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III. Elaborarea situațiilor de integrare. Exemple 

 

3.1. Exemple de situații de integrare la disciplina „Limba și literatura română” 

 

Noua bibliotecă 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

1.Utilizarea surselor lexicografice, 

enciclopedice, literare și metaliterare de 

documentare. 

1.1. Accesarea surselor necesare pentru 

documentare la un subiect. 

TITLU: NOUA BIBLIOTECĂ  

 

Imaginați-vă că sunteți bibliotecar/ă și lucrați 

într-o nouă instituție educațională, un Centru de 

excelență într-un domeniu profesional tehnic. 

Aveți sarcina să creați de la zero fondul de 

bibliotecă. Ce trebuie să faceți pentru ca 

resursele din bibliotecă să fie utile elevilor, 

angajaților și administrației instituției? Elaborați 

un plan de acțiuni pentru a determina necesitățile 

de informare și documentare ale beneficiarilor. 

 

 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

Unități de conținut din curriculum: 

-Surse lexicografice de documentare 

pentru o comunicare adecvată și pentru 

evitarea greșelilor de exprimare.  

-Tipuri de dicționare.  

-Utilizarea dicționarelor electronice și a 

rețelei Internet pentru informare și 

documentare. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

-Identificarea informației în sursele 

adecvate. -Procesarea informației 

-Activități de evaluare: 

-Observarea în procesul documentării 

-Elaborarea unui plan de acțiuni 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.3. Pot explica că diferite grupuri pot 

avea diferite necesități 
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Resurse bibliografice utile: Analiză de necesități 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

1.Utilizarea surselor lexicografice, 

enciclopedice, literare și metaliterare de 

documentare. 

1.1. Accesarea surselor necesare pentru 

documentare la un subiect. 

TITLU: RESURSE BIBLIOGRAFICE 

UTILE: ANALIZĂ DE NECESITĂȚI  

 

În scopul facilitării procesului de informare și 

documentare la specialitate, precum și al 

dezvoltării competențelor funcționale de lectură, 

elaborați liste de surse bibliografice și 

informaționale care ar putea fi utile colegilor, în 

domeniul profesional, în domeniul preferințelor 

personale de activitate (hobby) și în domeniul 

preferințelor de lectură. 

 

Etapa 1: 

Elaborați și aplicați un chestionar de analiză a 

intereselor  / preocupărilor colegilor: 

a) În domeniul profesional de specialitate 

(domeniile, temele care îi interesează); 

b) în domeniul preferințelor personale de 

activitate (hobby); 

c) în domeniul preferințelor de lectură 

(literatură artistică). 

Etapa 2:  

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

 

 

 

Unități de conținut din curriculum: 

-Surse lexicografice de documentare 

pentru o comunicare adecvată și pentru 

evitarea greșelilor de exprimare.  

-Tipuri de dicționare.  

-Utilizarea dicționarelor electronice și a 

rețelei Internet pentru informare și 

documentare. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

 

 

 

 

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

-Identificarea informației în sursele 

adecvate 

-Procesarea informației 

-Activități de evaluare: 

-Observarea în procesul documentării 

-Analiză de necesități;  

-elaborarea de liste de referință 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.3. Pot explica că diferite grupuri pot 

avea diferite necesități. 
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Efectuați analiza chestionarelor. Determinați 5-7 

domenii / teme care au suscitat cel mai mare 

interes din partea majorității colegilor. Prezentații 

informația colegilor. Puneți-o la dispoziția 

tuturor. 

Etapa 3:  

Pe parcursul a două săptămâni, în echipe formate 

conform numărului de domenii / teme 

determinate, cercetați sursele disponibile și 

elaborați liste de materiale și link-uri utile pentru 

documentare / lectură pe fiecare din domeniile / 

temele respective, în funcție de necesitățile 

identificate: 

a) surse lexicografice, reviste de specialitate 

disponibile în biblioteca instituției și în 

bibliotecile locale;  

b) dicționare și enciclopedii electronice, 

reviste de specialitate disponibile on-line, 

portaluri informaționale, biblioteci 

electronice și alte resurse Internet. 

Etapa 4:  

Prezentați rezultatele activității grupului din care 

faceți parte celorlalți colegi. 

