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1. NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Curriculumul de Limba şi literatura rromani este destinat elevilor înscrişi în clasele de 

nivel I-IV în care predarea se face în limba română şi cadrelor didactice care predau limba 

maternă rromani în cadrul programului „A doua şansă“ – învăţământ primar. 

Programul „A doua şansă“ – învăţământ primar este destinat tuturor copiilor/ tinerilor/ 

adulților care nu au finalizat nivelul primar, care au depășit cu cel puțin patru ani vârsta de 

școlarizare corespunzătoare clasei și care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de 

învățământ. 

Programa ia în considerare particularitățile de vârstă ale elevilor, apartenența lor culturală și 

este astfel concepută, încât să permită: 

1. dezvoltarea progresivă la elevi a competenţelor esenţiale ale comunicării orale şi 

scrise în limba comună rromani; 

2. dobândirea de noi cunoştinţe în ceea ce priveşte limba rromani, conform potenţialului 

şi nevoilor elevilor; 

3. asigurarea accesului la resursele limbii şi culturii rromani; 

4. diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare; 

5. transdisciplinaritatea/ pluridiscipinaritatea; 

6. cunoaşterea de către elevi a valorilor spirituale rrome; 

7. deschideri/ oportunităţi noi spre interculturalitate. 

Obiectivele cadru sunt aceleaşi ca în programa de limba şi literatura rromani destinată 

ciclului primar din învăţământul de masă. 

Obiectivele de referinţă au fost astfel formulate încât să ofere un echilibru între exprimarea 

orală şi cea scrisă şi, de asemenea, să surprindă în progresie ce este esenţial în activitatea de 

învăţare. Obiectivele asigură elevilor formarea şi dezvoltarea deprinderilor elementare de citire, 

scriere, de comunicare a ideilor prin vorbire şi exprimare scrisă. 

Conţinuturile învăţării sunt în concordanţă cu obiectivele de referinţă propuse şi sunt 

adaptate grupului ţintă căruia i se adresează.  

Conţinuturile sunt accesibile tuturor persoanelor vorbitoare de limba rromani, care au 

acumulat experienţă în domeniul comunicării orale şi scrise. Cadrul didactic, în funcţie de 

particularităţile grupului vizat, are libertatea de a alege ordinea abordării conţinuturilor, precum 

şi ritmul în care acestea vor fi parcurse. 
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Activităţile de învăţare, pentru a fi eficiente, trebuie introduse în contexte specifice vârstei 

şi intereselor grupului ţintă. Ele pot fi folosite pe tot parcursul demersului didactic, în scopul 

realizării obiectivelor propuse. Exemplele de activităţi de învăţare sunt construite astfel încât să 

pornească de la experienţa concretă a elevilor şi să se integreze strategiilor didactice adecvate 

contextelor variate de învăţare.  

Programa prezintă sugestii metodologice specifice predării limbii rromani, pentru a atinge 

obiectivele prevăzute şi pentru a veni în întâmpinarea nevoilor individuale ale elevilor. 

Standardele curriculare de performanţă se regăsesc la sfârşitul fiecărui nivel, permiţând 

elaborarea de probe de evaluare care vizează cunoştinţele și competenţele de comunicare în 

limba maternă dobândite de elevi în urma studierii acestei discipline. Totodată, ele permit 

evidenţierea progresului realizat de elevi, fiind orientate spre structurarea capacităţilor proprii de 

învăţare. 

 

Noutatea programei constă în faptul că: 

 se adresează elevilor care studiază limba rromani ca limbă maternă în clasele cu predare 

în limba română; 

 sunt inserate conţinuturi care vizează istoria şi tradiţiile rromilor; 

 sunt formulate standarde curriculare de performanţă; 

 finalităţile sunt adaptate particularităţilor şi nevoilor elevilor. 

 

STRUCTURA PROGRAMEI 

Programa de Limba şi literatura rromani cuprinde: 

 notă de prezentare; 

 obiective cadru; 

 obiective de referinţă; 

 exemple de activităţi de învăţare; 

 conţinuturile învăţării; 

 sugestii metodologice; 

 standarde curriculare de performanţă; 

 bibliografie. 
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2. OBIECTIVE CADRU 

 

 

 

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL 

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS 

(CITIREA / LECTURA) 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 

5. PROMOVAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE FAŢĂ DE CULTURA ŞI 

TRADIŢIILE RROMILOR 
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LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI 

NIVELUL I 

 

3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI  

DE ÎNVĂŢARE 

 

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

1.1. Să desprindă semnificaţia globală a 

unui mesaj oral 

- exerciţii de ascultare şi confirmare a înţelegerii 

mesajului ascultat; 

- formulări de întrebări şi răspunsuri; 

- exerciţii de sintetizare a informaţiei dintr-un 

mesaj audiat. 

1.2. Să sesizeze corectitudinea logică a 

unui enunţ audiat 

- exerciții de sesizare a corectitudinii logice a unui 

mesaj audiat;  

- exerciții de selectare a enunţului corect din 

punct de vedere logic dintr-o serie de enunţuri 

date;  

- exerciții de corectare a exprimărilor greşite din 

punct de vedere logic; 

- exerciții de ordonare a cuvintelor pentru 

obţinerea unor propoziţii corecte din punct de 

vedere logic; 

- exerciții de punere în corespondenţă a 

conţinutului unui mesaj cu imaginea 

corespunzătoare. 

1.3. Să distingă cuvintele şi sensul lor 

dintr-o propoziţie dată 

- exerciţii de delimitare a cuvintelor într-o 

propoziţie dată; 

- exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt 

necunoscut prin raportare la context. 
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1.4. Să manifeste atenţie pentru a asculta 

mesaje formulate de diferite 

persoane 

- exerciţii de ascultare a unor mesaje formulate de 

diferite persoane; 

- conversaţii de grup pe teme curente; 

- simulare de convorbiri telefonice. 

 

 

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

2.1. Să construiască enunţuri logice 

potrivite unor situaţii familiare 

- povestirea unor fapte, întâmplări personale; 

- descrierea unor obiecte; 

- povestirea unor texte cunoscute, audiate. 

2.2. Să pronunţe clar şi corect sunetele şi 

cuvintele 

- exerciţii de pronunţare corectă a sunetelor limbii 

rromani; 

- exerciţii de pronunţare corectă a cuvintelor; 

- exerciţii de reglare a vitezei şi intensităţii 

vorbirii; 

- jocuri de cuvinte. 

2.3. Să ofere sinonimul din limba 

comună pentru cuvintele dialectale 

- exerciţii de vocabular; 

- alcătuire de propoziţii. 

2.4. Să manifeste iniţiativă şi o atitudine 

degajată în comunicarea orală 

- exerciţii de iniţiere şi menţinere a unui dialog; 

- joc de rol; 

- conversaţie în grup pe teme date; 

- exerciţii de utilizare a formulelor de adresare şi a 

salutului. 
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3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS 

(CITIREA / LECTURA) 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

3.1. Să identifice litere, grupuri de litere 

specifice alfabetului limbii rromani 

- exerciţii de recunoaştere a literelor, grupurilor de 

litere pe suport tipărit; 

- exerciţii de citire selectivă. 

3.2. Să desprindă semnificaţia globală a 

unui text citit 

- răspunsuri la întrebări pe marginea textului citit; 

- exerciţii de tipul „adevărat“/ „fals“. 

