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1. NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Secolul XXI nu numai că a marcat numeroase şi importante prefaceri tehnologice şi ştiinţifice, 

ci a adus în prim-plan şi o nevoie acută a omenirii de a comunica, a socializa şi mai ales de a se 

informa. Ca atare, studiul unei limbi străine a căpătat un rol central în realizarea acestui deziderat, 

iar limba engleză, fiind vorbită în prezent de o treime din populaţia mondială, este principala 

limbă străină dorită în echiparea fiecărui cetăţean pentru a face faţă cu succes provocărilor unei 

societăţi bazate pe cunoaştere.  

Studiul limbii străine contribuie într-o manieră specifică la formarea generală a fiecărei 

persoane, în special prin dezvoltarea competenţei de comunicare într-o limbă străină1, dar şi 

prin dezvoltarea abilităţilor cognitive în general, sensibilizarea cu privire la aspecte interculturale, 

lărgirea orizontului de cunoaştere, creşterea stimei de sine, sporirea motivaţiei pentru studiul 

continuu (lifelong learning).  

Programul „A doua şansă“ destinat tinerilor/adulţilor care doresc să îşi finalizeze studiile 

obligatorii, propune un curriculum modern, armonizat cu tendinţele actuale la nivel european în 

lumina celor de mai sus, prin introducerea programei de limba engleză încă din primul an de 

studiu, ceea ce reprezintă o noutate în sistemul de învăţământ românesc.  

O altă noutate adusă de programul „A doua şansă“ este structura modulară, care permite 

înscrierea elevilor la niveluri diferite, în funcţie de ultima clasă absolvită şi de achiziţiile la 

disciplinele Limba Română şi Matematică. Fiecare modul corespunde unui nivel de clasă din 

învăţământul obligatoriu, ciclul primar, însă va fi parcurs accelerat, într-o perioadă de 16 

săptămâni, cu o oră pe săptămână pentru modulele I şi al II-lea, respectiv două ore săptămânal 

pentru modulele al III-lea şi al IV-lea. Din acest motiv, programa cuprinde o listă redusă de 

conţinuturi ale învăţării, dar şi sugestii metodice pentru eficientizarea la maximum a timpului 

disponibil.  

Prin parcurgerea modulelor de iniţiere (I şi II), se asigură un prim contact al elevilor cu 

specificul limbii engleze. Accentul cade pe achiziţia unor conţinuturi minimale, care să permită 

                                                 
1
 „abilitatea de a exprima şi interpreta gânduri, sentimente, informaţii atât în formă orală, cât şi scrisă într-o 

gamă largă de contexte familiare, de muncă şi sociale („Abilităţi de bază, antreprenoriat şi limbi 

străine,“ Directoratul General pentru educaţie şi cultură al Comisiei Europene)“  
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comunicarea orală la nivel elementar şi să constituie baza dezvoltării ulterioare a competenţei de 

comunicare în limba engleză.  

În modulele al III-lea şi al IV-lea se consolidează capacităţile de receptare şi exprimare orală şi 

se formează cele de receptare şi exprimare scrisă. Totodată se vor introduce tehnici de învăţare 

independentă, care să permită elevilor continuarea dezvoltării competenţelor obţinute şi după 

terminarea studiilor. 

La finele celor patru module propuse, elevii vor atinge un nivel comparabil cu nivelul A1 din 

Cadrul European Comun de Referinţă.  

În elaborarea programei s-a ţinut cont de prevederile programei şcolare din cadrul 

curriculumului naţional pentru învăţământul obligatoriu şi de recomandări din documentele 

europene privitoare la predarea/învăţarea limbilor străine (vezi bibliografia), adaptându-le la 

specificul programului „A doua şansă“.  

Recomandăm abordarea flexibilă a programei, având mereu în vedere nevoile şi interesele 

specifice ale elevilor, contextele locale diferite etc. De asemenea, recomandăm adaptarea continuă 

la stilurile diverse de învăţare şi la nivelul de achiziţii anterioare ale grupului ţintă. Implicarea 

activă a elevilor în procesul învăţării (prin negocierea conţinuturilor abordate, a metodelor de 

lucru utilizate, selectarea textelor) le va creşte gradul de motivare şi măsura în care competenţele 

formate vor putea fi utilizate cu succes în contexte reale.  

Nu trebuie neglijat că tinerii/adulţii care intră în programul „A doua şansă“ au deja o 

experienţă de viaţă pe care, cu sprijin din partea cadrului didactic, pot să o valorifice cu succes 

pentru dobândirea competenţelor vizate.  
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2. OBIECTIVE CADRU 

 

Modulele I – IV 

 

 

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL 

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 

5. DEZVOLTAREA INTERESULUI PENTRU STUDIUL LIMBII ENGLEZE 
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LIMBA ENGLEZĂ 

MODULUL 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 

 La sfârşitul modulului I, elevii vor fi 

capabili: 

Pe parcursul modulului I se recomandă 

următoarele activităţi: 

1.1. Să recunoască sunete/grupuri de 

sunete şi cuvinte specifice limbii 

engleze 

- exerciţii de identificare şi discriminare 

fonică a diverselor sunete şi grupuri de 

sunete. 

