2p 
pentru rezolvarea fi ecărui text)

 ■ receptarea textului scris;
 ■ producere de text scris despre textul 

literar;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care.

Vizează adaptarea la o nouă situaţie de 
comunicare, recunoaşterea calităţilor 
stilului şi abaterea de la normă.
Exerciţiu efi cient, problematizant, 
verifi că itemi precis identifi cabili şi de 
notat prin barem.

3. Se dau fragmente din I.L. Caragiale: Proces-verbal, O scrisoare pierdută şi Justiţie.

Exerciţiul Competenţe vizate/ Domeniul/Tipul 
exerciţiului Observaţii şi sugestii pentru RLNM

1. Comentaţi unul din fragmentele 
de mai jos, precizând apartenenţa 
stilistico-funcţională a mesajelor, 
gradul de adecvare la situaţia de 
comunicare în care sunt folosite şi 
caracteristicile lor de stil. Rescrieţi 
fragmentele, astfel încât exprimarea să 
îndeplinească toate calităţile stilului.  
(2p pentru fi ecare din primele trei 
cerinţe, 3p pentru ultima cerinţă
+1p din ofi ciu)

 ■ receptarea textului scris;
 ■ producere de text literar/literatură;
 ■ limbă şi comunicare;
 ■ de identifi care şi rescriere.

Vizează cunoştinţele de limbă şi 
comunicare, adaptarea la situaţia 
de comunicare dată şi verifi carea 
cunoştinţelor despre stilurile 
funcţionale.
Exerciţiu bun, care exploatează efi cient 
un text literar pentru a evalua elemente 
de limbă şi comunicare. Un benefi ciu în 
plus: posibilitatea de a alege textul de 
lucru.

2.4.2. Evaluarea formativă

Concepută, organic, în continuitate faţă de programele anterioare de limba şi literatura română, 
programa pentru clasa a XI-a identifi că drept element ce asigură această continuitate „paradigma comunicativ-
funcţională a disciplinei […] [ce] presupune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al literaturii, în vederea 
consolidării competenţelor de comunicare orală şi scrisă şi a deprinderilor de lectură [s.n.] (capacitatea de a înţelege 
şi interpreta textele, de a fi  un cititor competent şi autonom, capacitatea de a înţelege dintr-o perspectivă 
personală viziunea despre lume, despre condiţia umană sau despre artă exprimată în textele studiate)”. 
Din punctul de vedere, al studiului integrat al limbii, al comunicării şi al literaturii, evaluarea competenţelor şi 
cunoştinţelor se face, în fi ecare dintre manuale, în majoritatea cazurilor, pornind de la textul literar, analizat, 
mai întâi, din perspectivă literară şi exploatat, apoi, ca pretext sau câmp de lucru pentru noţiuni de comunicare, 
de limbă şi vocabular (Corint, Art, Humanitas). 

Exerciţiile de evaluare se structurează, în consecinţă, pe aceleaşi domenii de conţinut ca în clasele din 
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ciclul inferior al liceului – Literatură şi Limbă şi comunicare. 
Mai mult chiar, manualul de la Humanitas organizează predarea şi evaluarea pe trei componente: 

Literatură, Limbă română, Comunicare. Dincolo de evidenţierea selecţiei extrem de inspirate de texte propuse 
spre studiere (poate cea mai frumoasă, mai plastică şi mai reprezentativă selecţie pentru literatura română 
realizată în manualele de clasa a XI-a), avem însă o rezervă faţă de formularea exerciţiilor de evaluare 
formativă propuse în acest manual, unde este încurajată hermeneutica de text, analizele mizând pe detalii 
de fi neţe (mai ales, probabil, pentru elevii cu pregătire peste medie), pierzându-se, uneori, perspectiva 
ansamblului şi funcţionalitatea obiectivelor vizate (ca şi adecvarea la elevii de nivel mediu) sau itemii precişi 
propuşi de programa şcolară şi evaluaţi de Programa de Bacalaureat. De nerecomandat sunt şi întrebările fără 
miză exactă (de exemplu: „Textul vi se pare difi cil?” (2008: 20), „Cât de accesibil vi se pare textul?” (2008: 
21), care predispun la un răspuns închis sau predeterminat), aglomerarea de informaţii (care prevalează net 
asupra producerii de competenţe, transformând manualul într-o mică enciclopedie de informaţii şi cunoştinţe 
generale care formează şi evaluează insufi cient competenţele). Tocmai de aceea, manualul poate deveni, 
practic, foarte difi cil de utilizat la clasele cu predare a limbii române ca limbă nematernă, unde miza esenţială 
este tocmai aceea de formare de competenţe şi capacităţi care să poată activa informaţiile şi cunoştinţele.

Din punctul de vedere al manierei de organizare a exerciţiilor de evaluare formativă, considerăm foarte 
inspirată formula propusă în manualul publicat la editura All (2006), unde, dincolo de propunerile utile şi 
de Curriculum diferenţiat (punctat şi în manualele de la Humanitas, Art, Corint), competenţa de receptare de 
text literar se evaluează, distinct, din două perspective: una de hermeneutică literară (lectura-înţelegerea textului) 
şi una lingvistică şi comunicaţională, la care se adaugă al treilea domeniu distinct – Limbă şi comunicare. Din 
punctul de vedere al aplicării acestui tip de evaluare însă, manualul propune, reductiv şi repetitiv, acelaşi tip 
de exerciţii (de alegere, alegere multiplă sau de identifi care şi explicitare) raportate exclusiv la înţelegerea textului, 
fără a verifi ca - decât prea rar - asimilarea informaţiei şi capacitatea de a o evalua şi prin producere de text 
(analitic, argumentativ etc.).

Având în vedere toate reperele enumerate, propunem, în continuare, o listă de tipuri de exerciţii ce pot 
fi  exploatate în procesul de evaluare formativă, valorizând elementele pozitive şi negative din perspectiva 
predării şi evaluării limbii române ca limbă nematernă. Pentru a fi  şi mai funcţională prezentarea lor, le vom 
organiza în funcţie de cele patru competenţe vizate, la care vom adăuga un set de exerciţii de gramatică.

2.4.2.1. Exerciţii de evaluare a capacităţii de receptare a mesajului oral (ascultarea)

Deşi Programa şcolară notează la Competenţe specifi ce şi conţinuturi asociate acestora, la 
capitolul 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare, 1.1. 
Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea mesajelor orale şi scrise (2006: 5), iar Programa de 

Bacalaureat impune, la II. Competenţe de evaluat, subpunctul 1.4. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui 
mesaj transmis prin diferite tipuri de mesaje orale sau scrise, detaliind, la Conţinuturi asociate, „mesaje din domeniul 
audio-vizualului” şi „reacţiile receptorului: cititor, ascultător”, niciunul dintre manuale nu propune exerciţii de 
ascultare (2011: 3), care să vizeze evaluarea comprehensiunii unui text oral (de tip înregistrare audio sau audio-
video), deşi s-ar fi  putut exploata înregistrări audio ale unor poezii/fragmente dramatizate/teatru radiofonic 
sau înregistrări televizate (teatru, fi lm, documentar, reportaj etc). 

Doar manualul editat de Corint propune realizarea unui Proiect pornind de la vizionarea piesei Apus 
de soare, dar care, prin cerinţă – „organizaţi apoi o discuţie despre convenţia literară a idealizării, care poate 
transforma o persoană reală într-un personaj” (C 2006: 27), vizează o chestiune de ordin general, ce poate fi  
rezolvată la fel de bine şi fără vizionarea piesei, care devine, astfel, în context, absolut superfl uă pentru miza 
exerciţiului. 

Mai mult chiar, deşi toate manualele dezvoltă, la secţiunea de Limbă şi comunicare, noţiuni de Fonetică, 
ce ar presupune, în mod logic şi indispensabil, exerciţii care să evalueze, prin intermediul ascultării unor 
înregistrări sau, măcar, a rostirii cu voce tare, buna însuşire a regulilor de pronunţie (diferenţieri hiat – diftong, 
triftong, accentuare corectă, valori stilistice ale fenomenelor lingvistice), toate tipurile de exerciţii propuse 
evaluează, în scris, doar receptarea textului scris.

2.4.2.2. Receptarea textului scris

a. Exerciţii de identifi care, precizare şi explicitare:
1. Precizaţi ce rol are titlul poeziei Trecut-au anii în raport cu tema (ALL 2006, ex. 3: 125).
2. II. Precizaţi rolul timpului verbal în exprimarea contrastului trecut-prezent. Cu ce timp verbal se asociază evocarea 
trecutului? Ce timp verbal e utilizat pentru referirea la prezent (ALL 2006, ex. 2 II: 126)?
3. Pe parcursul poeziei, „eu” devine „noi”. Identifi caţi versurile în care se petrece această transformare şi explicaţi-o 
(ALL 2006, ex. 4: 120).
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 ■ dezvoltă competenţa elevilor de a corela, de a găsi conexiuni de sens ale segmentului  cu întregul; 
 ■ exerciţiile de acest tip au în vedere dezvoltarea capacităţii de sesizare, dar şi de explicitare a structurilor gramaticale 

ce alcătuiesc scheletul textului literar, precum şi de marcare a rolului lor în „închegarea” textului literar.  

b. Exerciţii de identifi care:
1. Indicaţi câteva din imaginile artistice care confi gurează trecutul în poezie (ALL 2006, ex. 7: 125).
2. Precizaţi formele de imperativ pozitiv şi negativ ale verbelor: a face, a duce, a fi , a zice (ALL 2006, ex. 4: 127).
3. Determinaţi lucrurile ciudate din episodul jefuirii preotului Iancu (ALL 2006, ex. 2: 162).

 ■ scopul exerciţiilor de identifi care, precizare, determinare este acela de a-l antrena pe elev să selecteze  informaţia 
dorită de restul informaţiilor. Prin natura sarcinii, ele au caracter punctual, concret.

 ■ formularea „precizaţi” din exerciţiul al doilea lasă loc de interpretări, iar construcţia din exerciţiul al treilea, „lucrurile 
ciudate”, de  asemenea, presupune  implicarea a prea  mult subiectivism, nefi ind potrivită pentru acest gen de exerciţii.

c. Exerciţii de alegere şi explicitare:
1. Alegeţi varianta corectă. Acolo unde este cazul precizaţi că sunt variante literare libere: eu continuu-eu continui; el 
a creat-el a creeat; ea să aibă-ea să aibe;  eu absolv-eu absolvesc; eu vream-eu voiam-eu vroiam (ALL 2006, ex.1: 127).
2. Să se aleagă infi nitivul corect al următoarelor verbe: a încăpea-a încape; a tace-a tăcea; a face-a făcea; a place-a plăcea; 
a dispare-a dispărea; a cade-a cădea (ALL 2006, ex. 3: 127).

 ■ este un model bun de verifi care a cunoştinţelor şi a capacităţilor lingvistice ale elevilor

 ■ exerciţiile nu sunt însoţite de modele de rezolvare

d. Exerciţii de alegere multiplă:
1. Alegeţi răspunsul considerat corect. Tema poeziei este:

a. trecerea timpului.
b. meditaţia fi losofi că pe marginea trecerii timpului.
c. sentimentul de melancolie pe care îl produce trecerea timpului (ALL 2006, ex. 2: 125).

2. Alegeţi răspunsul considerat corect. Poezia Trecut-au anii... îşi exprimă conţinutul elegiac, folosindu-se de convenţia:
a. monologului.
b. dialogului (ALL 2006, ex. 0: 126).

 ■ prezintă un mod efi cient şi rapid de verifi care a cunoştinţelor;
 ■ dezvoltă capacitatea de selectare, identifi care a informaţiilor potrivite/corecte într-un anumit context;
 ■ presupun cunoştinţe solide, riguroase.

 ■ nu necesită efort din partea elevului în a formula un răspuns amplu, în a dovedi că informaţiile asimilate au fost 
trecute prin fi ltrul propriu.

e. Exerciţii de corectare a greşelilor:
1. Corectaţi acolo unde este cazul scrierea următoarelor cuvinte compuse: Vatra-Dornei, Predealul Sărari, Filipeştii de 
Pădure, Bolintin-vale, Baia-de-Aramă, Lacul roşu, Moara Vlăsiei (ALL 2006, ex. 1: 139).
2. Corectaţi, acolo unde este cazul, scrierea următoarelor locuţiuni:

A făcut-o cu bună ştiinţă.
Odată cu vântul a încetat şi ploaia.
A terminat liceul cu chiu cu vai.
Să nu uiţi, Doamne-fereşte, aragazul deschis! (ALL 2006, ex. 2: 139).

 ■ este un format efi cient;
 ■ oferă posibilitatea unei evaluări cât mai precise a cunoştinţelor lingvistice.

f. Exerciţii de corectare şi exemplifi care:
1. Corectaţi enunţurile de mai jos:
- Noi astăzi am avut de scris două exerciţii.
- Nu e sufi cient ca să vrei, trebuie ca să poţi.
- Nu se merită să te superi!
- Voi trebuieşte să plecaţi mâine (Corint 2006, ex. 12: 89).

 ■ verifi că atât cunoştinţe de ordin lingvistic, cât şi competenţe de ordin cognitiv.
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g. Exerciţii de ordonare:
1. Aşezaţi în ordine descrescătoare următoarele valori pe care le mai au, pentru cititorul contemporan, cronicile istorice: 
documentară, polemică, literară, patriotică, educativă, moralizatoare. Stabiliţi ierarhia clasei, numărând valorile situate 
pe locul I (Corint 2006, ex. 1: 31).
2. Nuvela începe cu informaţia că o ceată de tâlhari, care teroriza ţinutul Podenilor, a fost în sfârşit prinsă.
- Identifi caţi evenimentele până în momentul în care preotul Iancu îi mărturiseşte fratelui său că este căpetenia tâlharilor.
- Determinaţi ordinea evenimentelor, aşa cum s-ar fi  petrecut în realitate (ALL 2006, ex. 1: 162).

 ■ exerciţiile sunt extrem de utile, deoarece verifi că abilitatea de analiză, selecţie, prelucrare a informaţiilor avute de 
elevi, informaţii/cunoştinţe care trebuie selectate şi valorifi cate într-o anumită direcţie;

 ■ stabilirea cronologiei faptelor presupune precizie, fapt care duce la memorare şi la fi xarea de durată a cunoştinţelor.

 ■ nu este precizat elementul (cronologic) iniţial, de la care să pornească ierarhia.

h. Exerciţii de grupare:
1. Lucraţi în grupuri de patru elevi. Jumătate dintre grupuri vor găsi în text trăsăturile pozitive ale voievodului şi 
jumătate, pe cele negative. Faceţi apoi un inventar al acestora (Corint 2006, ex. 5: 27).
2. Grupaţi personajele din roman în principale şi secundare (Corint 2006, ex. 51: 193).
3. Structura confl ictuală a subiectului nuvelei se întemeiază pe două contradicţii: aparenţă – esenţă şi certitudine – 
îndoială. 
- Repartizaţi cele două confl icte în funcţie de personaje.
- Determinaţi natura celor două confl icte, alegând variantele potrivite: exterior, interior, moral, psihologic, social, politic, 
etnic, religios (ALL 2006, ex. 4: 165).

 ■ acest tip de exerciţiu permite o bună fi xare a cunoştinţelor, putând fi  folosit în aproape orice fel de evaluare;
 ■ exerciţiul unu implică munca în grupe, mod de lucru antrenant, solicitant, dar plăcut şi apreciat de elevi (se dezvoltă 

spiritul de echipă);
 ■ natura sarcinii de lucru, formularea ei generează întrebări de tip „problemă”, fapt antrenant pentru toate procesele 

cognitiv–afective;
 ■ este un mod efi cient de verifi care a cunoştinţelor;
 ■ presupune răspunsuri ample, elaborate.

 ■ implică un oarecare subiectivism care poate devia traiectoria răspunsului primit faţă de cel aşteptat.

i. Exerciţii de completare:
1. Completaţi următoarele enunţuri cu indicaţia normativă corectă:
a. Pluralul substantivului hippy este...
b. Forma de indicativ, prezent, persoana I, singular a verbului a continua este...
c. Pentru verbul a absolvi, cu sensul de a termina o formă de învăţământ, conjugarea la indicativ prezent este următoarea...
d. Singularul substantivului sandale este...

 ■ exerciţiile de genul acesta sunt potrivite studiului limbii, inclusiv a limbii române ca limbă nematernă.

2.4.2.3. Exerciţii de gramatică

a. Exerciţii de grupare a cuvintelor în categorii:
1. Lucraţi în grupuri de trei elevi. Găsiţi în versurile următoare (Octavian Goga, Noi), cu ajutorul unui dicţionar, 
cuvintele necesare completării în caiete a tabelului de mai jos.

 ■ cuvinte de origine latină;
 ■ cuvinte din fondul autohton;
 ■ cuvinte de origine slavă. 

 ■ exerciţii potrivite studiului limbii, vizând nivelul de comprehensiune, analiză, sinteză.

 ■ exerciţiile nu benefi ciază de exemple;
 ■ există riscul unor confuzii, din cauză că se operează relativ puţin cu acest gen de cuvinte, iar între unele există 

similitudini formale sau de natură fonetică.
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b. Exerciţii de construcţie/formulare:
1. Construiţi enunţuri cu patru sensuri diferite ale cuvântului polisemantic foc, indicând-le pe fi ecare.
2. Construiţi enunţuri cu următoarele cuvinte compuse: altădată/altă dată, de alt fel/de altfel. 
3. Construiţi enunţuri în care să evidenţiaţi polisemantismul cuvântului vreme.

 ■ exerciţiile sunt potrivite studiului limbii;
 ■ antrenează capacitatea de analiză, sinteză, generalizare, dar şi capacităţi de ordin creativ.

 ■ poate necesita o explicaţie suplimentară din partea profesorului.

c. Exerciţii de analiză morfosintactică:
1. Analizaţi verbele din primul alineat al nuvelei Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi, de la pagina 61 din 
manual.

 ■ prin natura lor, permit o aprofundare a studiului limbii

2.4.2.4. Producere de text scris

a. Exerciţii de comentare şi analiză
1. Exprimaţi-vă opinia, într-un text argumentativ de 15-20 rânduri, despre următoarea afi rmaţie a lui George Călinescu: 
„Clasicism - Romantism sunt două tipuri ideale, inexistente practic, în stare genuină, reperabile numai la analiză retortă 
” (ALL 2006, ex. 15: 117).
2. Comentaţi următorul text, evidenţiind elementele specifi ce umanismului cronicarilor: „ Aşijderea şi limba noastră 
den multe limbi iaste adunată şi ni-i mestecat graiul nostru cu a vecinilor de prinprejur, măcar că de la Râm ne tragem şi 
cu a lor cuvinte ni-s amestecate [...] De la râmleni, ce le zicem latini: pâine ei zic panis; carne, ei zic caro; găină ei zic galina; 
muiarea ei zic mulier; fămeia, femina; părinte, pater; al nostru, noster; şi altele multe den limba latinească, că de ne-am socoti 
pre amaruntul, toate cuvintele le-am înţelege. Aşijderea şi de la frânci:  noi zicem cal, ei zic caval; de la greci: strafi de, ei 
zic stafi da; de la leşi: prag, ei zic prog; de la turci: m-am căsătorit; de la sârbi: cracatiţă, şi altele multe ca acestea den toate 
limbile...” (ALL 2006, ex. 5: 35).
3. Exprimaţi-vă opinia despre afi rmaţia maioresciană că „ poezia este un produs de  lux  al vieţii intelectuale” (Corint 
2006, ex. 5: 113).

 ■ exerciţii complexe, vizează nivelul cognitiv al analizei.

 ■ au un nivel de difi cultate prea mare pentru categoria avută în vedere de noi

b. Exerciţii de enumerare şi explicitare
1. Ce  factori au dus la reromanizarea şi relatinizarea limbii române în epoca modernă? (ALL 2006, ex. 22: 14)
2. Enumeraţi titlurile celor mai cunoscute ziare şi reviste contemporane, cu acoperire naţională sau regională, şi 
numiţi-i, dacă ştiţi, pe directorii sau pe redactorii acestora. Grupaţi aceste publicaţii în funcţie de orientarea lor: politică, 
economică, literară, ştiinţifi că, de divertisment etc. (Corint 2006, ex. 2: 54).

 ■ vizează capacitatea de identifi care a elementelor-cheie, elevii intră în contact cu presa scrisă şi cu orientările 
publicaţiilor; poate o variantă mai efi cientă şi mai profi tabilă pentru elevi ar fi  ca profesorul să aducă la clasă ziare şi 
reviste de diverse facturi, să le ceară elevilor să lucreze în grupuri, punându-le la îndemână diferite publicaţii şi să le dea 
o listă de elemente pe care să le identifi ce în respectivele ziare sau reviste; acestea pot fi , de asemenea, comparate din 
mai multe puncte de vedere, realizându-se inclusiv o ierarhie calitativă a acestora; pe lângă practica lingvistică efi cientă 
pe care exerciţiul, realizat în acest fel, ar putea-o provoca, ar putea apărea efectul „secundar” al educării elevilor în 
privinţa calităţii presei şi a alegerilor pe care ar fi  bine să le facă atunci când cumpără o publicaţie. 

c. Exerciţii de dezbatere
1. Cultura umanistă sau disciplinele umaniste au un rol fundamental atât în formarea culturii generale, cât şi în 
conturarea personalităţii. Organizaţi o dezbatere în care să puneţi în discuţie următoarea moţiune: Disciplinele umaniste 
şi-au pierdut importanţa în epoca actuală (Corint 2006, ex. 4: 34)?
2. În perspectiva integrării europene a României, putem afi rma că aceasta va putea desăvârşi proiectul iluminist al 
secolului al XVIII-lea? Organizaţi o dezbatere pe această temă (Corint 2006, ex. 4: 37)?

 ■ elevii sunt nevoiţi să adopte o atitudine care să fi e concordantă cu cerinţa dată, să cunoască etapele de construcţie a 
unui argument sau contraargument, să fi e coerenţi, concişi şi, nu în ultimul rând, să fi e capabili să-şi asume un rol dat. 
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d. Exerciţii de argumentare
1. Argumentaţi, în cel mult o jumătate de pagină, faptul că versurile lui Vasile Alecsandri, reproduse la exerciţiul 2, sunt 
un omagiu adus originii noastre latine.
       „Latina gintă e regină
         Între-ale lumei ginte mari;
         Lucind prin timpii seculari.
         Menirea ei tot înainte
         Măreţ îndreaptă paşii săi.
         Ea merge-n capul altei ginte
         Vărsând lumină-n urma ei.”
                         (Vasile Alecsandri, Cântecul gintei latine) (Corint 2006, ex. 3: 12)

 ■ dezvoltă capacitatea de gândire logică, de coerenţă în scriere; 
 ■ se pun în valoare cunoştinţele de limbă ale elevilor.

e. Exerciţii de descriere
1. Lucraţi în grupuri de patru elevi. Jumătate dintre grupe vor găsi în text trăsăturile pozitive ale voievodului şi jumătate, 
pe cele negative. Faceţi apoi un inventar al acestora (Corint 2006, ex. 5: 27).
2. Fragmentul de cronică reprodus face parte dintr-o scrisoare istorică. Găsiţi cel puţin două argumente pentru faptul 
că portretul realizat de Grigore Ureche reuşeşte să transforme persoana descrisă într-un personaj (Corint 2006, ex.1: 27).

 ■ vizează comprehensiunea, capacitatea de identifi care, dar şi de argumentare a unei opinii;
 ■ îi ajută să facă diferenţa între persoană şi personaj, clarifi cându-şi, astfel, anumite concepte.

f. Exerciţii de comparare
1. Realizaţi pe o coală o diagramă în care să prezentaţi asemănările şi deosebirile dintre Orient şi Occident, aşa cum apar 
în Balta-Albă. Alegeţi cele mai bune trei proiecte (Corint 2006, ex.1: 80).
2. Comparaţi textul lui Neagoe Basarab, „Acum, trupule şi sufl etul mieu, toată slava lumii aceştiia o am lăsat şi măreţele 
şi trufi ia noastră o am părăsit şi să răsipiră de la noi ca un fum, când îl loveşte un vânt mare şi cu ploae repede”, cu 
expresia pe care o ia motivul identifi cat în poemul Viaţa lumii de Miron Costin: „Fum şi umbră sunt toate, visuri şi 
părere” (Corint 2006, ex. 2: 34).

 ■ exerciţiile de comparare vizează capacităţile cognitive ale elevului, implicând, în acelaşi timp, şi alte procese, ca, de 
exemplu, comprehensiunea, capacitatea de selecţie, prelucrarea de informaţii etc.

 ■ subiectul numărul 2 are un grad ridicat de difi cultate pentru elevii/studenţii care nu sunt vorbitori nativi de limba 
română, nefamiliarizaţi cu asemenea texte.

g. Exerciţii de rescriere
1. Rescrieţi, conform normelor limbii române actuale, următorul enunţ: Roatele rosese drumul şi pământul de subt asfalt se 
lăsase (Corint 2006, ex. 2: 215).

 ■ exerciţiile de acest tip vizează comprehensiunea textului dat şi îl ajută pe elev să se familiarizeze cu limba română 
veche, dar şi să recunoască deosebirile dintre aceasta şi limba română actuală.

 ■ unui nevorbitor nativ de limba română îi va fi  destul de greu să înţeleagă enunţul; rostul acestui exerciţiu, pentru 
aceeaşi categorie de elevi, este destul de neclar; pentru aceştia, ar fi  mai importantă exersarea elementelor de limbă 
contemporană. 

h. Exerciţii de producere creativă de text
1. Descrieţi rolul pe care cadrul natural îl joacă în dezvăluirea sentimentelor avute de cei doi tineri (ALL 2006, ex. 7: 137).

 ■ elevilor le este oferită posibilitatea de a-şi exprima o părere proprie.

i. Exerciţii de înlocuire
1. Înlocuiţi neologismele marcate în enunţurile de mai jos cu termeni din fondul vechi al limbii.
a. Am făcut un voiaj într-un ţinut exotic, de unde ţi-am expediat două scrisori şi o carte poştală. 
b. M-a surprins opulenţa din vechiul hotel în care am fost cazaţi. 
c. Era straniu că nu puteam să ne formăm o opinie despre ţinut, fi indcă nu aveam un ghid care să ne arate locurile mai 
importante sau mai atractive (Corint 2006, ex. 4: 81).

 ■ exerciţiile verifi că mai degrabă bagajul lexical al elevilor, dar şi capacitatea lor de a adapta cuvintele cunoscute la 
contexte date.  
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 ■ există posibilitatea ca elevii aparţinând unei alte etnii decât cea română să nu reuşească să înţeleagă textul fără a se 
folosi de DEX.

2.4.2.5. Producere de text oral

a. Exerciţii de descriere
1. Realizaţi oral portretul fi zic al domnitorului, aşa cum reiese din  textul literar dat (Corint 2006, ex.5: 25).
2. Lucraţi în perechi. Citiţi Creanga de aur de Mihail Sadoveanu şi Zamolxe de Lucian Blaga. Redactaţi un eseu nestructurat 
de două-patru pagini despre felul în care apar strămoşii noştri în aceste opere literare. Prezentaţi lucrarea voastră la 
evaluarea de la sfârşitul unităţii de studiu (Corint 2006, ex. 6: 16).

 ■ dezvoltă competenţe de comunicare orală şi competenţe analitice specifi ce.

 ■ greşelile ce ţin de aspectele limbii pot fi  mai greu de sesizat, deci şi de evaluat, implicit de corectat.

b. Exerciţii de dezbatere
1. Organizaţi o dezbatere cu tema Latinitate şi dacism. Stabiliţi:

 ■ componenţa echipei afi rmatoare şi a celei negatoare;
 ■ persoana care va fi  moderator;
 ■ temele şi subtemele discuţiei;
 ■ timpul fi ecărei intervenţii (Corint 2006, ex. 7: 16).

2. Lucraţi în grupe de şase elevi. Discutaţi ce reprezintă pentru voi practicile religioase, prezentând oral concluziile 
grupei (Corint 2006, ex. 2: 18).

 ■ exerciţiile au un caracter antrenant, activ, dinamic, interactiv;
 ■ elevilor li se dezvoltă capacitatea de susţinere a unor teorii, a propriilor idei în faţa unui grup, abilitate extrem de 

importantă pentru prestaţiile în situaţiile comune de comunicare, din viaţa reală, dar şi în contextul unor examinări 
reale, ulterioare (se ştie că, în multe dintre aceste situaţii, elevii se găsesc complet nepregătiţi);

 ■ exerciţiul doi presupune crearea unui arc temporal, o problemă crezută „moartă” devine de actualitate; acest fapt 
suscită întrebări, antrenează imaginaţia.

 ■ nu pot fi  verifi cate aspecte ce ţin de producerea scrisă de text; cu toate acestea, exerciţiile orale sunt cât se poate de 
binevenite, având în vedere faptul că uriaşa majoritate a verifi cărilor se fac în scris.

c. Exerciţii de sinteză
1. În grupe de patru-şase elevi, realizaţi un proiect cu tema Imaginea femeii în proza interbelică. Prezentaţi-l colegilor sub 
forma unei sinteze de 10-15 minute, punându-le totodată la dispoziţie toate materialele colectate (ART 2007, ex. 2: 253).

 ■ se vizează verifi carea cunoştinţelor, prelucrarea, contextualizarea şi transferul lor; 
 ■ datorită formei de organizare, itemii au un caracter dinamic, interactiv, de cooperare.

 ■ limitează posibilitatea de afi rmare individuală.

d. Exerciţii de despărţire în silabe:
1. Despărţiţi în silabe cuvintele plurisemantice din textul următor şi explicaţi regulile pe care le-aţi aplicat: „Simetria şi 
armonia latină ne e adeseori sfârticată de furtună care fulgeră molcom în adâncimile oarecum metafi zice ale sufl etului 
românesc” (Lucian Blaga, Revolta fondului nostru nelatin).

 ■ exerciţiu adecvat studiului aprofundat al limbii pe mai multe paliere (fonetic, lexical, morfematic).
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2.4.3. Propunere de Test de Evaluare. Nivel C1
Clasa a XI-a, Unitatea 1 (2). Perioada Veche

2.4.3.1. Evaluarea competenţei de receptare/înţelegere a unui mesaj oral (ascultare)

A. Vizionaţi următorul fragment de fi lm şi apoi alegeţi variantele corecte:

1.Vodă Cantemir era voievodul 
a. Transilvaniei.
b. Moldovei.
c. Ţării Româneşti.