Etapa 5:  

Peste o lună de zile, evaluați gradul de  utilitate a 

listelor de surse bibliografice, prin chestionarea 

colegilor privind satisfacerea necesităților lor de 

informare și lectură. Care dintre resurse sunt cele 

mai utile? Ce puteți întreprinde în continuare 

pentru a genera și susține interesul pentru lectură? 
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Viitorul meu 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare:  

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

3. Integrarea lexicului  terminologic 

necesar studierii disciplinelor școlare 

din toate ariile curriculare în 

vocabularul activ. 

3.1.Utilizarea adecvată a terminologiei 

în demersul analitic, în limita 

standardelor de conținut 

TITLU:  VIITORUL MEU 

Etapa 1: În echipe, urmând instrucțiunile 

profesorului, pregătiți-vă și desfășurați o 

dezbatere cu tema: „Avem sau nu nevoie de o 

viziune pentru viitorul profesional personal?” 

Etapa 2: În mod individual, elaborați o viziune 

originală cu privire la propriul viitor profesional 

(competențe posedate, succese și realizări 

scontate), utilizând adecvat terminologia legată 

de specialitatea aleasă. Unde vă vedeți peste 5 

ani? Ce acțiuni prioritare ar urma să întreprindeți 

pe parcursul studiilor, pentru a vă realiza 

viziunea cu privire la propriul viitor profesional? 

Etapa 3: Prezentați viziunea colegilor. Fiți 

pregătiți să răspundeți la eventuale întrebări cu 

privire la acțiunile prioritare pentru realizarea 

viziunii, importanța viziunii și cum aceasta vă 

poate ajuta să progresați. 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Lexicul. Gramatica.  Stilistica. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.3. Viziune 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Consultarea dicționarelor 

Explicarea termenilor 

Texte / Comentarii scrise în parametri 

indicați, cu utilizarea adecvată a 

termenilor 

Lucru în grup; dezbateri; lucru 

individual; Proiect de viziune. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.3.1. Pot elabora (în mod independent 

sau împreună cu alte persoane) o viziune 

inspirată a viitorului, care implică și alte 

persoane. 

1.3.2. Pot explica ce este o viziune și care 

este scopul acesteia 

 

Alte idei de utilizare a situației de integrare (adaptare pentru alte discipline, activitate extracurriculară etc.): 

• Poate fi adaptată pentru disciplinele: Dezvoltare personală; Educație pentru societate, la disciplinele de specialitate. 

• Poate fi folosită în cadrul unui club de dezbateri. 

• În funcție de tematica și conținutul de la disciplină, precum și de timpul disponibil, se pot propune activități transformative și de 

extindere: elaborarea viziunii pentru instituția educațională peste 5 ani, elaborarea viziunii pentru localitatea natală peste 5 ani, 

elaborarea viziunii pentru Republica Moldova peste 10 ani, elaborarea viziunii unui produs în domeniul profesional etc. 
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Din trecut în prezent 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

3. Integrarea lexicului terminologic 

necesar studierii disciplinelor școlare  

din toate ariile curriculare (inclusiv 

disciplinele tehnice) în vocabularul 

activ. 

3.1. Utilizarea adecvată a terminologiei 

în demersul analitic, în limita 

standardelor de conținut. 

TITLU:  DIN TRECUT ÎN PREZENT 

Imaginați-vă că sunteți pictor-scenograf într-un 

teatru modern. Aveți sarcina de a face o schiță de 

costum pentru un personaj dintr-un spectacol 

teatral în baza romanului N, dar acțiunea este 

transferată în perioada modernă, în zilele noastre. 

Gândiți-vă și elaborați schița. Ce element al 

costumului va indica în mod clar cine este 

personajul? Dar ce elemente veți folosi pentru ca 

prin costum să fie sugerată perioada 

contemporană? Pregătiți un text de prezentare a 

costumului, argumentând importanța elementelor 

alese (croială, culoare, tip țesătură, detalii 

decorative, explicații tehnice etc.). 