1.2. Să reacţioneze verbal/nonverbal 

potrivit contextului unui mesaj audiat 

- exerciţii de răspuns la comenzi, formule 

simple de comunicare în societate. 

1.3. Să desprindă sensul global al unui 

enunţ foarte simplu 

- răspunsuri la întrebări simple; 

- exerciţii de tip adevărat/fals. 

 

 

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului I, elevii vor fi 

capabili: 

Pe parcursul modulului I se recomandă 

următoarele activităţi: 

2.1. Să articuleze sunete, izolat şi în 

cuvânt/grupuri de cuvinte cu accent 

şi intonaţie specifice limbii engleze 

- exerciţii de repetiţie – pronunţie. 

2.2. Să reproducă cuvinte/ grupuri de 

cuvinte cu pronunţia specifică limbii 

engleze 

- exerciţii de repetare după model a unor 

sunete/cuvinte. 

2.3. Să formuleze enunţuri foarte simple, 

în situaţii de comunicare uzuală 

- activităţi în perechi (dialoguri simple); 

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

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului I, elevii vor fi 

capabili: 

Pe parcursul modulului I se recomandă 

următoarele activităţi: 

3.1. Să recunoască litere / grupuri de litere în 

cuvinte şi cuvintele în spaţiul grafic 

- exerciţii de identificare a unor litere/ grupuri de 

litere în cuvinte, a unor cuvinte. 

3.2 Să citească scurte cuvinte şi sintagme - exerciţii de citire cu model. 

3.3. Să potrivească un cuvânt cu imaginea 

specifică 

- exerciţii de potrivire/corespondenţă cuvânt 

– imagine. 

 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului I, elevii vor fi 

capabili: 

Pe parcursul modulului I se recomandă 

următoarele activităţi: 

4.1

. 

Să reproducă în scris litere, grupuri de 

litere, cuvinte 

- exerciţii de copiere, de completare de spaţii; 

copiere selectivă. 

4.2

. 

Să realizeze legătura între scriere şi 

pronunţie la nivelul cuvântului şi 

grupurilor de cuvinte 

- exerciţii de scriere după dictare. 

 

5. DEZVOLTAREA INTERESULUI PENTRU STUDIUL LIMBII ENGLEZE 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului I, elevii vor fi 

capabili: 

Pe parcursul modulului I se recomandă 

următoarele activităţi: 

5.1. Să manifeste plăcere pentru limba 

engleză 

- vizionarea de materiale video în concordanţă 

cu tema dezbătută; 

- folosirea elementelor realia, în funcţie de 

temă (steagul Marii Britanii, bilete de autobuz, 

imagini-simbol ale ţării, bancnote etc.). 

- participarea la scurte dialoguri. 
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3. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

 

ORGANIZARE TEMATICĂ 

- Identificare personală (nume, prenume, vârstă, naţionalitate, ţară, formule de salut). 

- Familie (membrii familiei, descriere de persoane, culori, formule de mulţumire şi scuze). 

- Casă şi mediu de viaţă (descriere: camere şi mobilier, acţiuni specifice în fiecare cameră). 

- Alimentaţie (alimente, băuturi, mese principale, tacâmuri şi veselă, restaurant). 

FUNCŢII COMUNICATIVE
 
 

1. a saluta şi a răspunde la salut; 

2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva; 

3. a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri; 

4. a se scuza şi a răspunde la scuze; 

5. a descrie persoane apropiate; 

6. a descrie obiecte din universul apropiat; 

7. a localiza obiecte în spaţiul înconjurător; 

8. a denumi principalele alimente şi băuturi; 

9. a diferenţia alimentele sănătoase de cele dăunătoare; 

10. a numi şi descrie mesele principale; 

11. a purta un dialog într-un restaurant. 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

I. Gramatică 

Alfabetul şi sunetele limbii engleze. 

Substantivul: numărul singular. 

Articolul: a/ an; the. 

Pronumele personal în nominativ. 

Adjectivul: calificativ, posesiv singular, demonstrativ singular. 

Numeralul: cardinal (1-12). 

Verbul: to be, to have, can, may (prezent - afirmativ), imperativul. 

Prepoziţii: de loc (in, on, under, next to). 

Adverbe: de loc (here, there). 

Conjuncţii: uzuale (and). 

II. Lexic   

75 – 100 de unităţi lexicale (cuvinte, sintagme corespunzătoare realizării funcţiilor 

comunicative, în cadrul ariilor tematice specificate mai sus). 
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4. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ 

MODULUL I 

 

 OBIECTIVE CADRU STANDARDE 

 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului oral 

 

S.1 Recunoaşte sunete specifice limbii engleze 

şi cuvinte cunoscute dintr-un scurt mesaj 

audiat, după 1-2 repetări. 