    

2. Cantemir decide
a. scăderea dărilor.
b. un acord de pace.
c. întoarcerea fugiţilor la vatră.

3. Lumina minţii este asemănată cu
a. miezul zilei.
b. lumina soarelui.
c. credinţa.

    

4. Drumul negoţului va fi  deschis pentru cei din
a. Transilvania.
b. Imperiul Otoman.
c. Ţara Românească.

5. Neculce aduce mulţumiri pentru
a. bunătatea domnitorului.
b. rangul primit.
c. cuvintele spuse de către domnitor.

    

6. Iordache Ruset este
a. un boier care susţine necondiţionat deciziile domni-
torului Cantemir.
b. un boier intrigant şi nesincer.
c. un boier laş care îşi  schimbă poziţia în funcţie  de 

interese.

7. Fraţi, muntenii, ardelenii şi moldovenii se trag toţi 
din 
a. Transilvania.
b. Ţara Românească.
c. Dacia Felice şi de la Râm. 

    

8. Voievozii noştri au fost  
a. ostaşi şi gospodari buni.
b. fondatori de locaşuri de învăţătură.
c. credincioşi ctitori de biserici.

9. Voievozii au apucat să facă prea puţine
a. biserici.
b. şcoli.
c. spitale.

Textul înregistrat:

[polcovnicul Mihuţ] - Divanul s-a adunat şi aşteaptă porunca Măriei-Voastre. 
[Cantemir] - Bine, sosesc, polcovnice Mihuţ. […]
[polcovnicul Mihuţ] - Stăpânul nostru, Dumitraşcu Vodă Cantemir Întâiul, Princeps Daco-Romanie, 

Voievodul Ţării Moldovei!
[Toată adunarea] - Să ne trăieşti, Măria-Ta! 
[Cantemir] - Mulţumesc, boieri, dumneavoastră! Şi, pentru că timpul nu aşteaptă, să trecem la treburile 

la care ne-am adunat, lăsând fi ritiselile pentru când le vom merita. Venind cu chezăşie de lungă pace de la cele 
trei imperii, hotărăsc să scad cu două sferturi toate dările noi, spre uşurinţa norodului, să tragă şi el folos din 
sudoarea frunţii sale şi să se întoarcă la vatră toţi cei ce au dat bir cu fugiţii prin codri şi pe la mănăstiri.

[Toată adunarea] - Să ne trăieşti, Măria-Ta! 
[Cantemir] - Vom slobozi negoţul de orişice oprelişti şi vom păzi drumurile cu oaste domnească şi le 

vom deschide întâi pentru fraţii noştri din Ţara Românească şi din Transilvania, căci de la Dacia Felice şi de 
la Râm ne tragem tustrei, moldoveni, munteni şi ardeleni, ca dintr-o mumă şi dintr-un tată bun. Vom scoate 
şi noi corăbii la mare, către lumea întreagă, că s-or găsi şi pe la noi marinari destoinici. Vom deschide şcoli, şi 
poate o Academie, căci lumina minţii nu este mai puţină în viaţă ca lumina soarelui.

[Boierul Iordache Ruset ] - Lumina soarelui nu costă parale. Ţara e săracă. De unde? 
[Cantemir] - Ţara e săracă? Ţara e săracă? De unde?! Păi, de la fi ecare după puterile sale, nu? Voi cere 
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de la Domniile-Voastre să-ncetaţi cu vrajbele pentru foloase, cu pârele de la împărăţie şi, nu vă fi e cu supărare, 
cu jafurile, boieri dumneavoastră. De aceea, ca s-o scurtez, pun în marile dregătorii ale ţării pe cărturarii 
noştri cei mai de seamă: pe Domnia-Sa, Ion Neculce, vel spătar; răzeşii intră în sfatul ţării; vel logofăt îl pun 
pe Domnia-Sa, Nicolae Costin, iar vel vornic, ca mai bătrân şi mai cunoscător în ale cârmuirii, pe Domnia-Sa, 
Iordache Ruset.

[Iordache Ruset] - Măria-Ta, Măria-Ta!
[Un alt boier duşman al lui Cantemir aparté] - Ce spui, vel vornice, de acel desfrânat, cum îşi începe 

domnia? Ştie să se poarte puiul de mojic.
[Iordache Ruset, aparté] - La asta nu m-am aşteptat. E mai tare ca noi toţi. [Tare] - Şi te rog, te rog să nu-l 

ponegreşti pe Vodă de faţă cu mine, că-ntorc foaia! Să ne trăieşti, să ne trăieşti întru mulţi ani, Măria-Ta! 
[Ion Neculce] - Nu pentru înaltul cin cu care m-ai milostivit, prea-iubite stăpâne, am venit să-ţi 

mulţumesc şi să mă închin, ci la o seamă de cuvinte pe care le-ai spus şi care în Letopiseţul Moldovei nu sunt 
încă scrise, dar vor fi , cu litere de foc! Unu este că ai chezăşie de pace pentru ţară de la puterile cele mari, căci 
de la descălecatul lui  Dragoş-Vodă n-am mai avut decât pacea mărilor şi tihna vânturilor. Doi: ai spus ca între 
fraţii români vamă să nu mai fi e, mai întâi la negoţ - eu zic că nici altele nu s-ar cuveni să mai fi e. Şi trei, o 
Academie la Iaşi. O, Doamne, ostaşi şi gospodari buni au fost voievozii noştri, şi credincioşi, biserici mândre 
au înălţat, dar lăcaşuri de învăţătură prea puţine au apucat să facă. Slobozeşte, Doamne, că veacul luminilor a 
început şi pentru noi!

[Cantemir] - Dumnezeu să ne-ajute! Amin! 
(Dimitrie Cantemir, fi lm 1973, Regia Gheorghe Vitanidis)

B. Ascultaţi cu atenţie următorul fragment în lectura lui Andrei Pleşu şi completaţi spaţiile libere cu 
sintagma sau cuvintele lipsă. Scrieţi între 1 şi 3 cuvinte.

1. „Iubeşte pe  ca pe tine însuţi” e o vorbă mai întortocheată decât pare, deşi e citată 
frecvent, ca un subînţeles elementar al moralei creştine. 

2. În realitate, când suntem singuri cu noi înşine, ştim foarte bine cât ne poate pielea. Ne ştim defectele, 
dar ştim, de asemenea, că, în ciuda lor, suntem oameni .

3. Singura diferenţă dintre judecata de sine şi cea purtată asupra altora e că cea dintâi e însoţită, aproape 
întotdeauna, de o generoasă .

4. Într-o primă instanţă, „iubirea aproapelui” nu pretinde de la noi altceva decât să privim defectele 
celuilalt cu aceeaşi indulgenţă, cu aceeaşi înţelegătoare complicitate cu care privim . 

5. Pe scurt: după ce ai făcut efortul de a nu-ţi iubi aproapele mai puţin îngăduitor decât te încearcă, 
 acum, să nu te iubeşti pe tine mai mult decât îţi iubeşti, îndeobşte, aproapele.

6. Scripturile cer însă ceva mult mai greu de acceptat decât să-ţi reconsideri ataşamentele curente. Nu e 
vorba, doar, să iubeşti pe cineva pe care, până mai adineauri, îl priveai cu benignă indiferenţă. Ţi se cere, nici 
mai mult, nici mai puţin, să-ţi iubeşti .

Cum însă să-l iubeşti pe vrăjmaşul tău pentru el însuşi? Nu e oarecum pervers ca atunci cînd eşti 
înconjurat de ură să simţi crescînd în tine efl uvii ?

7. Mesagerul împăcării, delegat, prin natura lui, să ne păzească de ispite schimonositoare, să educe în 
noi facultatea de a iubi după modelul iubirii „celeilalte”, dumnezeieşti, este .

8. „IUBEŞTE-ŢI DUŞMANUL” ÎNSEAMNĂ  „SĂ IUBEŞTI ASEMENEA 
ÎNGERILOR”.

Textul înregistrat:

Ilustrarea clasică a iubirii despre care vorbesc este – în ambianţa creştină – „iubirea aproapelui” […]. 
Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi” e o vorbă mai întortocheată decât pare, deşi e citată frecvent, ca un 
subînţeles elementar al moralei creştine. În genere, „ca pe tine însuţi” e luat drept o formă de superlativ. Se 
porneşte, cu alte cuvinte, de la presupoziţia că ne iubim enorm şi suntem invitaţi să aplicăm şi „aproapelui” 
acelaşi tratament. Dar ne iubim, într-adevăr, atât de mult? În realitate, când suntem singuri cu noi înşine, ştim 
foarte bine cât ne poate pielea. Ştim foarte bine ce păcate avem, cât cântărim, care ne suntem penumbrele. 
Singura diferenţă dintre judecata de sine şi cea purtată asupra altora e că cea dintâi e însoţită, aproape 
întotdeauna, de o generoasă indulgenţă. Ne ştim defectele, dar ştim, de asemenea, că, în ciuda lor, suntem 
oameni de treabă. Viaţa noastră e plină de derapaje, de minciuni, micimi, vicii, gânduri inavuabile, turpitudini 
de toate calibrele. Dar, cu toate astea, simţim că dracul nu e chiar atât de negru, că suntem recuperabili, că, în 
adânc, adăpostim un sufl et bun şi o inimă curată... într-o primă instanţă, „iubirea aproapelui” nu pretinde de 
la noi altceva decât să privim defectele celuilalt cu aceeaşi indulgenţă, cu aceeaşi înţelegătoare complicitate 
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cu care privim propriile noastre defecte. Să credem în fondul lui bun, în dreptul lui la compasiune şi iertare. 
Dar adagiul creştin se pretează şi la o interpretare simetrică, pornită din unghiul aproapelui: „Nu te iubi altfel 
decât îţi iubeşti aproapele!” Ia-ţi oarecare distanţă faţă de eul tău, fi i puţin mai indiferent cu sufl eţelul tău, 
renunţă la mila de sine şi refl ectează, din când în când, la tine însuţi aşa cum ai refl ecta asupra altuia. Pe scurt: 
după ce ai făcut efortul de a nu-ţi iubi aproapele mai puţin îngăduitor decât te iubeşti pe tine, încearcă, acum, 
să nu te iubeşti pe tine mai mult decât îţi iubeşti, îndeobşte, aproapele.

Scripturile cer însă ceva mult mai greu de acceptat decât să-ţi reconsideri ataşamentele curente. Nu e 
vorba, doar, să iubeşti pe cineva pe care, până mai adineauri, îl priveai cu benignă indiferenţă. Ţi se cere, nici 
mai mult, nici mai puţin, să-ţi iubeşti duşmanul (Matei 5,43,18). Asta e, pentru conştiinţa comună, ceva foarte 
greu de asimilat. S-o spunem pe şleau: e imposibil. Or, tocmai asta ai de făcut, dacă e să te apropii, cât de cât, 
de cealaltă iubire, cea pe care o propovăduiesc Evangheliile. Cum însă să-l iubeşti pe vrăjmaşul tău pentru el 
însuşi? Nu suntem în plină utopie erotică? Nu e oarecum pervers ca atunci când eşti înconjurat de ură să simţi 
crescând în tine efl uvii de iubire? Pentru a depăşi această perplexitate, trebuie ca între mine şi duşmanul meu 
să existe un teritoriu de conciliere distinct de contorsionata noastră psihologie. Trebuie să mă pot sprijini pe 
altceva decât pe el însuşi şi pe mine însumi, pentru a tempera irepresibila mea (noastră) pornire adversă. 
Altfel spus, trebuie să identifi c o nouă dimensiune a relaţiei noastre, o dimensiune care să ne cuprindă pe 
amândoi, să ne fi e comună. Dacă între mine şi duşmanul meu apare un al treilea, separat de noi, dar nu străin 
de noi, sub a cărui benevolenţă să ne putem întâlni, atunci relaţia noastră redevine plauzibilă. Acest al treilea, 
acest mesager al împăcării, delegat, prin natura lui, să ne păzească de ispite schimonositoare, să educe în noi 
facultatea de a iubi după modelul iubirii „celeilalte”, dumnezeieşti, este îngerul. Una din sarcinile lui e tocmai 
aceea de a aduce „între oameni bună voire”. E peste puterile mele să contemplu senin portretul vrăjmaşului 
meu. Dar dacă mă pot raporta la îngerul lui, la „dublul lui ceresc”, pe care el îl contrariază mereu, la fel cum şi 
eu îl contrariez pe al meu, mă liniştesc……. „Iubeşte-ţi duşmanul” înseamnă …… „învaţă să iubeşti asemenea 
îngerilor”.

(Fragment din  Andrei Pleşu, Despre îngeri în lectura autorului)

2.4.3.2. Evaluarea competenţei de receptare/înţelegere a unui mesaj scris (citire)

A. Folosindu-vă de textul dat, decideţi, după o lectură atentă, dacă enunţurile de mai jos 
sunt adevărate (A) sau false (F):

AIEVEA ALE LUCRURILOR
Poezii dezvelite din Istoria Ieroglifi că a tulburătorului DIMITRIE CANTEMIR, şi puse la vedere.

ARGUMENT
Poezia nu ţine de prozodie şi nici măcar de cuvânt. A scrie un sonet nu înseamnă că ai făcut o poezie. 

Nici rima, nici ritmul nu sunt altceva decât farduri. Poezia se foloseşte de ele, cum se foloseşte şi de cuvinte, 
numai din răsfăţ şi din întâmplare. Adevărata istorie a poeziei româneşti e cu totul alta decât aceea care ia în 
consideraţie numai volumele de versuri. Primul şi cel mai mare poet român este Dimitrie Cantemir, deşi „cel 
mai mare” pentru poezie trebuie respins, expresia fi ind tributară migraţiei clasamentelor în zona esteticului în 
care singura afi rmaţie de valoare poate  fi   numai: este poet sau nu este.

Adevărata istorie a poeziei româneşti trebuie să-şi consemneze nu numai maeştrii prozodiei, ci şi marii 
poeţi de dinafara prozodiei, căci poet este Sadoveanu în unduitoarele sale naturi vii, poet este Mateiu Caragiale 
în aura crailor şi poet este Geo Bogza în Cartea Oltului, durabilă cât Oltul.

Cu emoţie arătăm cititorului, acum, câte ceva din măreţia lui Dimitrie Cantemir şi câte ceva din harul 
său de poet. Sunt trase în lumină poeziile ascunse în numai prima sută de pagini a Istoriei Ieroglifi ce, retipărită 
şi îngrijită de P.P. Panaitescu şi I. Verdeş, cărturari cărora le aduc pe această cale expresia recunoştinţei mele 
de cititor.

Fiece cuvânt este întocmai reprodus aici, singurul lucru pe care ni l-am îngăduit a fost acela de a-l aşeza 
într-o altă statură tipografi că.

Istoria Ieroglifi că, genială şi stranie şi unică alcătuire în limba română, este o operă predestinată nu unei 
vieţi de cititor, ci mai multor vieţi puse cap la cap şi străbătute de o conştiinţă unică.

Nu o putem citi în simplă, leneşă rumegare; nu o putem gusta decât dacă ne dăruim în întregime şi 
timpul intim. Altfel, opera devine ceţoasă, aş îndrăzni să spun, chiar ilizibilă.

Ca să conving cititorul modern de marile şi profundele calităţi estetice ale tulburătorului Dimitrie 
Cantemir, am ales acele pasaje din carte ce sunt ale poeziei, oferindu-i-le.

Mirat eu însumi, aplecat asupra textelor, descopăr... un mare înaintaş al lui Eminescu, Arghezi, Blaga, 
Barbu, Bacovia, un mare înaintaş egal cu urmaşii săi şi, deci, mai tulburător.

Neîngăduindu-mi să folosesc rostirea curentă a cuvintelor vechi folosite de Dimitrie Cantemir, îmi dau 
seama că totuşi nu-i umbresc sensurile, cu atât mai mult cu cât, în însăşi plasma poeziei sale, cuvintele n-au 
fost  decât vehicole.
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Iar dacă sufl etul lui contemporan cu expansiunea cosmică a omului, are plăcerea de a se plimba într-o 
caretă, de ce nu i-am îngădui-o?

(Nichita Stănescu, Carte de recitire)

1. Deşi n-a scris versuri, Dimitrie Cantemir poate fi  considerat un mare poet datorită fragmentelor de 
proză lirică din Istoria Ieroglifi că.          

2. Poezia ţine numai şi numai de prozodie şi de cuvânt.            
3. Istoria ieroglifi că este scrisă în versuri.               
4. Ritmul şi rima sunt doar nişte farduri.        
5. Lectura Istoriei ieroglifi ce este simplă şi nu cere implicarea cititorului.    
6. Prozatorii Mihail Sadoveanu, Mateiu Caragiale şi Geo Bogza pot fi  consideraţi poeţi. 

B. După lectura textului de mai jos, potriviţi elementele din prima coloană cu cele din coloana a doua:

Puternicul Dumnezeu, cinstite, iubite cetitoriule, să-ţi dăruiască după aceste cumplite vremi anilor 
noştri, cânduva şi mai slobode veacuri, întru care, pe lângă alte trebi, să aibi vreme şi de cetitul cărţilor a 
face iscusită zăbavă, că nu ieste alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viiaţa omului zăbavă decât 
cetitul cărţilor. Cu cetitul cărţilor cunoaştem pe ziditoriul nostru, Dumnezeu, cu cetitul laudă îi facem pentru 
toate ale lui cătră noi bunătăţi, cu cetitul pentru greşalele noastre milostiv îl afl ăm. Din Scriptură înţelegem 
minunate şi vecinice fapte puterii lui, facem fericită viiaţa, agonisim nemuritoriu nume. Sîngur Mîntuitoriul 
nostru, Domnul şi Dumnezeu Hristos, ne învaţă, zicându: „Cercaţi scripturile”. Scriptura departe lucruri de 
ochii noştri ne învaţă, cu acele trecute vremi să pricepem cele viitoare. Citeşte cu sănătate această a noastră cu 
dragoste osteneală. 

  A.      B.

1. Cititul este       a. să înţelegem viitorul cu ajutorul trecutului.
2. Dumnezeu să dăruiască  cititorului   b. cea mai frumoasă odihnă a omului.
3. Scriptura (scrierea) ne învaţă    c. timp mai liniştit, să poată citi.
4. Scriitorul  urează cititorului     d. să citească opera sa cu sănătate.  

2.4.3.3. Evaluarea competenţei de producere de mesaj oral

A. Conversaţie dirijată. Exerciţiu tip dezbatere: 
Vi se dă posibilitatea să călătoriţi în timp. Care sunt argumentele sau contraargumentele pentru care 

aţi alege sau nu să călătoriţi în perioada veche românească?

B. Monolog 
Alegeţi unul dintre portretele de domnitori români de mai jos, comentând în ce fel 
portretul accentuează anumite însuşiri cu care surprinde modelul unui anumit tip 
voievodal.

Mircea cel Bătrân Neagoe Basarab cu fi ul, Theodosie Vlad Ţepeş
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Ştefan cel Mare Mihai Viteazul Dimitrie Cantemir

C. Interacţiune verbală
Sunteţi custode la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca. Într-un dialog cu câţiva 

elevi de clasa a XI-a care sunt curioşi să viziteze secţiunea de Istorie medievală, le răspundeţi la întrebări şi 
le prezentaţi exponatele cele mai valoroase şi evenimentele de istorie veche românească de care sunt legate. 

Imaginaţi acest dialog. 

2.4.3.4. Evaluarea competenţei de producere de mesaj scris

A. Pornind de la fragmentul de la primul exerciţiu din Despre îngeri, al lui Andrei 
Pleşu, scrieţi un eseu de două pagini despre iubirea ca virtute, la fel de importantă şi în 
perioada veche, şi în cea contemporană. 

B. Scrieţi o scrisoare unui prieten din străinătate căruia îi ataşaţi şi imaginile de mai jos, despre care îi 
vorbiţi, ca să îl convingeţi cu cât mai multe argumente să vină să descopere valorile patrimoniului cultural 
românesc.

Castelul Bran Castelul Peleş

Casa Poporului Săpânţa - Cimitirul vesel
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Ateneul român Sarmizegetusa

Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus Mănăstirea Săpânţa-Peri

2.5. Clasa a XII-a

Temă de refl ecţie:
Ce manuale utilizaţi la clasa a XII-a? Dar auxiliare didactice? Justifi caţi-vă alegerile!
Cât de mult răspund aceste materiale didactice specifi cului claselor la care predaţi şi cerinţelor programei 
pentru clasa a XII-a, respectiv a celei pentru examenul de bacalaureat?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

2.5.1. Prezentarea manualelor. 

2.5.1.1. Corelaţii cu programa şcolară şi cu cea de bacalaureat
Pentru clasa a XII-a, unde nu se mai fac distincţii între româna ca limbă maternă, respectiv ca limbă 

nematernă, examenul de bacalaureat fi ind acelaşi pentru toţi absolvenţii de liceu, propunem spre analiză două 
manuale: 

 ■ Limba şi literatura română, autori: Sofi a Dobra, Monica Halaszi, Dorina Kudor, Luminiţa Medeşan 
(Editura Corint, Bucureşti, 2007) şi 

 ■ Limba şi literatura română, autori: Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, Florentina 
Sâmihăian, Rodica Zafi u (Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2007). 
Selecţia este justifi cată prin frecvenţa utilizării lor la clasă de către profesorii de limba română, prin 

conceperea lor în concordanţă cu modelul comunicativ-funcţional al studiului limbii, cu deschidere spre 
formarea de valori şi atitudini la ciclul superior, precum şi spre valorifi carea metodelor gândirii critice, 
provocând elevul la explorare şi învăţare în funcţie de repertoriul propriu.

Conform uneia dintre competenţele generale, introduse numai la ciclul superior al liceului, „situarea în 
context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare” (Programe şcolare ciclul superior 
al liceului. Limba şi literatura română. Clasa a XII-a, 2006: 4), manualul Editurii Corint urmăreşte o continuare 
a conţinuturilor din clasa a XI-a, începând cu perioada interbelică, poezia, şi până în contemporaneitate, 
unităţile de conţinut fi ind: Unitatea 1: Modernism, Unitatea 2: Avangardism, Unitatea 3: Alt realism, Unitatea 
4: Neomodernism, Unitatea 5: Postmodernism. Fiecare unitate presupune exemplifi cări ale curentului cultural 
prin opere poetice, epice şi/sau dramatice şi include noţiuni de limbă şi comunicare privite în relaţie şi prin 
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funcţionalitatea lor în textul literar. În ceea ce priveşte evaluarea, observăm că sunt prevăzute exerciţii de 
evaluare formativă, respectiv un test sumativ, la sfârşitul fi ecărei unităţi, pentru conţinuturile prevăzute în 
secvenţa respectivă. Selecţia textelor literare şi a exerciţiilor pentru noţiunile de limbă şi comunicare urmăreşte 
recomandările privind conţinuturile din programă şi are în vedere lista autorilor canonici propuşi spre studiu 
pe parcursul liceului.

Manualul Editurii Humanitas vizează aceleaşi principii ale programei, dar structurarea pe unităţi nu se 
mai face numind curentul/curentele culturale/literare ale unei epoci, ci perioada şi formele literare propuse 
spre studiu, astfel: Unitatea 1. Perioada interbelică. Poezia, Unitatea 2. Perioada interbelică: Curente culturale, Unitatea 
3. Perioada postbelică: Proza, Unitatea 4. Perioada postbelică: Poezia. Curente culturale, Unitatea 5: Perioada postbelică: 
Dramaturgia, Istoria şi critica literară, iar formele de evaluare, reduse, totuşi, de pe parcurs, sunt completate tot 
printr-un test sumativ pentru fi ecare unitate de conţinut. 

2.5.1.2. Structura unei unităţi de învăţare. Forme de evaluare
Propunem aici o lectură în paralel a unei unităţi de învăţare din perspectiva exerciţiilor şi a activităţilor 

de evaluare, selectând Unitatea 4. Neomodernismul din manualul Editurii Corint, respectiv Perioada postbelică: 
poezia, curente culturale din manualul Editurii Humanitas, ambele auxiliare didactice valorifi când un text de 
Nichita Stănescu pentru testul sumativ, de fi nal de secvenţă, deoarece poetul face parte din lista scriitorilor 
canonici. 

Manualul Editurii Corint îşi anunţă structura unităţii de la început, iar lectura acestui organizator 
evidenţiază integrarea noţiunilor de limbă în temele textelor literare, curentului neomodernist (generaţiile ’60 
şi ’70) fi indu-i circumscrise opere lirice, epice şi dramatice. Subunităţile anunţate sunt:

 ■ Neomodernismul
Literatura generaţiilor 1960 şi 1970
Lirica abstractă
  Nichita Stănescu, A şaptea elegie
Lirica ironică
  Marin Sorescu, Muntele
Simplitatea limbajului liric
  *Ana Blandiana, Ar trebui (n.r., cf. precizărilor programei: temele marcate cu un asterisc sunt 

destinate profi lurilor teologice şi vocaţionale, care au inclusă în curriculum încă o oră/săptămână)
Reabilitarea sentimentalismului
  Mircea Dinescu, Cântec de inimă albastră
Comunicare: Adecvarea stilistică sau inadecvarea stilistică
Limba română: Norma literară. Variante literare libere

 ■ Proza înstrăinării
  Marin Preda, Intrusul
Comunicare: Discursul politic
Comunicare: Discursul publicistic

 ■ Tipuri de roman în perioada postbelică
Romanul în perioada 1960-1970

 ■ *Dramaturgia în perioada postbelică
Momente în evoluţia teatrului postbelic de până la 1980
Kitsch-ul şi neomodernismul
  Ion Băieşu, Boul şi viţeii
Limba română: Confuzia paronimică
Limba română: Pleonasmul

 ■ *Forme ale istoriei şi criticii literare postbelice
Istorie şi critică literară

 ■ Evaluare (Sofi a Dobra et. al. 2007: 117)
În privinţa evaluării pe parcurs, manualul nu propune foarte multe exerciţii; se insistă pe activităţile de 

învăţare, într-adevăr, în spiritul gândirii critice, prin descoperirea semnifi caţiilor, cu unele indicaţii care au rol 
de dirijare a elevului spre un sens fi nal, în spiritul intenţiei auctoriale, raportat la părerile criticilor literari, dar 
şi în funcţie de propriul repertoriu lingvistic şi cultural.

Cele mai multe dintre exerciţiile de evaluare sunt incluse în categoria După text şi presupun, mai 
mult, sugestii de teme de portofoliu. De exemplu, prezentarea trăsăturilor generale ale neomodernismului 
şi exemplifi carea lor prin fragmente poetice aparţinând scriitorilor marcanţi ai generaţiei, Leonid Dimov, 
Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana, se încheie cu propuneri pentru portofoliu de tipul: „Puneţi, 
într-o mapă minimum cinci poezii care v-au plăcut ale poetului preferat din această perioadă. Alegeţi cel mai 
interesant portofoliu.” (Sofi a Dobra et. al. 2007: 120) sau, ca temă de portofoliu pentru bacalaureat: 

 ■ „Alcătuiţi o mapă în care să aveţi o lucrare de două pagini cu prezentarea caracteristicilor poeziei 
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neomoderniste” (Sofi a Dobra et. al. 2007: 120). 

În afară de o extindere a lecturii fi nalizată prin eseu sau mapă cu observaţii personale sau eseuri cu 
sarcini mai precise privind scrierea despre text, există şi alte forme de evaluare a competenţelor de receptare 
a textului scris: 

 ■ „Folosind programul Power Point, realizaţi o prezentare a acestui poem [A şaptea elegie, de Nichita 
Stănescu]. Puteţi asocia imaginilor şi textului o muzică adecvată” (Sofi a Dobra et. al. 2007: 124).

sau, pentru a pune în evidenţă formarea unor valori şi atitudini prevăzute de programa şcolară, 
„cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii; stimularea 
gândirii autonome, refl exive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate” (Programe şcolare ciclul superior 
al liceului. Limba şi literatura română. Clasa a XII-a, 2006: 4), cerinţa devine [după predarea-învăţarea poeziei 
Muntele, de Marin Sorescu]: 

 ■ „Desenaţi un munte pe care să aranjaţi, în ordinea aleasă de voi, următoarele elemente ce vă defi nesc 
personalitatea:

  sentimente, valori;
  calităţi personale;
  teorii, concepte pe care vă fundamentaţi viaţa;
  domenii ale cunoaşterii în care excelaţi;
  idealuri, dorinţe, pasiuni.

Daţi un nume sugestiv muntelui personal şi prezentaţi-l colegilor voştri” (Sofi a Dobra et. al. 2007: 128).

Pentru secvenţele de limbă şi comunicare, exerciţiile sunt de învăţare-evaluare, nefi ind marcată nicio 
distincţie între ele, dar un exemplu de formă de evaluare, prin producere de mesaj scris, text nonliterar, care 
să pregătească rezolvarea cerinţei de la subiectul II, la examenul de bacalaureat, ar fi :

 ■ „Redactaţi un discurs de cel mult o pagină pe care l-aţi putea rosti la alegerile pentru consiliul 
elevilor” (Sofi a Dobra et. al. 2007: 151).

Exerciţii:
1. Păstrând viziunea autorilor asupra predării-învăţării-evaluării, propuneţi două exerciţii distincte de 
evaluare, ca alternativă la sugestiile manualului Editurii Corint, şi motivaţi-vă opţiunea.
2. Ce părere aveţi despre necesitatea de a include unele exerciţii de evaluare a receptării şi a producerii de 
mesaj oral, mai ales la clasele unde limba română nu este maternă, competenţe ale programei ignorate de 
auxiliarul didactic analizat aici?

În cazul celuilalt manual, al Editurii Humanitas Educaţional, există doar exerciţii de extindere a 
studiului unei teme propuse, cu succinte şi rare sugestii de scriere despre text. Astfel, după studiul unei poezii 
de Nichita Stănescu, A cincea elegie, elevilor li se cere o argumentare metacritică:

 ■ „Comentaţi, aducând argumente pro sau contra, opiniile critice formulate mai jos cu privire la 
inteligibilitatea versurilor lui Nichita Stănescu. Pentru o mai bună defi nire a argumentelor, puteţi citi şi 
capitolul introductiv, Câteva difi cultăţi, din lucrarea aceluiaşi critic, Alex Ştefănescu, Introducere în opera 
lui Nichita Stănescu, ed. cit.