 

Variante: 

În funcție de instituție și specialitățile studiate de 

elevi, instrucțiunile pot fi adaptate sau 

modificate respectiv (de exemplu, ce meniu / 

bucate ar prefera personajul; ce mijloc de 

transport / vehicul ar putea avea personajul dacă 

ar trăi în zilele noastre; ce afacere ar putea iniția; 

ce hobby ar avea, ce profesie și-ar alege / i s-ar 

potrivi etc.). 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

Unități de conținut din curriculum: 

-Lexicul 

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate  

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele) 

-Explicarea termenilor 

-Proiect de creație 

 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi 

1.2.2. Pot experimenta cu diferite tehnici 

de generare a soluțiilor alternative a 

problemelor, utilizând resursele 

disponibile într-un mod eficient. 

Alte idei de utilizare a situației de integrare (adaptare pentru alte discipline, activitate extracurriculară etc.): 

... 

mailto:sshuleansky@ceda.md
http://www.ceda.md/


7 

CEDA, M. Eminescu,35, MD-2001 Chisinau, Republica Moldova 

Contact: Sofia Suleanschi, phone: +37322 885-426; 079404433; sshuleansky@ceda.md; www.ceda.md 

Noi suntem la noi acasă 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de 

competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

4. Uzul diverselor strategii de lectură și 

elaborare a textului. 

4.3. Elaborarea textelor în parametrii 

indicați (de exemplu, redactarea unei 

cereri cu referire la o anumită activitate) 

TITLU:  NOI SUNTEM LA NOI ACASĂ 

Fiecare grupă de elevi din instituție are sarcina de a 

contribui la amenajarea unui anumit spațiu special 

repartizat din instituție, astfel încât acesta. 

a) să reflecte apartenența acestui grup la instituția 

dată; 

b) să contribuie la promovarea ideii de comunitate 

unită și prietenoasă în instituția în ansamblu; 

c) să poată fi implementate prin colaborare și 

implicare personală, și cu un minimum de 

resurse materiale. 

Etapa 1: Grupa va examina spațiul repartizat și va 

elabora prin brainstorming o listă de idei pentru 

amenajare. 

Etapa 2: Prin vot, grupa va alege 1 idee preferată de 

majoritate. 

Etapa 3: Grupa va elabora un proiect de creație: va 

descrie detaliat ideea, incluzând schițe tehnice dacă 

este cazul, va elabora un plan de acțiuni (perioada, 

activitățile, responsabilii) și va solicita permisiunea 

pentru implementare  printr-o cerere bine argumentată 

către colectivul profesoral și administrație.  

Etapa 4: În cazul aprobării, grupa va realiza în 

practică ideea de amenajare convenită, documentând 

procesul de implementare (raport de activitate, 

fotografii). 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

Unități de conținut din curriculum: 

• Cultura comunicării. 

Elementul/ elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

• Elaborarea structurii unui text; 

• Producerea textelor funcționale; 

• Brainstorming, lucru în grup; 

proiect de creație; cerere, raport 

de activitate. 

Rezultatul / rezultatele învățării 

din EntreComp: 

1.2.2. Pot experimenta cu diferite 

tehnici de generare a soluțiilor 

alternative a problemelor, utilizând 

resursele disponibile într-un mod 

eficient. 
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Pentru o exprimare corectă 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de 

competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

5. Aplicarea normei ortografice, ortoepice, 

semantice, gramaticale, punctuaționale și 

stilistice a limbii române literare în diverse 

situații de comunicare orală și scrisă. 

5.1. Respectarea normei limbii literare  în 

orice text scris sau rostit. 

TITLU:  PENTRU O EXPRIMARE CORECTĂ 

 

Etapa 1: În grup, pe parcursul a două săptămâni, 

studiați și colectați greșelile de exprimare din mediul 

real: denumiri de firme/companii, panouri de 

reclamă, articole sau anunțuri din mass media, 

emisiuni de știri radio și tv etc. 

Etapa 2: Discutați în grup și corectați erorile.  

Etapa 3: Semnalați erorile și propuneți corectările 

instituțiilor vizate (direcția specializată a primăriei 

locale (dacă există), companii comerciale, companii 

de publicitate, redacții etc.), printr-o scrisoare la 

adresa acestora. 

Etapa 4: Discutați în grup și enumerați câteva 

argumente privind utilitatea (socială, culturală, 

educativă etc.) a activității pe care ați întreprins-o. Ce 

activități asemănătoare ați mai putea întreprinde? 