 

S.2 Desprinde sensul global al unui enunţ 

foarte simplu, demonstrând aceasta prin reacţii 

verbale/nonverbale adecvate, după 1-2 repetări. 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare 

orală 

 

 

S.3 Reproduce sunete/cuvinte/scurte enunţuri 

audiate. 

 

S.4 Formulează câteva mesaje foarte simple 

despre sine, cu sprijin. 

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului scris 

 

S.5 Recunoaşte reproducerea în scris a 

sunetelor/grupurilor de sunete şi cuvintelor. 

 

S.6 Citeşte cuvinte şi sintagme cu accent 

specific limbii engleze. 

4.  Dezvoltarea capacităţii de exprimare 

scrisă 

S.7 Reproduce în scris sunete/grupuri de sunete 

şi cuvinte după dictare. 

 

S.8 Realizează legătura între pronunţie şi 

scriere la nivel de cuvânt şi grupuri de cuvinte. 
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LIMBA ENGLEZĂ 

MODULUL  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 

 La sfârşitul modulului al II-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al II-lea se recomandă 

următoarele activităţi: 

1.1. Să distingă cuvinte şi sintagme în fluxul 

verbal 

- exerciţii de discriminare; 

- exerciţii de selectare a imaginilor 

corespunzătoare cuvintelor audiate. 

1.2. Să reacţioneze verbal/nonverbal potrivit 

contextului şi conţinutului unui mesaj 

audiat 

- exerciţii de răspuns la comenzi, formule 

simple de comunicare în societate. 

1.3. Să desprindă detaliile unui enunţ simplu - răspunsuri la întrebări simple; 

- exerciţii de tip adevărat/ fals. 

 

 

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului al II-lea vor fi 

capabili: 

Pe parcursul modulului al II-lea se recomandă 

următoarele activităţi: 

2.1. Să articuleze enunţuri simple, respec-

tând accentul specific limbii engleze 

- exerciţii de pronunţie cu perechi minimale. 

2.2. Să producă enunţuri simple/ părţi ale 

unui enunţ, folosind intonaţia adecvată 

- exerciţii de repetare după model a unor 

cuvinte, sintagme, propoziţii;  

- activităţi în perechi (dialoguri simple). 

2.3. Să participe la dialoguri foarte simple în 

situaţii de comunicare uzuale 

- dialoguri dirijate; 

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

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului al II-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al II-lea se recomandă 

următoarele activităţi: 

3.1. Să recunoască cuvinte şi grupuri de 

cuvinte în spaţiul grafic 

- exerciţii de identificare a unor cuvinte, 

sintagme. 

3.2. Să citească enunţuri scurte cu glas tare - exerciţii de citire cu sau fără model. 

 

 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului al II-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al II-lea se recomandă 

următoarele activităţi: 

4.1. Să reproducă în scris cuvinte, grupuri de 

cuvinte şi enunţuri scurte 

- exerciţii de copiere, de completare de 

spaţii;  

- copiere selectivă. 

4.2. Să realizeze legătura între scriere şi 

pronunţie la nivelul grupului de cuvinte 

şi enunţului  

- exerciţii de scriere după dictare. 

 

 

6. DEZVOLTAREA INTERESULUI PENTRU STUDIUL LIMBII ENGLEZE 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului al II-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al II-lea se recomandă 

următoarele activităţi: 

5.1. Să manifeste interes pentru studiul limbii 

engleze 

- realizarea unui proiect care să ilustreze 

avantajele cunoaşterii unei limbi străine; 

- discuţii în perechi/grup. 
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4. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

 

ORGANIZARE TEMATICĂ 

- O viaţă sănătoasă (părţile corpului, dietă, sport, igienă). 

- Timpul şi vremea (ceasul, zilele săptămânii, lunile anului, vremea, hainele). 

- Călătorii/Transport (mijloace de transport, clădiri şi instituţii dintr-un oraş/sat). 

- Profesii (tipuri de profesii şi instrumentele folosite – dacă este cazul). 

FUNCŢII COMUNICATIVE
 
 

1. a numi părţile principale ale corpului; 

2. a descrie stilul de viaţă personal; 

3. a defini un stil de viaţă sănătos; 

4. a se prezenta şi a prezenta pe cineva; 

5. a cere şi a da informaţii cu privire la oră/vremea de afară; 

6. a solicita repetarea unor informaţii neînţelese; 

7. a descrie diverse mijloace de transport; 

8. a solicita informaţii cu privire la orientarea în oraş; 

9. a descrie profesia proprie şi alte profesii date; 

10. a solicita informaţii cu privire la profesia unei persoane; 

11. a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri. 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

I. Gramatică 

Alfabetul şi sunetele limbii engleze (reluare). 

Substantivul: numărul singular/plural. 

Articolul: a/ an; the. 

Pronumele: personal în nominativ. 

Adjectivul: calificativ, posesiv singular/plural, demonstrativ singular/plural. 

Numeralul: cardinal (13-20). 

Verbul: to be, to have, can, may (prezent - afirmativ/negativ), imperativul. 

Prepoziţii: de loc (in, on, next to, under). 

Adverbe: de loc (here, there). 

Conjuncţii: uzuale (and). 