‹‹Poezia lui Nichita Stănescu este, în primul rând, de o mare simplitate. Afi rmaţia pare greu de susţinut 
deoarece, timp de câţiva ani de la apariţia autorului Necuvintelor pe scena vieţii noastre literare, s-a vorbit 
cu stupefacţie despre caracterul ei cu desăvârşire inaccesibil. Chiar şi azi, la diferite întâlniri între scriitor 
şi public, se găseşte aproape întotdeauna câte un cititor nedumerit care întreabă, spre satisfacţia vizibilă a 
întregii asistenţe, „ce a vrut să spună Nichita Stănescu în...” şi citează cu o dicţie persifl antă cine ştie ce vers›› 
(Alex Ştefănescu, Între da şi nu, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1982)” (Crişan et. al. 2007: 154).

Exerciţiile de comentariu metacritic, potrivite pentru clasa a XII-a, când este posibilă extinderea analizei 
şi interpretării de text spre puncte de vedere „autorizate”, sunt completate şi în cazul acestui manual de teme 
pentru eseu:

 ■ „Scrieţi un eseu despre felul în care percepeţi rolul şi valoarea poeziei patriotice româneşti, aducând 
exemple din textele studiate/citite. Puteţi lua ca punct de pornire consideraţiile reproduse mai jos:
„Estetica ne arată clar, bazându-se pe o experienţă milenară a operei de artă, că funcţia social-educativă 

a poeziei patriotice e o funcţie implicită, nu explicită; că valorile socială, politică, naţională, moralizatoare, 
formatoare de conştiinţă, încorporate într-o operă de artă rezistă timpului, şi, deci, îşi îndeplinesc rolul lor 
formativ, numai în măsura în care sunt realizate estetic; în caz contrar, ele au o viaţă extrem de scurtă, şi mor 
odată cu momentul care le-a prilejuit. A supravieţui clipei în care s-a născut, a face ca efectul formativ asupra 
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cititorului să fi e efi cient şi în generaţiile următoare, implică din partea poeziei patriotice necesitatea ca ea să fi e 
o operă durabilă în sine. [...] simpla maculatură pe teme patriotice compromite deopotrivă noţiunea de patrie 
şi noţiunea de poezie” (Ştefan Augustin Doinaş, Funcţia educativ-patriotică a poeziei şi exigenţa artistică, în Lectura 
poeziei, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1980: 359) (Crişan et. al. 2007: 157).

Alte exerciţii pregătesc realizarea unor paralele care să extindă viziunea culturală de la textul literar 
spre artele plastice, bunăoară, dar nu oferă un plan sau cerinţe detaliate ale unei scrieri de acest tip, rămânând 
la stadiul de sugestie şi la o altă formă de trimitere extratextuală, insufi cient valorifi cată în construirea unor 
argumente proprii, din moment ce nu se încadrează într-un text personal:

 ■ „Ţinând seama de comparaţiile care s-au făcut între imaginile din poezia lui Dimov şi suprarealismul 
pictural (a se vedea citatul de mai jos), descoperiţi, cu ajutorul unor albume de artă, câteva picturi de 
Max Ernst, Magritte, Salvador Dalí care pot fi  considerate reprezentări onirice şi pe care le-aţi alege ca 
ilustraţii pentru un volum de Dimov.
‹‹Leonid Dimov unifi că într-un sistem coerent şi foarte personal tradiţia parnasiană a poeziei noastre, 
simbolismul exotic şi balcanismul modernist, pe care le trece în chip paradoxal prin fi liera picturală a 
suprarealismului, nu prin cea literară, cum ar fi  fost fi resc›› (Florin Manolescu, Litere în tranziţie, 

Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1998)” (Crişan et. al. 2007: 162).

Exerciţii:
1. Ce alte modalităţi formative de integrare a citatului critic în scrierea despre text propuneţi?
2. Dar ca forme de evaluare pe parcurs, altele decât comentariul, eseul, paralela, ce tipuri de scriere despre 
text consideraţi a fi  potrivite vârstei şi cerinţelor programei pentru clasa a XII-a?

În concluzie, cele două materiale propun, pentru aceeaşi unitate, tratată însă distinct, poezia/forme 
ale literaturii postbelice, exerciţii diverse, adecvate vârstei, preocupărilor elevilor şi modelului comunicativ-
funcţional al studiului limbii şi literaturii române, având un evident caracter formativ. Dar, în ambele auxiliare 
didactice, ponderea exerciţiilor destinate învăţării este mult mai mare decât a celor concepute ca forme de 
evaluare formativă pe parcurs, lăsând, astfel, această sarcină pe seama profesorului de la clasă. În plus, este 
ignorată constant competenţa de comunicare orală, de producere şi receptare a unui mesaj oral, deşi aceasta 
este vizată şi prin examenul de bacalaureat, la proba de competenţă lingvistică; vorbim, deci, despre încă un 
aspect lăsat, aleatoriu, „la dispoziţia profesorului”. O sugestie în acest sens ar fi  ca, în locul lecturii, din când în 
când, să se realizeze receptarea unui text liric pe baza unui material audio, activitate care, pe lângă formarea 
competenţei de receptare a mesajului oral, poate aduce un plus de originalitate, dar şi de cunoaştere diferită 
a autorului unei opere, având în vedere că există acum atâtea materiale audio-vizuale prin care scriitorii îşi 
prezintă creaţiile. Exemplul poate rămâne tot Nichita Stănescu, recitându-şi propriile poezii sau răspunzând 
întrebărilor în cadrul unor interviuri - prilej pentru a vorbi despre propria creaţie. 

2.5.1.3. Evaluarea sumativă. Teste

Temă de refl ecţie:
Ce itemi ar trebui să cuprindă un test sumativ?
Ce proporţie aţi acorda diverselor competenţe care trebuie să fi e formate şi evaluate la acest nivel? Realizaţi 
structura unui test sumativ (număr de secţiuni şi de itemi).
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Exerciţiu:
Realizaţi o comparaţie între testele sumative de mai jos, raportându-vă la competenţele generale ale 
programei pentru clasa a XII-a:
„1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare;
  2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor;
  3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare;
 4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare” (Programe şcolare 
ciclul superior al liceului. Limba şi literatura română. Clasa a XII-a, 2006, p. 4) şi la precizările CECR, conform 
cărora competenţa lingvistică presupune „activităţi comunicative de receptare (orală şi/sau scrisă) şi de 
producere (orală şi/sau scrisă)” (CECR 2003: 19).
Alegeţi unul dintre teste care, în ansamblu, ar corespunde mai bine competenţelor şi justifi caţi-vă opţiunea!
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Testul din manualul Editurii Corint este conceput, după modelul subiectelor pentru proba scrisă de 
la examenul de bacalaureat, în trei părţi, prima vizând comprehensiunea şi interpretarea unui text la prima 
vedere, a doua, redactarea unui text nonliterar, iar a treia, un eseu structurat, producerea şi receptarea unui 
mesaj oral nefi ind aici evaluate, deşi se respectă toate competenţele generale ale programei de clasa a XII-a. 

Pentru a integra şi competenţa orală în comunicare, se putea, de pildă, introduce un exerciţiu de ascultare 
a unui text aparţinând lui Nichita Stănescu (http://www.youtube.com/watch?v=kh8Oilc4-ns), Daimonul meu 
către mine, recitat de poetul însuşi, şi patru-cinci itemi care să vizeze completarea/formularea unor enunţuri 
cu termeni/idei din text, de exemplu:

1. Care sunt elementele câmpului semantic al apei amintite în poezie? (marea, fl uviul, râurile, izvoarele)
2. Cine i se adresează poetului? (daimonul)
3. Ce îi cere daimonul poetului să facă atât cât mai e timp? (să se transforme în cuvinte)
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Primii nouă itemi ai punctului I urmăresc înţelegerea unui mesaj scris, respectiv, scrierea despre text, 
cu un demers parţial conform paşilor menţionaţi de didactica specialităţii, întrucât comprehensiunea ar trebui 
să înceapă cu explorarea textului la nivel fonetic, morfologic, lexical, stilistic, formal (prozodie), iar primul 
item, aici, cere deja interpretare secvenţială. O altă ordine ar putea fi  dată de exerciţiul 5, sensuri contextuale 
pentru două adjective din text („neinventat” şi „frumos”), ca un prim item, abia apoi urmat de 2 şi 3, care cer 
valenţele stilistice ale unor elemente morfologice (repetiţia unui verb, „plânge”, şi folosirea la singular a unui 
substantiv, „ochi”). Respectând acelaşi demers care să conducă spre interpretare şi exerciţiul argumentativ de 
la punctul 10, referitor la arta poetică, ar trebui să urmeze justifi carea prezenţei pronumelui „ea” şi, în fi nal, 
explicarea rolului adresării directe din „O, voi, prieteni...”. 

Întrucât unitatea are şi teme de limbă şi comunicare, se justifi că cei trei itemi pe probleme de limbă, 
poate cu precizarea că ar fi  fost de dorit crearea unor exerciţii pornind de la textul dat. De exemplu, în locul 
unui enunţ precum cel dat: „Antrenorul şi-a făcut bine treaba lui”, de corectare a pleonasmului, se putea 
construi un enunţ în acord cu tema poeziei: „Poetul şi-a exprimat concepţia lui despre artă ca fi ind sentiment, 
plânsul, nu materialitate palpabilă, lacrima.” 

O altă precizare ar viza distribuirea punctajului. Poate că exerciţii mai simple, precum identifi carea 
unor sinonime, ar putea fi  notate cu două puncte, în timp ce un răspuns elaborat, de tipul argumentării, ar 
putea primi şase puncte.

Punctele II şi III vizează producerea de mesaj scris. Punctul II urmăreşte un text nonliterar, discursul 
politic, iar al III-lea, un eseu structurat despre neomodernismul românesc. Din nou, se putea alege, de exemplu, 
un discurs de acceptare la Academie sau discursul unui laureat al Premiului Nobel, pentru textul nonliterar, 
discursul politic rămânând a fi  verifi cat pe parcurs. Distribuirea punctajului realizează un bun echilibru între 
elementele de conţinut şi cele de limbă, în cazul ambelor cerinţe pentru textul scris, doar redactarea eseului 
necesitând o detaliere a împărţirii celor 20 de puncte, pentru o mai mare obiectivitate şi precizie a notării.

Manualul Editurii Humanitas Educaţional optează pentru un test cu mai puţini itemi şi după o structură 
proprie, diferită de cea a subiectelor de bacalaureat, pornind tot de la o artă poetică stănesciană, Lecţia despre 
cub. Rămâne de precizat, încă de la început, ca şi în cazul testului analizat anterior, că lipseşte evalurea 
competenţei de receptare şi de producere a unui mesaj oral. O sugestie de exerciţiu pentru producerea de 
mesaj oral, de această dată, pe baza unui text literar, ar fi  distribuirea a patru imagini, cu fi guri geometrice 
diferite, pentru pătrat şi cerc asociindu-se poeziile lui Nichita Stănescu: Lecţia despre cub şi Lecţia despre cerc. 
Pentru triunghi şi trapez, li se poate cere elevilor să imagineze o situaţie care să releve sensurile lor metaforice, 
aşa cum Nichita Stănescu atribuie celor două fi guri perfecte calităţile artei poetice.

Primul item, deşi are mai puţine cerinţe, doar trei, se apropie mai mult decât celălalt test de un demers 
al receptării mesajului scris de la comprehensiune spre interpretare, astfel că li se cere elevilor identifi carea 
tiparului textului (o reţetă, dar altfel), realizarea unui brainstorming referitor la posibilele semnifi caţii 
ale cuvântului „cub” la Nichita Stănescu, ştiută fi ind şi polivalenţa sensurilor într-un text modern, apoi 
interpretarea a două metafore. Demersul este evidenţiat şi la nivelul punctajului, astfel că distribuţia 1+1+2 
refl ectă difi cultatea cerinţelor.

Pentru scriere despre textul literar însă, itemul nu are în vedere decât elementele de conţinut, fără să 
vizeze redactarea, ceea ce îngreunează notarea, afectând însă şi compoziţiile elevilor, care nu vor mai acorda 
atenţie coerenţei şi ortografi ei - aspecte ale scrisului de care trebuie, în egală măsură, să se ţină seama în 
evaluare.

Interesant rămâne itemul care vizează redactarea unui text nonliterar, o prezentare a propriilor 
competenţe de lectură, ce reprezintă o alternativă de dorit la mult prea monotonul text argumentativ vizat 
de examenul de bacalaureat. Şi aici însă ar putea fi  indicate nişte criterii de notare, în funcţie de care vor 
fi  distribuite punctele acordate (1 din 10), dat fi ind că elevii trebuie să ştie cum vor fi  evaluaţi înainte de a 
răspunde cerinţei. Desigur, fi ind vorba despre clasa a XII-a, se pot exploata din plin textele concepute la libera 
alegere, aceasta şi pentru că imaginaţia şi originalitatea sunt tot mai puţin urmărite în testările naţionale.

În concluzie, testele prezintă atât puncte tari, cât şi puncte slabe, fi ind perfectibile. Într-adevăr, nu e 
tocmai uşor să elaborezi un test complex de evaluare la sfârşitul unei unităţi de învăţare, care să răspundă şi 
competenţelor programei, şi particularităţilor de vârstă şi CECR. Totuşi, la clasele unde româna nu este limbă 
maternă, ar trebui să se aibă în vedere şi celelalte competenţe (orale), precum şi introducerea mai multor 
exerciţii de limbă.

Secţiunea care urmează propune un set de exerciţii de evaluare noi pentru prima unitate de învăţare 
(Fundamentele literaturii române) din Manualul Humanitas. Reamintim că, la fel ca în cazul exerciţiilor propuse 
pentru celelalte clase, nu am construit aici un test complet, ci am rămas la ideea unor itemi inediţi pentru 
fi ecare dintre competenţele pe care ar trebui să le evaluăm, în mod normal. Reamintim, de asemenea, faptul că 
aceşti itemi sunt dedicaţi în primul rând elevilor care nu sunt vorbitori nativi de limba română, motiv pentru 
care natura lor este una cât se poate de practică, de aplicativă.
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ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ

A. Ascultaţi relatarea următoare despre un festival de muzică desfăşurat în Paris şi alegeţi varianta 
corectă:

1. Festivalul Tzig’n’jazz de la Sala Trianon din Montmartre, Paris, a avut,
a. în primul rând, spectatori români.
b. în primul rând, spectatori străini.
c. spectatori români şi străini, în egală măsură.

2. Ediţia despre care vorbeşte jurnalistul este
a. ediţia inaugurală.
b. a doua ediţie.
c. a treia ediţie.

3. Pentru ca spectacolele să fi e accesibile şi spectatorilor străini,
a. acestea trebuie să se folosească mai puţin de specifi cul tradiţional.
b. acestea trebuie să aibă şi o dimensiune universală.
c. artiştii trebuie să fi e mândri că reprezintă cultura românească.

4. Pentru ca Institutul Cultural Român să se poată face auzit într-un oraş precum Parisul,
a. are nevoie de cât mai multe evenimente culturale de anvergură.
b. are nevoie doar de artişti români talentaţi care să vrea să se implice.
c. are nevoie de participare şi din partea lumii artistice locale.

5. Muzicienii ţigani români
a. s-au lansat în metrourile pariziene.
b. ar trebui invitaţi la Bucureşti şi mediatizaţi.
c. au obţinut deja un real succes la Bucureşti.

B. Ascultaţi o conferinţă despre credinţele şi practicile magice ale românilor legate de moarte şi 
decideţi dacă afi rmaţiile sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Înţelegerea felului în care românii se raportează la moarte depinde exclusiv de însemnările 
etnografi lor. 
2. Conform unor credinţe, după survenirea morţii, sufl etul rămâne în apropierea trupului.

3. Oala mortului se sparge pentru a nu-i da sufl etului posibilitatea de a  se refugia în ea.

4. Timp de şase săptămâni, sufl etului i se pregăteşte hrană şi băutură.

5. Din cauza chinurilor de dinaintea morţii, chipul mortului li se pare oamenilor extrem de frumos.

6. Barza şi Gaia sunt reprezentările mitice feminine ale morţii.

7. Din cântecele funebre, afl ăm că muribundul este prevenit în legătură cu ce urmează să se 
întâmple.
8. Neamurile muribundului nu aveau voie să-i rostească numele, pentru a nu-l speria.

9. Cei care cred că apa morţii e bună o varsă într-un râu.

10. Roadele pomului la care se aruncă apa revin celui ce s-a îngrijit de scalda mortului.

11. Împietrirea mortului era menită să uşureze ieşirea sufl etului din trup.

12. Toiagul mortului este asimilat cu un motiv cunoscut din decoraţiunile populare.
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Textele înregistrate

A. Jazzul spiritului ţigănesc, la Paris

Ieşind aproape de miezul nopţii de la concertele Festivalului Tzig’n’jazz de la Sala Trianon din 
Montmartre, Paris, am avut senzaţia clară că sensul promovării imaginii României în lume ar trebui să se 
regăsească în astfel de manifestări, în care ponderea altui public decât cel românesc să fi e semnifi cativă.

Succesul ediţiei inaugurale din 2008 i-a determinat pe organizatori, Rom Music Production cu consistenta 
contribuţie a Institutului Cultural Român din Paris, să reia experienţa. Cele trei seri de anul trecut au adunat 
2.500 de spectatori care i-au ascultat pe Florin Niculescu, Didier Lockwood, Thomas Dutronc, Sansévérino, 
Angelo Debarre, pentru ca anul acesta starurile să fi e altele, adunate în două seri de concert. 

Conceput pentru a ilustra întrepătrunderea mai multor universuri muzicale, jazz manouche, muzică 
ţigănească, chiar jazz pur şi simplu, festivalul a fost construit pe ideea existenţei unor amfi trioni ai fi ecărui 
concert, care au rămas tot timpul pe scenă, alternându-şi partenerii şi, respectiv, invitaţii. 

Spuneam că manifestările pe care le organizează ICR oriunde în lume ar trebui să semene cât mai mult 
cu ceea ce am văzut recent la Paris. Există câteva condiţii pentru o astfel de reuşită. Trebuie să ai parteneri 
puternici. Este adevărat, dar cel mai important este ca artiştii, oamenii de cultură care se prezintă în faţa 
publicului respectiv, să aibă în mod sincer un sentiment de mândrie că reprezintă sau că provin din cultura 
română, căreia încearcă, după puteri, să-i ofere aura de universalitate necesară pentru a sensibiliza un alt 
public decât cel care înţelege limba română. Iar muzicienii Alin Predoi, organizatorul Festivalului Tzig’n’jazz, 
acordeonistul Emy Drăgoi, violonistul Costel Niţescu sau ţambalagiul Giani Lincan fac dovada acestei bucurii. 

În oraşul cu cele mai multe centre culturale din lume, Paris, vizibilitatea unui Institut Cultural Român 
are nevoie de întâmplări artistice de o astfel de anvergură, care să implice şi artişti români, dar obligatoriu şi 
artişti locali, care vin cu publicul lor. 

Pe de altă parte, o astfel de întâmplare muzicală ar trebui importată în România, festivalul acestor 
minunaţi muzicieni ţigani români – care şi-au propus să demonstreze că ceea ce se aude în metroul parizian 
nu este reprezentativ pentru ei şi au reuşit pentru a doua oară – având toate şansele să se bucure de succes la 
Bucureşti, în condiţiile unei mediatizări pe măsură. 

(după Oltea Şerban Pârâu, „Adevărul”, iunie 2009)

B. Credinţe şi practici magice legate de moarte

Dacă dorim să înţelegem cum văd românii hotarul biologic al morţii, se cuvine să observăm mai întâi 
bogata sinonimie a cuvântului a muri. Când cineva a murit, se spune: s-a dus, a adormit, s-a săvârşit, s-a stins, şi-a 
dat sufl etul, s-a dus în altă lume, a fost chemat, a dat ortul popii etc.). Pentru a avea însă o imagine cât mai complexă 
şi mai completă asupra profi lului gândirii populare cu privire la acest fenomen natural, trebuie să luăm în 
seamă credinţele şi practicile înregistrate, de-a lungul vremii, de către etnografi . 

După spusele bătrânilor, moartea intervine după ieşirea sufl etului. În unele părţi se crede că, în cele trei 
zile până la înmormântare, sufl etul nu s-ar îndepărta de trup şi ar asculta ce se vorbeşte despre el. Se mai spune 
şi că acesta vizitează toate locurile văzute în viaţă, pentru a-şi lua rămas bun. După ce se întoarce din această 
fulgerătoare călătorie, intră în adăpostul lui preferat, oala mortului, aşezată la capul mortului sau sub masa care 
sprijină sicriul. Aceasta este spartă de pragul uşii, după scoaterea trupului din casă, în ziua înmormântării. În 
acest fel, sufl etul, lipsit de adăpost, trupul fi indu-i îngropat, iar oala, spartă, mai hoinăreşte patruzeci de zile 
printre cei vii, adăpostindu-se sub streaşina casei, bând apă şi mâncând din colacul pus şi astăzi la intrările 
în casă, deasupra uşii sau a ferestrei. Trupul neînsufl eţit capătă o înseninare deplină, care contrastează cu 
momentele agoniei de dinaintea morţii, motiv pentru care se vorbeşte în popor de frumuseţea mortului. 

Moartea desemnează însă şi divinitatea care ia sufl etele morţilor, o divinitate de genul feminin, asemeni 
tuturor bolilor năprasnice care se confundau cu moartea: ciuma, holera etc. Există reprezentări antropomorfe 
ale morţii (Zâna Bătrână, Sfânta Maria, Baba cu coasa etc.), dar şi zoomorfe, zeiţa morţii apărând adesea sub 
chip de pasăre de pradă (Gaia, Milvus milvus). Zeiţa pasăre  este, aşadar, atestată ca fi ind atât generatoare de 
viaţă – barza – , cât şi de moarte – Gaia.

Cântecul ritual funerar cel mai cunoscut este Cântecul Zorilor. Alături de acesta, Cântecul bradului şi 
Cântecele de priveghi formează stratul arhaic al folclorului funerar. Din aceste texte reiese că sufl etul nu este răpit 
fără ştiinţa muribundului. El este strigat pe nume şi somat să iasă din casă. Ieşit din adăpost, devine vulnerabil: 
este plesnit cu aripile, îi este luat graiul, îi sunt lipite buzele, îi este întunecată vederea. Muribundul îi promite 
diverse daruri morţii: plug cu patru boi, o turmă de oi, dar moartea se arată dezinteresată şi insensibilă la 
rugămintea de a fi  lăsat să-şi ia rămas bun de la cei dragi. 

Când moartea era iminentă (a fi  cu un picior în groapă, a fi  în pragul morţii, a trage să moară etc.), pentru 
uşurarea morţii şi pentru a nu-l întoarce din drum, era interzis ca mortul să fi e strigat cu disperare de rude. 
Omul era mutat în alt pat sau chiar în altă cameră, se schimba aşternutul patului sau era chiar aşezat direct pe 
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pământ, de obicei pe locul mesei, cu faţa la răsărit. După ce a murit, i se aprindea lumânarea şi se ieşea cu ea 
în grădină, pentru a petrece sufl etul mortului. Explicaţia era simplă: acolo unde se naşte omul, acolo trebuia 
să şi moară. 

Prima etapă în pregătirea călătorului pentru drum era scalda rituală. Persoanele care făceau scalda 
trebuiau să fi e de acelaşi sex şi de aceeaşi vârstă cu mortul şi erau alese, adeseori, chiar de omul în cauză, 
înainte de a muri. În unele zone, îndatoririle acestora sunt şi mai complexe: ele confecţionează sicriul, sapă 
groapa, duc mortul la cimitir. Apa morţii este aruncată într-un loc neumblat, pentru că este o apă rea: la parii de 
la gard, pe hotar, pe o apă curgătoare. În alte zone, dimpotrivă, ea este o apă pură şi se aruncă într-un loc curat, 
îngropându-se. Locul este marcat simbolic, ca un mormânt, timp de patruzeci de zile, se aprind lumânări şi se 
tămâiază. Dacă apa este aruncată la rădăcina unui pom roditor, timp de un an sau zece, sau chiar pentru toată 
viaţa, fructele sunt date pomană celor ce au făcut scalda (Moldova).

Apoi, mortul se împietreşte (se astupă toate orifi ciile cu piatră sau sticlă pisată pantru a împiedica 
sufl etul să mai intre în trupul părăsit şi se îmbracă, dacă este posibil, cu hainele de la nuntă sau cu haine 
pregătite cu multă grijă înainte. Este aşezat pe o laviţă, cu picioarele spre uşă - de unde blestemul cu moartea 
Vedea-te-aş cu picioarele înainte! – mortul urmând să pornească spre Soare-apune. În unele zone, în sicriu se 
aşeza şi un toiag (baston), pentru a-l ajuta în călătorie să se apere de câinii morţilor, numiţi în mitologie căţeii 
pământului, care în prima noapte îl latră, pentru că nu îl recunosc. Astăzi, mortului i se confecţionează un alt 
fel de toiag: o lumânare egală cu lungimea trupului. Aceasta se încolăceşte şi se aşează pe pieptul mortului. 
Unii etnografi  consideră acest toiag un alter ego al mortului, dar şi simbolul drumului nesfârşit, cunoscut 
în ornamentica populară a ouălor încondeiate sub diferite denumiri: calea rătăcită, cărarea fără sfârşit, drumul 
mortului etc.  

ÎNŢELEGEREA UNUI TEXT SCRIS

A. Aranjaţi următoarele strofe din poezia lui George Coşbuc, Nunta Zamfi rei, în ordinea corectă. 
Prima strofă este exemplu.

a.

El, cel mai drag! El a venit
Dintr-un afund de Răsărit,
Un prinţ frumos şi tinerel,
Şi fata s-a-ndrăgit de el.
Că doară tocmai Viorel
I-a fost menit.

d.

Şi-atunci din tron s-a ridicat
Un împărat după-mpărat
Şi regii-n purpur s-au încins,
Şi doamnele grăbit au prins
Să se gătească dinadins,
Ca niciodat’.

b.

Şi s-a pornit apoi cuvânt!
Şi patru margini de pământ
Ce strâmte-au fost în largul lor,
Când a pornit s-alerge-n zbor
Acest cuvânt mai călător
Decât un vânt!

e.

Şi dac-a fost peţită des,
E lucru tare cu-nţeles,
Dar dintr-al prinţilor şirag,
Câţi au trecut al casei prag,
De bună seamă cel mai drag
A fost ales.

c.

E lung pământul, ba e lat,
Dar ca Săgeată de bogat
Nici astăzi domn pe lume nu-i,
Şi-avea o fată, - fata lui –
Icoană-ntr-un altar s-o pui
La Închinat.

f.

Iar când a fost de s-a-mplinit
Ajunul zilei de nuntit,
Din munţi şi văi, de peste mări,
Din larg cuprins de multe zări,
Nuntaşi din nouăzeci de ţări
S-au răscolit.

1. c.       2.       3.       4.       5.       6. 

B. Citiţi textul de mai jos şi alegeţi varianta corectă:

Nunta pe alte meleaguri

Se vorbeşte, în secolul XXI, despre globalizare, pierderea identităţii, uitarea specifi cului naţional, însă 
în realitate nimeni nu îşi doreşte, chiar dacă ţara sa face parte dintr-o uniune internaţională, să îşi serbeze 
momentele importante din viaţă după o reţetă general valabilă. Farmecul individualităţii este dat tocmai de 
faptul că nu se repetă, aşa cum nici „cea mai frumoasă zi din viaţa unei femei” nu este la fel peste tot în lume.

Dincolo de teoriile antropologice, pe „continentul negru” există o mare diversitate de religii şi culturi, 
refl ectată în bogatele şi în acelaşi timp, diferitele tradiţii de nuntă. Totuşi, importanţa familiei reprezintă o 
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trasătură care uneşte aceste tradiţii. O nuntă africană, indiferent de religie, simbolizează în primul rând unirea 
a două persoane şi, în acelaşi timp, unirea familiilor sau chiar a triburilor din care provin viitorii soţi. 

În multe părţi ale Africii, fetele sunt pregătite de mici pentru a deveni soţii, iar acest lucru este foarte 
serios, atâta vreme cât divorţurile sunt extrem de rare în această parte a lumii. Printre primele tehnici în care 
sunt iniţiate tinerele femei este cea a limbajului cifrat. Cu ajutorul lui, femeile măritate pot discuta între ele, 
fără ca soţii lor să aibă idee despre ce vorbesc. Viaţa de familie este atât de importantă în cadrul societăţilor 
mai mici, încât în multe cazuri fetiţele sunt logodite chiar înainte să se nască. 

În Sudan şi în zonele adiacente se practică obiceiul ca bărbatul să dea familiei miresei vite sau oi, care 
trebuie să compenseze pierderea unei forţe de muncă în cadrul familei. De multe ori, bărbatul care îşi plăteşte 
socrii pentru pierderea lor, ajunge în imposibilitatea de a-şi susţine noua familie. 

O variantă a terapiei de cuplu moderne, care se practică în cadrul societăţilor noastre avansate, a 
fost dezvoltată pe continentul african şi are avantajul că este mai puţin scumpă, fi ind în acelaşi timp mai… 
personală. Şi asta, deoarece problemele de cuplu sunt discutate şi rezolvate cu ambele familii ale soţilor şi 
câteodată cu întreg satul. Astfel, toată lumea se simte utilă, pentru că participă la salvarea unei căsnicii.

(după Descoperă, decembrie 2008)

1. Tradiţiile de nuntă în diferite culturi şi religii din Africa
a. sunt foarte similare.
b. sunt foarte diferite.
c. sunt diferite, dar au caracteristici comune.

2. În Africa, fetele
a. sunt căsătorite în copilărie.
b. învaţă deja în copilărie să devină soţii.
c. învaţă despre divorţ.

3. În Sudan, familia fetei care se căsătoreşte
a. pierde bunuri materiale.
b. pierde o persoană care lucrează.
c. pierde posibilitatea de a se susţine material.

4. Terapia de cuplu implică, în Africa tradiţională
a. costuri mari şi persoane multe.
b. costuri mici şi persoane multe.
c. costuri mari şi persoane puţine.