 

Variante: 

Proiectele pot fi individuale sau de grup.  Pot fi 

diferențiate pe tipuri de surse: un grup cercetează 

afișajul stradal, altul emisiunile de știri ș.a.m.d. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Ortografia românească. Principiile 

ortografice ale limbii române.  

Lexicul. Stilistica. Cultura comunicării.  

Tipologia greșelilor. Detectarea și 

redactarea carențelor de stil  

Elementul/ elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.4. Aprecierea / evaluarea ideilor  

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Explicarea ortogramelor; folosirea 

semnelor de punctuație; 

Colectare  de greșeli din jurul nostru: 

firme, panouri, mass-media; 

Identificarea și comentarea greșelilor 

sesizate pe inscripții și publicitate 

stradală etc. 

Proiect de grup sau individual; 

Cercetare aplicată. 

Rezultatul / rezultatele învățării 

din EntreComp: 

1.4.2. Pot spune care este 

diferența dintre valoarea socială, 

culturală și economică. 
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Simpozion internațional 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

9. Producerea personalizată a actelor de vorbire, 

a textelor argumentative, reflexive și 

metaliterare.  

9.1. Prezentarea orală a alocuțiunilor /scrisă a 

argumentelor, cu limita de întindere în timp (7-

10 min.) sau spațiu (o filă A4) 

TITLU:  SIMPOZION 

INTERNAȚIONAL 

 

Imaginați-vă că trebuie să participați 

la un simpozion internațional cu 

privire la impactul activității umane 

economice iresponsabile asupra 

mediului înconjurător. Alegeți un 

subiect pe care îl puteți aborda, legat 

de potențiale activități economice în 

domeniul pe care l-ați ales ca 

specialitate / profesie. Folosind fișa de 

lucru propusă, elaborați unui text 

argumentativ cu privire la acțiunile 

care se impun pentru a diminua 

impactul activității umane 

iresponsabile asupra mediului și 

comunității. Folosiți textul elaborat 

pentru a vă pregăti pentru o alocuțiune 

publică în baza lui. Pregătiți o 

prezentare (Power Point) care să 

sprijine vizual alocuțiunea.  Prezentați 

alocuțiunea în cadrul simpozionului 

improvizat. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Stilistica. Cultura comunicării.  

Interpretarea/lectura avizată a textului literar.  

Explicarea sensului în enunțuri (răspunsuri 

scurte). Construirea argumentului/ a 

argumentării. Producerea unui text interpretativ. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.5. Gândirea etică și durabilă  

Activități de învățare / produse (recomandate 

în curriculum, dar și altele): 

Formularea argumentelor și ierarhizarea lor.   

-Dezbateri.   

-Acte de corespondență.  

-Evaluarea discursului cu o grilă.  

-Evaluarea reciprocă a textelor elaborate.  

-Manuscrisul pierdut. 

Lucru individual; text argumentativ; alocuțiune 

argumentativă / discurs persuasiv. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.5.1. Pot aplica gândirea etică în procesele 

de producție sau de consum. 

1.5.2. Pot identifica practicile care nu sunt 

durabile și impactul lor asupra mediului 

înconjurător 

1.5.3. Pot identifica impactul pe care 

valorificarea posibilităților îl va avea 

asupra mea și asupra echipei mele, asupra 

grupului-țintă și asupra comunității din 

vecinătate. 

 

 

Fișă de lucru 
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Organizator grafic pentru un text / eseu argumentativ;  

Alocuțiune argumentativă / discurs persuasiv 

Tema: ________________________________ 

 

Alineatul 1:  Introducere 

Captarea atenției în mod original: ...  

(Încercați să obțineți concentrarea atenției publicului printr-o întrebare retorică, un exemplu din viața reală, o scurtă istorioară la 

subiect etc. 

 

Descrierea problemei: ...  

(De exemplu: oamenii nu conștientizează suficient de bine impactul  activității umane economice iresponsabile asupra mediul 

ambiant și a societății și nu întreprind măsurile necesare. Asta generează probleme precum ...) 

 

Expunerea opiniei /  afirmației de bază: ...  

(De obicei, aceasta coincide aproximativ cu tema) 

Alineatul 2:   

Argumentul A: ... 

 

(Aici se expune Argumentul A în favoarea 

afirmației de bază.)  

