Bilanţ A2
Competenţe
Înţelegereascultare

Ia

Înţelegerecitire

Ic
Vorbire




Participare la
conversaţie
Vc

Exprimare
liberă


Ve
Scriere

Exprimare
scrisă

Descriptori CECR

Autoevaluare

Pot să înţeleg expresii şi cuvinte
uzuale frecvent întâlnite pe
teme ce au relevanţă imediată
pentru mine personal (de ex.
informaţii simple despre mine şi
despre familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc, activitatea profesională). Pot să
înţeleg punctele esenţiale din
anunţuri şi mesaje scurte,
simple şi clare.
Pot să citesc texte foarte scurte
şi simple. Pot să găsesc
informaţii simple şi previzibile în
diverse materiale cotidiene (de
ex. reclame, prospecte, meniuri,
orare) şi pot să înţeleg scrisori
personale scurte şi simple.
Pot să comunic în situaţii simple
şi uzuale care presupun un
schimb de informaţii simplu şi
direct pe teme şi despre
activităţi familiare. Pot să
particip la discuţii foarte scurte,
chiar dacă în general nu înţeleg
suficient pentru a purta o
conversaţie.

Pot înţelege mesaje simple din mediul în care locuiesc
sau lucrez şi conversaţii despre familie, prieteni şi
despre preocupările zilnice. Pot înţelege dialoguri în
magazine, mesaje diverse din anunţuri stradale sau din
instituţii, ca şi recomandări sau sfaturi simple (rutiere,
medicale).

Pot să utilizez o serie de
expresii şi fraze pentru o
descriere simplă a familiei mele
şi a altor oameni, a condiţiilor
de viaţă, a studiilor şi a activităţii
profesionale prezente sau
recente.
Pot să scriu mesaje scurte şi
simple. Pot să scriu o scrisoare
personală foarte simplă, de
exemplu cu mulţumiri.

Pot citi şi înţelege orare, meniuri, reclame, afişe,
invitaţii, programe de spectacole, anunţuri de la mica
publicitate din ziare şi de pe Internet, mesaje simple de
pe cărţi poştale. Pot selecta informaţiile importante din
prospecte de medicamente sau din ofertele de muncă.
Pot comunica simplu, dar politicos în situaţii cotidiene
curente, cum ar fi: cererea de informaţii la telefon, la
poştă, la agenţia de voiaj, pot cere reduceri de preţ, pot
face reclamaţii, pot cere schimbarea unui produs.
Pot spune medicului ce probleme am, pot răspunde la
întrebările lui şi îi pot cere sfaturi.
Pot să mă adresez simplu şi pot răspunde potrivit în
situaţii festive, pot cânta un cântec aniversar în limba
română.
Pot participa la discuţii simple la locul de muncă sau pe
teme de formare profesională.
Pot vorbi despre familia mea, despre prietenii şi colegii
mei, despre studiile sau profesiunea mea. Pot să
exprim unele stări personale (durere), sentimente
(plăcere, neplăcere, regret, dispreţ, bucurie), intenţii şi
obligaţii. Pot face recomandări simple (despre drum,
locuri de vizitat) sau să descriu în mod simplu un loc de
vacanţă. Pot exprima ipoteze.
Pot să scriu mesaje scurte: cărţi poştale din vacanţă,
mulţumiri pentru un cadou, un e-mail. Pot da un anunţ
la Mica publicitate.
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Bilanţ B1 (Nivel prag)

Competenţe
Înţelegereascultare

Ia

Înţelegere-citire

Ic

Vorbire




Participare la
conversaţie
Vc

Exprimare liberă


Ve

Scriere

Exprimare
scrisă
S

Descriptori CECR

Autoevaluare

Pot să înţeleg punctele esenţiale
în vorbirea standard clară pe teme
familiare, referitoare la activitatea
profesională, şcoală, petrecerea
timpului liber etc. Pot să înţeleg
ideea principală din multe
programe radio şi TV pe teme de
actualitate sau de interes personal
sau profesional, dacă sunt
prezentate într-o manieră relativ
clară şi lentă.
Pot să înţeleg texte redactate în
principal într-un limbaj uzual sau
referitor la activitatea mea profesională. Pot să înţeleg descrierea
evenimentelor, exprimarea sentimentelor şi a urărilor din scrisori
personale.
Pot să fac faţă în majoritatea
situaţiilor care pot să apară în
cursul unei călătorii printr-o regiune unde limba este vorbită. Pot să
particip fără pregătire prealabilă la
o conversaţie pe teme familiare,
de interes personal sau referitoare
la viaţa cotidiană (de ex. familie,
petrecerea
timpului
liber,
activitatea profesională, călătorie
şi actualităţi).

Pot înţelege informaţii simple la radio sau la
televizor în legătură cu evenimente cotidiene,
starea vremii, anunţuri, reclame.
Pot înţelege conversaţii care se poartă în stil
standard.

Pot să leg expresii şi să mă
exprim coerent într-o manieră
simplă pentru a descrie experienţe
şi evenimente, vise, speranţe şi
obiective. Pot să îmi argumentez
şi să explic pe scurt opiniile şi
planurile. Pot să povestesc o
întâmplare sau să relatez intriga
unei cărţi sau a unui film şi să-mi
exprim reacţiile.

Pot descrie imagini sau evenimente cotidiene, pot
relata diverse oferte, îmi pot exprima atitudini faţă
de acestea (presupunerea, nemulţumirea) şi pot
justifica aceste atitudini.
Pot descrie starea vremii sau povesti simplu
evenimente cotidiene. Pot relata dialoguri, pot sămi exprim preferinţe şi să le justific, pot povesti un
film într-un limbaj simplu sau pot relata simplu
diverse situaţii de la locul de muncă. Pot descrie
care sunt cerinţele în diverse profesiuni şi pot
justifica simplu opţiuni profesionale sau de
angajare într-un post.
Mă pot adresa potrivit în scrisori, e-mail-uri sau în
documente simple la locul de muncă. Pot relata
simplu evenimente din viaţa mea şi pot exprima
impresii legate de acestea.

Pot să scriu un text simplu şi
coerent pe teme familiare sau de
interes personal. Pot să scriu
scrisori
personale
descriind
experienţe şi impresii.
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Pot înţelege texte din ziare sau de pe Internet, de
tip fapt divers, meteo, informaţii şi sfaturi practice,
e-mail-uri, SMS-uri, rezumate de film, regulamente, oferte de serviciu, descrieri de posturi.

Mă pot adresa politicos în mediul în care lucrez
sau în care învăţ şi pot cere / da informaţii şi sfaturi
legate de activităţile mele zilnice. Pot recomanda
unui prieten ce să facă în timpul liber, îi pot explica
simplu unele noţiuni legate de sistemul de
învăţământ. Pot exprima rugăminţi sau refuzuri
politicoase, pot înţelege ordine nepoliticoase, pot
da indicaţii şi avertismente sau pot face reclamaţii
în diverse situaţii de comunicare. Pot susţine un
interviu de angajare simplu şi alege formulele şi
răspunsurile potrivite.