II. Lexic 

75 – 100 de unităţi lexicale (cuvinte, sintagme corespunzătoare realizării funcţiilor 

comunicative, în cadrul ariilor tematice specificate mai sus). 
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5. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ 

MODULUL AL II-LEA 

 

 OBIECTIVE CADRU STANDARDE 

 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului oral 

 

S.1 Recunoaşte sunetele specifice limbii 

engleze, cuvintele şi expresiile cunoscute  

dintr-un scurt mesaj audiat. 

 

S.2 Desprinde sensul global al unui enunţ 

simplu, demonstrând aceasta prin reacţii 

verbale/nonverbale adecvate. 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare 

orală 

 

 

S.3 Reproduce sunete/cuvinte/enunţuri, cu 

accent adecvat şi le asociază cu imaginile/ 

simbolurile corespunzătoare. 

 

S.4 Formulează câteva mesaje simple despre 

sine şi persoane familiare. 

3.  Dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului scris 

 

S.5 Recunoaşte cuvinte şi grupuri de cuvinte. 

 

S.6 Citeşte enunţuri scurte cu glas tare, cu 

intonaţie şi acu ccent specific limbii engleze. 

4.  Dezvoltarea capacităţii de exprimare 

scrisă 

 

S.7 Reproduce în scris grupuri de cuvinte şi 

enunţuri scurte după dictare. 

 

S.8 Realizează legătura între pronunţie şi 

scriere, legând cuvintele în enunţuri scurte. 
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LIMBA ENGLEZĂ 

MODULUL 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 

 La sfârşitul modulului al III-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al III-lea se 

recomandă următoarele activităţi: 

1.1. Să identifice informaţiile necesare  

dintr-un text audiat 

- exerciţii de ascultare cu completarea 

informaţiei căutate în tabele sau grile. 

1.2. Să reacţioneze verbal/nonverbal la un 

mesaj audiat 

- exerciţii de răspuns la comenzi, dialoguri 

simple. 

1.3. Să desprindă sensul global al unui 

mesaj/dialog într-un context de 

comunicare  

- răspunsuri la întrebări simple; 

- exerciţii cu alegere multiplă. 

 

 

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului al III-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al III-lea se 

recomandă următoarele activităţi: 

2.1. Să reproducă enunţuri simple  - exerciţii de repetare după model a unor 

sintagme, propoziţii. 

2.2. Să formulează enunţuri adecvate unor 

situaţii de comunicare uzuală, 

respectând accentul specific limbii 

engleze 

- răspunsuri la întrebări; 

- exprimarea opiniei; 

- descrieri. 

2.3. Să participe la dialoguri simple în 

situaţii de comunicare uzuale 

- dialoguri dirijate; 

- jocuri didactice. 
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3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului al III-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al III-lea se 

recomandă următoarele activităţi: 

3.1. Să citească un text scurt cu glas tare, cu 

intonaţia adecvată semnificaţiei textului 

- exerciţii de citire cu/ fără model. 

3.2. Să desprindă sensul global al unui text 

simplu 

- exerciţii de tip adevărat/ fals; 

- exerciţii de corespondenţă imagine-text. 

 

 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului al III-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al III-lea se 

recomandă următoarele activităţi: 

4.1. Să reproducă în scris sintagme şi 

enunţuri simple  

- exerciţii de copiere. 

4.2. Să realizeze legătura între scriere şi 

pronunţie la nivelul sintagmelor şi 

propoziţiilor  

- exerciţii de scriere după dictare (cuvinte, 

sintagme, propoziţii scurte). 

4.3. Să scrie cuvinte, sintagme, propoziţii 

 

- exerciţii de completare pe baza unui 

suport vizual; 

- exerciţii de completare a unor formulare, 

tabele, grile etc. 

 

 

5. DEZVOLTAREA INTERESULUI PENTRU STUDIUL LIMBII ENGLEZE 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului al III-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al III-lea se 

recomandă următoarele activităţi: 

5.1. Să manifeste interes şi curiozitate faţă de 

oraşele din Marea Britanie 

- realizarea unui proiect turistic. 

 



Programa şcolară  Limba engleză  Nivelurile I-IV 

Programul „A doua şansă“ – învăţământ primar  15 

4. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

 

ORGANIZARE TEMATICĂ 

- Persoană, familie, comunitate (informaţii personale, descrierea familiei şi a mediului de 

viaţă). 

- Oraşul (clădiri şi instituţii importante, orientarea în oraş, mijloace de transport, cazarea 

într-un hotel). 

- Cumpărături (alimente, tipuri de magazine, cantităţi, monedă). 

- Timp liber/hobby-uri (sporturile şi activităţile preferate, timp liber, planuri de vacanţă). 