GRAMATICĂ ŞI VOCABULAR

A. Completaţi textul de mai jos cu cuvintele date:

după         celor         de unde         cu         după         totuşi

Cel mai vechi text românesc 1. ................. datare certă este o scrisoare de la 1521, a lui Neacşu din 
Câmpulung. E foarte posibil să se fi  scris în româneşte şi înainte, dar textele nu s-au păstrat. 2. ...................... 
unii cercetători, câteva traduceri de texte religioase, păstrate în manuscrise, ar fi  fost redactate înainte de 1521. 
Ele au fost descoperite în secolul al XIX-lea şi au fost numite (3. ....................... loc sau proprietar) Codicele 
Voroneţean, Psaltirea Voroneţenă, Psaltirea Scheiană, Psaltirea Hurmuzachi. Acestea nu au putut fi  datate şi 
localizate cu mare certitudine (după părerea 4. ................... mai mulţi fi lologi, ar proveni, 5. ............................, 
din Maramureş, 6. ........................ şi denumirea de „texte maramureşene”).  

B. Potriviţi cuvintele din coloana A cu sinonimele sau defi niţiile lor din coloana B:

A. B.
  7. 
  8. 
  9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

7. covârşit
8. cortină
9. repaus
10. iscusit
11. trufaş
12. mohorât
13. luncă
14. oaste

a. armată
b. priceput
c. câmpie foarte joasă
d. întunecat
e. odihnă
f. copleşit
g. perdea care desparte scena de sala de 
spectacol
h. arogant
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C. Completaţi proverbele de mai jos. Cuvintele sunt date, dar nu în ordinea corectă. Modifi caţi 
cuvintele, astfel încât acestea să se potrivească în context.

ulcior         cap         piatră         şoarece         câine

15. Apa trece, ................................... rămân.
16. Se înţeleg ca pisica cu .................................. .
17. Capul face, ........................... trage.
18. Brânză bună în burduf de ............................. .
19. .............................. nu merge de multe ori la apă.

D. Completaţi textul următor cu prepoziţii:

O relaţie 20. .......... Bucureştiul este difi cil 21. ............ descris. Oraşul este mai mult 22. ......... o aglomerare 
urbană, este un loc 23. ................... care mulţi oameni îşi trăiesc visele, iar unii 24. ................. ei, dramele şi 
speranţele. 25. ............................. oraşului, ca şi la periferie, peisajul se schimbă rapid. Ritmul dinamic al oraşului 
face diferenţa 26. ............ acesta şi toate celelalte oraşe 27. ............. ţară. Dar 28. ................. ce direcţie merge viaţa 
dinamică a oraşului? Să ne gândim 29. .............. punctele slabe ale capitalei, sau poate oportunităţile sunt mai 
multe? 30. ....................... noastră se afl ă soarta viitoare a Bucureştiului. 

PRODUCERE CREATIVĂ DE TEXT

A. Scrieţi o scrisoare către directorul Televiziunii Naţionale în care să afi rmaţi că doriţi să vedeţi, în 
grila de programe, mai multe emisiuni dedicate folclorului românesc. Sugeraţi tipul de emisiune vizat şi 
intervalul orar pe care îl recomandaţi. Motivaţi-vă opţiunea! (100 de cuvinte)

B. Care consideraţi că este evenimentul cel mai important care s-a întâmplat în acest an în lumea 
ştiinţifi că? Scrieţi un articol în care să descrieţi acest eveniment, să motivaţi alegerea voastră şi să anticipaţi 
posibilul impact al acestui eveniment. (200 de cuvinte)

PROBA ORALĂ

A. Priviţi imaginile de mai jos, care reprezintă diverse moduri de a pregăti şi celebra sărbătorile de 
iarnă. Care dintre ele consideraţi că sunt mai reprezentative, respectiv, mai puţin relevante pentru societatea 
contemporană şi de ce?
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B. Citiţi, mai jos, diversele opinii exprimate despre oraşul Cluj. 
Elevul A: Selectaţi una sau două dintre opiniile pozitive exprimate despre Cluj şi argumentaţi-le. 

Încercaţi, apoi, să găsiţi contra-argumente pentru părerile negative susţinute de către colegul vostru. 
Elevul B: Selectaţi una sau două dintre opiniile negative exprimate despre Cluj şi argumentaţi-le. 

Încercaţi, apoi, să găsiţi contra-argumente pentru părerile pozitive susţinute de către colegul vostru.   

IDEI DE LUAT ACASĂ

  În gestionarea unei unităţi de învăţare din manualele şcolare, acordaţi atenţie şi secţiunii de 
evaluare, nu doar părţii de învăţare.

  Asiguraţi-vă că exerciţiile de evaluare formativă sunt diverse şi  vizează toate competenţele 
lingvistice.

  Completaţi testul sumativ, de la sfârşitul unităţii, cu exerciţii proprii, atunci când consideraţi 
că informaţia predată nu este corect reprezentată sau că respectiva informaţie nu este adaptată în 
funcţie de toate competenţele care s-ar cere evaluate.

  Adaptaţi secţiunile de evaluare specifi cului clasei, mai ales în cazul în care ea include vorbitori 
de limba română ca limbă nematernă, în sensul includerii unor itemi care să vizeze competenţele 
orale.

  Informaţi elevii, înainte de administrarea exerciţiilor de evaluare, de criteriile şi de baremul ce 
se vor folosi la corectare. 

  După corectarea exerciţiilor de evaluare, oferiţi-le elevilor feedback, pe baza căruia aceştia să 
îşi poată îmbunătăţi performanţele lingvistice.

  Utilizaţi şi alte forme de evaluare decât cea clasică, de exemplu, inter-evaluarea sau auto-
evaluarea, urmate, eventual de evaluarea de către profesor.

  Încercaţi să creaţi o reacţie pozitivă a elevilor faţă de exerciţiile de evaluare, pentru a le 
îmbunătăţi acestora prestaţia în situaţii reale de examinare.
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TEST

A. Completaţi propoziţiile de mai jos:

1. Competenţele principale care se testează în cadrul unui proces de evaluare sunt: receptarea 
după auz, ........................................,  ........................................., producerea creativă de text, la care se 
adaugă ........................................, reprezentată în secţiunea gramatică şi vocabular.

2. Enumeraţi cel puţin trei tipuri de exerciţii prin care se poate evalua competenţa de producere 
orală:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
3. Scrieţi trei exerciţii de tip analitic, din Programa de limba şi literatura română: 

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

B. Decideţi dacă propoziţiile de mai jos sunt adevărate sau false:  

1. În Programa şcolară pentru Limba şi literatura română - clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, se 
menţionează că unul dintre obiectivele centrale ale disciplinei este formarea competenţelor de 
comunicare în limba maternă.

2. În Programa şcolară pentru Limba şi literatura română - clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, se 
menţionează situaţia vorbitorilor nativi, dar şi a celor non-nativi de limba română.

3. La nivelul claselor liceale nu se mai evaluează elemente de gramatică şi vocabular.

C. Scrieţi şi caracterizaţi cel puţin două forme de evaluare alternativă, aplicabile la nivelul 
claselor de liceu.
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3. Propunerea unui test pe 
competenţe; exemplifi care: clasa a 

XII-a/nivel C2

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să corelaţi conţinutul predat la clasă cu structura testului pe 
competenţe şi modul de examinare pe care îl presupune acesta;

 ■ să decideţi forma cea mai bună pentru un test pe competenţe 
(probe, itemi);

 ■ să elaboraţi itemi pentru verifi carea tuturor competenţelor;
 ■ să elaboraţi instrumentele privitoare la administrarea şi evaluarea 

testelor.
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3.1. Introducere

Analiza secţiunilor de evaluare din manualele şcolare de liceu este urmată, la fel ca în cazul celorlalte 
programe de profi l (P4, P5), de prezentarea unui test inedit pentru limba română ca limbă nematernă, în ce 
priveşte structura şi modalitatea de concepere. Este vorba de un test pe competenţe, ilustrat, pentru ciclul 
liceal, de un model propus pentru examinarea elevilor afl aţi la fi nal de ciclu liceal şi, de altfel, la fi nalul anilor 
de învăţământ preuniversitar. La nivelul claselor liceale nu se mai face diferenţa între elevii vorbitori nativi şi 
cei nenativi de limba română, fapt ce se refl ectă în programa şcolară, în manualele utilizate, dar şi în conţinutul 
şi administrarea probelor de evaluare formativă şi sumativă, inclusiv ale examenului de bacalaureat. Se 
presupune, aşadar, că elevii aparţinând minorităţilor naţionale se apropie – până la identifi care – de competenţa 
de utilizare a limbii române specifi că vorbitorilor nativi. Este motivul pentru care considerăm că se poate 
propune, pentru fi nalul clasei a XII-a, un examen care corespunde celui mai înalt nivel de competenţă stipulat 
în CECR: C2.

Testul propus are următoarele caracteristici:
1. Competenţele evaluate sunt cele de receptare (orală şi scrisă) şi de producere (orală şi scrisă), dar 

şi abilitatea elevilor de a folosi, la modul cel mai practic, cunoştinţele de gramatică şi vocabular - abilitate 
verifi cată într-o secţiune separată a testului.

2. Probele propuse sunt organizate în cinci secţiuni: 1. Înţelegere după auz; 2. Înţelegerea unui text 
scris; 3. Gramatică şi vocabular; 4. Producere creativă de text; 5. Proba orală. Date fi ind complexitatea probelor 
propuse, dar şi timpul îndelungat de care ar fi  nevoie pentru rezolvarea acestora, se recomandă administrarea 
testului pe parcursul a două zile de examinare. Cel puţin proba orală trebuie separată de celelalte, dacă nu 
şi dintre celelalte – s-ar putea adminstra, de exemplu, trei probe în prima zi şi ultimele două, în a doua zi. 
Oricum, formula propusă trebuie să le dea elevilor şansa de a face faţă în condiţii optime de pregătire şi 
concentrare examenului propus.  

3. Testul este raportat la nivelurile de competenţă lingvistică, defi nite în Cadrul European Comun de 
Referinţă pentru limbi, document al Consiliului Europei (Divizia de Politici Lingvistice), în funcţie de care se 
realizează evaluarea competenţelor lingvistice în majoritatea ţărilor europene. În ceea ce priveşte ciclul liceal, 
echivalarea se face între clasa a X-a şi nivelul C1, respectiv clasa a XII-a şi nivelul C2. Pentru exemplifi care, 
vom folosi aici testul de nivel C2 (clasa a XII-a). Echivalarea pe care am realizat-o este motivată prin două 
argumente principale: primul se referă la faptul că, pentru a aplica modelul de test propus, trebuia să stabilim 
care este segmentul de populaţie căruia i se adresează. Acesta nu este limitat, de altfel, la elevii care au absolvit 
clasa a XII-a. Oricine doreşte o certifi care a cunoştinţelor sale de limba română şi crede că se afl ă la acest nivel 
de competenţă poate să susţină examenul pentru a-şi confi rma presupoziţia, sau pentru a se plasa pe o altă 
treaptă defi nită, în principal prin CECR. Al doilea argument vizează etapele de dezvoltare a competenţei 
lingvistice a elevilor, despre care se presupune că se pot realiza în intervalul de doi ani care separă aplicarea 
testelor aşa cum am conceput-o noi. La fi nalul clasei a XII-a, după doisprezece ani de studiu al limbii române 
şi benefi ciind de faptul că trăiesc într-un cadru lingvistic propice învăţării limbii, considerăm că elevii ar 
trebui să se situeze la nivelul de cunoştinţe pe care îl are şi un elev vorbitor de română ca limbă maternă. 
Problemele care ar putea apărea în rezolvarea unui astfel de test provin nu doar din cunoaşterea limbii, dar 
şi din complexitatea itemilor prin care elevii sunt evaluaţi, fapt ce ne determină să recomandăm o pregătire 
specială, care să includă abordarea tipurilor de exerciţii propuse în test cu ceva vreme înainte de administrarea 
lui propriu-zisă. Nivelul de complexitate despre care vorbeam îi poate pune, de fapt, aceleaşi probleme, unui 
elev vorbitor de română ca limbă maternă (chiar dacă este vorba de un alt nivel de şcolarizare, reamintim 
aici rezultatele deloc îmbucurătoare obţinute de către elevii români de clasa a VIII-a la testele PISA, teste care 
au în vedere exact modul în care candidaţii pot înţelege şi prelucra informaţia din texte scrise în propria lor 
limbă). Este un motiv pentru care recomandăm, dacă nu neapărat aplicarea testului şi elevilor români, cel 
puţin dezvoltarea competenţelor lor lingvistice şi a capacităţii de procesare a informaţiei din texte scrise sau 
audiate în propria lor limbă prin adoptarea tipurilor de exerciţii prezentate mai jos. 

4. S-a ţinut cont, în selectarea ariilor de vocabular şi a textelor-suport pentru probele de înţelegere a unui 
text scris şi înţelegere după auz, ca şi a temelor de producere creativă de text şi producerea orală, de vârsta 
elevilor cărora le este dedicat, cel puţin în cadrul acestui proiect, testul propus. Toate textele-suport din cadrul 
primelor două probe sunt texte autentice, foarte puţin sau deloc prelucrate în vederea utilizării lor în procesul 
de examinare. Tematica lor este extrem de variată, acoperind o arie extinsă de posibile sfere de interes ale 
candidaţilor şi de probleme de natură socială, culturală sau educaţională.  

5. Dat fi ind că ne afl ăm, cu acest test, la cel mai înalt nivel de competenţă lingvistică, exerciţiile propuse 
nu sunt limitate în vreun fel, aici putându-şi găsi locul itemi dintre cei mai complecşi. Din acest motiv, 
reamintim nevoia ca elevii să fi e obişnuiţi cu exerciţiile propuse, dar şi utilitatea lor ca mod de lucru în sine, 
dincolo de pregătirea pentru un examen sau altul.

6. Am folosit şi pentru acest test, ca unul dintre punctele de reper, examene de nivel C2 propuse pentru 
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alte limbi, în special pe acela de limba engleză administrat de către Cambridge ESOL. Grupei de vârstă vizate 
aici i-ar corespunde, în respectiva schemă de examinare, testul care se numeşte CPE (Certifi cate of Profi ciency 
in English). 

7. Ca şi în cazul examinărilor de la ciclurile anterioare, nu este important numărul de exerciţii, ci numărul 
de itemi incluşi în test, respectiv de puncte. Spre exemplu: secţiunea de citire are 20 de itemi, fi ecare notat cu 
câte un punct, care pot fi  distribuiţi câte cinci în patru exerciţii, sau câte patru în cinci exerciţii, sau un exerciţiu 
de opt puncte şi două de şase puncte etc. 

8. Dat fi ind că ne situăm la acest nivel de complexitate şi presupunând că elevii au mai susţinut astfel de 
examene, nu considerăm necesar să mai includem exemple de rezolvare a itemilor, toate tipurile de exerciţii 
incluse, ca şi modalitatea de rezolvare a lor fi ind, în mod normal, cunoscute de candidaţi.

9. Selecţia conţinutului pentru testare nu s-a făcut neapărat în funcţie de materialele de studiu folosite 
la şcoală. În acest caz însă, spre deosebire de testele propuse pentru nivelurile A2, respectiv B1, nu mai oferim 
specifi caţii de conţinut. Dat fi ind că nivelul C2 ar trebui (sau cel puţin ar putea) să acopere toate problemele 
de gramatică ale limbii şi ar avea capacitatea de a atinge, în diferitele sale variante, toate sferele de vocabular, 
am fi  nevoiţi să includem în specifi caţii toate aceste elemente, un demers superfl uu, în realizarea căruia nu 
ne-am angajat. Exerciţiile propuse nu depăşesc, de altfel, gradul de difi cultate specifi c manualelor pe care le 
frecventează elevii în ciclul liceal, diferenţa constând în faptul că, în testul propus de noi, nu se examinează 
deloc cunoştinţe teoretice privitoare la elementele vizate. Am optat pentru această variantă, deoarece profi lul 
testului este unul corelat cu abilităţile de utilizare a limbii în viaţa de zi cu zi, în situaţii concrete de comunicare. 
Un elev care susţine şi trece un astfel de test îşi dovedeşte, prin această performanţă, nu măsura în care a 
asimilat materialul predat la şcoală, ci capacitatea de a se descurca în situaţii zilnice de comunicare, în care 
este nevoie de utilizarea limbii respective. Trecerea unui astfel de test garantează, de altfel, faptul că elevul 
are gradul de cunoaştere necesar, din punctul de vedere al limbii române, pentru a se angaja în demararea 
unui proces educaţional la nivel universitar sau chiar postuniversitar, sau în demersurile necesare începerii 
activităţii profesionale într-un anumit domeniu.   

10. Testul nu include niciun exerciţiu care să aibă o componentă teoretică în cerinţă sau să aştepte un 
răspuns teoretic, de genul specifi cării categoriilor morfologice sau sintactice prezente la nivelul unor lexeme. 
Prin această trăsătură, diferenţiem net testul nostru de formatul specifi c examenelor şcolare, inclusiv celui 
al examenului de bacalaureat, în care cunoştinţele despre limbă testate au o importanţă comparabilă cu cea a 
cunoştinţelor de limbă.   

După trecerea în revistă a trăsăturilor principale ale testului, va fi  prezentată descrierea exerciţiilor, iar 
apoi exemplul de test în sine. 

Test de limba română ca limbă nematernă
Nivel C2/Clasa a XII-a

Consideraţii privind specifi caţiile de conţinut ale testului
Nivelul de competenţă C2 este cel mai înalt care se testează şi se certifi că în acord cu Cadrul European 

Comun de Referinţă. Se presupune că un candidat care dă un test C2 se apropie de nivelul de competenţă al 
unui vorbitor nativ educat. Am simţit nevoia de a sublinia ultimul cuvânt deoarece, după cum am precizat deja 
în introducerea secţiunii de faţă, complexitatea exerciţiilor propuse în cadrul examinării face ca rezolvarea 
acestora să nu fi e la îndemâna oricărui candidat, fi e el şi vorbitor nativ al limbii. O persoană care obţine 
un certifi cat de compenteţă lingvistică de nivel C2 poate să îşi mai îmbunătăţească abilităţile privitoare la 
respectiva limbă prin extinderea vocabularului sau prin asimilarea unor structuri noi, foarte specifi ce şi destul 
de rar folosite de către vorbitorii nativi. De asemenea, poate fi  rafi nat modul de folosire a stilurilor şi registrelor 
de limbă, care depăşeşte utilizarea fl uentă a limbii, chiar şi la un nivel ridicat de complexitate gramaticală şi 
lexicală. 

Candidatul care face faţă cu succes unei astfel de examinări poate să înceapă studii universitare sau 
postuniversitare (în prezent, în România, pentru a accede în învăţământul universitar, un candidat are nevoie 
de un atestat de limbă de nivel B2), poate să aplice pentru orice loc de muncă în care se solicită cunoaşterea 
foarte bună a limbii şi poate să gestioneze informaţii de natură culturală sau de specialitate (în limitele unui 
anumit grad de complexitate, date nu atât de cunoştinţele lingvistice, cât de cele specifi ce domeniului). 

Componentele de scriere şi vorbire presupun toată aria de texte funcţionale şi de situaţii de comunicare 
pe care un vorbitor ar trebui să fi e capabil să le gestioneze. 

Desigur, oportunitatea elaborării specifi caţiilor pentru nivelurile C1 şi C2 este încă în dezbatere, cel 
puţin cu privire la limba română şi, mai ales, în situaţia specifi că a aplicării testelor la elevii din ciclul liceal. 
Atâta vreme cât există două niveluri, C1, respectiv C2, există şi opinia conform căreia ar trebui să se specifi ce 
diferenţele între acestea. Este, după cum spuneam, o dezbatere în plină desfăşurare, motiv pentru care, pentru 
acest test, mai ales că este propus pentru nivelul C2, nu C1, am ales să nu realizăm o descriere a specifi caţiilor, 
ci să presupunem cunoaşterea, de către candidat, a tuturor sferelor implicate în evaluare (gramatică, vocabular, 
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acte de vorbire) la un nivel foarte bun.
Vom descrie, în continuare, secţiunile testului, ca şi tipurile de exerciţii pe care le includ, urmând ca 

acestea să fi e ilustrate prin itemi concreţi, în secţiuni complete de examinare, aşa cum le-am conceput în cadrul 
proiectului.

Descrierea şi exemplifi carea secţiunilor

Secţiunea I: Înţelegere după auz

I. Descriere generală: 
 ■ formatul: 20 de itemi, cuprinşi în 3 exerciţii (numărul de exerciţii poate varia (2-5 exerciţii, fi ecare cu 

4-10 itemi); numărul de itemi este constant: 20;
 ■ timpul alocat: 50-60 de minute; date fi ind lungimea textelor şi faptul că fi ecare dintre acestea se ascultă 

de două ori, plus timpul necesar rezolvării itemilor, timpul alocat poate să ajungă la o oră;
 ■ structură: secţiunea cuprinde trei exerciţii, primul cu zece itemi, următoarele cu câte cinci itemi 

(lungimea exerciţiilor, mai ales a celui dintâi, contribuie la difi cultatea acestora, sporind cantitatea de 
atenţie şi de concentrare de care candidatul are nevoie); primul exerciţiu este de completare a spaţiilor 
libere cu informaţii din text (între 1 şi 5 cuvinte), al doilea exerciţiu este de alegere binară (adevărat/fals), 
în funcţie de textul înregistrat, iar al treilea, de alegere multiplă, cu trei variante posibile de răspuns, din 
care una este corectă;

 ■ tipurile de sarcini posibile: alegere binară (adevărat/fals), în funcţie de textul audiat; alegere multiplă 
(trei sau patru variante de răspuns, dintre care una este corectă; exerciţiul se poate realiza şi cu imagini); 
completare de spaţii libere (de obicei, între 1 şi 5 cuvinte, la acest nivel); potrivire (de exemplu: un 
cuvânt – profesie, stare de spirit etc. cu o descriere; potrivire de enunţuri din coloane diferite); potrivire 
multiplă; luare de notiţe (vezi precizările din secţiunea anterioară – tipuri de exerciţii);

 ■ surse: texte autentice adaptate şi neadaptate (articole de ziar, interviuri, emisiuni radiofonice, discuţii/
conversaţii, discursuri, comentarii, instrucţiuni);

 ■ punctaj: fi ecare item primeşte, pentru rezolvarea corectă, un punct; la sarcinile care presupun scriere 
(ex. completare de spaţii libere) se poate acorda punctajul parţial – dacă evaluatorul e convins că elevul 
a înţeles cuvântul/cuvintele necesare, dar scrierea nu e exactă, se poate scădea doar o parte din punctaj; 
criteriul principal în acordarea punctajului este îndeplinirea corectă a sarcinii de rezolvat (înţelegerea 
cuvintelor solicitate). 

II. Structura şi focusul exerciţiilor
Exerciţiul A

 ■ tipul de sarcină: completare de spaţii libere cu informaţii din textul audiat (între 1 şi 5 cuvinte);
 ■ focus: înţelegerea anumitor cuvinte sau expresii şi integrarea lor în enunţuri similare celor audiate;
 ■ numărul de itemi: 10.

Exerciţiul B
 ■ tipul de sarcină: alegere binară (adevărat/fals);
 ■ focus: înţelegerea ideilor principale din textul audiat;
 ■ numărul de itemi: 5.

Exerciţiul C
 ■ tipul de sarcină: alegere multiplă (3 variante de răspuns);
 ■ focus: înţelegerea ideilor principale din textul audiat;
 ■ numărul de itemi: 5.

ÎNŢELEGERE DUPĂ AUZ 20 de puncte

A. Ascultaţi o scurtă prezentare a Castelului din Praga şi completaţi 
spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc. Scrieţi între unu şi cinci cuvinte.

1. Faţada palatului este mai nouă decât turnurile şi  ale 
Catedralei Sfântului Vitus.

2. Interioarele  ale palatului sunt opera unor arhitecţi 
italieni.

3. Theodor Pist a creat costumele pentru fi lmul Amadeus, dar şi 
 care apără castelul Praga.
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4. Colecţia regală de tablouri, expusă în Galeria Castelului, include 
lucrări  ale lui Tizian, Tintoreto, Veronese şi Rubens.

5. Benedikt Ried a realizat  din salaVladislav.
6. În sala Vladislav au avut loc încoronări, întruniri politice şi 

.
7. Sala Dietei a fost cândva sediul unui .
8. Războiul de Treizeci de Ani a început cu .
9. Turnul Dalimbroka a fost închisoarea unui nobil suspectat de  a ţăranilor.
10. În Turnul Pulberăriei locuiau  , care doreau să transforme metalele în aur.

B. Ascultaţi înregistrarea şi decideţi dacă afi rmaţiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F).

11. Consecinţele crizei provocate de creşterea populaţiei au fost deja anticipate. 
12. Ideea construcţiilor marine a apărut în ultimii ani.    
13. Energia este mai ieftină în zonele marine.     
14. Cel mai mare proiect al unei construcţii marine este japonez.   
15. O construcţie marină este mai ieftină decât una pe pământ.   

C. Ascultaţi o relatare despre un bijutier şi alegeţi răspunsul corect:

16. Bijuteriile cu forme speciale
a. sunt create în urma unor conversaţii cu clienţii care le doresc.
b. provoacă discuţii când apar în public.
c. le sunt oferite cumpărătorilor împreună cu o carte de vizită.

17. Bijuteriile unicat sau de serie mică
a. nu sunt considerate cu adevărat bijuterii.
b. nu sunt făcute din aur. 
c. sunt adevăratele bijuterii.

18. Gianni Lazzaro 
a. creează bijuterii pentru vedetele de la Hollywood.
b. nu e o persoană vanitoasă.
c. este prietenul lui Lazăr Marcovici, din Moldova.

19. Gianni Lazzaro
a. a lucrat la un bijutier în timp ce era student.
b. a învăţat, timp de doi ani, să lucreze cu pietre preţioase.
c. a primit o comandă de la o fi rmă de bijuterii din Brazilia. 

20. La Napoli, Lazzaro
a. a cumpărat o maşină.
b. a luat vaporul spre Rio.
c. şi-a vândut maşina pentru 600 de dolari.

Textele înregistrate

A. Castelul din Praga

Dominând maiestos oraşul de pe colina Hradčany, Castelul din Praga are o istorie mai veche de o mie 
de ani, fi ind încă centrul administrativ al statului ceh. Faţada sa datează din 1753-1775, când regina Maria 
Tereza a Austriei a ordonat reconstruirea lui, dar turnurile şi clopotniţele cu aspect gotic ale Catedralei Sfântul 
Vitus trimit mult mai departe în timp. Asedii, incendieri, inundaţii şi alte nenorociri au lovit pe rând bisericile 
şi palatele culminând cu dezastruosul incendiu din 1541, care a înghiţit întreg Hradčany. Reparaţiilor şi 
restaurărilor care s-au desfăşurat sub supravegherea unor arhitecţi italieni şi cehi, pe o perioadă mai mare de 
un secol, le datorăm uimitoarele interioare în stil renascentist şi baroc ale palatului, pe care le putem admira 
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şi astăzi.
Intrarea în castel se face printr-o serie de curţi distincte. În prima curte are loc, din oră în oră, schimbarea 

gărzii, sub umbra uriaşelor sculpturi baroce ce înfăţişează titani în luptă (uniformele soldaţilor au fost realizate 
de Theodor Pist, creatorul costumelor actorilor din fi lmul Amadeus). Intrarea în a doua curte se face prin Poarta 
Matei, construită în 1614. În partea opusă se găseşte Capela Sfi ntei Cruci, construită în secolul al XIX-lea, care 
serveşte în prezent drept Birou de Informaţii. În cealaltă parte a curţii se afl ă Galeria Castelului, cu tablouri 
din colecţia regală, inclusiv lucrări mai puţin importante ale lui Tizian, Tintoreto, Veronese şi Rubens. A treia 
curte este dominată de Catedrala Sfântul Vitus. La dreapta, faţada din secolul al XVIII-lea a Palatului Regal 
ascunde o reţea de săli şi camere pe mai multe niveluri, câteva fi ind exemple de stil romanic. Piesa centrală o 
constituie minunata sală Vladislav, construită în anii 1490 pentru regele Vladislav Jagiello; tavanul cu nervuri 
realizat de Benedikt Ried atrage imediat privirea. Încoronări, întruniri politice, chiar şi turniruri au avut loc 
în această sală. Pe dreapta sunt fostele birouri ale Cancelariei Boeme, ce datează de la începutul secolului al 
XVI-lea. La 23 mai 1618, după ce detestatul arhiduce Ferdinand de Habsburg a urcat pe tron, mai mult de 
100 de nobili protestanţi au intrat cu forţa în camera din spate şi au aruncat pe geam doi guvernatori catolici 
şi un secretar. Ofi cialii au supravieţuit căderii, dar incidentul, cunoscut ca Defenestrarea de la Praga, a marcat 
începutul Războiului de Treizeci de Ani. Capela Tuturor Sfi nţilor a fost redecorată în stil baroc după incendiul 
din 1541, dar mult mai impresionantă este Sala Dietei, de alături. Cândva parlament medieval şi mai apoi sală 
a tronului, aceasta a fost proiectată în 1563 de arhitectul renascentist Bonifaz Wohlmut; pereţii săi sunt plini 
de portrete ale Habsburgilor. Scara Călăreţilor coboară până la ruinele palatelor în stil romanic şi gotic, unde 
a fost amenajată o expoziţie a castelului. 

Alt monument remarcabil al acestui complex îl reprezintă Bazilica Sfântul Gheorghe. La mică distanţă, 
se afl ă Palatul Lubkowicz, reconstruit de Carlo Lurago în secolul al XVII-lea. Impresionanta sală de banchete 
este deschisă pentru concerte şi recitaluri (alte săli sunt folosite de Muzeul de Istorie). Două dintre turnurile 
castelului sunt deschise pentru vizitatori. După Aleea de Aur, se afl ă Turnul Daliborka, construit în 1494, 
botezat după un nobil care a fost închis aici deoarece era suspectat de implicare într-o răscoală a ţăranilor. În 
Mihulka (Turnul Pulberăriei), alchimiştii încercau să descopere secretul transformării metalelor de bază în aur. 