3.3. Să citească în ritm propriu un text 

scurt 

- exerciţii de citire a unui text cu respectarea 

semnelor de punctuaţie; 

- exerciţii de lectură individuală; 

- exerciţii de accentuare şi de intonare. 

 

 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

4.1. Să scrie corect litere, silabe şi 

cuvinte (excepţie: litere, silabe şi 

cuvinte care conţin literele 

postpoziţionale şi diftongi) 

- exerciţii de copiere/ transcriere; 

- exerciţii de dictare; 

- completare de rebusuri simple (cu suport 

imagistic); 

- completare de text lacunar (litere şi silabe în 

cuvinte, cuvinte în propoziţii); 

- exerciții de formare de propoziții prin ordonarea 

unor cuvinte date. 

4.2. Să scrie corect şi lizibil propoziţii 

scurte, corecte din punct de vedere 

gramatical 

- alcătuirea unor propoziţii simple; 

- exerciţii de autocorectare. 
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4.3. Să manifeste interes pentru expri-

marea scrisă 

- jocuri de denumire, ordonare a imaginilor; 

- exerciții de realizare a jurnalului clasei; 

- exerciții de redactare a unor mesaje în scopuri 

personale; 

- completare de rebusuri. 

 

5. PROMOVAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE FAŢĂ DE CULTURA ŞI 

TRADIŢIILE RROMILOR 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

5.1. Să manifeste curiozitate pentru 

aprofundarea limbii rromani ca 

limbă maternă 

 

- exerciţii de comunicare orală şi scrisă pe baza unui 

suport vizual; 

- citirea și ilustrarea unor povești tradiționale; 

- prezentarea unor elemente de folclor rrom în cadrul 

activităților clasei; 

- participarea la diferite evenimente culturale 

desfășurate în cadrul comunității. 
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4. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

 

1. FORMAREA CAPACITĂŢII DE LECTURĂ 

 Cartea. Familiarizarea cu materialul tipărit. 

 Literele mici şi mari ale alfabetului limbii rromani cu grafie şi valori comune în limba 

română: a, b, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, z. 

 Literele specifice alfabetului limbii rromani (cu excepţia literelor postpoziţionale q, θ, ç, 

a diftongilor ǎ, ě, ǐ, ǒ, ǔ şi a grupurilor de litere aspirate ćh, kh, ph, th). 

 Citirea cuvintelor. 

 Citirea propoziţiilor enunţiative, interogative şi exclamative. 

 Textul. Titlul. 

 

2. FORMAREA CAPACITĂŢII DE COMUNICARE 

a) Comunicarea orală 

Comunicarea ‒ schimb de informaţii între persoane. 

Formularea mesajului oral 

- Cuvântul – utilizarea corectă a cuvintelor din vocabularul activ. 

- Propoziţia – formularea de propoziţii logice din punct de vedere gramatical. 

- Componentele comunicării dialogate ‒ situaţii concrete de comunicare pe baza unui 

suport vizual sau auditiv. 

b) Comunicarea scrisă 

Procesul scrierii 

- Literele mici şi mari ale alfabetului limbii rromani. 

- Despărţirea cuvintelor în silabe. 

- Respectarea spaţiului dintre cuvinte. 

Ortografia 

Scrierea cu literă mare a iniţialei primului cuvânt din propoziţie şi a substantivelor 

proprii. 

Punctuaţia 

Semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării. 
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3. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

Sunetul – litera. 

Silaba. Cuvântul. Propoziţia 

 

4. ELEMENTE DE ISTORIE ŞI TRADIŢII RROME 

Rromii – identitate asumată şi identitate atribuită 

Istoria orală  

 

Originea şi migrarea rromilor 

Primele izvoare cunoscute 
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5. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ 

 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

- Desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj audiat. 

- Identificarea dintr-un enunţ oral a cuvintelor, silabelor şi sunetelor care îl compun. 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 

- Pronunţarea clară şi corectă a sunetelor, cuvintelor şi enunţurilor. 

- Construirea de enunţuri logice potrivite unor situaţii date. 

- Utilizarea în comunicare a formulelor de salut şi prezentare. 

- Identificarea sinonimelor din limba comună pentru cuvintele dialectale. 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 

- Identificarea literelor şi a grupurilor de litere specifice alfabetului limbii rromani. 

- Asocierea corectă a formei cuvintelor cu sensul lor. 

- Citirea corectă, cu voce tare, în ritm propriu a unor enunţuri. 

- Formularea răspunsurilor la întrebări care vizează informaţiile esenţiale din enunţuri 

citite. 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

- Transcrierea corectă şi lizibilă a unor enunţuri. 

- Scrierea corectă după dictare a propoziţiilor enunţiative. 

- Redactarea unor propoziţii enunţiative cu respectarea regulilor ortografice studiate.  

Promovarea unei atitudini pozitive faţă de cultura şi tradiţiile rromilor 

- Identificarea unor elemente de cultură tradiţională. 

- Relatarea unor obiceiuri tradiţionale din cadrul comunităţii. 
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LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI 

NIVELUL AL II- LEA 

 

3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI  

DE ÎNVĂŢARE 

 

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

1.1. Să desprindă informaţiile esenţiale 

dintr-un mesaj ascultat 

- exerciţii de sesizare a elementelor semnificative 

ale unui mesaj ascultat; 

- exerciţii de formulare de întrebări pentru 

înţelegerea unor mesaje ascultate; 

- exerciţii de tipul adevărat/fals. 

1.2. Să sesizeze schimbarea 

semnificaţiei mesajului transmis, ca 

urmare a modificării intonaţiei sau a 

topicii folosite în transmiterea 

acestuia  

- exerciții de selectare a enunţului corect dintr-o 

serie de enunţuri formulate oral;  

- exerciții de semnalare a greşelilor de exprimare 

în enunţuri formulate de interlocutori; 

- exerciții de intonare diferită a aceluiaşi enunţ;  

- exerciții de schimbare a topicii unor enunţuri. 

1.3. Să sesizeze cuvintele necunoscute 

care împiedică înţelegerea mesajului 

oral 

- exerciţii de formulare de întrebări pentru 

stabilirea sensului cuvintelor necunoscute;  

- exerciţii de identificare şi semnalare a cuvintelor 

necunoscute dintr-un mesaj receptat.  

1.4. Să asculte cu atenţie mesaje 

transmise de diferiţi interlocutori în 

situaţii diferite 

- exerciţii de ascultare a dialogurilor pe teme 

familiare şi de interes comun; 

- exerciţii de formulare de întrebări pentru aflarea 

unor informaţii de interes propriu; 

- exerciţii de tipul emițător - receptor, vizând for-

marea comportamentului de ascultător activ. 
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2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

2.1. Să îmbine enunţuri în mesaje 

proprii corespunzătoare unor 

situaţii date 

- exerciţii de construire a unor enunţuri corespun-

zătoare unor situaţii reale sau fictive date; 

- exerciţii de obţinere a unor mesaje coerente, prin 

ordonarea unor enunţuri date. 

2.2. Să pronunţe articulat mesaje folo-

sind intonaţia corespunzătoare 

conţinutului acestora 

- exerciţii de reproducere a unor enunţuri cu accent 

pe pronunţia clară şi articulată; 

- exerciţii de schimbare a topicii unor enunţuri cu 

sau fără schimbarea înţelesului acestora; 

- exerciţii de pronunţie corectă a cuvintelor care 

conţin aglomerări de consoane sau literele aspirate; 

- exerciţii de schimbare a sensului unui enunţ, prin 

schimbarea intonaţiei; 

- jocuri de rol, mimă/pantomimă. 