FUNCŢII COMUNICATIVE
 
 

1. a furniza informaţii personale în context informal şi formal; 

2. a descrie persoane, obiecte şi locuri din universul apropiat; 

3. a solicita şi a oferi informaţii despre mediul înconjurător; 

4. a înţelege o hartă/un orar al mijloacelor de transport în comun; 

5. a se caza într-un hotel; 

6. a cere ajutor/ o favoare/ permisiunea de a întreprinde o acţiune; 

7. a cere lucruri într-un magazin; 

8. a exprima cantitatea; 

9. a lucra cu monedă diferită în contexte diferite; 

10. a exprima capacitatea mintală şi fizică; 

11. a descrie activităţi preferate pentru timpul liber; 

12. a face planuri de vacanţă. 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

I. Gramatică 

Substantivul: numărul singular/plural. 

Pronumele: personal în nominativ/acuzativ. 

Adjectivul: calificativ, posesiv singular/plural, demonstrativ singular/plural. 

Numeralul: cardinal (21-100). 

Verbul: to be, to have, can, may, must (prezent - afirmativ/negativ/interogativ) 

   structuri specifice: there is / there are 

   timpul prezent continuu (afirmativ). 

Prepoziţii: de loc (in, on, next to, under, to, between, across). 

Adverbe: de loc (here, there), de timp (now). 

Conjuncţii: uzuale (and, but). 

II. Lexic 

150 de unităţi lexicale (cuvinte, sintagme corespunzătoare realizării funcţiilor comunicative). 
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5. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ 

MODULUL AL III-LEA 

 

 OBIECTIVE CADRU STANDARDE 

 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului oral 

 

S.1 Identifică informaţiile necesare  

dintr-un scurt text audiat, demonstrând aceasta 

prin completare de cuvinte şi sintagme în 

tabele/grile/propoziţii lacunare. 

 

S.2 Desprinde sensul global al unui enunţ 

simplu, demonstrând aceasta prin răspunsuri 

simple. 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare 

orală 

 

S.3 Formulează câteva mesaje simple în situaţii 

de comunicare uzuale, pe teme familiare. 

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a 

mesajului scris 

 

S.4 Citeşte cursiv un text scurt cu glas tare şi cu 

intonaţie specifică semnificaţiei textului. 

 

S.5 Desprinde sensul global al unui text simplu, 

citit în gând. 

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare 

scrisă 

 

S.6 Reproduce în scris sintagme şi enunţuri. 

 

S.7 Scrie cuvinte şi propoziţii simple după 

dictare. 
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LIMBA ENGLEZĂ 

MODULUL 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 

 La sfârşitul modulului al IV-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al IV-lea se 

recomandă următoarele activităţi: 

1.1. Să identifice semnificaţia unor enunţuri 

referitoare la universul imediat 

-   exerciţii de corelare; 

-   răspunsuri la întrebări de control. 

1.2. Să desprindă elemente de detaliu ale 

unui mesaj audiat (minidialog, descrieri 

de persoane/ obiecte/ acţiuni) 

- exerciţii de confirmare a înţelegerii 

globale a unui text audiat, prin 

îndeplinirea unei sarcini simple (de 

exemplu, bifează, încercuieşte, mimează, 

desenează etc.). 

1.3. Să reacţioneze adecvat la diferite tipuri 

de mesaje 

- exerciţii de răspuns la comenzi, întrebări, 

formule de comunicare în societate. 

 

 

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului al IV-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al IV-lea se 

recomandă următoarele activităţi: 

2.1. Să reproducă scurte mesaje/ părţi ale 

unui mesaj 

- exerciţii de repetare după model; 

- exerciţii de corectare a pronunţiei. 

2.2. Să integreze cuvinte noi în enunţuri 

proprii în contexte specifice de 

comunicare 

- jocuri în echipă în vederea exersării 

noului vocabular în situaţii concrete de 

comunicare; 

- alcătuire de enunţuri cu elementele de 

vocabular şi structurile noi. 
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2.3. Să formuleze întrebări simple şi 

răspunsuri scurte în situaţii de 

interacţiune, în contexte familiare sau de 

necesitate imediată 

- dialoguri; 

- jocuri de rol; 

- activităţi de simulare. 

2.4. Să vorbească despre sine/ despre 

persoane/ despre activităţi din universul 

imediat 

- descrieri simple, cu suport vizual sau 

verbal (întrebări, cuvinte de sprijin). 

 

 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului al IV-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al IV-lea se 

recomandă următoarele activităţi: 

3.1. Să identifice semnificaţia unor cuvinte / 

propoziţii simple, în texte autentice 

comune (etichete, anunţuri, afişe) 

- exerciţii de tip adevărat/ fals; 

- exerciţii de alegere (din soluţii multiple); 

- potrivire imagine – text. 

3.2. Să desprindă informaţii particulare 

dintr-un text citit în gând  

- exerciţii de confirmare a receptării, prin 

răspunsuri la întrebări de control. 

3.3. Să citească un scurt text cunoscut, cu 

intonaţie adecvată semnificaţiei textului 

- exerciţii de citire (pe roluri, în grup, 

individual, în gând, cu voce tare). 

 

 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului al IV-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al IV-lea se 

recomandă următoarele activităţi: 

4.1. Să reproducă în scris enunţuri complexe - exerciţii de copiere; 

- completare de text lacunar. 