(după Melanie şi Cristopher Rice, Praga, ghid turistic, p. 20-21)

B. Oraşele marine

Populaţia planetei creşte continuu, iar în aceste condiţii, problema apei, a hranei şi a locuinţelor va duce, 
aproape sigur, la o criză globală, cu repercusiuni greu de anticipat. În diverse medii academice, la conferinţe 
şi la seminarii, urbaniştii propun rezolvări - de exemplu, popularea deşerturilor şi construirea unor oraşe pe 
mare. 

Locuinţele marine, precum satele lacustre, sunt cunoscute încă din Antichitate, iar casele suspendate 
deasupra apei mai există ca reşedinţe funcţionale în Asia, în special în Cambodgia. Ideea construirii unor oraşe 
pe mare a revenit în actualitate din cauza problemelor de suprapopulare, dar şi a migrării populaţiei spre 
zonele de coastă, unde posibilităţile de câştig sunt mai mari. 

Această idee e susţinută prin câteva elemente, iar costul mai mic al energiei este unul dintre cele mai 
importante - în ultimele decenii, vântul şi mişcarea valurilor sunt utilizate tot mai mult pentru producerea de 
energie. Descoperirea unor noi materiale de construcţie, care pot fi  folosite aproape în orice condiţii, contribuie, 
de asemenea, la posibilul succes al acestui proiect.

Există construcţii fi nalizate de acest tip: aeroportul internaţional Kansai, de lângă Osaka, Japonia, este 
situat pe o insulă artifi cială. Mai sunt şi alte proiecte asiatice similare, ca, de exemplu, cel prin care se va realiza 
o extensie în mare a oraşului nipon Kobe, pe care vor locui aproximativ 10.000 de persoane. Cel mai ambiţios 
proiect este, însă, cel anunţat de prinţul moştenitor al Dubaiului şi al Emiratelor Arabe Unite: o construcţie 
grandioasă, numită Dubai Waterfront - un sistem circular de mici insule, cu o suprafaţă de 81 de milioane de 
metri pătraţi, realizat la 35 de kilometri sud-est de Dubai.  

Preţul construirii unei locuinţe într-un oraş marin ar fi  cam de 200.000 de dolari - aproape dublu 
faţă de cel pentru o construcţie similară făcută pe pământ, într-una dintre metropolele lumii. Suma poate fi  
considerată destul de mare, dar specialiştii prevăd că, prin realizarea unor module total echipate, care să fi e 
doar asamblate, costul va scădea simţitor.

Dacă toate aceste avantaje vor fi  folosite raţional, e posibil să vedem, în viitor, noi suprafeţe populate 
acolo unde, până de curând, erau doar valurile mării. 

(după Descoperă, aprilie, 2005)
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C. Un om de aur

Conform jargonului vehiculat în lumea luxului, obiectele cu forme ieşite din comun se numesc 
conversation pieces. Motivul: simpla lor apariţie într-o încăpere poate concentra instantaneu toate privirile, 
născând nu doar admiraţie, ci şi pretexte instantanee de discuţie. Într-un asemenea context, o bufniţă din 
citrin, diamante şi safi re, atârnând pe un lanţ din aur masiv, poate fi  un preambul de socializare mai efi cient 
decât orice carte de vizită cu ştaif.

„Acestea sunt adevăratele bijuterii”, îmi explică Gianni Lazzaro, scoţându-şi ochelarii de pe nas şi 
aşezându-i pe tava plină cu broşe în formă de peşti, caracatiţe sau insecte de aur bătute în diamante, parte a 
colecţiei „Back to Nature”. „De fapt”, completează el,  „în lumea bijutierilor, tot ceea ce nu este unicat sau serie 
mică nu este considerat bijuterie, ci «marfă din aur»”.

Nu poţi să-l contrazici ori să te încrunţi, din cel puţin două motive. Primul: sentinţa vine de la cineva 
care şi-a clădit renumele pe seama pieselor unice şi spectaculoase care împodobesc ţinutele vedetelor de la 
Hollywood. Al doilea, şi cel mai convingător: judecata, însoţită de un zâmbet larg, este rostită într-un accent 
moldovenesc neaoş, neschimbat de trecerea anilor.

„De asta îmi numesc eu creaţiile bijuterii de artă, ca să le diferenţiez de marea masă.” Zâmbeşte din nou 
şi, hotărât lucru, nu te poţi supăra pe mica sa demonstraţie de orgoliu.

Siguranţa lui Lazzaro nu e doar un semn de vanitate artistică, ci şi o formă de recunoştinţă faţă de ceea 
ce evocă de mai multe ori drept „destin”. Încetul cu încetul, printre vitrinele cu bijuterii de pe pereţii Galeriilor 
Sabion din Capitală, Gianni Lazzaro redevine Lazăr Marcovici, băiatul de 16 ani, absolvent al Şcolii Populare 
de Muzică din Bacău, emigrat în Israel la începutul anilor ’60. „Am ajuns unde sunt azi printr-o succesiune de 
momente pe care eu le numesc destin”, accentuează el. Primul moment a apărut la scurt timp după sosirea în 
Israel, când părinţii l-au îndemnat să înveţe o meserie practică, înainte de a se gândi la facultate.

Timp de doi ani, a lucrat câte o jumătate de zi în atelierul unui bijutier, făcându-şi mâna cu pietrele 
scumpe. La fi nal, ca recompensă pentru talent şi conştiinciozitate, a primit o recomandare pentru o fi rmă 
mare de bijuterii din Brazilia. Şi-a făcut bagajele cu destinaţia Rio, dar destinul a vrut altceva. „Am venit cu 
vaporul până la Napoli, unde m-au abordat doi tineri, oferindu-mi un Volkswagen Beetle la 600 de dolari”, îşi 
aminteşte Lazzaro.

La volanul broscuţei Volkswagen, românul a făcut turul Europei, ajungând în cele din urmă la 
Düsseldorf, unde avea să îşi câştige renumele, după ce a început să expună la cele mai mari târguri de bijuterii 
şi ceasuri din lume.

(după www.adevărul.ro, iulie 2011)

Secţiunea II: Înţelegerea unui text scris

I. Descriere generală: 
 ■ formatul: 20 de itemi, cuprinşi în 2 exerciţii (numărul de exerciţii poate varia (2-5 exerciţii, fi ecare cu 

4-10 itemi); numărul de itemi este constant: 20;
 ■ timpul alocat: 50 de minute;
 ■ structură: secţiunea cuprinde două exerciţii, fi ecare cu câte zece itemi (lungimea celor două exerciţii 

contribuie la difi cultatea acestora, sporind cantitatea de atenţie şi de concentrare de care candidatul 
are nevoie); primul exerciţiu este de alegere multiplă, cu trei variante de răspuns din care una este 
corectă, al doilea exerciţiu este de potrivire multiplă, în funcţie de informaţiile din trei texte, descriind 
trei monumente;

 ■ tipurile de sarcini posibile: alegere binară (adevărat/fals), în funcţie de textul lecturat; alegere multiplă 
(trei variante de răspuns dintre care una este corectă); potrivire multiplă; inserare de paragrafe în text;

 ■ surse: texte autentice adaptate şi neadaptate (articole de ziar, fragmente din cărţi, instrucţiuni, ghiduri, 
manuale, broşuri);

 ■ punctaj: fi ecare item primeşte, pentru rezolvarea corectă, un punct.

II. Structura şi focusul exerciţiilor
Exerciţiul A

 ■ tipul de sarcină: alegere multiplă;
 ■ focus: înţelegerea unor informaţii specifi ce din textul citit;
 ■ numărul de itemi: 10.

Exerciţiul B
 ■ tipul de sarcină: alegere binară (adevărat/fals);
 ■ focus: înţelegerea ideilor principale din textul audiat;
 ■ numărul de itemi: 5.
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ÎNŢELEGEREA TEXTULUI SCRIS 20 de puncte

A. Citiţi articole 45, 46 şi 54-58 din Codul rutier şi selectaţi varianta corectă.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002

SUBSECŢIUNEA 3. Depăşirea
Art. 45 
1. Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, afl at 

pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul 
de vehicule în care s-a afl at iniţial.

2. Conducătorul vehiculului care se angajează în depăşire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă 
în faţa sau în spatele lui nu a iniţiat o asemenea manevră.

3. Atunci când, prin manevra de depăşire, se trece peste axa care separă sensurile de circulaţie, 
conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că, din sens opus, nu se apropie un vehicul şi că dispun de spaţiu 
sufi cient pentru a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia să revină după efectuarea manevrei de depăşire.

4. Nu constituie depăşire, în sensul alin. (1), situaţia în care un vehicul circulă mai repede pe una dintre 
benzi decât vehiculul care circulă pe altă bandă în acelaşi sens de circulaţie.

5. Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al 
cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre partea 
stângă se depăşeşte prin partea dreaptă.

6. Tramvaiul afl at în mers poate fi  depăşit şi pe partea stângă atunci când drumul este cu sens unic sau 
când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu există spaţiu sufi cient.

Art. 46 Obligaţia conducătorilor vehiculelor care efectuează depăşirea şi ale conducătorilor vehiculelor 
care sunt depăşite, precum şi cazurile în care depăşirea este interzisă, se stabilesc prin regulament.

SUBSECŢIUNEA 7. Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea
Art. 54 Intersecţiile sunt:
a. cu circulaţie nedirijată;
b. cu circulaţie dirijată. În această categorie, sunt incluse şi intersecţiile în care circulaţia se desfăşoară 

în sens giratoriu.
Art. 55 La apropierea de o intersecţie, conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să îi 

permită oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participanţilor la trafi c care au acest drept.
Art. 56
1. La intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea tuturor 

vehiculelor care vin din partea dreaptă.
2. La intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare, semafoare sau de către poliţistul rutier, 

conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnifi caţia sau indicaţiile acestuia.
3. Pătrunderea unui vehicul într-o intersecţie este interzisă dacă prin aceasta se produce blocarea 

intersecţiei.
4. În intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au 

prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie.
Art. 57 În cazul vehiculelor care pătrund într-o intersecţie dintre un drum închis circulaţiei publice şi un 

drum public, au prioritate acele vehicule care circulă pe drumul public.
Art. 58
1. În intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de 

trecere vehiculelor care circulă pe şine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stânga 
sau când semnalizarea rutieră din acea zonă stabileşte o altă regulă de circulaţie.

2. În intersecţii, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligaţi să acorde prioritate de 
trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă.

3. În intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare de prioritate, regula priorităţii de dreapta se 
respectă numai în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească, fi ecare intrând în intersecţie de pe un 
drum semnalizat cu un indicator având aceeaşi semnifi caţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii.

4. Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la acelaşi nivel 
cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, 
aprinderea acesteia semnifi că permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de 
săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi 
pietonilor care au drept de circulaţie.

(http://studentpenet.ro/campus/cursuri/legislatia-rutiera-2010-download/)
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1. Înainte de a se angaja în depăşirea unui autovehicul, conducătorul auto nu este obligat să se asigure
a. că nu va depăşi viteza maximă admisă.
b. că pe contrasens nu se afl ă alţi participanţi la trafi c. 
c. că vehiculul din spate nu se afl ă în depăşire. 

2. În ce situaţii tramvaiele pot fi  depăşite pe partea stângă?
a. În nicio situaţie.
b. Când drumul nu este cu sens unic.
c. Când între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu este spaţiu sufi cient.

3. Ce obligaţie are conducătorul auto când circulă printr-o intersecţie nedirijată?
a. Să circule cu o viteză care să nu depăşească 30km/h în localitate şi 50km/h în afara localităţii.
b. Să acorde prioritate pietonilor care traversează strada pe la colţul intersecţiei.
c. Să acorde prioritate vehiculelor care circulă pe şine.

4. La trecerea prin intersecţiile cu circulaţie nedirijată în localităţi, conducătorul auto este obligat
a. să acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă din partea dreaptă.
b. să circule cu viteza de cel mult 30 de km/h.
c. să nu depăşească 50km/h, viteza maximă admisă în 
localităţi.

5. Conducătorul autoturismului roşu din imaginea alăturată execută 
corect depăşirea autocamionului?

a. Nu, deoarece nu e permisă depăşirea. 
b. Nu, deoarece nu s-a asigurat.
c. Nu, deoarece nu are sufi cient loc.

6. Consideraţi depăşire faptul că un autovehicul afl at pe o bandă de circulaţie materializată prin marcaj 
trece înaintea altuia afl at pe o altă bandă de circulaţie, cu aceeaşi direcţie de mers?

a. Da, deoarece primul autovehicul trece înaintea celui de-al doilea.
b. Nu.
c. Nu, dar în acest caz conducătorul primului autovehicul are obligaţia să semnalizeze 
corespunzător trecerea pe lângă cel de-al doilea vehicul.

7. Cine se bucură de prioritate de trecere într-o intersecţie cu sens giratoriu?
a. Vehiculele care se afl ă deja în intersecţie.
b. Vehiculele care urmează să intre în intersecţie.
c. Vehiculele destinate transportului de persoane.

8. Dacă semaforul este însoţit de o lampă care emite lumină intermitentă de culoarea verde sub forma 
unei săgeţi pe fond negru către dreapta puteţi circula

a. în oricare din direcţiile dorite, întrucât lumina verde vă permite continuarea deplasării.
b. numai în direcţia indicată de săgeată, dacă semnalul semaforului sub care este fi xată lampa 
este de culoare verde.
c. numai în direcţia indicată de săgeată, indiferent de semnalul semaforului sub care este fi xată 
lampa, cu obligaţia de a acorda prioritate la trafi c participanţilor cu care vă întâlniţi.

9. Conduceţi un autoturism în interiorul unei localităţi şi vă apropiaţi de o intersecţie. Care sunt 
obligaţiile dumneavoastră?

a. Să circulaţi prudent pentru a putea opri şi acorda prioritate la trecere pietonilor şi autoturismelor 
care au acest drept.
b. Să opriţi înainte de intrarea în intersecţie.
c. Să acordaţi prioritate mijloacelor de transport în comun.

10. Care este regula priorităţii de trecere într-o intersecţie nedirijată din afara localităţii?
a. Prioritatea primului sosit în intersecţie.
b. Prioritate de drum principal.
c. Prioritate de dreapta.
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B. Citiţi informaţiile de mai jos şi decideţi pentru care dintre cele trei monumente clujene (Obeliscul 
Carolina, Statuia Fecioarei Maria, Ansamblul Matia Corvin) sunt valabile afi rmaţiile de mai jos.

a. Obeliscul Carolina
În 1817, împărăteasa Carolina împreună cu soţul ei, împăratul Francisc I, 

au efectuat o vizită la Cluj, cu scopul de a întări loialitatea supuşilor din această 
parte a imperiului. Vizita la Cluj a fost în continuarea vizitelor efectuate de perechea 
imperială la Bistriţa, respectiv Dej. Ca urmare a acestei vizite, clujenii au iniţiat un 
proiect de construire a unui monument dedicat acestui eveniment. Proiectul s-a oprit 
din lipsa fondurilor, el fi ind realizat în cele din urmă din donaţia de 16.000 de forinţi 
a procurorului Clujului, Imre Topler, care spera ca, în urma realizării obeliscului, să 
îi fi e acordat gradul nobiliar pe care îl solicitase.

Obeliscul are o înălţime de 10 metri, iar pe cele 4 feţe ale sale sunt basoreliefuri 
cu momente din vizita imperială. Basoreliefurile reprezintă stema Clujului, o 
inscripţie latină care pomeneşte această vizită, intrarea cuplului imperial prin Poarta 
de Mijloc a cetăţii şi unele vizite ale lor la diverse instituţii. 

Obeliscul propriu-zis, îngerul purtând efi giile într-o cunună de lauri şi cei 
4 vulturi de piatră care ţin în plisc lauri sunt opera a doi clujeni, sculptorul Anton 

Csürös şi profesorul de desen Samuel Nagy, iar reliefurile înfăţişând momente din vizita împăratului au fost 
realizate de sculptorul vienez Josef Klieber.

Iniţial, Obeliscul Carolina a fost amplasat în Piaţa Unirii (fosta Piaţă Mare). În anul 1898, cu ocazia 
reamenajării centrului, ea a fost mutată în Piaţa Muzeului (fosta Piaţă Mică sau Piaţa Carolina Augusta), lângă 
Biserica Franciscană.

(după www.wikipedia.org)
b. Statuia Fecioarei Maria 
Acest monument din tipologia coloanelor ciumei, edifi cat la 

Cluj în anul 1744, a fost amplasat iniţial pe strada Universităţii, în faţa 
Bisericii Piariştilor, pe atunci Biserica Iezuiţilor, in imediata apropiere a 
colegiul iezuit, azi Universitatea Babeş-Bolyai.

Monumentul a fost ridicat la cererea guvernatorului Anton 
Kornis, în semn de recunoştinţă pentru ocrotirea adusă Clujului 
în perioada ultimei mari epidemii de ciumă. Realizată în stil baroc 
de către sculptorul austriac Anton Schuchbauer, aceasta reuneşte 
trăsăturile specifi ce ansamblurilor „Pestsäulen” (Statuia Ciumei) din 
spaţiul sud-german.

Statuia a fost demontată în 1959, întrucât conducerea comunistă 
a universităţii nu o agrea. În 1961, la cererea Parohiei Sf. Petru şi Pavel, a fost amplasată în grădina din spatele 
bisericii cu acelaşi nume. Actualmente, biserica şi portalul au fost renovate, dar statuia se afl ă într-o avansată stare 
de degradare (ultima restaurare a avut loc în perioada 1957-1958). Recent, au existat o serie de discuţii publice 
legate de renovarea şi readucerea ei în locul iniţial, mult mai potrivit unui astfel de monument impozant.

(după, www.wikipedia.org)
c. Ansamblu Matia Corvin

Ideea înălţării la Cluj a unei statui care să îl înfăţişeze pe Matia 
Corvin datează încă din anul 1882, an în care Consiliul Legislativ 
Orăşenesc Cluj a stabilit executarea unui monument în cinstea fostului 
rege al Ungariei, născut la Cluj. Macheta arhitectului maghiar Janos 
Fadrusz a fost aprobată cu unanimitate de autorităţile locale clujene 
în 1894, iar aceasta a câştigat marele premiu la Expoziţia Mondială 
din 1900 de la Paris.

Statuile de bronz ale lui Matia Corvin şi ale celor patru 
personalităţi au fost aduse cu trenul de la Budapesta şi transportate 
pe şinele unei vechi linii de tramvai cu cai până în apropiere de 
Catedrala Sfântul Mihail, unde au fost amplasate pe soclul din piatră. 

Festivităţile de inaugurare au avut loc abia la data de 12 octombrie 1902, cauzele întârzierii fi ind costurile ridicate 
ale realizării monumentului.

În anul 1919, după realizarea Marii Uniri, au existat demersuri pentru demolarea monumentului, considerat 
un simbol al naţionalismului maghiar. O altă variantă a fost mutarea acestuia la Hunedoara, locul de baştină al 
tatălui regelui, Iancu de Hunedoara. Soluţia salvării monumentului i-a aparţinut istoricului Nicolae Iorga, prin 
amplasarea unei plăcuţe trilingve, care să evidenţieze originea română a regelui Matia. Pe această plăcuţă a fost 
imprimat controversatul citat: „Biruitor în războaie, învins numai la Baia de propriul său neam când încercă să 
învingă Moldova nebiruită”.

(după www.historia.ro.)
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11. Este un monument laic.       
12. A fost construit din fonduri private.      
13. Ulterior amplasării i-a mai fost adăugată o piesă.     
14. Statuia a fost relocată.        
15. Pe acest monument a fost imprimată imaginea unei alte construcţii clujene. 
16. A benefi ciat de contribuţia unui sculptor austriac.    
17. Monumentul este amplasat într-un loc neadecvat.    
18. Nu a fost dezvelită la timp.       
19. Este dedicată unui monarh.        
20. Monumentul este situat în apropierea unui locaş de cult.    

Secţiunea III: Gramatică şi vocabular

I. Descriere generală: 
 ■ formatul: 60 de itemi, organizaţi în 6 exerciţii (numărul de exerciţii poate varia: 6-12 exerciţii, fi ecare cu 

5-10 itemi); numărul de itemi  este constant;
 ■ timpul alocat: 1 oră şi 10 minute;
 ■ structură: sunt 6 exerciţii de gramatică şi vocabular, fi ecare cu câte 10 itemi;
 ■ tipurile de sarcini: completare de spaţii libere: cu forma corectă a unor cuvinte date; cu unităţi dintr-o 

paradigmă dată (articolul indefi nit, adjectivul posesiv etc.); cu cuvinte date într-o ordine aleatorie; cu 
antonime ale unor cuvinte date; cu cuvinte sau sintagme care nu sunt date; alegere multiplă (3 sau 4 
variante de răspuns, din care una este corectă); potrivire multiplă (de cuvinte, sintagme sau segmente 
de enunţuri); itemi cu răspuns deschis (cuvinte şi propoziţii scurte); derivare; transformare de propoziţii; 
corectare de enunţuri;

 ■ surse: texte autentice adaptate şi neadaptate sau texte similare cu cele autentice;
 ■ punctaj: fi ecare item primeşte, pentru rezolvarea corectă, 0,33 sutimi, totalul fi ind de 20 de puncte pe 

secţiune; la sarcinile de producere cu răspuns scurt se poate acorda punctaj parţial; criteriul principal 
în acordarea punctajului este îndeplinirea corectă a sarcinii acordate (spre exemplu, forma gramaticală 
adecvată); dacă restul propoziţiei-răspuns conţine greşeli de scriere, acord, vocabular etc., acestea se vor 
depuncta, dar parţial. 

II. Structura şi focusul exerciţiilor
Exerciţiul A

 ■ tipul de sarcină: potrivire multiplă (segmente de enunţuri);
 ■ focus: identifi carea sensului unor expresii idiomatice, prin raportare la replici clarifi catoare;
 ■ numărul de itemi: 10.

Exerciţiul B
 ■ tipul de sarcină: completare de spaţii libere cu cuvinte date, la forma corectă;
 ■ focus: formele fl exionare ale cuvintelor de bază, stabilite în funcţie de contextul imediat propoziţional;
 ■ numărul de itemi: 10.

Exerciţiul C
 ■ tipul de sarcină: corectarea unor enunţuri care conţin câte o greşeală de gramatică, privitoare la utilizarea 

adecvată a pronumelui relativ;
 ■ focus: formele corecte ale pronumelui relativ care;
 ■ numărul de itemi: 10.

Exerciţiul D
 ■ tipul de sarcină: derivare de la cuvinte de bază date;
 ■ focus: realizarea derivatelor corecte de la forma de bază, în funcţie de contextul propoziţional imediat;
 ■ numărul de itemi: 10.

Exerciţiul E
 ■ tipul de sarcină: alegere multiplă: completarea spaţiilor libere cu forma corectă (din patru variante 

posibile), în funcţie de contextul propoziţional imediat;
 ■ focus: utilizarea corectă a unor forme gramaticale în context;
 ■ numărul de itemi: 10.

Exerciţiul F
 ■ tipul de sarcină: completare de spaţii libere în text cu cuvinte care nu sunt date;
 ■ focus: refacerea unor sintagme şi completarea textului cu cuvinte în funcţie de contextul imediat;
 ■ numărul de itemi: 10.
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GRAMATICĂ ŞI VOCABULAR 20 de puncte

A. Potriviţi replicile din coloana A cu cele din coloana B, astfel încât să formaţi minidialoguri. 

A B
1. Nu a durat mult şi şi-a dat arama pe faţă. a. Şi când va avea loc fericitul eveniment?
2. Producătorii de pâine au încasat ieri nişte amenzi 
uriaşe.

b. Ciudat … Nu ştiam că are obiceiul de a trage la 
măsea.

3. La examen, am extras biletul cu Nichita Stănescu… c. Eu te-am avertizat ca el nu e aşa cum îl ştii tu.
4. La petrecerea de ieri, Cristian a băut o sticlă de vin 
în mai puţin de o oră.

d. Şi bănuiesc că ai bătut câmpii cu graţie.

5. Când venea vorba de o decizie mai importantă, el 
începea să dea din colţ în colţ.

e. Draga mea, trebuie să înveţi să te controlezi.

6. Dragul meu, am fost la bancă să verifi c contul şi am 
avut o surpriză tare plăcută.

f. Bineînţeles! Doar n-am muncit atât de fl orile 
mărului.

7. Andrei şi Eliza s-au hotărât, în sfârşit, să îşi pună 
pirostriile.

g. Merită, pentru că umblă cu ocaua mică.

8. Când am auzit acele minciuni, mi-am ieşit din 
pepeni.

h. La ce te aşteptai? Ştiai doar că nu e cea mai hotărâtă 
persoană din lumea asta.

9. Nu mai am de gând să mişc niciun deget ca să 
obţin aceea bursă.

i. Ca să vezi! Bine că se plânge pe la toate porţile că, 
din cauza crizei, a ajuns la sapă de lemn!

10.  Ştiai că Alin vrea să îşi cumpere un nou BMW? 
Cică s-a plictisit de cel vechi…

j. Şi ce faci? Aştepţi să-ţi pice mură-n gură?

B. Completaţi textul cu cuvintele de mai jos, la forma corectă.

drastic, tendenţios, senzaţie, audienţă, apostilă, ambianţă,
carismatic, irevocabil, protocolar, atent

Cristian Popescu a fost ieri în 11. …….. la Inspectorul de limba engleză. A vrut să vadă de ce i-a fost 
refuzată bursa de şase luni la Londra. Inspectorul, un bărbat 12. ……..  de vreo 50 de ani, l-a primit în biroul 
său, unde, într-o 13. …….. apăsătoare, l-a anunţat că decizia este 14. ……... . Vizibil deranjat de insistenţa cu 
care Cristian solicita explicaţii suplimentare, inspectorul a renunţat la obişnuitul său ton 15. ……..  şi, cu o 
oarecare nervozitate în glas, i-a cerut secretarei să îi aducă dosarul de înscriere. A analizat 16. …….. fi ecare act, 
pentru ca, în fi nal, să îşi motiveze decizia prin lipsa unei 17. ……... . Nemulţumit de explicaţia primită, Cristian 
a părăsit biroul directorului cu 18. …….. că bursa aceea era acordată încă dinainte de a fi  anunţată. Conştient 
de faptul că nu are sufi ciente probe pentru a demonstra atitudinea 19. …….. a inspectorului, el a renunţat la 
a mai depune vreo plângere împotriva acestuia. Mai târziu, a afl at că alţi elevi afl aţi în situaţia sa nu au făcut 
acelaşi lucru, ci au solicitat aplicarea unor sancţiuni 20. …………. în acest caz.

C. Corectaţi enunţurile de mai jos.

21. Am numărat peste 700 de şedinţe care aţi luat cuvântul.
22. Iată o soluţie care deja aveţi un răspuns la întrebarea dumneavoastră.
23. De data aceasta, vorbim despre un cutremur despre care, practic, cam de vreo două luni îşi face 

simţite efectele prin România.
24. Vine Alinuţa, care nu e ziua ei azi.
25. Vă prezint un om simplu, care nu are nicio putere, care îi e frică să mai spună ceva.
26. Dar culmea este că Dobrin, în perioada aceea, nu prea se băteau echipele pe el.
27. Sunt români care, atunci când ajung dincolo, în străinătate, le e ruşine să recunoască că sunt români.
28. Îmi pare rău că domnul Pandele de la Dâmboviţa, când a venit odată la OTV, nu am putut lua 

legătura cu el.
29. Cine a cântat seara, dimineaţa îl încearcă talentul.
30. O şedinţă printre care punctele de pe ordinea de zi se numără următoarele:

(după Eşti cool dacă vorbeşti corect, p. 72-73)
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D. Completaţi spaţiile libere cu derivate ale cuvintelor din dreapta.

Nu ne-au vegheat doar copilăria, ci, conform, unor ultime studii, din timpurile 
31. ………………….. până în prezent, bunicii din toată lumea au avut un rol extrem de 
important în evoluţia speciei umane şi consolidarea familiilor.

Un studiu din Finlanda 32. ………………….. faptul că acei copii care au bunici relativ 
tineri ajung să trăiască mai mult decât copiii care au bunici mai 33. ………………….. .

Acelaşi studiu confi rmă că bunicile din partea mamei îşi iubesc mai mult nepoţii 
decât cele din partea tatălui, un comportament explicat de cercetători pe baza faptului că 
bunica din partea mamei simte 34. ………………….. legătura ADN cu nepotul. 

(după Parlog Nicolae, Bunicii: cheia evoluţiei genetice, http://www.descopera.ro/
dnews/9003632-bunicii-cheia-evolutiei-umane)

Drumul european E85, care face legătura între Urziceni şi Buzău, a fost blocat ieri 
toată ziua. Sute de maşini stau în coloană, iar oamenii sunt 35. ………………….. printre 
nămeţi.

Autorităţile fac eforturi să intre cu utilajele de 36. ………………….. pe această 37. 
………………….. de drum. Nici azi situaţia nu s-a schimbat. Peste 75 de persoane, între 
care o femeie însărcinată, sunt 38. ………………….. pe drumurile judeţene şi naţionale 
din Buzău.

(Andreea Tatomir, Drumul E85 este blocat de marţi între Urziceni şi Buzău, 
http://www.mondonews.ro/Drumul-E-85-este-blocat-de-marti-intre-Urziceni-si-

Buzau+id-17026.html)
După două decenii de reforme succesive ale învăţământului românesc, 39. 

………………….. la examenul de bacalaureat a atins, în sfârşit, cote realiste, comparabile 
cu cele din ţări occidentale care au un sistem similar (Franţa, Germania etc.). Aceasta, 
deşi rezultatele elevilor români la testele PISA continuă să ne situeze pe poziţii 40. 
………………….. . Mai este mult de făcut, dar...

(Ioana Both, Ce mă miră, într-o după-amiază de iulie, după bacalaureat..., http://www.
dilemaveche.ro/sectiune/educatie/articol/ce-ma-mira-intr-o-amiaza-iulie-bacalaureat)

31. memorie

32. evidenţă
33. vârstă

34. instinct

35. putinţă

36. zăpadă
37. porţie
38. zăpadă

39. promovabil

40. ruşine

E. Alegeţi varianta corectă pentru a completa spaţiile libere din textul de mai jos:

Cu mănuşi, prin istorie, de la Tutankhamon, la Audrey Hepburn

O incursiune prin istoria mănuşilor, de la perechea descoperită în mormântul lui Tutankhamon până la celebrele 
mănuşi negre, trei 41. ………………, purtate de Audrey Hepburn în pelicula „Mic-dejun la Tiffany”.