 

Probe în sprijinul argumentului A: ... 

Alineatul 3:   

Argumentul B: ... 

 

(Aici se expune Argumentul B în favoarea 

afirmației de bază.) 

 

Probe în sprijinul argumentului B: ... 

Alineatul 4:   

Argumentul C: ... 

 

(Aici se expune Argumentul C în 

favoarea afirmației de bază.) 

 

Probe în sprijinul argumentului C: ... 

Alineatul 5: Concluzia 

 

Repetarea opiniei / afirmației de bază: ...  

(Prin repetare, se pune accent maxim pe ceea ce vrem să promovăm) 

 

Sumarul argumentelor:  ...  

(Foarte succint, se reiau argumentele) 

 

Chemarea la acțiune sau concluzia: ...  

(Este foarte important să chemăm într-un mod cât mai convingător auditoriul să îmbrățișeze opinia noastră și să acționeze pentru a 

o transpune în realitate.) 
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CV-ul unui personaj literar 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare:  

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

4. Uzul diverselor strategii de 

lectură și elaborare a textului. 

4.3. Elaborarea textelor în 

parametrii indicați 

 

TITLU:  CV-UL UNUI PERSONAJ LITERAR 

 

Imaginați-vă că sunteți personajul X din opera literară 

Y. Elaborați un CV, în baza faptelor și acțiunilor 

personajului, descrise în text. Enumerați abilitățile și 

competențele, punând accent pe cele mai importante, în 

funcție de situația din text / acțiunile personajului / 

caracterul personajului, așa cum reiese din text. 

Prezentați varianta de CV colegilor și ascultați 

variantele lor. Ce elemente comune ați avut? Ce 

elemente diferite au inclus colegii? 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse  

Unități de conținut din 

curriculum: 

Cultura comunicării. 

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.1. Conștientizarea de sine și 

autoeficacitatea  

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele): 

• Elaborarea structurii unui 

text;  

• Producerea textelor 

funcționale. 

• lucru individual; discuție 

în grup; CV 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

2.1.2. Pot evalua punctele forte și cele 

slabe, atât ale mele cât și ale altor 

persoane, în raport cu posibilitățile de 

creare a valorii. 

2.1.4. Îmi pot descrie abilitățile și 

competențele în legătură cu opțiunile 

profesionale, inclusiv pentru o activitate 

independentă. 
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Puncte tari și puncte slabe 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

4. Uzul diverselor strategii de 

lectură și elaborare a textului. 

4.3. Elaborarea textelor în 

parametrii indicați  

TITLU:  PUNCTE TARI ȘI PUNCTE SLABE 

 

Etapa 1: 

Ați ales profesia de ... . Sunteți abia în anul I. Doriți să 

ajungeți un specialist foarte bun, așa încât să vă puteți 

găsi ușor de lucru după absolvirea școlii. Efectuați o 

analiză individuală și enumerați punctele tari și punctele 

slabe pe care le aveți în momentul de față, pe domeniile 

indicate mai jos, cu listarea unor acțiuni necesare pentru 

a transforma punctele slabe în puncte tari, pe parcursul 

studiilor, sau pentru a ajuta colegilor. 

 

Etapa 2: 

Elaborați un plan personal de dezvoltare pentru 

următorul an de zile, folosind rezultatele analizei. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse  

Unități de conținut din 

curriculum: 

Cultura comunicării. 

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.1. Conștientizarea de sine și 

autoeficacitatea  

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele): 

Elaborarea structurii unui text;  

Producerea textelor funcționale;  

lucru individual;  

exercițiu de analiză a punctelor 

tari și punctelor slabe. 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp:  

2.1.2. Pot evalua punctele forte și cele 

slabe, atât ale mele cât și ale altor 

persoane, în raport cu posibilitățile de 

creare a valorii.  