4.2. Să formuleze în scris enunţuri/ mesaje, 

pe baza unui suport verbal/ imagine 

- exerciţii de completare: grile de 

informaţii, formulare, tabele etc.); 

- exerciţii de redactare (scurte descrieri). 

4.3. Să realizeze legătura dintre rostire şi 

scriere, la nivelul textului 

- exerciţii de scriere după dictare. 
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5. DEZVOLTAREA INTERESULUI PENTRU STUDIUL LIMBII ENGLEZE 

 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului al IV-lea, elevii 

vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului al IV-lea se 

recomandă următoarele activităţi: 

5.1. Să manifeste curiozitate pentru 

descoperirea unor aspecte legate de 

spaţiul cultural britanic 

- prezentarea orală a unor aspecte ce ţin de 

cultura britanică; 

- realizarea unui proiect. 
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4. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

 

ORGANIZARE TEMATICĂ 

- Programul zilnic (activităţi zilnice, ceasul şi momentele zilei, zilele săptămânii). 

- Locul de muncă (tipuri de meserii, obiecte/instrumente de la locul de muncă, interviu, 

angajare, sarcini specifice). 

- Timpul (momentele zilei, lunile anului, anotimpurile şi activităţile aferente lor, fenomene 

ale naturii, animale, legume, fructe). 

- Planuri de viitor (hobby-uri, planuri şi locuri de vacanţă, planuri de viitor – aşteptări/ ţeluri 

propuse şi modalităţi de a le atinge). 

FUNCŢII COMUNICATIVE 

1. a descrie programul zilnic şi frecvenţa cu care realizează anumite activităţi; 

2. a identifica elemente din universul familiar/care ţin de locul de muncă; 

3. a cere informaţii şi a oferi date personale la telefon; 

4. a completa documente ocupaţionale specifice (Curriculum Vitae ); 

5. a cere şi a da informaţii (de ordin personal, despre mediul înconjurător); 

6. a exprima ceea ce face/ nu face plăcere; 

7. a localiza persoane, obiecte, acţiuni; 

8. a propune şi a cere cuiva să facă ceva; 

9. a relata activităţi: la prezent (reluare şi îmbogăţire); 

10. a exprima planuri de viitor. 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 

I. Gramatică 

Substantivul: numărul singular/plural (câteva plurale neregulate). 

Pronumele: personal în nominativ/acuzativ, posesiv. 

Adjectivul: calificativ, gradul comparativ de superioritate, posesiv singular/plural, demonstrativ 

singular/plural. 

Numeralul: ordinal (1st – 31st). 

Verbul: timpul prezent continuu (afirmativ/negativ/interogativ); 

   timpul prezent simplu (afirmativ/negativ/interogativ); 

   timpul viitor (cu will). 

Prepoziţii: de loc (between, over, across, above, at, in, on). 

Adverbe: de timp (tomorrow, then). 

II. Lexic 

175 – 200 de unităţi lexicale (cuvinte, sintagme corespunzătoare realizării actelor de vorbire).
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5. SUGESTII METODOLOGICE 

 

Tinerii/adulţii din Programul „A doua şansă“ vor avea nevoie de mult sprijin şi de un climat 

deschis, de cooperare, în care să îşi poată asuma riscuri (de a face greşeli de pronunţie, de a 

înţelege greşit, de a nu înţelege deloc – inevitabile în învăţarea unei limbi străine). De aceea, 

recomandăm organizarea activităţilor în grupe mici de lucru, utilizarea metodelor de învăţare prin 

cooperare şi stabilirea unor reguli comune de abordare a greşelilor şi de funcţionare a grupului. 

Deoarece este posibil ca în fiecare modul grupul să fie format din elevi cu niveluri diferite de 

competenţă, recomandăm folosirea metodelor de predare diferenţiată, pentru a asigura şansa 

fiecăruia de a progresa pe parcursul modulului (întrebări direcţionate diferenţiat în funcţie de 

gradul de dificultate, formarea de echipe de lucru compuse din persoane cu abilităţi simi-

lare/diferite – în funcţie de scopul activităţii, sprijin prin rotaţie, fişe de lucru individuale etc.). 

Sugerăm structurarea scenariului didactic pe modelul constructivist, cu trei etape distincte: 

1. orientare (introducerea temei, actualizarea cunoştinţelor anterioare, analiza nevoilor, 

formularea de întrebări); 

2. achiziţii (prezentarea noului text, extragerea de semnificaţii/reguli, rezolvarea de 

sarcini de lucru, exersarea competenţelor); 

3. reflecţie (extindere, conexiuni, aplicaţii în situaţii reale) şi evaluare.  

Acest model permite valorificarea cunoştinţelor şi experienţelor anterioare ale elevilor, 

centrarea pe nevoile acestora şi implicarea lor activă în procesul de învăţare prin descoperire. 

Rolul profesorului va fi unul minimal, la nivel deductiv, el oferind doar un model al actului 

propriu-zis de comunicare, dirijând activităţile din umbră şi oferind sugestii. 