Mănuşile au apărut, 42. ……………… pare, încă în Antichitate. Unul dintre cele mai timpurii şi faimoase 
exemple a fost o pereche de mănuşi din pânză, descoperită în Egipt, în mormântul lui Tutankhamon (circa 
1.400 î.Hr.). Faraonii purtau mănuşi ca pe un simbol 43. ………………  puterii şi al infl uenţei 44. ……………… 
o aveau. Femeile egiptene foloseau aceste accesorii ca parte a tratamentului de înfrumuseţare. Ele îşi ungeau 
mâinile cu uleiuri volatile parfumate şi cu miere şi-şi puneau apoi mănuşi, pentru a se proteja.

Mănuşile în Antichitate
În Odiseea, Homer ne spune că Laertes, tatăl lui Ulise, purta mănuşi în grădină, să nu se rănească în 

rugii de mure; o altă versiune susţine că acesta şi-ar fi  tras, de fapt, mânecile hainelor pentru a-şi feri mâinile. 
Lăsând la o parte legendele, istoria scrisă a Antichităţii conţine referiri ocazionale 45. ………………  folosirea 
mănuşilor. Grecul Xenofon notează că obiceiul de a purta mănuşi nu era unul potrivit pentru bărbaţi. Pentru 
a demonstra cât de efeminaţi erau persanii, el relatează, cu dispreţ aproape, că aceştia nu se mulţumeau doar 
să-şi acopere capul şi picioarele pentru a se feri de frig în timpul iernii, 46. ………………  foloseau şi mănuşi 
groase, ca să nu le îngheţe mâinile. 

Ce ascundeau mănuşile parfumate
Începând cu secolul al XIII-lea, mănuşile din pânză sau mătase încep să fi e folosite de femeile aristocrate 

ca obiecte de podoabă. La Paris, breasla creatorilor de mănuşi există chiar din secolul amintit, iar ca materiale 
47. ……………… pielea şi blana. Exista şi o altă breaslă, cea a bonetierilor, care confecţiona mănuşi din lână 
şi mătase. În această perioadă, croitorii încep să aducă 48. ……………… piaţă mănuşile parfumate cu uleiuri 
de mosc şi ambră, foarte la modă în timpul Caterinei de Medici. Acestea au fost acceptate ofi cial abia în 
1656, printr-un brevet regal. Conform legendei, parfumierul Caterinei de Medici, René de Florentin, parfuma 
mănuşile pentru a ascunde mirosul poţiunilor otrăvitoare 49. ……………… aceasta se folosea să-şi omoare 
numeroşii inamici. Cu toate acestea, 50. ……………… mai probabil ca reginei să nu-i fi  plăcut mirosul de piele.

(după Daniela Şerb, Cu mănuşi, prin istorie de la Tutankhamon, la Audrey Hepburn, www.historia.ro) 
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41. a. sfert   b. jumate  c. sferturi  d. jumătăţi
42. a. îşi   b. se   c. mi   d. ni
43. a. al   b. a    c. ai    d. ale
44. a. care   b. de care   c. cu care   d. pe care
45. a. despre   b. la   c. de   d. pentru
46. a. dar    b. însă   c. deoarece   d. ci
47. a. erau folosite  b. era folosită  c. e folosit  d. se foloseşte
48. a. în   b. pe   c. pentru  d. din
49. a. de care  b. cu care  c. căruia  d. pe care
50. a. credem  b. facem  c. e   d. ştim

F. Completaţi spaţiile libere cu unul sau două cuvinte.

La Păltiniş

Prin 1979, un personaj celebru care se exilase/refugiase aici, spunea că turul complet al acestei mici 
localităţi „durează o oră şi cinci minute“. Astăzi, acelaşi traseu îţi 51. ………………, probabil, mai mult, nu am 
cronometrat. Păltinişul, 52. ……………… despre el este vorba, rămâne o destinaţie populară şi – simbolic – 
culturală pentru români (mai bătrâni sau mai tineri). Totuşi, există relativ puţine cercetări 53. ……………… să 
ne putem raporta pentru a-i afl a istoria.

Unul 54. ……………… cei mai buni cunoscători ai locului, dr. Mircea Dragoteanu, oferă într-una 
dintre lucrările sale (Istoria Poştelor locale transilvane, ed. a II-a, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2008), date 
interesante despre evoluţia şi dezvoltarea Păltinişului. Apariţia staţiunii se leagă 55. ……………… dorinţa 
membrilor Asociaţiei Carpatine Transilvane (Siebenbürgischer Karpathen Verein – S.K.V.) de a crea, în 
împrejurimile Sibiului, o aşezare potrivită pentru tratamente balneo-climaterice, relaxare şi turism montan. 
În  56. ……………… a numeroase discuţii, s-a ales o vale împădurită din vecinătatea comunei Cristian, unde 
curgea un izvor denumit de localnici Hohe Rinne. În noiembrie 1891, s-a semnat, între fi liala din Sibiu a 
S.K.V. şi comuna Cristian, actul de arendare pentru 50 de ani (1 ianuarie 1892-31 decembrie 1941). Lucrările 
de construire a diferitelor pavilioane care au alcătuit nucleul staţiunii au durat doi ani, meşterii dulgheri 
români din Mărginime folosind tehnici tradiţionale 57. ……………… înălţa cabane în stilul vilelor din Tirol. 
Deschiderea ofi cială a Păltinişului (Hohe Rinne) a avut 58. ……………… pe 10 iunie 1894, iar frumuseţea 
locurilor şi calitatea tratamentelor 59. ……………… se putea benefi cia aici au atras rapid numeroşi vizitatori. 
Deja în primul sezon, adică între 10 iunie – 15 septembrie 1894, la Hohe Rinne au sosit 716 persoane. Afl uenţa 
aceasta a avut un efect vizibil şi 60. ……………… dezvoltării drumurilor, astfel că, până în 1902, s-a reuşit 
terminarea unei şosele care asigura accesul direct de la Răşinari la Păltiniş. 

(după Ana-Maria Stan, La Păltiniş, http://www.dilemaveche.ro/sectiune/bordeie-obiceie/articol/
paltinis) 

Secţiunea IV: Producere creativă de text

I. Descriere generală: 
 ■ formatul: 2 itemi, notaţi fi ecare cu câte 10 puncte, în funcţie de criterii date 
 ■ timpul alocat: 1 oră şi 30 de minute
 ■ structură: două exerciţii, fi ecare considerat un item
 ■ tipurile de sarcini: articole, eseuri, scrisori formale şi informale, rapoarte, cronici, recenzii, propuneri 

etc.
 ■ punctaj: fi ecare item primeşte, pentru rezolvarea corectă, 10 puncte; corectarea se face în funcţie de 

criterii prestabilite şi incluse în barem (conţinut – se va verifi ca adecvarea acestuia la cerinţă; diversitatea 
lexicului; coerenţa textului; corectitudine gramaticală; stil şi registru)

II. Structura şi focusul exerciţiilor
Exerciţiul A

 ■ tipul de sarcină: scrierea unei scrisori de tip reclamaţie
 ■ focus: producerea unei scrisori; se vor verifi ca: răspunsul la cerinţă, organizarea logică, cronologică 
şi grafi că a materialului

 ■ numărul de itemi: 1
Exerciţiul B

 ■ tipul de sarcină: scrierea unui articol
 ■ focus: producerea unui articol care să aibă ca obiectiv descrierea unei experienţe personale; se vor 
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verifi ca: răspunsul la cerinţă, organizarea logică, coerenţa textului 
 ■ numărul de itemi: 1

PRODUCERE CREATIVĂ DE TEXT 20 de puncte

A. Aţi cumpărat un produs cosmetic recomandat prin intermediul unei campanii de publicitate în 
media. Efectele produsului sunt departe de a corespunde cu cele promovate în reclamele pe care le-aţi 
văzut. Mai mult, cunoaşteţi şi alte persoane care au avut aceleaşi probleme. Scrieţi o reclamaţie către CNA 
(Consiliul Naţional al Audiovizualului) în care:

 ■ să descrieţi produsul cu care aţi avut probleme; 
 ■ să prezentaţi pe scurt conţinutul reclamei şi aspectele care nu corespund cu realitatea;
 ■ să relataţi experienţa cunoştinţelor care s-au găsit în aceeaşi situaţie;
 ■ să solicitaţi retragerea sau corectarea reclamelor. (200 de cuvinte)

B. Agenţia de Credite şi Burse de Studii lansează programul de burse „Vasile Pârvan”, ale cărui 
detalii le puteţi citi mai jos. Este un program de care aţi benefi ciat acum doi ani. Redactorul-şef al publicaţiei 
ofi ciale a Universităţii în care studiaţi v-a rugat să scrieţi un articol despre experienţa dumneavoastră ca 
bursier în acest program (condiţiile de studiu, de cazare, de petrecere a timpului liber). (250 de cuvinte)

Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă lansarea programului de burse „Vasile Pârvan” la 
Accademia di Romania din Roma.

 
Informaţii generale 

 ■ bursa „Vasile Pârvan” se acordă pentru următoarele domenii: istorie şi ştiinţe sociale – 5 burse; 
fi lologie – 3 burse; literatură şi studii literare – 3 burse; arte: muzică, arte plastice, teatru – 4 burse; 
ştiinţe economice şi ştiinţe exacte: fi zică, matematică, chimie –2 burse. Durata stagiului anual este de 
10 luni, începând cu 1 octombrie, bursa fi ind acordată pentru 2 ani consecutivi. 

Condiţii de eligibilitate (trebuie îndeplinite cumulativ de candidaţi):
a) sunt cetăţeni români cu domiciliul stabil în România; 
b) provin din instituţii de învăţământ acreditate din România; 
c) au cunoştinţe de limba italiană cel puţin de nivel mediu (scris, citit, conversaţie) şi de 
asemenea, cunoştinţe de limba engleză sau limba franceză; 
d) fac dovada obţinerii acceptului de coordonare a proiectului pentru durata stagiului de 
cercetare/formare, din partea unui profesor român, specialist în domeniul în care se solicită 
bursa; se apreciază coordonarea proiectului şi de către un profesor specialist din Italia.

Secţiunea V: Proba orală

I. Descriere generală: 
 ■ formatul: 3 părţi; un examinator, un evaluator – doi candidaţi 
 ■ timpul alocat: 10-12 minute
 ■ structură: prima parte este o discuţie introductivă între examinator şi candidat, care nu presupune 

notarea elevului pentru răspunsurile sale; este o conversaţie „de încălzire”, de „intrare în atmosferă”; 
partea a doua presupune un monolog pe baza unor imagini (se oferă cinci sau şase imagini, din care 
candidatul poate alege două despre care să vorbească); partea a treia constă într-un dialog între cei doi 
candidaţi, pe o temă comunicată de către examinator

 ■ tipurile de sarcini: producerea de mesaj oral pe baza unui input (imagini sau întrebări adresate de 
către examinator) referitor la date personale, prezentare, descriere a unor persoane, obiecte, acţiuni; 
comparaţie, exprimarea unei opinii, exprimarea de preferinţe etc.; angajarea în dialog 

 ■ surse: imagini, desene, fotografi i, input oral din partea examinatorului
 ■ punctaj: evaluarea se face în funcţie de anumite criterii care vor fi  specifi cate (răspunsul la cerinţă 

– adecvarea din punctul de vedere al conţinutului, fl uenţă, acurateţe gramaticală, diversitatea 
vocabularului, coerenţa şi coeziunea răspunsului) şi vor fi  urmărite în desfăşurarea fi ecărui exerciţiu 
în parte

II. Structura şi focusul exerciţiilor 
Exerciţiul 1

 ■ tipul de sarcină: participarea la un dialog iniţiat de către examinator; această parte nu este luată în 
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calcul pentru notare
 ■ focus: introducerea candidatului în atmosfera de examen; familiarizarea cu examinatorul, printr-un 

dialog lejer despre interesele candidatului, informaţii generale despre el, familia lui, oraşul lui, şcoala 
în care învaţă etc.

 ■ numărul de itemi: 1
Exerciţiul 2

 ■ tipul de sarcină: descrierea unor imagini; exprimarea opiniei pornind de la anumite situaţii prezente 
în imagini; comparaţie etc.

 ■ focus: descriere de imagine şi exprimarea opiniei
 ■ numărul de itemi: 1

Exerciţiul 3
 ■ tipul de sarcină: dialog în care se angajează cei doi candidaţi, pe baza unui subiect comunicat de către 

examinator
 ■ focus: demonstrarea abilităţilor comunicative ale candidaţilor, a capacităţii de a iniţia/menţine un 

dialog
 ■ numărul de itemi: 1

PROBA ORALĂ 20 de puncte

A. Interacţiune verbală examinator-candidat (nu se notează)
Examinatorul îi adresează candidatului câteva întrebări privind situaţia sa şcolară sau profesională, 

oraşul său etc., întrebări ce se vor menţine la un nivel general.

B. Monolog 
Priviţi şi descrieţi fotografi ile de mai jos. Găsiţi asemănările şi deosebirile dintre imaginile înfăţişate. 

Care dintre ele este cea mai asemănătoare cu sistemul educaţional din ţara dumneavoastră?

    

    

C. Interacţiune verbală
În 15 septembrie 2011 a intrat în vigoare o nouă lege care permite eutanasierea câinilor comunitari 

afl aţi de mai mult de şapte zile în adăposturile de la marginea oraşelor. Asociaţia Pentru Protecţia Animalelor 
a protestat vehement împotriva acestei legi, iar acum strânge semnături pentru a o modifi ca.

Studentul A: Eşti voluntar şi strângi semnături pentru a împiedica eutanasierea câinilor afl aţi în 
adăposturi. Încearcă să îţi convingi colegul că această lege este nedreaptă şi că mai sunt şi alte soluţii pentru 
a rezolva problema animalelor fără stăpân.

Studentul B: Consideri că animalele fără stăpân reprezintă un pericol pentru tine şi pentru cei din 
jur. Nu crezi în soluţiile propuse de organizaţiile pentru protecţia animalelor şi te bucuri că, în sfârşit, 
Parlamentul României, a găsit o rezolvare pentru această problemă. Consideri că legea care autorizează 
eutanasierea câinilor este binevenită.
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1. Evaluarea producţiilor orale şi 
scrise

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să selectaţi sau să concepeţi criteriile cele mai relevante pentru 
evaluarea producţiilor orale şi scrise ale candidaţilor;

 ■ să utilizaţi scalele de notare a producţiilor orale şi scrise din 
CECR sau să construiţi unele proprii;

 ■ să vă îmbunătăţiţi abilitatea de a evalua producţiile orale şi scrise 
ale candidaţilor;

 ■ să plasaţi pe nivel, cât mai exact cu putinţă, producţiile orale şi 
scrise ale candidaţilor, în funcţie de competenţa demonstrată;

 ■ să identifi caţi tipurile de comportamente care pun în pericol 
obiectivitatea în evaluare şi să aplicaţi criterii de standardizare 
în ceea ce priveşte prestaţia dumneavoastră ca evaluatori sau 
interlocutori;

 ■ să identifi caţi variabilele pe care le aduc în situaţia de examinare 
factorii umani implicaţi; să aplicaţi cele mai bune soluţii pentru 
gestionarea variabilelor prezente în situaţia de examinare;

 ■ să stabiliţi avantajele şi dezavantajele modelelor de scale de 
notare prezentate;

 ■ să corelaţi aceste scale cu descriptorii de perfomanţă din grilele 
de evaluare utilizate la examenul de bacalaureat.
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1.1. Introducere

După prima unitate a acestui material, care a avut ca obiectiv clarifi carea unor noţiuni legate de 
competenţele lingvistice evaluate, cea de-a doua s-a concentrat asupra procesului de elaborare a testelor, 
punând la dispoziţia celor interesaţi instrumentele necesare pentru a duce la bun sfârşit un astfel de demers. 
Unitatea a treia vizează în mod direct o situaţie concretă, în care profesorul de limbi străine se găseşte adesea, 
aceea de evaluator/examinator, o situaţie pentru a cărei gestionare nu întotdeauna sistemul educaţional ne 
pune la îndemână toate mijloacele necesare. Această postură vizează nu doar necesitatea de a le acorda note 
la clasă elevilor, ci şi pe aceea de participare ca evaluator în cadrul examenelor de evaluare naţională. Dacă, 
în ceea ce priveşte secţiunile de „înţelegere a unui text scris” sau de „gramatică şi vocabular”, corectarea nu 
pune, de obicei, probleme speciale (nu am menţionat aici secţiunea de „înţelegere după auz”, deoarece aceasta 
nu se regăseşte în vreunul dintre testele sau examenele susţinute de către elevi la limba română ca limbă 
nematernă), corectarea „compunerilor” (a secţiunii de producere de text) şi a producerii de mesaj oral (în 
rarele ocazii când această competenţă este evaluată) e mult mai difi cilă decât pare la prima vedere. 

Metodele şi instrumentele de evaluare trebuie să fi e, în toate cazurile, dar mai cu seamă în cele în care de 
rezultatele obţinute depinde viaţa şcolară ulterioară a candidaţilor, cât se poate de exacte şi de corecte. În acest 
scop, e nevoie nu doar de o precizare fără dubii a lor, dar şi de o pregătire continuă a cadrelor didactice puse 
în situaţia de a le aplica. Ultima unitate a materialului de faţă şi a cursului pentru care este pregătit are ca scop 
principal analiza unor mostre de producţii scrise şi orale ale elevilor (de clasa a XII-a, în cazul ciclului liceal). 
Atelierul extins de plasare pe nivel, evaluare şi notare, care se doreşte a fi  ultima unitate a cursului, are ca 
scop principal creşterea gradului de obiectivitate a corectării şi notării. Se urmăreşte, de asemenea, corectarea 
conştientă de către evaluator, în aşa fel încât acesta să poată justifi ca, în orice moment, cu argumente cât mai 
bine susţinute, nota sau califi cativul acordate pentru o anumită producţie, orală sau scrisă.

Instrumentele pe care le folosim sunt, în primul rând, grilele descriptive din Cadrul european comun de 
referinţă pentru limbi. Ele vor fi  aplicate pe producţii obţinute în procesul de testare organizat cu elevi de clasa 
a XII-a, după modelul evaluării pe competenţe, pe care l-am propus în cadrul proiectului. 

Evident, perfecţionarea capacităţii de evaluare a producţiilor orale şi scrise trebuie să acopere orice fel 
de mostre de scriere sau vorbire. Grilele folosite pentru testele aplicate de noi sunt adaptabile la alte sisteme 
de evaluare şi, în fi nal, fi ecare cadru didactic poate să îşi creeze o grilă particulară de corectare pentru testul 
aplicat. Dacă este vorba de o examinare naţională sau de una regională, cu siguranţă aceasta îi va fi  pusă la 
dispoziţie, cel puţin sub forma unui barem de corectare, de către propunătorii testului. Însă, în caz contrar, 
pentru testele aplicate în clasă, este recomandat să existe o scală de corectare, care să îi permită profesorului 
să justifi ce notele sau califi cativele acordate dar şi - poate mult mai important - să le poată explica elevilor 
neajunsurile producţiilor lor şi să îi poată îndruma pe „candidaţi” înspre creaţii mai bune, cu ajutorul unor 
instrumente clare şi exacte de măsurare a performanţei.

Partea teoretică a acestei unităţi va fi , aşadar, mult mai restrânsă decât în cazul precedentelor, urmând 
ca majoritatea timpului ce îi este alocat să fi e dedicat exerciţiului concret de evaluare, notare şi plasare pe nivel.          

1.2. Criterii de evaluare a producţiilor orale în ciclul liceal

1.2.1. Introducere

În alcătuirea criteriilor de notare, este foarte important raţionamentul 
care stă la baza acestui proces, ca un factor determinant în demersul de 
validare scalară. Literatura de specialitate acordă o mare atenţie factorilor 
care contribuie la validarea testelor: examinatorii implicaţi în procesul de 
notare, varietatea şi validitatea scalelor şi a criteriilor de evaluare, metodele de 
interpretare a scalelor şi procedurile pe care le reclamă acestea etc. 

S-a încercat, prin diverse studii, să se ofere un răspuns cu privire la 
ponderea pe care o au scalele analitice şi cele holistice în evaluare, precum şi 
la măsura în care notarea holistică îşi păstrează validitatea. S-a avut în vedere 
aspectul foarte important al nevoii, resimţite din ce în ce mai des, de a completa 
rezultatele evaluării holistice cu unele obţinute în urma notării de tip analitic.

Scalele unice aplicate, de regulă, la nivelul tuturor sarcinilor, testelor şi 
candidaţilor, ar părea soluţia cea mai plauzibilă, însă în evaluare se manifestă 
tot mai acut necesitatea de derivare empirică a criteriilor şi nivelurilor de 
notare, atât din punctul de vedere al particularităţilor individuale, cât şi al 
contextului. O altă alternativă ar fi  transferul scalar de la o limbă la alta. Se 
presupune că descriptorii de performanţă pot fi  transferaţi de la un idiom la 
altul, facilitând interpretarea; această teorie nu este însă validată empiric şi 

Temă de refl ecţie:
Cum realizaţi, la clasă, 
testarea producţiilor 
orale?
Care consideraţi 
că ar trebui să fi e 
componentele scalelor de 
evaluare a producţiilor 
orale? Câte dintre acestea 
folosiţi cu regularitate în 
notare la clasă ?
............................................
...........................................
...........................................



Evaluarea producţiilor orale şi scrise

417

este greu de stabilit gradul de compatibilitate între limbi a trăsăturilor caracteristice (Elder C & A. Brown 2001: 
89).

1.2.2. Scalele de evaluare a producţiilor orale. Exemple

Punctajul acordat în urma evaluării producţiilor orale atestă cât de bine vorbeşte candidatul, califi cativul 
acordat fi ind, de regulă, numeric sau verbal. Califi cativele verbale de tipul foarte bine, bine, satisfăcător etc., 
utilizate frecvent în evaluare, sunt însoţite, de obicei, de o descriere succintă şi clară, iar suma descriptorilor, 
categorizaţi pe niveluri ascendente de performanţă, alcătuieşte scala de evaluare a producţiilor orale. 
Construirea scalelor de evaluare presupune „descrierea unor fenomene complexe în cuvinte puţine, în baza 
unor teorii incomplete”(North 1996). Este foarte greu de stabilit ce anume trebuie să conţină descriptorii 
de performanţă, care ar trebui să fi e rolul candidatului şi ce face, de fapt, candidatul în timpul examinării 
(Brindley 1998: 116).

În cele ce urmează, vom analiza câteva exemple 
care pot servi drept instrumente practice în construirea 
scalelor şi a criteriilor de notare. Difi cultăţile 
întâmpinate în elaborarea scalelor ţin, pe de-o parte, 
de faptul că nu există o bancă solidă de dovezi privind 
procesul de achiziţionare a unei limbi iar, după cum am 
mai menţionat, descriptorii trebuie să concentreze conţinuturi complexe în cuvinte puţine, pentru a înlesni 
utilizarea lor în notare. Exemplele ce urmează au rolul de a ilustra modele de scale care vizează examinatorul, 
precum şi modele scalare care îl vizează pe cel examinat. Diferenţele dintre acestea apar la nivelul terminologiei, 
la nivelul detaliilor vizate, a ceea ce pot să facă cei examinaţi şi, respectiv, a cât de bine pot să execute sarcinile 
(Consiliul Europei 2001).

A. Scala de certifi care naţională [National Certifi cate Scale]
Este o scală descriptivă, holistică, pe şase niveluri, adresată celor examinaţi. Aceasta oferă o imagine de 

ansamblu asupra aşteptărilor examinatorilor, fără a include elemente terminologice de specialitate. Descriptorii 
sunt etalonaţi descendent, de la avansat la mediu, respectiv, începător. În funcţie de gradul de difi cultate, 
candidaţii pot alege unul dintre cele trei teste elaborate, descriptorii având rolul de a facilita alegerea unui 
tip de test. Scalele holistice sunt practice în cazul în care este necesar să se ia decizii rapide, deoarece se 
caracterizează prin fl exibilitate, permiţând asocierea, în linii mari, a punctelor slabe şi tari ale elevilor, însă în 
detrimentul diagnosticării punctuale a performanţelor acestora. Ne putem însă lovi de pericolul defi nirii şi 
descrierii ambigue a abilităţilor lingvistice prin cuvinte de tipul mult, puţin, câteva, adecvat, bine etc.

6. Vorbeşte fl uent, cu foarte puţine infl uenţe din limba maternă, cum ar fi  accentul. Este capabil să exprime cu precizie 
nuanţe subtile ale semnifi caţiei lingvistice şi utilizează în mod corespunzător diverse expresii idiomatice. Este capabil să 
descrie teme complexe şi să includă sub-teme în descriere pentru a susţine punctul de vedere şi fi nalitatea prezentării.
5. Vorbeşte fl uent, nu face pauze lungi, pentru a căuta expresii potrivite. Producţia verbală este naturală, coerentă şi 
de dimensiuni acceptabile. Este capabil să prezinte clar şi detaliat descrierea unei teme complexe. Poate folosi expresii 
idiomatice de uz cotidian şi este capabil să exprime destul de bine nuanţele de limbă.
4. Se descurcă destul de bine în situaţii discursive mai puţin familiare. Face diferenţă între registrele de limbă formale 
şi informale, cel puţin până la un anumit punct. Este capabil să prezinte şi să justifi ce o opinie în mod inteligibil. Este 
capabil să descrie şi să vorbească despre lucruri din mediul înconjurător, despre sunete, experienţe. Foarte rar este 
obligat să folosească perifraze în comunicarea cotidiană datorită insufi cienţei capacităţii sale lingvistice.
3. Se descurcă în majoritatea situaţiilor lingvistice familiare şi este capabil să ia iniţiativa în schimburi discursive pe 
teme comune. Fluenţa este afectată, însă pauzele inadecvate în vorbire sunt destul de rare. Producţia verbală este 
comprehensibilă, în ciuda transferului de structuri de limbă şi vocabular de la limba maternă la limba-ţintă, nematernă. 
Pronunţia poate devia de la standardele limbii-ţintă, nematerne.
2. Se descurcă în situaţii comunicative de rutină, care solicită un simplu schimb de informaţie. Totuşi, capacitatea 
lingvistică a vorbitorului restricţionează considerabil varietatea situaţiilor care pot fi  abordate. Comunicarea efi cientă 
a mesajului presupune ca interlocutorul să fi e capabil să-l ajute pe cel care vorbeşte, în schimbul verbal. Pronunţia 
e posibil să devieze de la norma limbii-ţintă, solicitând efort special din partea interlocutorului, îngreunând astfel 
comunicarea.
1.   Este capabil să adreseze întrebări şi să răspundă la întrebări simple, referitoare la nevoile zilnice. Poate să folosească 
formule simple de politeţe. Se descurcă în cazul unor sarcini mai puţin difi cile, dar comunicarea este înceată şi foarte 
fragmentată. Adesea, este obligat să apeleze la mijloace non-verbale pentru a putea fi  înţeles.

Tabel 1 - Scala descriptivă de Certifi care Naţională [National Board of Education] 2002 (cf. Luoma 2004: 61)

B. Scala ACTFL [American Council for the Teaching of Foreign Languages]
Această scală holistică este utilizată atât de către examinatori, cât şi de către candidaţi. Distribuirea este 

făcută pe patru niveluri: Superior, Avansat, Mediu şi Începător, ultimele trei menţionate fi ind, la rândul lor, 

Reţineţi:
Abordările empirice câştigă teren în faţa celor 
teoretice, în procesul de construire a criteriilor 
de evaluare a producţiilor orale şi scrise.
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divizate în trei sub-niveluri. Scopul acestei subdivizări este de a oferi un instrument complex de măsurare 
a progresului, la nivelurile unde se situează majoritatea celor care învaţă o limbă străină, în contextul 
educaţional american. Accentul cade pe ceea ce sunt capabili să facă cei examinaţi, descriptorii încorporând 
atât punctele lingvistice slabe, cât şi pe cele tari. În cazul construirii acestui model, s-a adoptat strategia scalară 
publicată de Clark şi Clifford în 1988, scala ILR (Interagency Language Roundtable). Scala ACTFL este o scală de 
evaluare a comportamentelor în contexte lingvistice specifi ce. Scalele analitice măsoară abilităţi şi capacităţi 
lingvistice, fără a le raporta la specifi cul situaţional (Brindley 1998). Descriptorii acestei scale sunt foarte 
concreţi, focalizaţi pe detaliu, de aceea examinatorii trebuie să urmeze un curs de perfecţionare, pentru a putea 
conceptualiza aceste conţinuturi şi pentru a putea opera cu instrumentele. Acest model scalar a fost criticat de 
cercetători precum Bachman, Lantolf şi Frawley, Kramsch, întrucât validitatea şi efi cacitatea în notare, susţin 
aceştia, provin din testarea în sine, şi nu din raţionamente empirice şi teoretice de ordonare a sarcinilor şi a 
caracteristicilor lingvistice (Luoma 2004: 68).

C. Scala T.S.E. [Test of Spoken English]
Este o îmbinare de aspecte holistice şi analitice de evaluare. Scalele analitice au, de obicei, între trei 

şi cinci criterii, fi ecare cu descriptori la diferite niveluri ale scalei. Scala ia forma unei grile de notare, iar 
cei examinaţi primesc un profi l de notare cu punctajul alocat la nivelul fi ecărui criteriu. Scala TSE are cinci 
niveluri marcate numeric 20, 30, 40, 50 şi 60 şi prezintă trei variante: una dedicată corpului administrativ, una 
celor examinaţi, iar, a treia, publicului larg. Abilitatea de comunicare este redată printr-o propoziţie la fi ecare 
nivel. Detaliile descriptive, concepute pentru fi ecare dintre abilităţile evaluate, sunt adresate celor examinaţi 
şi publicului larg. Cele patru enunţuri descriptive adiţionale au rolul de a descrie competenţa funcţională, 
sociolingvistică, discursivă şi lingvistică a celui examinat. În cele ce urmează, vom prezenta a treia scală, care 
vizează caracteristicile lingvistice generale de care trebuie să ţină cont examinatorul (Luoma 2004: 69):

60 Comunicarea este aproape întotdeauna efi cientă: sarcina este îndeplinită în totalitate.
Vorbitorul oferă informaţia liber, cu foarte puţin efort, este capabil să producă mai mult decât cere sarcina, făcând apel 
la funcţii lingvistice adiţionale:

 ■ strategii de redresare specifi ce vorbitorilor nativi;
 ■ expresii sofi sticate;
 ■ conţinut bogat;
 ■ lipsă de efort din partea ascultătorului.