2.1.4. Îmi pot descrie abilitățile și 

competențele în legătură cu opțiunile 

profesionale, inclusiv pentru o activitate 

independentă. 
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Fișa de autoanaliză 

Profesia aleasă: ___________________________  

  

Domenii analizate Puncte tari / puncte slabe Acțiuni necesare: 

Cunoștințe generale Puncte tari: 

 

 

 

Cu ce pot ajuta pe alți colegi: 

Puncte slabe: 

 

 

 

Ce acțiuni trebuie să întreprind pentru a transforma punctele slabe în puncte tari: 

Cunoștințe în domeniul 

profesional ales 

Puncte tari: Cu ce pot ajuta pe alți colegi: 

 

 

 

Puncte slabe: Ce acțiuni trebuie să întreprind pentru a transforma punctele slabe în puncte tari: 

 

 

Abilități de comunicare Puncte tari: Cu ce pot ajuta pe alți colegi: 

 

 

Puncte slabe: Ce acțiuni trebuie să întreprind pentru a transforma punctele slabe în puncte tari: 

 

 

Abilități de colaborare Puncte tari: Cu ce pot ajuta pe alți colegi: 

 

 

Puncte slabe: Ce acțiuni trebuie să întreprind pentru a transforma punctele slabe în puncte tari: 
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Motivația și perseverența – cum le dezvoltăm 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de 

competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

7. Analiza textului literar și 

nonliterar, în limita standardelor 

de conținut. 

7.1. Comentarea specificului 

stilistic al unui text artistic;   

Caracterizarea complexă a 

personajului literar 

 

TITLU:  MOTIVAȚIA ȘI PERSEVERENȚA – CUM LE 

DEZVOLTĂM 

 

Etapa 1: Activitate individuală: Elaborarea unei compuneri 

La una din următoarele lecții, vom avea o temă importantă pentru 

discuții, și anume: „Motivația și perseverența în atingerea 

scopurilor – cum ni le putem dezvolta?” Pentru a vă pregăti de 

această discuție, alegeți un personaj literar preferat, din operele 

studiate în cadrul orelor, sau dintr-o operă citită în mod 

individual, și elaborați o compunere de caracterizare a acestuia, 

având în vedere, printre altele: 

- Scopurile care motivează personajul în acțiunile sale; 

- Modul în care personajul creează o valoare pentru sine și 

pentru alții; 

- Modul în care depășește circumstanțele nefavorabile; 

- Modul în care se adaptează la diverse situații; 

- etc. 

Etapa 2: Lucru în grup (4-5 elevi): Lectura compunerilor 

Efectuați lectura compunerii în fața colegilor de echipă. Ascultați 

compunerile colegilor și completați succint Fișa de lucru (a se 

vedea fișa mai jos). 

 

Etapa 3: Activitate frontală: Discuție ghidată 

Să discutăm în baza notițelor din cadrul lecturii, dar făcând un 

transfer la realitățile noastre: 

• Reflectați asupra propriilor scopuri. Ce vă doriți să 

realizați? În cadrul studiilor? În general? 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Compoziția operei literare. 

Figurile de stil; 

Personaj, tipologii; 

 

Elementul/ elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.2. Motivație și perseverență  

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele): 

• Identificarea elementelor 

subiectului; 

• Comentarea motivului 

literar; 

• Identificarea figurilor de 

stil și comentarea rolului 

în text;  

• Diagrama Venn; 

Rezultatul / rezultatele învățării 

din EntreComp:  

2.2.1. Pot anticipa sentimentul de 

realizare a unor scopuri și aceasta 

mă motivează.  

2.2.3. Pot analiza măsurile de 

stimulare socială asociate cu 

spiritul de inițiativă și cu crearea 

valorii pentru mine și pentru alții. 

2.2.4. Pot depăși circumstanțe 

nefavorabile simple. 
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• Știu / Vreau să știu / Am 

învățat, aplicată la 

începutul studierii temei 

noi, aspectul teoretic; 

• Compuneri -paralelă; 

• Discuție în grup; 

compunere de 

caracterizare a unui 

personaj literar 

• Reflectați asupra propriei motivații și perseverenței pe 

care le demonstrați (pentru studii, pentru cariera 

profesională, pentru succes în viață, pentru depășirea 

unor dificultăți etc.)  Ce anume vă reușește? Ce credeți că 

trebuie să faceți altfel pentru a reuși?  

• Ce strategii ale personajelor de depășire a dificultăților / 

a situațiilor nefavorabile pe care le-ați notat credeți că vă 

pot fi utile în viața reală? De ce? etc.. 