Recomandăm ca textele propuse să fie cât mai diverse şi, pe cât posibil, autentice, de exemplu: 

programe TV, orare de trenuri, buletine de ştiri şi meteo, dialoguri între persoane, versuri ale unor 

cântece preferate etc. Complexitatea textului nu este atât de relevantă în comparaţie cu natura 

sarcinilor de lucru stabilite de profesor. Acestea vor trebui să fie simple la început, urmând ca 

gradul de complexitate să crească treptat. Ele vor urmări îndeosebi latura comunicativ-funcţională 

a comunicării. 

Pentru accelerarea ritmului de învăţare, explicaţiile cu privire la diverse aspecte ale limbii sau 

instrucţiunile de rezolvare a sarcinilor se pot da la început în limba maternă, urmând ca pe măsură 

ce nivelul creşte, limba străină să fie folosită din ce în ce mai mult.  
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Recomandări specifice  

Un rol deosebit în cadrul acestor patru module îl deţine comunicarea verbală, scopul final 

fiind acela de a determina elevii şi de a-i stimula în vederea acumulării de cunoştinţe noi prin 

utilizarea limbii engleze în diverse contexte. Profesorul are sarcina de a ţine seama în pregătirea 

lecţiilor de suscitarea interesului elevilor pentru conţinut, dar şi să abordeze procesul învăţării în 

sens transdisciplinar. Ca urmare, elevii sunt invitaţi să comunice într-o paletă largă de activităţi 

(cu accent pe jocurile de rol, lucrul în doi şi în echipă etc.), ce simulează viaţa reală şi 

contextualizează conversaţia, abordând teme funcţionale, precum: orientarea pe hartă şi în oraş cu 

diverse mijloace de transport, cumpărăturile şi lucrul cu monedă diferită, interviul în vederea 

angajării, vremea şi buletinul meteorologic, viaţa la ţară, programul zilnic etc. Astfel de activităţi 

se regăsesc atât în ghidul elevului, cât şi în cel al profesorului, în secţiunea „Games and activities”. 

În cadrul modulelor de iniţiere, comunicarea orală are un rol central. Trebuie avut în vedere 

faptul că receptarea orală a unor texte autentice prezintă dificultăţi specifice, pe care elevii 

trebuie să le înţeleagă pentru a le putea depăşi. Acestea derivă din însuşi caracterul imaterial al 

fluxului verbal, care nu permite întotdeauna reveniri asupra textului audiat. De aceea, dezvoltarea 

abilităţilor de discriminare auditivă, memorizare şi ascultare activă va beneficia de atenţie specială 

în cadrul acestor module. 

Pregătirea receptării, selectarea adecvată a sarcinilor de lucru în timp ce se ascultă textul şi 

după aceea sunt aspecte importante care vor da elevilor o direcţie clară şi sentimentul reuşitei. 

Sugerăm organizarea activităţilor de receptare după modelul următor:  

 Înainte de receptarea textului: activităţi care să creeze un context motivant, să 

actualizeze achiziţii deja dobândite, să ofere elementele necesare pentru realizarea 

sarcinilor următoare, ca de exemplu: 

- mici conversaţii în grup pe baza unei imagini/glume, cu rol de introducere în temă şi 

crearea atmosferei; 

- crearea unor liste de cuvinte/idei legate de tema propusă (posibil de realizat prin 

brainstorming); 

- formulare de întrebări; 

- exerciţii de predicţie etc. 

 În timpul receptării: activităţi succesive, cu grad de complexitate progresiv, care 

presupun ascultarea textului de câte ori este nevoie. Sarcinile trebuie formulate foarte 

clar pentru fiecare activitate, astfel încât elevii să ştie exact care este rezultatul aşteptat. 

Exemple de activităţi pentru această etapă: 

- exerciţii de discriminare fonetică; 
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-exerciţii de identificare a unor cuvinte/sintagme/enunţuri; 

-exerciţii de răspuns la comenzi, întrebări, formule de comunicare în societate; 

-exerciţii de confirmare a receptării, prin răspunsuri la întrebări de control; 

-exerciţii răspunsuri la întrebări de tipul „adevărat“/„fals“ etc. 

 După receptarea textului: activităţi de reflectare asupra conţinutului textului sau asupra 

achiziţiilor lingvistice (sunete noi, vocabular, structuri, formule conversaţionale, 

competenţe etc.). 

Exemple de activităţi de învăţare: 

- exersarea noilor sunete învăţate; 

- integrarea noilor cuvinte în enunţuri proprii; 

- conversaţii, discuţii pe tema ideilor din text; 

- exerciţii de formulare a unor întrebări de control sau întrebări suplimentare cu privire la 

textul receptat. 