50 Comunicarea este în general efi cientă: sarcina este îndeplinită în totalitate.
Vorbitorul oferă voluntar informaţia, proces care presupune, uneori, efort din partea acestuia; de obicei nu depăşeşte 
timpul alocat.

 ■ carenţele lingvistice necesită uneori strategii de redresare care pot distrage uşor;
 ■ expresiile sunt uneori ciudate;
 ■ conţinutul este bogat;
 ■ efortul din partea ascultătorului este minim.

40 Comunicarea este efi cientă într-o oarecare măsură: sarcina este îndeplinită într-o anumită proporţie.
Vorbitorul depune efort în acordarea răspunsurilor; uneori, oferă producţii lingvistice limitate şi nu se încadrează în 
timpul alocat. Producţiile lui se caracterizează prin:

 ■ strategii de redresare excesive, inefi ciente, care distrag, folosite ca să compenseze carenţele lingvistice (ex. vocabular 
şi/sau gramatică);

 ■ conţinut adecvat;
 ■ efort solicitat din partea ascultătorului.

30 Comunicarea în general nu este efi cientă: sarcina este realizată nesatisfăcător.
Vorbitorul depune mult efort în producerea răspunsului; oferă producţii lingvistice limitate şi nu se încadrează în 
timpul alocat. Producţiile lui se caracterizează prin:

 ■ strategii de redresare excesive, care distrag, inefi ciente;
 ■ efort sporit solicitat din partea ascultătorului;
 ■ difi cultate în stabilirea măsurii în care a fost îndeplinită sarcina, din cauza carenţelor lingvistice; scopul acesteia se 

poate stabili, însă. 
20 Comunicarea nu este efi cientă: nu există dovezi ale abilităţii de a duce sarcina la bun sfârşit.
Este evident efortul extrem din partea vorbitorului; acesta repetă cerinţele, renunţă la sarcină sau păstrează tăcerea. 
Producţiile lui se caracterizează prin următoarele trăsături:

 ■ încercarea de a îndeplini sarcina ajunge adesea la eşec;
 ■ sunt inteligibile numai cuvinte şi fraze izolate, chiar şi cu efort din partea ascultătorului;
 ■ scopul este imposibil de stabilit.

Tabel 2 - Descriptorii T.S.E. pentru caracteristicile generale (cf. ETS 2001: 30)
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D. Scalele CECR
Scalele pentru producţiile verbale din Cadrul european comun de referinţă au fost ilustrate în unităţile 

precedente. Rolul descriptorilor ilustrativi este general valabil, nu vizează teste particulare, ci criterii cu o 
mare putere de acoperire a abilităţilor lingvistice orale şi scrise. Descriptorii sunt grupaţi pe niveluri comune 
de competenţă, pentru a fi  folosiţi ca punct de plecare în elaborarea de criterii specifi ce de performanţă, în 
funcţie de contextul educaţional.

Luoma sugerează ca modalitate de abordare:
 ■ preluarea unor descriptori analitici de performanţă orală din CECR (volum, corectitudine, interacţiune, 
fl uenţă, coerenţă);

 ■  stabilirea corespondenţei dintre aceştia şi anumite producţii ale elevilor;
 ■ concretizarea descriptorilor existenţi şi/sau adăugarea de noi descriptori  după modelul T.S.E., spre 

exemplu (vezi varianta detaliată din Tabelul 2). 

Corectitudinea - pronunţia trebuie să fi e 
inteligibilă, chiar dacă sunt păstrate infl uenţe din L1. 
Acurateţea gramaticală şi lexicală este sporită şi sunt 
acceptate greşelile de ordin gramatical care nu afectează 
comunicarea. 

Coerenţa - funcţionalitatea limbajului trebuie să fi e în concordanţă cu contextul dat. Intenţia 
interlocutorului trebuie să fi e clară şi lipsită de ambiguitate.

Varietatea - candidatul trebuie să dispună de un câmp lingvistic larg, elementele specifi ce care pot 
cauza difi cultăţi fi ind, astfel, uşor substituite sau evitate.

Flexibilitatea - trebuie să fi e evidenţiată capacitatea de a-şi aştepta rândul în schimburi conversaţionale 
şi de a se adapta la subiecte noi sau la schimbarea direcţiei  conversaţiei.

Volum - trebuie să fi e capabil să aducă contribuţii complexe când este necesar, dar şi să dezvolte idei, 
cu un ajutor minim din partea interlocutorului.

Scalele ilustrate în CECR au ca scop specifi c evaluarea comportamentelor, a ceea ce sunt capabili să facă 
cei examinaţi. Criteriile sunt focalizate pe aspecte lingvistice evaluate prin comunicare interactivă. În funcţie 
de scopul evaluării, examinatorii pot alege punctarea individuală a fi ecărui criteriu în parte sau acordarea 
unui singur punctaj la nivelul celor cinci criterii (vezi CECR: 33, Tabelul 3 - Nivelurile comune de competenţe. 
Aspecte calitative de utilizare a limbii vorbite).

E. Listele de clasifi care şi diagnoză a producţiilor orale
Aceste liste prezintă, în detaliu, trăsături care defi nesc producţia orală şi sunt uşor de urmărit în 

timpul examinării. Luoma dă ca exemplu două liste construite pentru evaluarea unei descrieri a locului de 
muncă. Prima este de tipul da/nu, examinatorul urmând să bifeze fi ecare trăsătură identifi cată în producţia 
candidatului. A doua este de tipul +/-, examinatorul urmând să marcheze punctele tari cu plus (+) şi punctele 
slabe, cu minus (-). Spaţiile libere sunt dedicate comentariilor referitoare la aspecte bune sau mai puţin bune 
ale producţiilor. Rolul acestor liste evaluative este de diagnosticare şi feedback, efi cienţa depinzând de modul 
de receptare a trăsăturilor enumerate. Prima listă se referă în special la elemente structurale, iar, a doua, la 
elemente specifi ce comunicării. Notarea se poate realiza holistic sau analitic, în funcţie de scopul testării. 

Conţinutul şi structura descrierii    Da  Nu  Comentariu
Menţionează meseria 
Spune unde se afl ă locul de muncă
Descrie locaţia unei camere sau a unui loc anume
Descrie camera şi/sau un spaţiu anume
Identifi că instrumentele şi activităţile-cheie  
Descrie atmosfera/sentimentele

Descrierea limbajului     +/-    Comentariu
Fluenţa în vorbire
Ritmul şi viteza
Pronunţia
Intonaţia
Accentul
Ezitarea
Varietatea vocabularului
Cuvinte de legătură
Gramatică
Altceva (precizaţi).

Tabel 3 - Listă de evaluare a sarcinii de descriere a unui loc de muncă (Luoma 2004: 79)

Reţineţi:
Criteriile de evaluare pun accentul pe 
comportamentul lingvistic al candidatului, 
susţinând, astfel, validitatea şi rigurozitatea în 
interpretarea rezultatelor.
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Exerciţii:
Lucraţi în perechi!
1. Elaboraţi o schemă de tip ciorchine, care să cuprindă exemple de scale de evaluare şi principalele 
trăsături defi nitorii ale acestora.
2. Care dintre aceste scale consideraţi că ar putea fi  folosite ca suport în testarea la clasă? Motivaţi alegerile 
făcute.
a. .....................................................................................................................................................................................
b. .....................................................................................................................................................................................
c. ......................................................................................................................................................................................

1.2.3. Construirea scalelor de evaluare a producţiilor orale

Prezentăm, mai jos, elementele care trebuie luate în considerare în elaborarea scalelor de evaluare, ca şi 
unele recomandări pentru fi ecare dintre ele. 

1.2.3.1. Niveluri
Care este numărul optim de niveluri într-o scală de evaluare? 
Se recomandă aproximativ 4-6 niveluri de măsurare a performanţei, atât în evaluarea performanţelor la 

un moment dat, cât şi în timp.

1.2.3.2. Criterii
Cadrul european comun de referinţă recomandă construirea a patru sau cinci categorii de criterii, pragul 

psihologic maxim fi ind de şapte categorii. Întrucât acestea sunt percepute ca independente conceptual, 
examinatorii pot realiza o notare efi cientă când lucrează cu un maxim de şase categorii, susţinând astfel scopul 
prim al testării, acela de diagnosticare (Consiliul Europei 2001: 193).

1.2.3.3. Defi niţiile pe niveluri
Nivelurile scalare conţin, de regulă, defi niţii verbale care acordă mai multă consistenţă procesului de 

notare. Acestea fac legătura între niveluri, structura conceptuală a testului şi sarcinile pe care trebuie să le ducă 
la bun sfârşit candidaţii. Descriptorii trebuie să fi e concişi, clari şi cu un grad sporit de aplicabilitate practică. 
Luoma recomandă mai întâi examinarea performanţelor la diferite niveluri, urmată de o descriere care să 
ilustreze de ce o anumită performanţă este de un anumit nivel. Este recomandată, de asemenea, studierea şi 
punerea în practică a unor metode efi ciente de construire a scalelor (vezi Metode de construire a scalelor).

1.2.3.4. Notare normativă vs. notare pe bază de criterii
Diferenţa dintre cele două tipuri de notare constă în modalitatea de interpretare a punctajului obţinut. 

Cele două tipuri de evaluare formează, de regulă, un continuum în sistemul educaţional. Dacă evaluarea se 
face prin raportare la un set de criterii, şi interpretarea rezultatelor este criterială, însă, dacă performanţele 
elevilor sunt interpretate comparativ sau prin raportare la anumite standarde stipulate de un grup normativ, 
rezultatele vor fi  raportate la normă. În cele mai multe cazuri, sistemele de evaluare care vizează performanţele 
unui grup de vârstă sunt raportate la normă, însă rezultatele producţiilor orale sunt valide doar dacă au la 
bază un set de criterii.

1.2.3.5. Metode de construire a scalelor de evaluare a producţiilor
În construirea scalelor de evaluare, examinatorul trebuie să se raporteze la scopul testării şi la defi nirea 

conceptului care urmează să fi e evaluat. În procesul de construire a unor scale noi de evaluare, este de preferat 
să se pornească de la scale deja existente, urmând ca apoi să se utilizeze metode empirice pentru a crea scale 
de evaluare efi ciente. Descriptorii trebuie să fi e inteligibili, formulaţi succint şi clar, fără să facă referire la alţi 
descriptori (Consiliul Europei 2001: 205-207). 

 ■ Metodele intuitive
Îşi găsesc fundamentul în principiile de interpretare a experienţei, şi nu în baza de date existentă. Scala 

este realizată de unul sau mai mulţi examinatori-experţi, care accesează materiale şi instrumente existente 
pentru a construi descriptori intermediari, dispuşi pe un anumit număr de niveluri. Experţii vor revizui 
descriptorii, în repetate rânduri, înainte de a oferi forma fi nală a scalei de evaluare. 
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 ■ Metodele calitative
În acest caz, grupul de experţi este rugat să analizeze date care pot fi  raportate la scala ce urmează să 

fi e construită. Aici intră atât descriptori de performanţă eşalonaţi pe niveluri, cât şi modele de performanţă pe 
nivel deja înregistrate. Metoda calitativă este de natură empirică şi are rolul de a aduce experţii la un numitor 
comun privind enunţurile ce vor deveni descriptori ai unei scale de evaluare. De regulă, grupul de expertiză 
stabileşte gradul de difi cultate al descriptorilor şi îi categorizează pe aceştia în funcţie de niveluri, diferenţiind 
între descriptori bine formulaţi, descriptori care creează confuzii şi, eventual, descriptori care trebuie respinşi.

 ■ Metodele cantitative
Aceste metode se aplică de obicei la scară largă, însă pot fi  folosite ca instrumente de către examinatori 

şi individual. Se aplică în medii instituţionalizate şi necesită o expertiză statistică aprofundată, în vederea 
validării scalei în cauză. Fulcher a utilizat o metodă cantitativă de evaluare a fl uenţei. Într-un studiu de analiză 
discursivă a unui set de producţii, acesta a identifi cat un număr de trăsături lingvistice pe care le-a considerat 
semnifi cative în evaluarea fl uenţei candidaţilor, urmând ca mai apoi să le utilizeze în construirea descriptorilor 
grupaţi pe niveluri. Scala construită s-a bazat pe date concrete, şi nu pe experienţa examinatorului, abilitatea 
de a comunica oral implicând atât înţelegerea, cât şi producerea de text. 

1.2.3.6. Criterii de evaluare a producţiilor orale
Luoma oferă ca suport în construirea unei scale de evaluare a producţiilor orale câteva trăsături 

lingvistice, cum ar fi : fl uenţa, abilităţile pragmatice şi elementele gramaticale. Un exemplu de scală de 
evaluare a fl uenţei este oferit de Cyril Weir (vezi Tabelul 4). 

 ■ Fluenţa
Este un termen tehnic destul de greu de defi nit, printre caracteristicile atribuite acestui aspect al vorbirii 

regăsindu-se ca reprezentative: viteza de vorbire, pauzele excesive, mărcile ezitării, coeziunea etc. Dintre aspectele 
temporale, putem menţiona frecvenţa, fl uenţa scăzută, repetiţia, auto-corectarea etc. Studiile de specialitate indică 
o scădere a numărului de ezitări şi pauze în vorbire odată cu creşterea fl uenţei. Hasselgren propune o defi niţie 
lexicală a fl uenţei: „abilitatea de a contribui la ceea ce un bun ascultător percepe ca vorbire coerentă, care 
poate fi  înţeleasă fără mult efort şi poate fi  purtată confortabil, fără a fi  fragmentată sau întreruptă de ezitări 
excesive” (Hasselgren 1998: 155). Cercetătoarea oferă ca primă soluţie folosirea cuvintelor succinte şi relevante 
în conturarea contribuţiilor verbale ale candidaţilor. În plus, ea a elaborat o listă descriptivă a ceea ce ar trebui 
să reprezinte aceste cuvinte-cheie.

1. Ele exprimă intenţia comunicativă cu privire la ceea ce se comunică şi felul în care afectează rolul interacţional al 
participanţilor.
2. Indică contextul  în care un enunţ are relevanţă.
3. Indică efectul cognitiv al enunţului anterior.
4. Îmbogăţesc gradul de explicare al enunţului, în primul rând prin indicarea gradului de fi delitate şi de ambiguitate.
5. Indică succesul în comunicare, prin întărirea celor spuse sau prin confi rmare şi/sau susţinere.

(Hasselgren 1998: 167)

0. Enunţuri fragmentate şi incoerente.
1. Enunţuri ezitante şi adesea incomplete, cu excepţia câtorva remarci şi răspunsuri. Propoziţiile sunt, în cea mai mare 
parte, lipsite de coeziune şi de dimensiuni restrânse.
2. Tendinţe de utilizare a unor mecanisme coezive, în special conjuncţii. Enunţurile sunt încă ezitante, dar câştigă în 
coerenţă, viteză şi volum.
3. Enunţurile, deşi uneori ezitante, sunt caracterizate prin dimensiuni relativ egale şi cursivitate, afectată din când în 
când de reformulări şi circumlocuţiuni. Conectorii inter-propoziţionali sunt folosiţi efi cient ca suport discursiv.

Tabelul 4 - Scala de evaluare a fl uenţei: Teste de engleză în scopuri educaţionale (Weir 1993: 44)

 ■ Criterii pragmatice
Începând cu anii ‘80, trăsăturile de ordin pragmatic au jucat un rol important în evaluarea producţiilor 

orale. Reducerea impactului sintaxei în procesul de notare, precum şi iniţiativa de a descrie nivelurile de 
performanţă în funcţie de abilităţile pragmatice ale celor evaluaţi au contribuit, în mare măsură, la cristalizarea 
orientării comunicative a limbajului. CECR împarte abilităţile pragmatice în competenţe discursive şi 
funcţionale, scalele urmând a fi  construite pe arii mai largi. Cadrul propune scale care urmăresc aspecte 
cum ar fi  fl exibilitatea circumstanţială, modalitatea de realizare a schimburilor verbale, dezvoltarea tematică (în 
naraţiune), coerenţa şi coeziunea, fl uenţa şi, nu în ultimul rând, precizia propoziţională (Council of Europe 2001: 
123-129).
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 ■ Criterii gramaticale 
Acestea au un rol important în notare, fi e că e vorba de criterii analitice sau holistice. Dacă este să 

analizăm câteva dintre exemplele de scale ilustrate anterior, vom vedea că descriptorii conţin şi trăsături 
gramaticale. Cercetările şi studiile lingvistice actuale susţin că achiziţionarea unei limbi secundare este 
strâns legată de utilizarea acesteia cât mai frecvent în situaţii comunicaţionale. Brown defi neşte cunoaşterea 
lingvistică din perspectiva modului în care este folosită în diferite secvenţe discursive: „este o îmbunătăţire 
permanentă a memoriei sub forma inputului şi outputului lingvistic pe care un vorbitor de limbă îl produce 
sau îl înţelege, o memorie ale cărei interconexiuni sunt în continuă schimbare şi transformare, în funcţie de 
experienţele lingvistice noi la care este expus locutorul” (Brown 1996: 188). Unele teorii lingvistice susţin că la 
baza achiziţionării idiomatice stă un principiu universal, iar diferenţele la nivel individual ţin de experienţa 
particulară a indivizilor. Pinemann oferă o ierarhie a trăsăturilor gramaticale, întâlnită destul de des în 
construirea scalelor de evaluare a producţiilor verbale:

Ierarhia procedurilor de procesare Structura L2 Producţia L2 a candidatului

1. accesul la lemă (ex. accesul la 
unităţi lexicale)

cuvinte forme invariabile

2. procedura categorială morfeme lexicale pluralul, articularea, concordanţa 
timpurilor verbale

3. procedura frazală structuri frazale (ex. acordul, 
timpurile)

acordul, marcarea genului, marcarea 
timpurilor compuse

4. proceduri-s [reguli privitoare la 
ordinea cuvintelor]

ordinea cuvintelor şi alte informaţii 
interfrazale

acordul subiect-verb, acordul 
adjectival în construcţii predicative

5. procedura de subordonare, dacă 
este aplicabilă

relaţiile dintre principală şi 
subordonată

reorganizarea ordinii cuvintelor în 
propoziţia subordonată

Tabel 5 - Ierarhia procesualităţii gramaticale conform lui Pinemann (1998) (cf. Luoma 2004: 94)

1.2.4. Noi direcţii în evaluarea producţiilor orale

Criteriile şi sarcinile de evaluare a competenţelor 
pun accentul tot mai mult pe latura comunicativă. 
Construirea, implementarea şi evaluarea scalelor 
vor contribui la dezvoltarea şi îmbunătăţirea acestui 
tip de evaluare şi vor restructura ariile curriculare 
şi materialele folosite în acest scop. Examinarea în 
perechi sau examinarea de grup este efi cientă în primul rând datorită faptului că, deşi evaluarea producţiilor 
orale necesită foarte mult timp, îi oferă candidatului mai multă libertate şi control asupra examinării. De 
aceea, examinatorii trebuie să găsească formulele cele mai efi ciente de prezentare a sarcinilor şi criteriilor 
de evaluare, pentru a susţine cât mai fi del discursul şi conceptul testului. Listele de evaluare sunt foarte 
utile în examinarea producţiilor orale, atâta vreme cât criteriile sunt bine reprezentate din punct de vedere 
conceptual. Este de remarcat şi faptul că oferă posibilitatea de a nota comentarii privind trăsăturile lingvistice 
specifi ce celor examinaţi. Inter-evaluarea este un procedeu folosit tot mai des la clasă. Acest mod de evaluare 
nu poate înlocui evaluarea realizată de un examinator sau profesor, însă o poate completa. În cazul inter-
evaluării, este de preferat să nu se aleagă criterii de ordin lingvistic, ci, mai degrabă, criterii axate pe sarcinile 
de lucru. Pentru a asigura o mai bună apreciere a performanţei, profesorul poate colabora cu elevii în privinţa 
criteriilor de evaluare. Feedbackul poate fi  un alt instrument efi cient în aprecierea performanţelor. De obicei, 
se oferă feedback descriptiv, prin raportarea performanţei la scopul examinării. O formă mai structurată de 
oferire a feedbackului se poate face, recurent, prin raportarea producţiilor la descriptorii specifi ci diferitelor 
niveluri scalare. Evaluarea empirică, în acest caz, are rolul de a stabili impactul pe care îl are feedbackul asupra 
performanţei.

Exerciţii:
Lucraţi în grupuri! (Cele două exerciţii pot fi  lucrate, eventual, de grupuri diferite) 
1. Construiţi o scală analitică de evaluare a producţiilor orale la ciclul liceal. Argumentaţi alegerile făcute 
privind construirea şi defi nirea nivelurilor de performanţă, ale criteriilor de evaluare şi ale descriptorilor.
2. Construiţi o scală holistică de evaluare a producţiilor orale la ciclul liceal. Argumentaţi alegerile făcute 
privind construirea şi defi nirea nivelurilor de performanţă, ale criteriilor de evaluare şi ale descriptorilor.

Reţineţi:
Examinatorii au rolul de a crea bănci de date, 
în vederea îmbunătăţirii şi validării noilor 
procedee de evaluare.
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1.3. Criterii de evaluare a producţiilor scrise în ciclul liceal

Temă de refl ecţie:
Numiţi criteriile de evaluare a producţiilor scrise utilizate curent în învăţământul românesc (de exemplu, 
teste, portofoliu etc.). Stabiliţi care dintre ele sunt relevante pentru nivelurile C1 şi C2, corespunzătoare 
achiziţiilor lingvistice la liceu. Urmăriţi refl ectarea caracteristicilor acestor niveluri, stabilite de CECR, în 
descriptorii de performanţă la examenul de bacalaureat.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

1.3.1. Evaluarea producţiilor scrise în cadrul testelor pentru limbile nematerne. Exemple de scale de 
notare

În testele de limbă, după cum menţionează Arthur Hughes, nu trebuie să apreciem şi să notăm dacă 
studenţii sunt creativi, imaginativi sau chiar inteligenţi, dacă au cunoştinţe generale sau bune motive pentru 
opiniile pe care le susţin. De aceea, trebuie testată doar abilitatea lor de a scrie (Hughes 2003: 90). Evaluarea 
competenţei de scriere este materializată în punctaj, nivel de competenţă, califi cativ, iar notarea depinde de 
candidat, sarcină, textul scris, evaluator şi scala de evaluare, componente amintite de Sara Cushing Weigle 
(Weigle 2002: 108). În lucrarea sa, Assessing Writing, este realizată şi o reprezentare a acestor elemente ale 
evaluării scrierii, fi xându-se şi tipurile generale de scale de notare (Weigle 2002: 109):

Specifi ce unei anume sarcini de 
scriere

Generale pentru o întreagă clasă de 
sarcini de scriere

O singură notare
Mai multe notări

Caracteristică primară Scală de notare holistică
Scală de notare analitică

Caracteristica primară (Lloyd-Jones, 1977) are ca rubrici ale scalei:
a. sarcina pentru scriere;
b. declararea caracteristicii retorice primare (de exemplu, eseu argumentativ, scrisoare de felicitare) 

indusă de sarcină;
c. o ipoteză cu privire la performanţa aşteptată;
d. descrierea relaţiei dintre sarcină şi caracteristica principală;
e. o scală de notare care fi xează nivelurile de performanţă;
f. mostre de text scris pentru fi ecare nivel;
g. explicaţii ale modului de notare a mostrelor de producţii scrise (Weigle 2002: 110).
Această formă de evaluare şi de notare a competenţei de scriere este prea puţin folosită, însă, în testările 

elevilor fi ind complexă şi cronofagă.
Scala de notare holistică are o serie de niveluri de perfomanţă, dar descriptorii ei acordă atenţie 

întregului şi se notează ceea ce candidatul rezolvă bine. 
Un ghid pentru o astfel de scală prezintă Arthur Hughes în Testing for Language Teachers, pe şase niveluri 

de perfomanţă, organizate după cum urmează:
[6] Demonstrează competenţa clară de scriere la nivel retoric şi sintactic, deşi poate avea unele erori 

(ocazionale).
O producţie din această categorie:

 ■ răspunde exact sarcinii de scriere;
 ■ este bine organizată şi dezvoltată;
 ■ foloseşte detalii clare şi potrivite pentru a susţine teza sau a ilustra ideile;
 ■ arată uşurinţă în utilizarea limbii;
 ■ demonstrează varietate la nivel sintactic şi alegerea potrivită a cuvintelor.

[5] Demonstrează competenţa de scriere la nivel retoric şi sintactic, deşi probabil că are erori 
ocazionale.

O producţie din această categorie:
 ■ răspunde unor părţi ale sarcinii mai efi cient decât altora;
 ■ este, în general, bine organizată şi dezvoltată;
 ■ foloseşte detalii pentru a susţine teza sau a ilustra o idee;
 ■ arată uşurinţă în folosirea limbii;
 ■ demonstrează varietate la nivel sintactic şi lexical.
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[4] Demonstrează o competenţă minimală de scriere la nivel retoric şi sintactic.
O producţie din această categorie:

 ■ răspunde subiectului, dar poate omite părţi din sarcină;
 ■ este adecvat organizată şi dezvoltată;
 ■ foloseşte unele detalii pentru a susţine o teză sau a ilustra o idee;
 ■ demonstrează adecvat, dar posibil inconsistent, utilizarea sintaxei şi a limbii;
 ■ poate conţine unele erori care, ocazional, obturează înţelesul.

[3] Demonstrează o competenţă de scriere în dezvoltare, dar manifestă slăbiciuni fi e la nivel sintactic 
sau retoric, fi e la ambele.

O producţie din această categorie dezvăluie una sau mai multe dintre următoarele puncte slabe:
 ■ organizare sau dezvoltare inadecvate;
 ■ detalii nepotrivite sau insufi ciente pentru a susţine sau a ilustra generalizările;
 ■ alegere inadecvată a cuvintelor sau a formei cuvintelor;
 ■ acumulare a erorilor în structura enunţului şi/sau în folosirea limbii.

[2] Sugerează incompetenţă în scriere
O producţie din această categorie este slabă prin unul sau mai multe dintre următoarele puncte:

 ■ dezorganizare sau lipsă de dezvoltare grave;
 ■ detalii puţine sau inexistente ori detalii nespecifi ce, irelevante;
 ■ erori serioase sau frecvente în structura enunţului sau în folosirea limbii;
 ■ probleme serioase în privinţa concentrării asupra scrierii.

[1] Demonstrează incompetenţă în scriere
O producţie din această categorie:

 ■ poate fi  incoerentă;
 ■ poate fi  nedezvoltată;
 ■ poate conţine severe sau persistente erori de scriere (Hughes 2003: 96-97).

O a doua scală holistică este cea de 10 puncte a Consiliului american pentru predarea limbilor străine (ACTFL) 
şi oferă indicaţii asupra caracteristicilor lingvistice ale lucrării scrise la fi ecare dintre cele şase niveluri. Acestea 
pot fi  utile atât pentru evaluatori, cât şi pentru evaluaţi.

Caracteristicile sunt:
Avansat I (care se poate regăsi la ciclul inferior al liceului) – scrierea, la acest nivel, întruneşte nevoile 

scrisului în situaţii de bază, uzuale sau academice, şi produce corespondenţe sociale de rutină. Sunt abordate 
subiecte familiare, precum: mijloace narative sau descrieri de natură factuală. Sunt realizate rezumate coezive 
- refl ectă abilitatea de a combina şi lega enunţurile în paragrafe lungi şi structurate. Relatările, deşi adecvate, 
pot să nu fi e substanţiale. Cei care se încadrează la acest nivel demonstrează ablilitatea de a scrie cu un număr 
limitat de componente ale coeziunii, care pot fi  redundante şi repetitive. Folosirea subordonatelor este prezentă 
şi structural coerentă, refl ectând, în acelaşi timp, structuri din limba maternă. Scrierea, la acest nivel, poate 
asambla structuri de limbă maternă din discursul oral. Adesea, vocabularul, gramatica, stilul sunt esenţial 
refl ecţii ale scrisului informal. Cei care scriu demonstrează controlul susţinut al structurilor simple ale limbii 
şi un control parţial al celor complexe. Încercând să îndeplinească cerinţele unui nivel superior, scrisul lor se 
deteriorează considerabil. Scrisul este înţeles de nativii neobişnuiţi cu scrierea non-maternilor (Hughes, 2003: 
98).

Ceea ce Hughes reproşează scalei este asocierea nivelului gramatical cu cel lexical, netratarea diferenţiată 
a componentelor (Hughes, 2003: 100).

Indiferent dacă se alege una dintre aceste scale sau se creează una care examinatorului i se pare sufi cient 
de relevantă, prezenţa acesteia în procesul de evaluare şi notare este obligatorie. Atâta vreme cât se foloseşte 
o grilă concretă, care poate fi  pusă oricând la dispoziţia unui posibil benefi ciar al certifi cării obţinute de către 
un candidat, rezultatul obţinut este unul confi rmat, susţint printr-un mijloc tehnic profesionist şi justifi cabil. 

1.4. Procesul de benchmarking: aplicabilitate, caracteristici, etape

1.4.1. Procesul de benchmarking

Procesul de benchmarking presupune raportarea rezultatelor obţinute într-un 
anumit domeniu la un set de standarde predefi nite, în vederea creşterii performanţei 
individuale, colective, instituţionale etc. În sectorul educaţional, prin benchmarking 
se înţelege reportarea rezultatelor obţinute de candidaţi la diferitele tipuri de testări 
(semestriale/anuale/la sfârşit de ciclu de învăţământ etc.) la o serie de standarde, 
mai mult sau mai puţin obiective, cunoscute, în general, sub denumirea de bareme 
de evaluare. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul unui domeniu mai specializat, 
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aşa cum este cel al predării şi evaluării limbilor nematerne/străine, doar că, de această dată, standardele în 
funcţie de care se stabileşte nivelul de competenţă lingvistică (globală sau nu) sunt considerate obiective şi 
relevante, deoarece se pliază peste cele prevăzute de CECR.