 

Fisă de lucru:   

 

Opera Personajul Ce scop îl/o 

motivează 

Ce face pentru a 

crea valoare 

Ce face pentru a depăși 

circumstanțele 

nefavorabile 

Cum se adaptează la 

situații 

Opera 1 Personajul X 

 

 

    

Opera 2 Personajul Y 

 

 

    

... ... 
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Ce putem face noi pentru noi? 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prevederile 

curriculumului disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

14. Interpretarea 

fenomenelor literare în 

contextul culturii spirituale 

românești, în conexiune cu 

științele și cu alte arte, din 

perspectivă inter-/ 

transdisciplinară. 

14.1. Exprimarea opiniei 

argumentate, în variantă 

scrisă și orală, cu limite de 

întindere stabilite, în 

legătură cu literatura 

națională. 

TITLU:  CE PUTEM FACE NOI PENTRU NOI? 

 

Etapa 1: 

În echipă, faceți un brainstorming cu privire la idei de proiecte pe 

care ați putea să le inițiați în cadrul instituției, și care să prezinte 

interes sau să fie utile pentru creșterea competențelor la limba și 

literatura română (de ex.: inițierea unei activități de schimb de 

cărți; inițierea unui club de lectură; inițierea unui concurs-recital; 

organizarea, în cadrul săptămânii limbii și literaturii române, a 

unui bal-mascat cu personaje din operele studiate; un club al 

erudiților literari; un concurs al tinerelor talente pentru 

dramatizarea unor fragmente de opere literare etc.). Faceți un 

brainstorming în grup pentru a stabili o listă cu idei pentru cel 

puțin 5 proiecte care ar putea fi realizate de către elevii și angajații 

instituției în care învățați, pentru a diversifica modul de petrecere 

a timpului liber, folosind cunoștințele acumulate la orele de limba 

și literatura română. 

 

Etapa 2: 

Alegeți 3 dintre ideile enumerate, care credeți că ar putea fi cele 

mai utile pentru cel mai mare număr de membri ai comunității din 

instituție. Pregătiți (în volum de minimum 1 pagină – maximum 

1,5 pagini pentru fiecare idee) o expunere argumentată a 

beneficiilor pe care le-ar putea aduce comunității voastre 

educaționale implementarea fiecăreia dintre ideile de proiect.  

 

Etapa 3:  

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse  

Unități de conținut din 

curriculum: 

Literatura și comunicarea. 

Literatura – dimensiune 

culturală. 

Elementul/ elementele constitutive 

ale competenței antreprenoriale 

conform EntreComp: 

2.3. Mobilizarea resurselor  

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele): 

• Discuția de grup. 

Argumentarea 

ideilor date.  

Rezultatul / rezultatele învățării 

din EntreComp: 

2.3.1. Pot experimenta cu diferite 

combinații de resurse pentru a 

transforma ideile în acțiuni.  
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• Selectarea 

exemplelor relevante 

pentru argumentare. 

• Evaluarea textelor 

scrise.  

• Evaluarea reciprocă 

a prezentărilor orale.  

• Turul galeriei. 

• Lucru în grup; 

• investigație 

sociologică pentru 

pregătirea unui 

proiect util  

Efectuați un sondaj sociologic printre elevii și angajații instituției, 

pentru a stabili  care proiect este considerat cel mai util și la care 

cele mai multe persoane ar fi gata să participe (să acorde timp 

personal și implicare atât la pregătirea proiectului, cât și la 

realizarea lui). În texul anchetei, pentru ca toți respondenții să 

poată lua o decizie asumată, includeți pe scurt principalele 

argumente despre beneficii, elaborate la etapa anterioară.  

 

Etapa 4:  

Elaborați, pentru proiectul cu cele mai multe voturi în cadrul 

sondajului sociologic, un plan de activitate, completând fișa de 

lucru (a se vedea fișa de lucru de mai jos) și treceți la 

implementarea lui, implicând cât mai mulți voluntari în procesul 

de pregătire și implementare. Monitorizați și documentați 

(fotografii, video) desfășurarea activităților. Informați regulat 

comunitatea educațională despre ele. 

 

Etapa 5:  

Peste o perioadă de timp (3-4 luni), efectuați o evaluare pentru a 

vedea gradul de implicare și gradul de satisfacție a participanților 

la activitate). Câți oameni s-au implicat în organizarea 

activităților, donând timp personal? Câți oameni au participat în 

total la activități? Câți oameni ar fi interesați să propună și să 

participe la proiecte noi? 