În ceea ce priveşte receptarea şi exprimarea mesajului scris, sugerăm insistenţa asupra 

exerciţiilor de spelling în cadrul primului modul, pentru ca elevii să poată discrimina cu uşurinţă 

între sunetul/grupul de sunete auzit şi transpunerea sa în scris. De asemenea, subliniem importanţa 

varietăţii şi funcţionalităţii textelor care vor fi alese, astfel încât acestea să se plieze pe specificul 

local şi pe interesele elevilor. În şcolile cu acces la Internet există posibilitatea de a găsi o mare 

diversitate de texte, cu diferite grade de dificultate (emisiuni radio, dialoguri, cântece, fragmente 

din discursuri etc.). În lipsa acestora, se pot folosi înregistrări de pe casete audio sau/şi video care 

însoţesc manuale de predare a limbii engleze pentru adulţi. Deoarece nu toţi elevii au acelaşi ritm 

şi stil de lucru, la sfârşitul fiecărui capitol din modulele al III-lea şi al IV-lea, în ghidurile 

cursanţilor elaborate în cadrul programului „A doua şansă“ vor exista exerciţii suplimentare cu 

utilizări multiple, pe care profesorul le poate folosi fie ca muncă individuală pentru acei elevi care 

au un ritm de lucru mai rapid şi sunt interesaţi să exerseze suplimentar, fie pentru exersare în cazul 

anumitor elevi mai puţin performanţi, sau pur şi simplu ca recapitulare înaintea unei evaluări 

scrise. 

Evaluarea curentă în cadrul lecţiilor de limbi străine trebuie văzută ca o parte integrantă a 

predării şi învăţării. Monitorizarea continuă a progresului poate constitui pentru elevii programului 

„A doua şansă“ un sprijin pentru dezvoltarea încrederii în sine şi a motivării de a merge mai 

departe spre atingerea potenţialului propriu. Pentru a asigura efectul benefic al evaluării, 

recomandăm ca observaţiile, comentariile, discuţiile pe baza performanţei elevilor să aibă mereu 

caracter pozitiv (focalizat pe identificarea reuşitelor) şi constructiv. Elevii vor fi implicaţi activ în 
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procesul de evaluare continuă, prin completarea de fişe de autoevaluare, discutarea rezultatelor, 

stabilirea cursului de acţiune pentru îmbunătăţirea rezultatelor personale. 

Sugerăm utilizarea următoarelor modalităţi de evaluare continuă: 

 Liste de evaluare completate de elevi şi (eventual) profesor. Se bifează afirmaţii de tipul 

„can do“, formulate pornind de la obiectivele de referinţă, în funcţie de conţinutul lecţiei 

predate, ca de exemplu: „pot să disting cuvintele cunoscute din textul ascultat“, „pot să 

identific numele unei persoane care se prezintă“. 

 Testări periodice (recomandăm exerciţii de tipul „potriviţi“, „încercuiţi“, „subliniaţi“, 

„bifaţi“, „completaţi spaţiile goale“, „adevărat/fals“, „corectaţi greşeala“, „alegeţi varianta 

potrivită“ etc.), care pot fi evaluate de profesor sau elevi. 

 Jurnalul de învăţare, completat la intervale regulate (după fiecare lecţie/capitol, 

săptămânal), în care elevii reflectează asupra învăţării şi progresului propriu. 

 Portofoliul elevului, care poate conţine lucrări reprezentative ale fiecăruia dintre ei (textele 

preferate, fişe de lucru rezolvate), fişe de autoevaluare şi testări periodice etc.  

 

Pentru evaluarea sumativă, la final de modul, se pot folosi teste (de tipul celor descrise mai 

sus), interviuri, jocuri de rol, prezentări de proiecte etc. Sugerăm ca testele de evaluare finală să 

cuprindă sarcini de lucru relevante (să poată demonstra atingerea standardelor de evaluare, să fie 

în sfera de interes a elevilor), cu grade diferite de dificultate şi asemănătoare cu activităţile de 

învăţare organizate pe parcursul modulului.  
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6. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ 

 

La finele modulului al IV-lea, absolvenţii programului „A doua şansă“ 

vor atinge nivelul A1: 

 

 OBIECTIVE CADRU STANDARDE 

 

1. Dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului oral 

 

S.1 Identifică, în mesaje scurte audiate, semnificaţia 

unor cuvinte şi propoziţii referitoare la universul 

imediat. 

 

S.2 Desprinde sensul global al unui scurt mesaj audiat 

referitor la sine, familie, împrejurări concrete, când 

se vorbeşte rar şi cu claritate. 

2. Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare orală 

 

 

S.3 Utilizează expresii şi fraze simple pentru a vorbi 

despre sine, persoane şi activităţi din universul 

apropiat. 

 

S.4 Iniţiază şi menţine un dialog scurt pe teme familiare, 

formulând întrebări şi răspunsuri. 

3. Dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului scris 

 

 

S.5 Identifică semnificaţia unor cuvinte şi propoziţii 

simple, în texte autentice comune (etichete, 

anunţuri, afişe). 

 

S.6 Desprinde sensul global al unui scurt text citit în 

gând. 

4. Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare scrisă 

S.7 Completează corect formulare cu detalii personale. 

 

S.8 Redactează un enunţ /scurt mesaj, pe baza unui 

suport verbal, a unei imagini, sau ca răspuns la un 

alt text (scrisoare, mesaj de felicitare). 
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