2.3. Să construiască enunţuri cu 

sinonimele cuvintelor dialectale 

- exerciţii de vocabular; 

- alcătuire de propoziţii. 

2.4. Să iniţieze dialoguri pe teme 

familiare  

 

- dialoguri pe teme de interes comun grupului; 

- activităţi de exprimare a propriei păreri în legătură 

cu un anumit fapt sau cu atitudinea unei persoane; 

- jocuri de rol. 
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3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS 

(CITIREA / LECTURA) 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

3.1. Să identifice litere, grupuri de litere, 

silabe, cuvinte şi enunţuri în textul scris 

cu litere de tipar 

- exerciţii de lărgire a câmpului vizual prin 

identificarea silabelor în cuvinte, prin iden-

tificarea cuvintelor în structura propoziţiilor; 

- exerciţii de recunoaştere a cuvintelor care se 

repetă într-un text; 

- exerciţii de recunoaştere a literelor cu 

frecvenţa cea mai mare într-un şir de cuvinte; 

- exerciţii de delimitare a cuvintelor scrise 

contopit într-o propoziţie; 

- exerciţii de identificare a cuvintelor în 

careuri, tabele etc.  

3.2. Să desprindă informaţii esenţiale  

dintr-un scurt text citit 

- exerciţii de citire selectivă; 

- exerciţii de identificare a informaţiilor 

esenţiale dintr-un text citit;  

- exerciţii de recunoaştere a personajelor unui 

text citit; 

- exerciţii de identificare a ordinii întâm-

plărilor prezentate într-un scurt text narativ. 

3.3. Să citească corect un text scurt 

 

- exerciţii de citire a cuvintelor pe silabe; 

- exerciţii de citire integrală a cuvintelor cu 

utilizare frecventă; 

- exerciţii de citire selectivă; 

- exerciţii de citire în lanţ; 

- exerciţii de citire independentă (în şoaptă, în 

gând sau cu voce tare). 
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4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

4.1. Să scrie corect litere, silabe şi cuvinte 

care conţin toate literele alfabetului 

 

- exerciţii de scriere a unor litere, silabe, 

cuvinte;  

- exerciţii de transcriere şi copiere a unor 

cuvinte şi propoziţii;  

- exerciţii de apreciere corectă a spaţiului 

dintre cuvinte;  

- exerciţii de corectare şi autocorectare a 

greşelilor de scriere.  

4.2. Să formuleze în scris enunţuri, folosind 

cuvinte noi sau mai puţin cunoscute 

 

- exerciţii de completare a unor propoziţii, 

folosind cuvântul cel mai potrivit dintr-un şir 

de cuvinte date;  

- exerciţii de identificare a sinonimelor şi anto-

nimelor unui cuvânt dat (fără terminologie);  

- exerciţii de integrare a cuvintelor noi în 

enunţuri proprii. 

4.3. Să manifeste interes pentru exprimarea 

scrisă 

- jocuri de denumire/ ordonare a imaginilor; 

- exerciții de realizare a jurnalului clasei; 

- exerciții de redactare a unor mesaje în 

scopuri personale; 

- completare de rebusuri. 
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5. PROMOVAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE FAŢĂ DE CULTURA  

ŞI TRADIŢIILE RROMILOR 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

5.1. Să manifeste interes pentru aprofundarea 

limbii rromani ca limbă maternă 

 

- exerciţii de comunicare orală şi scrisă pe baza 

unui suport vizual; 

- citirea și ilustrarea unor povești tradiționale; 

- prezentarea unor elemente de folclor rrom în 

cadrul activităților clasei; 

- participarea la diferite evenimente culturale 

desfășurate în cadrul comunității. 

5.2. Să utilizeze elementele de cultură 

tradiţională în diferite contexte 

- exerciţii de identificare a principalelor 

obiceiuri tradiţionale rrome; 

- relatarea desfăşurării obiceiurilor tradiţionale, 

aşa cum decurg în comunităţile din care fac 

parte; 

- organizarea unor activităţi cu caracter 

intercultural. 
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4. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

 

1. FORMAREA CAPACITĂŢII DE LECTURĂ 

 Cartea. Elementele unei cărţi. 

 Literele mici şi mari ale alfabetului limbii rromani cu grafie şi valori comune în limba 

română (actualizare). 

 Grupurile de litere aspirate: ćh, kh, ph, th. 

 Literele postpoziţionale: q, θ, ç. 

 Diftongii: ǎ, ě, ǐ, ǒ, ǔ. 

 Citirea şi pronunţarea cuvintelor care conţin litere postpoziţionale. 

 Textul. Titlul. Citirea textelor scurte (50 de cuvinte). 

 

2. FORMAREA CAPACITĂŢII DE COMUNICARE 

a) Comunicarea orală 

Comunicarea. Elementele comunicării orale (emițător, receptor, mesaj). 

Formularea mesajului oral 

- Cuvântul – cuvinte cu sens opus, cuvinte cu sens asemănător. 

- Propoziţia – intonarea propoziţiilor enunţiative, interogative şi exclamative. 

- Dialogul – formule elementare de iniţiere, menţinere şi încheiere a dialogului. 

b) Comunicarea scrisă 

Procesul scrierii 

- Literele mici şi mari ale alfabetului limbii rromani.  

- Literele postpoziţionale: q, θ, ç. Diftongii: ǎ, ě, ǐ, ǒ, ǔ. Grupurile de litere aspirate: 

ćh, kh, ph, th. 

- Prezentarea şi scrierea corectă a combinaţiilor de litere. 

- Despărţirea cuvintelor în silabe. 

- Aşezarea textului în pagină. 

Ortografia 

Scrierea grupurilor de litere: ke, ki, ge, gi, ćh, kh, ph, th, rr. 

Punctuaţia 

Semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de dialog. 
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3. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

Lexicul - Cuvântul. Sensul cuvintelor. 

Noţiuni de fonetică - Sunetul şi litera. 

Alfabetul limbii rromani. 

 

4. ELEMENTE DE ISTORIE ŞI TRADIŢII RROME 

Rromii – identitate asumată şi identitate atribuită 

Istoria orală  

Neamurile de rromi şi ocupaţiile tradiţionale 

Originea şi migrarea rromilor 

Primele izvoare cunoscute 

Originea indiană 

Un model cultural al rromilor – Rromanipen-ul 

Conceptele de pur şi impur 

Obiceiuri în familie 
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5. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ 

 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral  

- Desprinderea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj audiat. 

- Sesizarea corectitudinii logice a unui enunţ audiat.  

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală  

- Respectarea intonaţiei şi accentului în timpul vorbirii.  

- Formularea unor enunţuri corecte din punct de vedere lexical şi gramatical.  

- Susţinerea unui convorbiri, utilizând formulele de iniţiere, menţinere şi încheiere a 

dialogului. 

- Construirea de enunţuri logice cu sinonimele cuvintelor dialectale. 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris  

- Identificarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute dintr-un text citit.  

- Citirea corectă şi coerentă, în ritm propriu, a unor texte cunoscute de maximum 50 de 

cuvinte.  