1.4.2. Aplicabilitatea procesului de benchmarking

Fiind un instrument cu ajutorul căruia se identifi că cele mai bune practici în domeniu, procesul de 
benchmarking este utilizat pentru a îmbunătăţi performanţa atât la nivel macroeducaţional, cât şi la nivel 
microeducaţional. 

În domeniul predării şi evaluării limbilor nematerne/străine, procesul de benchmarking este folosit la 
nivel macroeducaţional în mai multe scopuri:

 ■ furnizează date referitoare la nivelul de competenţă lingvistică al unui anumit individ/grup, date 
obţinute, de regulă, în urma unei analize riguroase a rezultatelor de la testele de limbă;

  Ministerele de resort apelează la benchmarking pentru a măsura nivelul de competenţă 
lingvistică al unui grup de elevi, afl aţi într-un anumit moment al evoluţiei lor şcolare (de exemplu, 
la sfârşitul clasei a II-a, a IV-a, a VIII-a etc.). Rezultatele obţinute de aceştia vor deveni criterii de 
performanţă în funcţie de care vor fi  evaluaţi, în viitor, ceilalţi elevi. De obicei, ministerele recurg 
la benchmarking înaintea implementării unui anumit program sau a unei reforme educaţionale.
(cf. http://www.alte.org/further_info/benchmarking_english.pdf)

 ■ stabileşte o serie de obiective pentru cei care învaţă o limbă nematernă/străină.
Notă: Aceste obiective trebuie să fi e:

  Specifi ce
  la fi nalul Cursului de limba română (nivel A1), elevul va putea să scrie expresii şi fraze 

simple, izolate (CECR 2003: 56);
  la fi nalul Cursului de limba română (nivel A1), elevul va putea să scrie o compunere atât în 

limba română, cât şi în limba maghiară sau engleză.
  Măsurabile

  la fi nalul Cursului de limba română (nivel C2), elevul va putea să scrie texte elaborate, într-
un stil adecvat şi efi cace, cu o structură logică ce-l ajută pe destinatar să remarce punctele 
importante (CECR 2003: 56);

  la fi nalul Cursului de limba română (nivel C2), elevul va gândi în limba română.
  Acceptabile

  la fi nalul Cursului de limba română (nivel A1), elevul va putea să scrie expresii şi fraze 
simple, izolate (CECR 2003: 56);

  la fi nalul Cursului de limba română (nivel A1), elevul va putea să facă o demonstraţie 
matematică.

  Realiste
  la fi nalul Cursului de limba română (nivel A1), elevul va putea să scrie expresii şi fraze 

simple, izolate (CECR 2003: 56);
  la fi nalul Cursului de limba română (nivel A1), elevul va putea să scrie texte elaborate, într-

un stil adecvat şi efi cace, cu o structură logică ce-l ajută pe destinatar să remarce punctele 
importante (CECR 2003: 56).

  Temporal delimitate
  după 80/100 de ore de curs, elevul va putea să scrie expresii şi fraze simple, izolate 

(CECR 2003: 56);
  dacă învaţă limba română, elevul va putea să scrie expresii şi fraze simple, izolate (CECR 

2003: 56).

 ■ ridică standardele de predare/evaluare/învăţare a unei limbi la nivel naţional sau local;
  programele guvernamentale fac apel la benchmarking pentru a verifi ca efi cacitatea unui 

program de instruire (de exemplu, un curs de limbă nematernă/străină). (cf. http://www.alte.
org/further_info/benchmarking_english.pdf)

 ■ stabileşte standarde de angajare/înmatriculare.
  Şcolile/Universităţile/Societăţile comerciale etc. folosesc acest instrument pentru a stabili 

standardele de înmatriculare/angajare, dar şi pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice ale 
studenţilor/angajaţilor. (cf. http://www.alte.org/further_info/benchmarking_english.pdf)
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Criteriile de performanţă rezultate în urma procesului de benchmarking îi ajută pe profesori: 
 ■ să îşi defi nească sarcinile de lucru (de exemplu, dacă la fi nalul a 80/100 de ore de curs, elevul trebuie 

să poată să scrie expresii şi fraze simple, e necesar ca profesorul să se asigure că activităţile pe care le 
foloseşte la clasă  în cele 80/100 de ore includ şi exerciţii de scriere);

 ■ să evalueze competenţa lingvistică a elevilor (a căror limbă maternă nu este româna) recent admişi 
la şcoală;

 ■ să monitorizeze evoluţia acestora;
 ■ să identifi ce momentul în care nivelul de competenţă lingvistică a acestora se apropie de cel al 

vorbitorilor nativi de vârste apropiate;
 ■ să selecteze cele mai potrivite activităţi şi materiale didactice.

(cf. http://www.ncca.ie/uploadedfi les/Curriculum/inclusion/Pp_%20benchmarks.pdf) 

Notă: În ceea ce priveşte didactica limbii române ca limbă nematernă/străină, considerăm că principalul 
scop al procesului de benchmarking trebuie să fi e stabilirea unor standarde (obligatoriu conforme cu cele 
prevăzute de CECR) care să faciliteze apoi elaborarea manualelor/suporturilor de curs folosite în sistemul de 
învăţământ preuniversitar/universitar.

1.4.3. Caracteristicile procesului de benchmarking

În domeniul predării şi evaluării limbilor nematerne/străine, se impune ca procesul de benchmarking 
cu ajutorul căruia se evaluează efi cacitatea unui curs sau activitatea unui profesor să deceleze criterii de 
performanţă:

 ■ pentru fi ecare dintre cele patru competenţe de comunicare prevăzute de CECR, respectiv:
  receptare de mesaj oral;
  receptare de mesaj scris;
  producere de mesaj oral;
  producere de mesaj scris.

 ■ pentru fi ecare dintre cele şase niveluri de competenţă lingvistică prevăzute de acelaşi CECR, respectiv:

A1 nivelul introductiv sau de descoperire

A2 nivelul intermediar sau de supravieţuire

B1 nivelul-prag sau independent

B2 nivelul avansat 

C1 nivelul autonom sau de competenţă operaţională efectivă

C2 nivelul de măiestrie sau perfecţiune

Organizarea în funcţie de cele două criterii: competenţă de comunicare şi nivel de competenţă nu 
este promovată doar de CECR, ci şi de unele dintre cele mai cunoscute sisteme de evaluare utilizate la nivel 
european. Astfel, în ceea ce priveşte criteriile de performanţă pentru evaluarea comprehensiunii textului scris 
la nivel C1 şi C2,

... CECR prevede:

C2

 ■ să poată înţelege şi interpreta în mod critic aproape orice formă de scris, inclusiv 
texte (literare sau nu) abstracte şi complexe din punct de vedere structural sau 
foarte bogate în expresii familiare;

 ■ să poată înţelege o gamă variată de texte lungi şi complexe, apreciind deosebirile 
subtile de stil, precum şi sensul implicit şi cel explicit.

C1  ■ să poată înţelege în detaliu texte lungi şi complexe, fi e că acestea au sau nu 
legătură cu domeniul său, cu condiţia să poată reciti părţile difi cile.

(CECR 2003: 62)
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… DIALANG prevede:

C2

 ■ conform criteriilor Consiliului Europei, rezultatele testului sugerează că, pentru 
comprehensiunea textului scris, sunteţi la nivelul C2. La acest nivel subiecţii 
înţeleg toate tipurile de texte, inclusiv textele abstracte, care conţin o gramatică şi 
un vocabular difi cil, cum ar fi  manualele şi articolele pe teme specifi ce, precum şi 
textele literare.

C1

 ■ conform criteriilor Consiliului Europei, rezultatele testului sugerează că, pentru 
comprehensiunea textului scris, sunteţi la nivelul C1. La acest nivel, subiecţii, 
citind, înţeleg textele literare sau de alt gen, lungi, complexe şi redactate în stiluri 
diferite. Înţeleg, de asemenea, articolele „specializate” şi instrucţiunile tehnice, 
chiar dacă acestea nu ţin de domeniul lor.

(CECR 2003: 179)
Notă: DIALANG este un sistem de evaluare destinat elevilor implicaţi în studierea limbilor, care doresc 

să obţină o informaţie de diagnosticare privitor la competenţa lor. Sistemul este compus din mijloace de 
autoevaluare, teste de limbă şi feedbackuri disponibile pentru paisprezece limbi europene (germana, engleza, 
daneza, spaniola, italiana, norvegiana etc.). Acesta se adresează adulţilor care vor să-şi cunoască nivelul de 
competenţă în domeniul limbilor şi să dispună de o informaţie despre atuurile şi punctele vulnerabile ale 
competenţei lor. Sistemul le oferă, de asemenea, elevilor sfaturi cu privire la modalităţile de perfecţionare a 
deprinderilor comunicative, propunându-şi, totodată, să contribuie la ridicarea gradului de conştientizare în 
ceea ce priveşte învăţarea limbilor şi competenţa (CECR 2003: 172).

… ALTE prevede:

ALTE 
nivelul 5

= C2

 ■ ESTE CAPABIL să înţeleagă documentele, corespondenţa şi rapoartele, inclusiv 
punctele cele mai subtile ale textelor complexe.

ALTE 
nivelul 4

= C1

 ■ ESTE CAPABIL să citească destul de repede pentru a face faţă unui curs 
universitar, să citească presa pentru a se informa sau să înţeleagă corespondenţa 
mai puţin comună.

(CECR 2003: 189)
Notă: ALTE (= Asociaţia Testatorilor de Limbi din Europa) este un organism european care acreditează 

diferite modele de teste ce evaluează şi certifi că competenţa lingvistică a vorbitorilor de L2.

Analiza performanţelor (=benchmarking) din această ramură a sistemului educaţional se bazează pe o 
serie de metode specifi ce, cum sunt:

 ■ teste de evaluare a L2, elaborate în conformitate cu prevederile CECR sau cu cele ale unor scale de 
evaluare similare, precum cele de mai sus;

 ■ diagnoză;
 ■ analiză psihometrică;
 ■ analiza decalajului lingvistic;
 ■ tehnici de sondare;
 ■ integrarea testelor de evaluare amintite mai sus în sistemele de educaţie pentru a determina 

competenţa lingvistică şi cunoştinţele de limbă şi de vocabular ale elevilor. 
(cf. http://www.alte.org/further_info/benchmarking_english.pdf) 

Notă: Competenţa lingvistică a unui elev variază în funcţie de:
 ■ vârstă;
 ■ educaţie; 
 ■ limbă maternă; 
 ■ context etnic. 

(cf. http://www.ncca.ie/uploadedfi les/Curriculum/inclusion/Pp_%20benchmarks.pdf) 
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1.4.4. Etapele procesului de benchmarking

implementarea 
programelor/ 

strategiilor 
didactice

identifi carea 
problemei

aplicarea
testului

analiza 
datelor

elaborarea 
programelor/ 

strategiilor 
didactice

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri de patru persoane!
Analizaţi un set de producţii scrise ale elevilor de clasa a XII-a. Stabiliţi, prin raportare la descriptorii 
prezenţi în CECR, performanţa individuală şi pe cea colectivă. Identifi caţi problemele existente. Propuneţi 
strategii care să determine o îmbunătăţire a performanţelor individuale/colective ale acestora.

1.5. Factorii umani implicaţi în evaluare. Standardizarea procesului de evaluare

1.5.1. Prezentarea factorilor care infl uenţează evaluarea

Muşata Bocoş consideră că cei mai importanţi factori care infl uenţează evaluarea/notarea sunt (2007: 
165):

a. Starea psihică a elevului – în măsura în care elevii sunt diferiţi din punct de vedere temperamental, 
psihic; de asemenea, elevii au tipuri diferite de inteligenţă, trăiesc în medii şi în familii diferite, cu grade 
diferite de educaţie.

b. Subiectivitatea profesorului, care depinde de: personalitatea sa, stilul de activitate didactică, structura 
temperamentală, competenţa sa ştiinţifi că, metodică şi psihopedagogică. Personalitatea profesorului intervine 
cu „coefi cientul personal”, care reprezintă „un element subiectiv al profesorului şi care nu va putea fi  niciodată 
eliminat din plămădirea notei şcolare”.

c. Programele şcolare sau „etalonul la care se raportează răspunsurile şi lucrările teoretice sau practice ale 
elevilor”. 

Exerciţiu:
Comentaţi, din perspectiva propriei experienţe, următorul fragment:
„În procesul de evaluare, care este un act de culegere de informaţie, de indici – în funcţie de anumite criterii, eventual 
detaliate în descriptori de performanţă – profesorul deţine o informaţie anterioară despre elev, o părere care-l încadrează 
în categoria şcolarilor buni, mediocri, slabi etc.[...] Distingem, aşadar, informaţii apriori – conturate anterior – şi 
informaţii secvenţiale, ce rezultă din însăşi ascultarea orală sau recenzarea/inspectarea lucrării sau produsului în 
momentul dat. [...] Involuntar se manifestă la profesor o tendinţă spre consonanţă care reduce distanţa între nota 
virtuală a prestaţiei actuale şi notele anterioare. [...] Un autor a avut curiozitatea să determine frecvenţa greşelilor 
nesesizate în lucrări scrise, trecute cu vederea de către profesor şi să le repartizeze în funcţie de clasifi carea elevilor 
(buni, slabi etc.). S-a constatat că proporţia greşelilor neobservate este semnifi cativ mai mare la elevii buni, decât 
la cei slabi” (I. Radu, Didactica modernă).
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A. Evaluatorul 
În practica docimologică, s-a constatat că profesorul generează cele mai multe situaţii de eroare şi 

de fl uctuaţie în notare. Figura de mai jos redă principalii factori care infl uenţează, din punctul de vedere al 
evaluatorului, atât evaluarea scrisă, cât şi pe cea orală.

B. Interlocutorul/elevul
Elevul este partenerul de dialog permanent al profesorului şi al colegilor. Trebuie avut mereu în vedere 

faptul că „toate competenţele umane contribuie, într-un fel sau altul, la capacitatea de comunicare a elevului 
şi pot fi  considerate drept faţete ale competenţei de comunicare. Cu toate acestea, este util să se diferenţieze 
între competenţele care nu se afl ă în raport direct cu limba şi competenţele lingvistice propriu-zise” (CECR 
2003: 87).

I. Competenţe generale

1. Cunoştinţe
 ■ cultură generală – cunoaşterea lumii prin experienţă, educaţie sau informare etc.;
 ■ cunoştinţe socio-culturale – sunt importante pentru că ele nu aparţin cunoştinţelor anterioare ale 

elevului şi pentru că sunt adesea deformate de stereotipuri;
 ■ conştientizarea interculturală - se referă la faptul că fi ecare comunitate apare în optica celeilalte sub 
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forma unor stereotipuri naţionale.
2. Aptitudini şi deprinderi

 ■ aptitudini practice: sociale, ale vieţii cotidiene, tehnice şi profesionale, proprii ocupaţiilor din timpul 
liber;

 ■ aptitudini şi deprinderi interculturale: capacitatea de a stabili o legătură între cultura de origine şi o 
altă cultură, capacitatea de a depăşi relaţiile superfi ciale, stereotipice etc.
3. Competenţa existenţială – factorii personali

 ■ atitudinile referitoare la: interesul faţă de alţii, alte idei, popoare etc.;
 ■ motivaţiile: interne/externe; instrumentale/integrative, dorinţa/nevoia de a comunica;
 ■ valorile: etica, morala etc.;
 ■ credinţele: religioase, fi lozofi ce, ideologice etc.;
 ■ stilurile cognitive: convergent/divergent; holistic/analitic/sintetic etc.;
 ■ personalitate: tăcut/vorbăreţ, întreprinzător/timid, optimist/pesimist, introvertit/ extrovertit etc.

4. Capacitatea de învăţare
 ■ conştiinţa limbii şi a comunicării;
 ■ conştiinţa şi aptitudinile fonetice;
 ■ aptitudini de învăţare;
 ■ aptitudini euristice (de descoperire).

II. Competenţele de comunicare lingvistică

1. Competenţele lingvistice
 ■ lexicală;
 ■ gramaticală;
 ■ semantică;
 ■ fonologică;
 ■ ortografi că; 
 ■ ortoepică.

2. Competenţa sociolingvistică
 ■ indicatorii relaţiilor sociale (formule de salut, adresare etc.);
 ■ regulile de politeţe;
 ■ expresiile înţelepciunii populare, diferenţele de registru;
 ■ dialectul şi accentul.

3. Competenţele pragmatice
a. Competenţa discursivă: cunoaşterea organizării frazelor şi a componentelor lor, capacitate de gestionare 

şi de structurare a discursului la nivel de: organizare tematică, coerenţă şi coeziune, organizare logică, stil şi 
registru etc., capacitate de a structura – planul textului etc.;

b. Competenţa funcţională – utilizarea discursului oral, utilizarea textelor scrise la nivel de comunicare în 
scopuri funcţionale specifi ce.

În procesul evaluării, conform autorilor CECR, cadrul extern al evaluării este interpretat şi fi ltrat de 
către utilizator în funcţie de următoarele caracteristici:

 ■ aparatul perceptiv;
 ■ mecanismele de atenţie;
 ■ experienţa de durată care afectează: memoria, asociaţiile, conotaţiile;
 ■ clasifi carea practică a obiectelor, a evenimentelor etc.;
 ■ categoriile lingvistice ale limbii materne (L1).

O altă categorie de factori sunt:
 ■ intenţiile care determină comunicarea;
 ■ fl uxul de gândire: ideile, sentimentele, impresiile;
 ■ aşteptările (în lumina experienţelor anterioare);
 ■ refl ecţia (deducţia, inducţia);
 ■ nevoile, dorinţele, motivaţiile şi interesele care determină declanşarea actului de vorbire;
 ■ condiţiile şi constrângerile care limitează alegerea acţiunii;
 ■ starea de spirit (oboseală), sănătatea şi calităţile personale.

1.5.2. Standardizarea procesului de evaluare

Standardizarea procesului de evaluare este un obiectiv major al oricărui sistem de învăţământ. 
Reducerea/eradicarea „subiectivismului” evaluării este un demers extrem de difi cil, chiar imposibil, fără o 
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coordonare serioasă şi responsabilă a organismelor implicate. 
Redăm câteva modele evaluative (proba orală) care ni se par semnifi cative în standardizarea procesului 

de evaluare:

1.5.2.1. Arthur Hughes (2003: 113-129)
Formatul examinării/evaluării orale poate fi :
1. Interviul. Este „cel mai comun format al testării interacţiunii orale. În forma sa tradiţională, interviul 

are cel puţin un potenţial dezavantaj serios: relaţia dintre evaluator şi candidat este, de obicei, aceea că elevul 
îi vorbeşte evaluatorului ca unui superior şi nu doreşte să preia iniţiativa. Drept urmare, se obţine doar un 
singur stil de vorbire şi multe funcţii (precum solicitarea de informaţii) nu sunt regăsibile în prestaţia elevului. 
Pentru atenuarea acestei probleme, poate fi  introdusă o varietate de tehnici de obţinere a informaţiilor, astfel:

a. întrebări şi cereri de informaţii: 
 ■ de tipul da sau nu: trebuie evitate, exceptând partea de început a interviului, timpul de încălzire a 

candidatului; ex: Poţi să-mi explici cum/de ce ..........? ; Poţi să-mi spui ce crezi despre ..........?
 ■ solicitare de elaborare: Ce vrei să spui, mai exact? Poţi să explici mai detaliat? Ce ar reprezenta un exemplu 

bun pentru asta? Spune-mi mai mult despre....
 ■ impresia că nu se înţelege: e exprimată atunci când profesorul în realitate nu e sigur de ceea ce vrea 

să spună elevul, dar poate fi  folosită şi ca să vadă dacă acesta poate face faţă situaţiei de a fi  neînţeles. 
Intervievatorul poate spune, de exemplu: Îmi pare rău, dar nu prea înţeleg ce vrei să spui.

 ■ invitaţia de a pune întrebări: E ceva ce vrei să mă întrebi?
 ■ întrerupere: pentru a vedea cum se descurcă elevul în această situaţie;
 ■ schimbare bruscă a temei: pentru a vedea cum se descurcă elevul în această situaţie.

b. imagini 
 ■ imaginile singulare sunt utile în realizarea descrierilor. 
 ■ seriile de imagini (sau secvenţele video) formează o bază naturală pentru naraţiune.

c. jocul de rol - elevilor li se poate solicita să-şi asume un rol într-o situaţie particulară. Acest fapt poate 
permite obţinerea altor funcţii ale limbajului.  

 ■ poate fi  o serie de scurte cerinţe:
Exemplu: Un prieten te invită la o petrecere într-o seară în care tu vrei să stai acasă pentru a viziona ultimul 

episod al unui serial. Mulţumeşte-i prietenului (jucat de evaluator) şi refuză politicos.
 ■ poate fi  un schimb mai îndelungat de replici:

Exemplu: Vrei ca mama ta (jucata de evaluator) să-ţi mărească suma banilor de buzunar. Ea se opune ideii. 
Încearcă s-o determini să se răzgândească.

Exemplu: Vrei să zbori din Londra la Paris în 13 martie şi să te întorci o săptămână mai târziu. Obţine toate 
informaţiile de care ai nevoie pentru a-ţi alege zborurile de la agentul de turism (jucat de evaluator).

 ■ obiectivul este acela de a obţine un limbaj „natural” şi de a-l face pe elev să uite că e evaluat.

2. Interacţiunea cu ceilalţi elevi (dialogul), conform aceluiaşi autor, este o modalitate de evaluare care 
are avantajul de a genera limbaj specifi c schimburilor de replici între parteneri egali. Prin intermediul acestui 
format, se pot obţine „performanţe mai bune, deoarece candidaţii se pot simţi mai încrezători decât atunci 
când au de-a face cu cineva dominant, cu acel intervievator omniscient. Există o problemă, însă. Prestaţia 
unui candidat e posibil să fi e infl uenţată de ceilalţi. De exemplu, un candidat mai asertiv şi mai insensibil 
poate domina şi poate să nu-i permită celuilalt să arate ce poate face. În interacţiune, perechile trebuie alese cu 
atenţie, pe cât posibil. În general, nu e recomandabil să se evalueze mai mult de doi candidaţi în interacţiune” 
(A. Hughes 2003: 120-121). Tehnicile posibile sunt (122-129):

a. Discuţia
 ■ stabilirea unei sarcini care să presupună discuţia între doi candidaţi;
 ■ cerinţele le pot solicita candidaţilor să continue o discuţie, să ia o decizie etc.

b. Jocul de rol
 ■ poate fi  susţinut de cei doi candidaţi, cu evaluatorul pe post de observator. 

3. Răspunsurile la înregistrările audio sau video
 ■ acest format semi-direct trebuie să confere fi delitate evaluării;
 ■ de asemenea, poate fi  o formă economică de evaluare dacă există un laborator lingvistic, deoarece pot 
fi  evaluaţi mulţi elevi în acelaşi timp;

 ■ dezavantajul este că formatul nu e fl exibil; nu există nicio formă de a urmări îndeaproape răspunsurile 
candidaţilor.
Exemple de tehnici specifi ce:
a. Situaţiile descriptive
Te plimbi prin oraş într-o zi şi întâlneşti doi prieteni despre care erai sigur că s-au mutat în altă ţară. Ce le spui?
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b. Răspunsuri pe baza unor afi rmaţii  izolate: 
Candidatul aude: „Mi-e teamă că încă nu am reuşit să-ţi repar calculatorul. Scuze!” sau „E  un fi lm bun 

la cinema în seara asta.”
c. Conversaţia simulată
Candidatului i se dau informaţii despre o piesă pe care se presupune că vrea s-o vadă, dar nu de unul 

singur. Candidatului i se spune să vorbească cu o prietenă, Ana, la telefon şi s-o roage să meargă la teatru. 
Elevul trebuie să răspundă întrebărilor ei. Candidatul aude:

  Ana: Salut! Cu ce te pot ajuta?
  Ana: Stai puţin. Care este titlul piesei şi de cine e scrisă?
  Ana: N-am auzit de ea. Când este?
  Ana: Îmi pare rău că trebuie s-o spun, dar sper că nu costă foarte mult.
  Ana: Ei bine, în ce seară vrei să mergem şi cât eşti dispus să plăteşti?
  Ana: E bine. Va fi  o seară reuşită. Pa!

2. Evelina Galaczi – Upper Main Suite Speaking Assessment
Acest articol descrie un studiu asupra testelor de exprimare orală pentru examinările UMS din 2003. 

Accentul cade pe:
 ■ performanţa generală a candidatului privind criteriile de notare; 
 ■ nivelurile de acord (înţelegere) între interlocutor şi evaluator;
 ■ corelaţii între diferitele criterii de evaluare.

Contextul testului de evaluare orală a UMS:
 ■ abordarea standard a evaluării orale Cambridge implică un format faţă-în-faţă (exemplu: doi candidaţi 
şi doi examinatori ai probei orale – un examinator este doar evaluator şi nu interacţionează cu elevul/
studentul, pe când al doilea examinator – interlocutorul – administrează testul, lansând întrebările şi 
oferind indicii pentru susţinătorii testului). Toate cele trei niveluri ale examinărilor UMS au elemente 
comune în ceea ce priveşte:

  formatul testului;
  materialele testului;
  criteriile de evaluare şi procedurile;
  rolul examinatorilor la probele orale.

Caracteristicile distinctive ale testului de exprimare orală UMS sunt:
 ■ Formatul testului în pereche – formatul standard al testului este 2:2 (exemplu: 2 candidaţi şi doi 

examinatori.) Un format în trei e folosit în situaţiile când există un număr impar de candidaţi în sesiunea 
de examinare şi ultimul candidat se alătură perechii fi nale pentru a forma un grup de trei.

 ■ Un test cu sarcini multiple – la nivelurile FCE şi CAE, testul de exprimare orală cuprinde patru sarcini 
şi la nivelul CPE, trei sarcini. Fiecare sarcină vizează un nivel diferit al limbii şi foloseşte un model 
diferit de interacţiune (exemplu: conversaţia dintre interlocutor şi candidat; discursul fi ecărui candidat, 
dialog între cei doi candidaţi, interacţiunea dintre cei doi candidaţi şi interlocutor).

 ■ Folosirea unui ghid al interlocutorului – ghidul interlocutorului este un scenariu care orientează 
interlocutorul în evaluarea candidaţilor, prin specifi carea, introducerea şi gestionarea itemilor şi a 
resurselor (de timp şi materiale) necesare candidaţilor. Ghidul interlocutorului e utilizat cu scopul 
standardizării evaluării, permiţându-le evaluatorilor să asigure un tratament egal tuturor candidaţilor.

 ■ Evaluarea realizată de interlocutor/evaluator – evaluarea e realizată atât de interlocutor, cât şi de 
evaluator. Produsul candidatului e evaluat în funcţie de rezolvarea celor patru sarcini. Interlocutorul 
oferă o evaluare globală (holistică), în timp ce evaluatorul (cel care nu interacţionează direct cu elevul/
studentul) evaluează analitic, pe baza unui set de criterii. Ambele evaluări se realizează cu ajutorul 
unui sistem cu nouă puncte de notare (1.0 este cea mai mică notă, 5.0 e cea mai mare, cu intervale de 
jumătate de punct – 0.5). Fiecare examinator apreciază performanţa din perspectivă diferită; ei acordă 
note independent, folosind seturi de criterii diferite.
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  În construirea scalelor de evaluare, ţineţi cont de scopul testării şi de conceptele defi nite prin 
testare, nivelurile, criteriile şi descriptorii de performanţă având rolul de a refl ecta fi del aceste 
aspecte.

  Dintre criteriile de evaluare a producţiilor orale, trebuie să aveţi în vedere în primul rând 
fl uenţa, abilităţile pragmatice şi elementele gramaticale.

  Interactivitatea are un rol din ce în ce mai important în evaluarea abilităţilor de comunicare; 
folosiţi inter-evaluarea şi feedback-ul în evaluarea şi interpretarea discursului produs.

  Perfecţionaţi-vă continuu competenţele de evaluatori, pentru a asigura un proces evaluativ 
corect şi justifi cat.

  Adaptaţi grilele CECR şi procesul de bencmarking la cazul elevilor care învaţă limba naţională 
ca limbă nematernă la şcoală.

  Porniţi procesul de benchmarking de la eşantioane deja evaluate şi clasifi cate de experţii europeni 
şi continuaţi cu performări locale.

  În evaluarea producţiilor orale şi scrise, nu ignoraţi rolul important pe care îl joacă variabilele 
legate de factorii umani implicaţi.

  Folosiţi modalităţi de a diminua sau elimina infl uenţa variabilelor legate de candidat şi 
examinator (fi şa candidatului, chestionarele aplicate înainte de evaluare, schiţa interacţiunii şi 
instrucţiunile pentru evaluator, trainingul examinatorilor etc.).
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TEST

A. Enumeraţi componentele de bază în elaborarea unei scale de evaluare.

.............................................                          ................................................

.............................................                          ................................................

.............................................                          ................................................

B. Menţionaţi trei avantaje şi trei dezavantaje ale notării analitice, respectiv ale notării holistice, 
în evaluarea producţiilor scrise.

.............................................                          ................................................

.............................................                          ................................................

.............................................                          ................................................

C. Alegeţi varianta corectă:
 
1. Ca parte esenţială a negocierii unui nivel acordat performării în discuţie, evaluarea individuală 
a participanţilor este

a. întotdeauna anonimă.
b. anonimă sau publică. 
c. întotdeauna publică.

2. Rezultatul fi nal al evaluării pentru un candidat reprezintă
a. o serie de niveluri în care se încadrează, ce corespund competenţelor verifi cate.
b. o medie a nivelurilor competenţelor verifi cate.

3. Benchmakingul este un proces de negociere a evaluării unei lucrări şi se aplică
a. sistemului clasic de evaluare, cu note de la 1 la 10.
b. sistemului de evaluare CECR, pe niveluri de competenţă.
c. şi sistemului clasic, şi celui CECR.

D. Răspundeţi cu adevărat (A) sau fals (F) şi argumentaţi:

1. Mediul cultural din care provin candidatul şi evaluatorul are o infl uenţă importantă atât în 
producerea, cât şi în evaluarea textelor scrise şi orale.

2. Pregătirea evaluatorilor (rater training) are rolul de a asigura validitatea în procesul de evaluare.  
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