Bilanţ A1
Ce pot înţelege, vorbi şi scrie în limba română comparativ cu grila de autoevaluare A1 din CECR?

A1 Competenţe
Înţelegere-ascultare

Îa

Înţelegere-citire

Îc
Vorbire-conversaţie


Vc

Vorbire-exprimare
continuă


Ve
Scriere

S

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.

Recunosc pronunţarea românească. Pot înţelege
anunţuri simple şi dialoguri elementare referitoare
la identitate, în situaţii cotidiene: pe stradă, la gară,
la aeroport, la hotel, la poştă, la biroul de schimb,
la telefon, la cumpărături, la restaurant, în taxi.
Pot înţelege inscripţii simple şi informaţiile din
formulare, calendar şi agendă, din cartea de
telefon, din cartea de bucate, ca şi indicaţiile
telefonului public, ale bancomatului şi ale
parcometrului.
Pot întreba şi răspunde în dialoguri elementare
referitoare la identitate, orientare, în situaţii
cotidiene: pe stradă, la gară, la aeroport, la hotel,
la poştă, la biroul de schimb, la telefon, la
cumpărături, la restaurant, în taxi, la interviu. Pot
utiliza formule uzuale de contact (saluturi, primiredespărţire), întrebări, cerere, ofertă, mulţumire,
scuze, felicitări, urări, negocieri, compliment,
regret, invitaţie, informaţii despre preţ, oră, dată,
identitate.
Pot descrie sumar o persoană, programul zilei,
vremea, o situaţie, pot evalua şi motiva.
Recunosc sunetele specifice limbii române şi pot
scrie corect cuvinte româneşti. Pot recunoaşte şi
scrie genul substantivelor, pluralul, numeralul,
adjectivul, pot utiliza verbe esenţiale în propoziţii
simple (la indicativ prezent şi la unele forme de
conjunctiv şi perfect compus.)
Pot completa formulare la hotel, pot redacta liste şi
un CV simplu.

Competenţe culturale 
Cunosc moneda naţională (leul), cursul euro în România. Ştiu cum pot să schimb bani la
biroul de schimb sau la bancomat, cum se plăteşte parcarea.
Cunosc nume româneşti, formule şi forme de adresare politicoasă în limba română, obiceiuri
româneşti când suntem invitaţi la masă, câteva mâncăruri româneşti.
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