- Formularea răspunsurilor la întrebări care vizează informaţii esenţiale dintr-un text citit.  

Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă  

- Transcrierea unor fragmente de texte cu respectarea regulilor de aşezare în pagină.  

- Scrierea după dictare a unor enunţuri, cu respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie 

studiate.  

- Redactarea unor enunţuri cu respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie învăţate.  

Promovarea unei atitudini pozitive faţă de cultura şi tradiţiile rromilor 

- Identificarea unor elemente de cultură tradiţională. 

- Relatarea unor obiceiuri tradiţionale din cadrul comunităţii. 

- Scrierea unei poveşti culese din comunitate. 
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LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI 

NIVELUL AL III-LEA 

 

3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI  

DE ÎNVĂŢARE 

 

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

1.1. Să desprindă semnificaţia 

globală a unui mesaj clar 

articulat, emis cu viteză 

normală 

- selectare şi ordonare de imagini; 

- selectarea imaginii potrivite semnificaţiei mesajului 

audiat; 

- exerciţii de recunoaştere a semnificaţiei textului 

audiat, pe baza unor imagini prezentate; 

- jocuri de simulare a mesajului audiat anterior. 

1.2. Să recepteze corect mesajul în 

funcţie de condiţiile comuni-

cării 

- exerciţii de corectare prin semnalizare; 

- exerciţii de executare a unor comenzi emise de 

diferiţi interlocutori; 

- jocuri de rol, pantomime pentru demonstrarea 

înţelegerii diferitelor mesaje emise. 

1.3. Să sesizeze corectitudinea 

unui enunţ oral 

- exerciţii de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiei; 

- exerciţii de semnalare a unor pronunţii greşite; 

- exerciţii de identificare şi corectare a unor îmbinări 

de cuvinte incorecte în cadrul unui enunţ. 

1.4. Să identifice sensul unui 

cuvânt nou prin raportare la 

un mesaj emis clar şi rar 

- exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt 

necunoscut prin raportare la context; 

- corelarea cuvântului cu explicaţia sa corectă dintr-un 

set de definiţii date. 
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2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

2.1. Să utilizeze cuvinte, sintagme, 

expresii noi în enunţuri proprii, 

accentuând corect cuvintele 

- alcătuire de propoziţii cu ajutorul unor cuvinte, 

sintagme, expresii date; 

- dialoguri în perechi / grup; 

- exerciţii de accentuare corectă în limba română; 

- jocuri didactice de utilizare a categoriilor semantice: 

sinonime, antonime (fără menţionarea terminologiei). 

2.2. Să redea prin cuvinte proprii 

conţinutul unui fragment 

dintr-un text citit sau dintr-un 

mesaj audiat 

- formularea întrebărilor de clarificare a aspectelor pe 

care nu le-au înţeles din textul citit sau din mesajul 

ascultat;  

- formularea răspunsurilor la întrebările ce vizează 

informaţiile esenţiale sau de detaliu ce se desprind 

din fragmentul de text citit sau din mesajul audiat; 

- exerciţii de trecere din vorbire directă în vorbire 

indirectă; 

- povestirea liberă a unui fragment citit sau a mesajului 

audiat. 

2.3. Să utilizeze corect, în enunţuri 

proprii, elementele de con-

strucţie a comunicării studiate 

- exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple 

şi a celor dezvoltate, a propoziţiilor enunţiative 

(propriu-zise şi exclamative) şi interogative (fără 

folosirea terminologiei); 

- exerciţii de integrare corectă, în enunţuri proprii, a 

părţilor de vorbire. 

2.4. Să-şi adapteze vorbirea la 

diferite situaţii de comunicare, 

în funcţie de partenerul de 

dialog 

- exerciţii de dialog cu persoane diferite; 

- jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vorbire: 

iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog; 

recunoaşterea şi descrierea unei persoane sau a unui 

obiect; utilizarea formulelor de salut, de prezentare, 

de permisiune, de solicitare; formularea unor întrebări 

sau a unor răspunsuri; povestirea unor fapte şi  
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întâmplări; exprimarea acordului sau a dezacordului 

în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane; 

- conversaţii cu unul sau mai mulţi interlocutori pe 

teme cunoscute. 

 

 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS 

(CITIREA / LECTURA) 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

3.1. Să identifice elemente de bază 

ale organizării în pagină a 

textului literar/ nonliterar 

- exerciţii de recunoaştere a titlului, autorului, 

alineatelor; 

- exerciţii de sesizare a aşezării textului în raport cu 

ilustraţia; 

- exerciţii de recunoaştere a diferitelor tipuri de litere. 

3.2. Să desprindă ideile principale 

dintr-un text citit 

- citire selectivă; 

- exerciţii de delimitare a unui text narativ în 

fragmente logice; 

- exerciţii de identificare şi de formulare a ideilor 

principale din textele citite. 

3.3. Să citească în mod conştient şi 

corect un text scurt cunoscut 

- exerciţii de accentuare şi intonare corectă; 

- exerciţii de citire pe roluri; 

- exerciţii de citire a textelor scurte, respectând 

intonaţia impusă de semnele de punctuaţie. 

3.4. Să recunoască în texte diferite 

elemente de construcţie a 

comunicării studiate 

 

- exerciţii de identificare a părţilor de vorbire studiate. 
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4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

4.1. Să respecte regulile de 

despărţire în silabe, ortografia 

şi punctuaţia într-un text 

propriu 

- exerciţii de aplicare a regulilor de despărţire în 

silabe în dictări şi autodictări, transcrieri, copieri sau 

în scrierea unor enunţuri proprii; 

- exerciţii de folosire corectă a majusculei; 

- exerciţii de utilizare corectă a semnelor de 

punctuaţie. 

4.2. Să povestească în scris 

fragmente dintr-un text citit 

- exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea 

indirectă; 

- exerciţii de formulare în scris a răspunsurilor la 

întrebări; 

- exerciţii de povestire în scris a unor fragmente 

dintr-un text citit. 

4.3. Să aşeze corect în pagină 

textele scrise, respectând 

scrierea cu alineate şi spaţiul 

liber între cuvinte, scrierea 

lizibilă 

- exerciţii de scriere caligrafică; 

- antrenament de aşezare corectă în pagină şi de 

respectare a scrierii cu alineate;  

- exerciţii de distanţare şi de marcare a titlului. 

4.4. Să manifeste interes pentru 

redactarea corectă şi îngrijită a 

compunerilor şi a textelor cu 

destinaţie specială 

- alcătuire de enunţuri scurte şi de mesaje scrise în 

diferite situaţii de comunicare; 

- exerciţii de redactare a unor felicitări; 

- copieri, transcrieri, dictări; 

- exerciţii de evaluare/autoevaluare a redactării 

îngrijite şi corecte a diverselor tipuri de texte. 
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5. PROMOVAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE FAŢĂ DE CULTURA ŞI 

TRADIŢIILE RROMILOR 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

5.1. Să utilizeze limba comună 

rromani în diferite contexte  

- exerciţii de comunicare orală şi scrisă; 

- discuţii pe baza unui suport vizual; 

- exerciţii de iniţiere în tehnica interviului; 

- proiecte de istorie orală; 

- portofoliu de folclor rrom. 

