Round Up A1
What I can understand, speak and write in English as compared to the A1 CEFR selfassessment grill (Common European Framework of Reference for Languages).
A1 Competencies
Listening

I can recognise familiar
words and very basic
phrases concerning
myself, my family and
immediate concrete
surroundings when people
speak slowly and clearly.



Reading

I can understand familiar
names, words and very
simple sentences, for
example: notices, posters
or catalogues.



Spoken Interaction




Spoken Production



Writing


CEFR Descriptors

I can interact in a simple
way provided the other
person is prepared to
repeat or rephrase things
at a slower rate of speech
or help me formulate what
I'm trying to say. I can ask
and answer simple
questions in areas of
immediate need or on very
familiar topics.

Self-Assessment

I can understand simple announcements and
follow basic directions and instructions occurring in
everyday situations: on the street, at the railway
station or at the airport, at the hotel, at the post
office. I can follow instructions in order to use
public transport, public phones or cash money
from an ATM or at the bank. I can understand
people informing me on their identity. I can
understand numbers, prices and time.
I can understand simple words, phrases, or
directions on signs on the street or in public
buildings. I can understand questionnaires and
forms (e.g. hotel registration form) if I need to give
basic information about myself. I can follow the
written directions of public phones, ATMs or
parking meters. I can locate, in time and space,
public events on calendars or posters.
I can engage in a basic dialogue about identity or
directions in everyday situations: on the street, at
the railway station, at the airport, at the hotel, at
the post-office, at the exchange office, on the
phone, when shopping, eating out, or taking a taxi.
I can use basic formulas in social encounters:
greetings, farewells, offering, receiving, thanking,
apologizing, congratulating, well-wishing, paying
compliments, expressing regret, inviting. I can give
information about the time, date, costs.

I can use simple phrases
and sentences to describe
where I live and the
people I know.

I can give basic information about myself or other
people, about my daily schedule, about the
weather. I can assess or justify a situation.

I can write a short, simple
postcard sending holiday
greetings. I can fill in forms
with personal details. For
example: entering my
name, nationality and
address on a hotel
registration form.

I can recognise and use some nouns with regular
plurals; the subject pronouns, object pronouns and
possessive adjectives; interrogative pronouns and
adverbs; some prepositions of time; regular
adjectives and comparison. I can recognise and
use the present simple of verbs in their affirmative,
interrogative and negative forms. I know the
cardinal numbers. I know and use simple
structures such as: I like doing something.
I can fill in a registration form at the hotel. I can
compile a list. I can write my CV in a simple form.

Cultural competencies 
I am familiar with the British, American and European currencies and know how to cash money at the
bank and ATMs; I know how to pay the fare and use public transport in Britain; I am familiar with some
British dishes and table etiquette; I know places where the British drink, eat out or socialize.
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Bilanţ A1
Ce pot înţelege, vorbi şi scrie în limba română comparativ cu grila de autoevaluare A1 din
CECR?

A1 Competenţe
Înţelegere-ascultare


Înţelegere-citire


Vorbire-conversaţie




Vorbire-exprimare
continuă


Scriere


Descriptori CECR

Autoevaluare

Pot să înţeleg expresii cunoscute şi
propoziţii foarte simple referitoare la
mine, la familia mea şi la împrejurări
concrete, când se vorbeşte rar şi cu
claritate.

Pot să înţeleg nume cunoscute,
cuvinte şi propoziţii simple, de
exemplu din anunţuri, afişe sau
cataloage.

Pot să comunic într-o conversaţie
simplă, cu condiţia ca interlocutorul
să fie dispus să repete sau să
reformuleze frazele sale într-un ritm
mai lent şi să mă ajute să formulez
ceea ce încerc să spun. Pot să
formulez întrebări simple pe teme
cunoscute sau de necesitate imediată
şi să răspund la asemenea întrebări.
Pot să utilizez expresii şi fraze simple
pentru a descrie unde locuiesc şi
oameni pe care îi cunosc.
Pot să scriu o carte poştală scurtă şi
simplă, de exemplu cu salutări din
vacanţă. Pot să completez formulare
cu detalii personale, de exemplu
numele, naţionalitatea şi adresa pe
un formular de hotel.

Înţeleg anunţuri simple şi pot urma
instrucţiuni simple în situaţii cotidiene:
pe stradă, la gară sau aeroport, la hotel
sau la oficiul poştal. Înţeleg
instrucţiunile de utilizare a telefonului
public sau a bancomatelor. Pot să
înţeleg şi să recunosc numere, preţuri
şi ora. Îi înţeleg pe alţii când dau detalii
minime despre propria persoană.
Înţeleg cuvinte, expresii şi fraze simple,
anunţuri stradale sau din instituţii
publice. Pot completa chestionare
simple şi formulare de înregistrare sau
cazare cu informaţiile de bază.
Pot identifica, în timp şi spaţiu,
evenimente în anunţuri sau pe afişe.
Pot susţine dialoguri simple pe teme
personale, în diverse situaţii. Pot utiliza
expresii uzuale în contexte sociale:
felicitări cu anumite ocazii, mulţumiri,
accept, invitaţie, scuze, complimente
etc. Dacă sunt solicitat(ă), pot oferi
informaţii referitoare la oră, dată,
costuri.
Pot oferi informaţii elementare despre
propria persoană sau despre alţii,
despre programul meu cotidian, despre
vreme. Pot evalua sau justifica o
situaţie.
Recunosc şi utilizez forme gramaticale
de bază (substantivul, pronumele,
prepoziţia, adjectivul etc.) Recunosc şi
utilizez verbul la timpul prezent, la
formele afirmativă, negativă şi
interogativă. Cunosc numerele
cardinale. Pot utiliza structuri de tipul: I
like doing ...
Pot completa formularul de cazare la
hotel. Pot alcătui liste şi îmi pot elabora
CV-ul în formă simplă.

Competenţe culturale 
Cunosc moneda naţională britanică (lira) şi americană (dolarul), precum şi valutele europene. Ştiu cum
pot schimba bani la bancă sau la bancomat, cum să achit transportul în comun sau parcarea. Cunosc
eticheta britanică şi americană în diverse locuri şi instituţii publice.
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