5.2. Să utilizeze elementele de 

cultură tradiţională în diferite 

contexte 

- exerciţii de identificare a principalelor obiceiuri 

tradiţionale rrome; 

- relatarea desfăşurării obiceiurilor tradiţionale aşa cum 

decurg în comunităţile din care fac parte; 

- dezbateri pe teme cu specific tradiţional; 

- activităţi interculturale. 

5.3. Să manifeste interes faţă de 

creaţia populară specifică 

etniei 

- culegerea unor elemente de folclor rrom din cadrul 

comunităţii cu ocazia diferitelor evenimente tradiţionale 

(şezători); 

- prezentarea unor elemente de folclor în cadrul 

activităţilor la clasă (programe artistice); 

- exerciţii de iniţiere în tehnica interviului; 

- proiecte de istorie orală; 

- portofoliu de folclor rrom. 

 



Programa şcolară  Limba şi literatura rromani  Clase cu predare în limba română  I-IV 

 

Programul „A doua şansă“ – învăţământ primar  25 

 

4. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

 

1. FORMAREA CAPACITĂŢII DE LECTURĂ/CITIRE 

 Cartea ( actualizare: aşezarea textului în pagină). Cuprinsul. 

 Textul. Titlul. Autorul. 

 Textul literar. 

 Textul narativ. Recunoaşterea personajelor. Delimitarea textului în fragmente logice.  

 Poezii cu tematică diversă. Strofa. Versul. 

 

2. FORMAREA CAPACITĂŢII DE COMUNICARE  

a) Comunicarea orală 

Componentele comunicării dialogate. Adaptarea la particularităţile interlocutorului. 

Formularea ideilor principale. Povestirea orală a unui fragment dintr-un text narativ. 

Intonarea propoziţiilor exclamative, enunţiative şi interogative (actualizare). 

Dialogul (actualizare). Alcătuirea de dialoguri în situaţii concrete sau imaginare. 

Elemente de comunicare nonverbală (gesturi, mimică). 

Realizarea următoarele acte de vorbire: 

- iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog; 

- recunoaşterea şi descrierea unei persoane sau a unui obiect; 

- utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de solicitare; 

- formulare de întrebări/ răspunsuri; 

- povestirea unor fapte şi întâmplări, după un suport vizual sau după un plan de idei dat; 

- exprimarea acordului sau a dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei 

persoane. 

b) Comunicarea scrisă. Procesul scrierii 

Organizarea textului scris 

Aşezarea corectă a textului în pagină: plasarea titlului, folosirea alineatelor (actualizare). 

Ortografia 

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupuri de litere: ph, th, kh, ćh. 

Scrierea cuvintelor care conţin litere ca: ǎ, ě, ǐ, ǒ, ǔ, ć, ź, з, θ, q, ç, ä.  

Scrierea cuvintelor care conţin i şi j, h şi x. 

Utilizarea ortogramelor anθ-o/ anθ-i/ anθ-e; k-o/ k-i/ k-e. 
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Punctuaţia 

Semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de dialog, 

virgula, două puncte. 

Contexte de realizare: 

- Scrierea funcţională (cu scop practic, informativ). Copieri, transcrieri, dictări. Felicitarea. 

- Scrierea imaginativă. Compunerea unor scurte texte (7-12 enunţuri) pe baza unui 

suport vizual, după o ilustraţie sau după un şir de ilustraţii, după benzi desenate, şir de 

întrebări. 

- Scrierea despre textul literar. Formularea în scris a răspunsurilor la întrebări. 

Povestirea scrisă a unor fragmente de text. Planul simplu de idei. 

 

3. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

a) Lexicul 

Cuvântul. Cuvinte cu formă diferită şi sens asemănător, cuvinte cu sens opus – fără 

menţionarea terminologiei. 

b) Morfologie 

Cuvântul – parte de vorbire. 

Substantivul: substantive comune şi substantive proprii; numărul. 

Adjectivul: acordul adjectivului în număr cu substantivul pe care îl determină. 

Numeralul: recunoaşterea numeralelor cardinale; scrierea corectă a numeralelor simple. 

 

4. ELEMENTE DE ISTORIE ŞI TRADIŢII RROME 

Rromii – identitate asumată şi identitate atribuită 

Istoria orală  

Neamurile de rromi şi ocupaţiile tradiţionale 

Originea şi migrarea rromilor 

Primele izvoare cunoscute 

Originea indiană 

Un model cultural al rromilor – Rromanipen-ul 

Conceptele de pur şi impur 

Obiceiuri în familie  
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5. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ 

 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

- Desprinderea informaţiilor de detaliu dintr-un mesaj audiat.  

- Desprinderea sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la sensul global al enunţului 

audiat.  

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală  

- Utilizarea calităţii expresive a limbajului şi a elementelor de comunicare nonverbală în 

transmiterea mesajelor.  

- Relatarea prin enunţuri scurte a unor fapte, întâmplări, pe baza unui suport (plan de 

întrebări, idei, ilustraţii, cuvinte de sprijin etc.).  

- Utilizarea formulelor de solicitare şi permisiune adaptate la interlocutor.  

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris  

- Identificarea în contexte date a părţilor de vorbire studiate.  

- Citirea corectă şi coerentă, în ritm propriu, a unor texte cunoscute.  

- Formularea ideilor principale ale unui text narativ.  

Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

- Formularea în scris a răspunsurilor la întrebări adresate.  

- Scrierea după dictare a unor scurte texte, cu respectarea regulilor de despărţire în silabe, a 

celor ortografice şi de punctuaţie învăţate, a aşezării în pagină şi a scrisului lizibil.  

- Redactarea unor scurte texte cu destinaţie specială (felicitarea, invitaţia). 

Promovarea unei atitudini pozitive faţă de cultura şi tradiţiile rromilor 

- Identificarea elementelor de cultură tradiţională. 

- Valorificarea elementele de folclor rrom prin organizarea unor programe artistice. 
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LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI 

NIVELUL AL IV-LEA 

 

3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI  

DE ÎNVĂŢARE 

 

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

1.1. Să decodeze sensul global al 

unui mesaj dialogat, emis cu 

viteză normală 

- exerciţii de tip „adevărat“/ „fals“; 

- alegerea unei imagini care sugerează semnificaţia 

mesajului dintr-un set de imagini date; 

- reprezentarea prin pantomimă a mesajelor 

interlocutorilor dintr-un text dialogat. 

1.2. Să desprindă ideile principale 

dintr-un mesaj clar articulat cu 

viteză normală 

- exerciţii de discriminare a esenţialului de detaliu; 

- exerciţii de recunoaştere a unor momente 

semnificative dintr-un mesaj audiat. 

1.3. Să sesizeze structurile 

gramaticale corecte / incorecte 

dintr-un mesaj ascultat 

- exerciţii de tip „adevărat“/ „fals“; 

- exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale 

(morfologice şi sintactice) corecte de cele incorecte, 

prin semnalizare, bifare; 

- exerciţii de semnalare a corectitudinii/in-

corectitudinii gramaticale apărute în exprimarea 

proprie sau a colegilor; 

- exerciţii de sesizare a dezacordurilor între forma 

adjectivului şi a substantivului determinat. 

1.4. Să deducă sensul cuvintelor 

necunoscute din diferite 

mesaje orale 

- exerciţii de sesizare a cuvintelor/expresiilor care 

împiedică înţelegerea mesajului audiat; 

- exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt 

necunoscut prin raportare la context; 

- relaţionarea cuvintelor necunoscute cu definiţia lor. 
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2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

2.1. Să alcătuiască mesaje corecte 

din punct de vedere grama-

tical, respectând intonaţia şi 

accentul 

- exerciţii pentru folosirea corectă a acordului 

gramatical; 

- exerciţii de rostire corectă a cuvintelor cu probleme 

de accentuare; 

- exerciţii de reglare a intonaţiei, a vitezei proprii de a 

vorbi; 

- jocuri de cuvinte; 

- exerciţii de recitare a unor poezii. 

2.2. Să construiască pe baza 

planului de idei un text oral 

scurt 

- exerciţii de identificare a elementelor semnificative 

ce trebuie transmise prin mesaj;  

- exerciţii de reformulare a unui mesaj; 

- exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se 

organizează o temă dată; 

- activităţi de comunicare pe baza unui plan de idei 

realizat anterior; 

- exerciţii de povestire a unui text cunoscut, pe baza 

unui plan de idei dat. 

2.3. Să redea prin cuvinte proprii 

conţinutul unui text citit sau 

al unui mesaj audiat 

- exerciţii de transformare a vorbirii directe în vorbire 

indirectă; 

- povestirea orală a unor texte literare/nonliterare 

citite sau a unor mesaje audiate. 

2.4. Să-şi adapteze vorbirea la 

diferite situaţii de comunicare 

- exerciţii de dialog cu persoane diferite; 

- conversaţii pe teme cunoscute; 

- exerciţii de adaptare a elementelor de comunicare 

nonverbală la comunicarea verbală în diferite situaţii 

de dialog; 

- exerciţii de adaptare a tonului şi timbrului potrivit 

pentru comunicarea unui mesaj oral; 

- simularea unor situaţii de comunicare (convorbiri 

telefonice, dialoguri formale şi informale de diverse 
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tipuri) în cadrul cărora elevii să realizeze acte de 

vorbire precum: utilizarea formulelor de salut, de 

prezentare, de permisiune, de solicitare; formularea 

unor întrebări sau a unor răspunsuri; povestirea unor 

fapte şi întâmplări. 

 

 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS 

(CITIREA / LECTURA) 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

3.1. Să sesizeze rolul ilustraţiilor 

ce însoţesc un text 

- exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre 

mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de text; 

- exerciţii de asociere a momentelor dintr-o naraţiune 

cu ilustraţiile corespunzătoare; 

- exerciţii de ordonare a ilustraţiilor după succesiunea 

momentelor acţiunii prezentate de text; 

- exerciţii de identificare a elementelor prezente în 

ilustraţii care completează informaţia transmisă de 

diverse texte, afişe sau articole din reviste. 

3.2. Să desprindă idei principale şi 

informaţii de detaliu dintr-un 

text citit (literar/nonliterar) 

- extragerea ideilor principale conform succesiunii 

momentelor narative; 

- exerciţii de delimitare a unui text în fragmente logice; 

- exerciţii de formulare a ideilor principale într-o 

succesiune logică; 

- selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale 

ale personajelor; 

- exerciţii de discutare a textelor citite, în funcţie de 

următorii parametri: „cine“ (personajele), „ce face“ 

(acţiunea), „când“, „unde“ (plasarea acţiunii în timp 

şi spaţiu), „cum“ (modul de desfăşurare a acţiunii); 

- exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru 

desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu 

dintr-un text citit. 
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3.3. Să citească în mod conştient, 

corect, fluent şi expresiv un 

scurt text cunoscut 

- lectura expresivă; 

- exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea 

intonaţiei la semnele de punctuaţie; 

- exerciţii de citire pe roluri; 

- exerciţii de reglare a intensităţii şi volumului vocii, 

precum şi a ritmului vorbirii, corespunzător 

încărcăturii afective a mesajului; 

- exerciţii de recitare. 

3.4. Să utilizeze diferite elemente 

de construcție a comunicării 

- exerciții de identificare a părţilor de vorbire studiate; 

- exerciții de stabilire a acordurilor gramaticale; 

- exerciții de transformare a unor propoziţii după 

modele date; 

- exerciții de formulare de propoziţii cu părţi de 

vorbire studiate; 

- exerciții de completare a unor propoziţii lacunare cu 

părţi de vorbire sau de propoziţie studiate; 

- exerciţii de identificare a acordului dintre subiect şi 

predicat, adjectiv şi substantivul determinat. 

 

 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

4.1. Să aplice în mod conştient 

regulile de ortografie, de 

punctuaţie 

- exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei 

corecte de scriere, selectare, completare, punere în 

corespondenţă, compunere de enunţuri; 

- exerciţii de utilizare a cratimei la scrierea 

ortogramelor şi a liniuţei de despărţire în silabe în 

scrierea cuvintelor care nu încap la sfârşitul rândului; 

- exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie 

învăţate; 

- exerciţii de completare a enunţurilor cu semnele 

ortografice şi de punctuaţie corespunzătoare; 
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- dictări, autodictări, corectare în perechi, 

autocorectări; 

- jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de 

ortografie şi de punctuaţie; 

- redactarea de texte cu destinaţie specială: cartea 

poştală, invitaţia. 

4.2. Să povestească un text 

cunoscut, pornind de la 

întrebări de sprijin, plan simplu 

de idei 

- exerciţii de împărţire a textului în fragmente logice; 

- exerciţii de formulare a ideilor principale; 

- exerciţii de transformare a secvenţelor dialogate în 

povestire; 

- exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir 

de enunţuri. 

4.3. Să aşeze corect în pagină textele 

scrise, respectând scrierea cu 

alineate pentru a marca trecerea 

de la o idee la alta 

- exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină; 

- exerciţii de plasare corectă a alineatelor; 

- exerciţii de reconstituire a unui text, prin aşezarea în 

ordine logică a fragmentelor. 

4.4. Să manifeste interes faţă de 

redactarea diverselor tipuri de 

texte 

- exerciţii de redactare de texte narative, descriptive, 

dialogate; 

- exerciţii de redactare a unor invitaţii, cărţi poştale; 

- exerciţii de înlocuire a unor expresii şi cuvinte cu 

echivalențele cerute de context; 

- exerciţii de evaluare / autoevaluare a scrierii corecte 

şi îngrijite a diverselor tipuri de texte. 
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5. PROMOVAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE FAŢĂ DE CULTURA  

ŞI TRADIŢIILE RROMILOR 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

5.1. Să utilizeze limba rromani 

comună în diferite contexte  

- exerciţii de comunicare orală şi scrisă; 

- discuţii pe baza unui suport vizual; 

- exerciţii de iniţiere în tehnica interviului; 

- proiecte de istorie orală; 

- portofoliu de folclor rrom. 

5.2. Să utilizeze elementele de 

cultură tradiţională în diferite 

contexte 

- exerciţii de identificare a principalelor obiceiuri 

tradiţionale rrome; 

- relatarea desfăşurării obiceiurilor tradiţionale aşa cum 

decurg în comunităţile din care fac parte; 

- dezbateri pe teme cu specific tradiţional; 

- activităţi interculturale. 

5.3. Să manifeste interes faţă de 

creaţia populară specifică 

etniei 

- culegerea unor elemente de folclor rrom din cadrul 

comunităţii cu ocazia diferitelor evenimente 

tradiţionale (şezători); 

- prezentarea unor elemente de folclor în cadrul 

activităţilor la clasă (programe artistice); 

- exerciţii de iniţiere în tehnica interviului; 

- proiecte de istorie orală; 

- portofoliu de folclor rrom. 
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4. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

 

1. FORMAREA CAPACITĂŢII DE LECTURĂ/CITIRE 

 Cartea (actualizare). Rolul ilustraţiilor. 

 Textul literar. 

 Textul narativ (actualizare). Delimitarea textului în fragmente logice. Dialogul ca 

element constitutiv al unui text narativ. Personajul literar - trăsături fizice, trăsături 

morale. 

 Poezii cu tematică diversă. Strofa. Versul. 

 Textul nonliterar: reclama, afişul, articole din publicaţii ale rromilor. 

 

2. FORMAREA CAPACITĂŢII DE COMUNICARE 

a) Comunicarea orală. Structurarea mesajului 

Componentele comunicării dialogate (actualizare). Adaptarea la particularităţile 

interlocutorului (actualizare). 

Formularea ideilor principale (actualizare). Povestirea orală a unui fragment dintr-un text 

narativ (actualizare).  

Intonarea propoziţiilor enunţiative (propriu-zise şi exclamative) şi interogative 

(actualizare). Alcătuirea de dialoguri în situaţii concrete sau imaginare (actualizare).  

Elemente de comunicare nonverbală – gesturi, mimică (actualizare). 

Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza 

următoarele acte de vorbire: 

- iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog; 

- recunoaşterea şi descrierea unei persoane sau a unui obiect; 

- utilizarea formulelor de salut, prezentare, permisiune, solicitare; 

- formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri; 

- povestirea unor fapte şi întâmplări, după un suport vizual sau după un plan de idei 

dat; 

- exprimarea acordului sau a dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei 

persoane. 
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b) Comunicarea scrisă. Procesul scrierii 

Organizarea textului scris. 

Părţile componente ale unei compuneri: introducerea, cuprinsul, încheierea. Planul iniţial 

al compunerii. 

Ortografia şi punctuaţia.  

Scrierea corectă a cuvintelor.  

Utilizarea ortogramelor: anθ-o/ anθ-i/ anθ-e; k-o/ k-i/ k-e; p-o/ p-i/ p-e; d-aśti/ n-aśti. 

Punctuaţia (actualizare).  

Cratima. Ghilimelele.  

Contexte de realizare 

-  Scrierea funcţională (cu scop practic, informativ). Cartea poştală. Invitaţia. 

-  Scrierea imaginativă (compuneri libere). Compunerea după un suport vizual, după o 

ilustraţie sau un şir de ilustraţii, după benzi desenate, şir de întrebări (actualizare). 

Compunerea după plan dat (actualizare). Compunerea după un plan de idei. 

Compuneri cu început/sfârşit dat. Compunerea pe baza unor cuvinte şi a unor 

expresii date. Compunerea cu titlu dat. Compunerea narativă liberă. 

-  Scrierea despre textul literar. Povestirea scrisă a unor fragmente din text (actualizare). 

Planul simplu de idei (actualizare). Formularea de întrebări în legătură cu conţinutul 

textului. Planul dezvoltat de idei. Povestirea unor texte scurte după un plan de idei. 

 

3. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

a) Lexicul 

Cuvântul (actualizare). Cuvinte cu formă diferită şi sens asemănător (actualizare). 

Cuvinte cu sens opus (actualizare). 

b) Morfologie 

Verbul: persoană, număr, timp. 

Substantivul (actualizare): gen, număr. 

Pronumele personal: persoană, număr, gen. 

Numeralul (actualizare). 

Adjectivul (actualizare). Acordul adjectivului în gen şi număr cu substantivul pe care îl 

determină; poziţia  în propoziţie a adjectivului faţă de substantiv. 
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c) Sintaxa 

Cuvântul – parte de propoziţie. 

Predicatul (predicatul verbal – fără terminologie). 

Subiectul (subiectul simplu, exprimat prin substantiv sau pronume personal). 

Acordul predicatului cu subiectul. 

 

4. ELEMENTE DE ISTORIE ŞI TRADIŢII RROME 

Rromii – identitate asumată şi identitate atribuită 

Istoria orală  

Repere ale culturii tradiţionale: familia şi valorile comunităţii 

Neamurile de rromi şi ocupaţiile tradiţionale 

Originea şi migrarea rromilor 

Primele izvoare cunoscute 

Originea indiană 

Aşezarea rromilor în spaţiul românesc  

Un model cultural al rromilor – Rromanipen-ul 

Conceptele de pur şi impur 

Obiceiuri în familie  
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5. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ 
 

 OBIECTIV CADRU STANDARD 

1. Dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului oral 

S1. Desprinderea semnificaţiei globale şi a unor 

informaţii de detaliu din mesajul ascultat. 

S2. Desprinderea sensului unui cuvânt nou prin 

raportare la contextul mesajului ascultat. 

2. Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare orală 

S3. Adaptarea mesajului la partener în situaţii de 

comunicare dialogată. 

S4. Formularea unor enunţuri corecte din punct de 

vedere fonetic, lexical şi gramatical. 

S5. Povestirea orală a unui text narativ cunoscut, pe 

baza unui plan de idei. 

3. Dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului scris 

S6. Citirea conştientă şi corectă a unui text. 

S7. Formularea ideilor principale ale unui text narativ. 

S8. Identificarea secvenţelor narative, descriptive şi 

dialogate dintr-un text citit. 

S9. Desprinderea unor trăsături fizice şi morale ale 

personajelor dintr-un text citit. 

4. Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare scrisă 

S10.  Alcătuirea unui plan simplu de idei al unui text 

narativ. 

S11.  Redactarea unui scurt text narativ propriu, pe baza 

unui plan de idei. 

S12.  Redactarea unor scurte texte cu destinaţie specială 

(felicitare, carte poştală, invitaţie). 

S13.  Redactarea de texte cu respectarea regulilor de 

despărţire a cuvintelor în silabe, a celor ortografice 

şi de punctuaţie studiate, a aşezării corecte în 

pagină şi a scrisului lizibil. 

S14.  Redactarea unor texte corecte din punct de vedere 

lexical şi gramatical. 

5. Promovarea unei atitudini 

pozitive faţă de cultura şi 

tradiţiile rromilor 

S15.  Identificarea elementelor de cultură tradiţională. 

S16.  Povestirea unor elemente de folclor rrom. 

S17.  Utlizarea elementelor de folclor în completarea 

portofoliului personal. 
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6. SUGESTII METODOLOGICE 

 

În vederea prevenirii unui nou abandon şcolar în rândul participanţilor la programul „A doua 

şansă“ - învăţământ primar, profesorii trebuie să folosească, în cadrul activităţii cu aceste clase, o 

serie de metode şi strategii bine alese şi adaptate nevoilor grupului ţintă pentru o învăţare 

eficientă. Ca recomandare, activităţile propuse spre desfăşurare trebuie să pornească de la 

experienţele vieţii cotidiene ale elevilor, astfel încât să le trezească interesul pentru a învăţa. 

Programa trebuie adaptată ritmului fiecărui elev, urmărindu-se interesul tuturor elevilor faţă 

de activităţile propuse, astfel încât cunoştinţele şi deprinderile dobândite să poată fi utilizate în 

situaţii concrete, din viaţa cotidiană. 

Profesorii pot aborda teme transdisciplinare prin care să raporteze cunoştinţele elevilor la alte 

obiecte de studiu, iar proiectarea activităţilor trebuie făcută în funcţie de particularităţile şi 

nevoile grupului ţintă. 

Profesorii nu trebuie să folosească doar metode de lucru specifice adulţilor (învăţarea pe bază 

de proiecte, ateliere de lucru, studii de caz), deoarece este de anticipat că aceşti elevi își 

construiesc acum deprinderile de muncă intelectuală şi ar putea întâmpina dificultăţi în adaptarea 

la „viaţa şcolară“. 

Literele alfabetului limbii rromani vor fi studiate atât pe parcursul nivelului I, cât şi pe 

parcursul nivelului al II-lea. Pe parcursul nivelului I, vor fi studiate toate literele 

alfabetului rrom, mai puţin literele postpoziţionale (q, θ, ç), grupurile de litere aspirate (ćh, 

kh, ph, th) şi vocalele preiotate (ǎ. ě, ǐ, ǒ, ǔ), care vor fi studiate pe parcursul nivelului 

al II-lea. 

Nivelul I îşi propune alfabetizarea elevilor şi va fi precedată de o scurtă perioadă 

prealfabetară.  

Pentru etapa prealfabetară, profesorul trebuie să aibă în vedere faptul că în program pot fi 

cuprinşi elevi care vorbesc un anumit dialect al limbii rromani, care pronunţă alterat 

anumite cuvinte şi care vor avea tendinţa să păstreze formele dialectale şi în exprimarea în 

scris. În această situaţie, sunt necesare exerciţii variate în contexte multiple, deoarece renunţarea 

la vechile deprinderi în favoarea formării altora noi necesită timp şi efort sporit în comparaţie cu 

învăţarea în situaţia şcolarului mic. Prin urmare, se va pune accent pe utilizarea sinonimelor 

cuvintelor dialectale, pe pronunţarea articulată a cuvintelor şi pe dezvoltarea auzului fonematic. 

Metoda analizei şi sintezei fonetice se va aplica în situaţii de învăţare adaptate experienţei, 
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nevoilor şi intereselor grupului ţintă: convorbiri pe bază de imagini reprezentând mediul 

apropiat, povestiri ale unor întâmplări din viaţa personală, simulări ale unor situaţii reale sau 

imaginare, dialoguri alcătuite din 3-4 replici.  

Simultan se vor determina şi exersa deprinderile de mânuire a instrumentelor de scris, 

capacitatea de orientare în spaţiul de scriere şi de citire, se vor testa eventualele deprinderi de 

scriere a literelor de mână şi de tipar. În această etapă, se vor corecta deficienţele din exprimarea 

orală, se vor corela şi fixa cunoştinţele pe care elevii le-au dobândit din experienţa personală sau 

de la alte discipline de studiu şi se vor forma deprinderi de activitate independentă şi de grup, se 

vor forma şi dezvolta deprinderile de a acţiona ordonat şi de a respecta normele şcolare. 

 Alfabetizarea propriu-zisă se va realiza după ritmul individual al fiecărui elev. Predarea 

citit-scrisului se va face integrat, după etapele cunoscute. Având în vedere că elevul studiază în 

paralel alfabetul limbii române, se va trece la prezentarea, scrierea literelor cu grafie şi 

valori comune în limba rromani şi în limba română, apoi la învăţarea progresivă – în 

funcţie de frecvenţa tipică limbii rromani – a literelor cu grafie şi cu valori diferite în limba 

română în raport cu limba rromani. 

Dacă pe parcursul nivelurilor I-II, elevul descoperă „tainele citit-scrisului“ în limba rromani, 

pe parcursul nivelurilor III-IV, elevul va descoperi „bogăţiile limbii rromani“ ce reies din 

explorarea textelor literare şi nonliterare. 

Pe parcursul celor patru niveluri se va urmări dezvoltarea progresivă a competenţelor 

esenţiale ale comunicării orale şi scrise, precum şi cunoaşterea valorilor spirituale rrome care să 

le confere deschidere spre spaţiul intercultural, făcându-se referire la elementele de istorie şi 

tradiţii ale rromilor. 

Învăţarea se va realiza în ritmul propriu al fiecărui elev, în funcţie de cunoştinţele anterioare 

în domeniul limbii rromani. Se va urmări ca fiecare elev, la absolvirea programului, să fie 

capabil să comunice corect în limba rromani, să citească şi să scrie litere, cuvinte, propoziţii, 

enunţuri, texte. 

Se recomandă ca pentru exersarea citirii şi scrierii să existe materiale suport care să 

corespundă cerinţelor grupului ţintă. Acestea pot fi planşe, articole din ziare sau reviste, afişe, 

cântece, alfabetarul limbii rromani etc. 

Cadrul didactic trebuie să-şi proiecteze astfel activităţile, încât la sfârşitul fiecărui nivel elevii 

să atingă standardele propuse. 

 

Evaluarea trebuie să evidenţieze progresul înregistrat de elev în raport cu sine însuşi pe 

drumul atingerii obiectivelor prevăzute în programă. Este important să fie evaluată nu numai 
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cantitatea informaţiei de care dispune elevul, ci, mai ales, ce poate el să facă utilizând ce ştie sau 

ce intuieşte. 

Trebuie realizat un echilibru între evaluarea scrisă şi evaluarea orală. Evaluarea scrisă 

presupune un volum mai mare de timp pentru aprecierea tuturor elevilor şi blocaje datorate 

emoţiei sau timidităţii. Cu toate acestea, ea demonstrează stadiul de formare a unor competenţe 

prin intervenţia cu întrebări ajutătoare şi comportamentul comunicativ şi de interrelaţionare. 

Folosirea mai frecventă a metodelor de autoevaluare şi de evaluare prin consultare, în grupuri 

mici, vizează verificarea modului în care elevii îşi exprimă liber opinii proprii sau acceptă 

diversitatea opiniilor celorlalţi, capacitatea de a-şi susţine şi motiva propunerile. 

În funcţie de specificul activităţii desfăşurate la clasă, pot fi folosite mai multe tipuri de 

evaluare: 

Observarea sistematică a activităţii elevilor ‒ pentru a fi cât mai eficientă, cadrul didactic 

trebuie să aibă un caiet în care să consemneze periodic observaţiile sistematice. 

Teste de evaluare - prin care să li se solicite elevilor răspunsuri scurte, la alegere, 

formulări de propoziţii, dictări, transcrieri. 

Activităţi practice - în care sunt exersate capacităţile de comunicare orală şi scrisă 

(realizarea de afişe, o revistă a clasei, „un colţ care să ne reprezinte“, minidicţionar, 

simularea unor interviuri etc.). 

Autoevaluarea - permite elevilor să-şi aprecieze progresul, făcându-i să conştientizeze 

greşelile şi să le poată preîntâmpina în viitor. 

Portofoliul elevului - va furniza informaţii asupra evoluţiei sale pe parcursul instruirii. El 

poate conţine: 

- fişe de lucru individuale; 

- teste de evaluare; 

- fişa de înregistrare a ritmului citirii; 

- grafice cu rezultatele unor activităţi; 

- produse realizate; 

- fotografii ale activităţilor. 
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