 

2.3.3. Pot discuta despre necesitatea 

de a investi timp în diferite activități 

de creare a valorii. 
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Proiect de promovare a instituției în comunitate 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prevederile 

curriculumului disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de 

competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

10. Susținerea unui discurs 

în fața auditoriului, în 

parametrii dați.   

10.1. Realizarea unui 

discurs pregătit prealabil, cu 

uzul suportului (referat, note 

de discurs) 

TITLU:  PROIECT DE PROMOVARE A INSTITUȚIEI ÎN 

COMUNITATE 

Etapa 1: 

Administrația instituției dorește să pregătească un proiect de 

promovare în comunitate a instituției, prin care să intereseze potențiali 

absolvenți din învățământul general să vină la studii în anul următor. 

Fiecare grupă de elevi va prezenta proiectul său de promovare. Cele 

mai bune proiecte vor fi selectate de un juriu compus din profesori, 

elevi și reprezentanți ai administrației și vor fi implementate. 

În echipă, elaborați conceptul proiectului de promovare: 

• Ce tip de proiect veți face? Cum, prin ce modalitate veți 

promova instituția? (O campanie complexă sau simplă? Vizite 

în gimnazii / licee? Materiale promoționale? O zi a ușilor 

deschise? Etc.)  

• Ce avantaje ale instituției veți promova? (Specialități? Condiții 

de studii și de trai? Activități extracurriculare? Etc.) 

• Care va fi grupul-țintă căruia vă veți adresa? (Elevi din 

învățământul general? Părinții acestora? Întreaga comunitate? 

Etc.) 

Etapa 2: Elaborați detaliile proiectului, completând fișa de lucru (a se 

vedea fișa de lucru de mai jos). Una dintre activități trebuie să vizeze 

promovarea în mass media / on-line a proiectului. Stabiliți 

responsabilii pentru fiecare activitate. Estimați resursele necesare 

(umane, materiale, financiare). 

 

Etapa 3: 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse  

Unități de conținut din 

curriculum: 

Literatura și comunicarea. 

 

Elementul/ elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.5. Mobilizarea altor persoane  

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele): 

• Elaborarea strategiei 

de scriere a 

referatului.     

• Analiza 

posibilităților de 

prezentare. 

• Prezentări publice. 

• Evaluare reciprocă  

Rezultatul / rezultatele 

învățării din EntreComp: 

2.5.2. Pot convinge alte persoane 

prin prezentarea dovezilor pentru 

argumentele mele. 

2.5.4. Pot utiliza diferite metode, 

inclusiv mass-media, pentru a 

comunica eficient ideile de creare 

a valorilor. 
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• Lucru în grup;  

• proiect de creație; 

Pregătiți o prezentare a proiectului. Prezentarea trebuie să includă un 

suport vizual (Power Point, scheme, tabele, imagini etc.) și un discurs 

în scopul convingerii altor colegi de a sprijini  proiectul. 

 

Etapa 4: 

Fiecare grupă va alege, prin evaluarea reciprocă și vot, un singur 

proiect care va acumula voturile celor mai mulți colegi și care va fi 

înaintat către juriu. 

 

Etapa 5: 

În funcție de deciziile juriului, fiecare grupă se va implica la 

implementarea unor acțiuni concrete din cadrul proiectului / 

proiectelor aprobate. 

 

 

 

Fișă de lucru  

 

Denumirea proiectului: 

Scopul proiectului:  

Planul de activitate: 

 

Ce? / 

Activitățile 

Când?  Cum? / Sarcini detaliate Responsabil Resurse umane Alte resurse 

1.      

2.      

...      
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Dramatizarea unui fragment de operă literară 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de 

competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

6.Operaționalizarea terminologiei științifice 

lingvistice și literare, în limita standardelor de 

conținut.  

6.1. Aplicarea noțiunilor de teorie literară la 

interpretarea unui text;  

TITLU:  DRAMATIZAREA UNUI 

FRAGMENT DE OPERĂ LITERARĂ 

Etapa 1: 

Conform indicațiilor profesorului, pregătiți un 

mini-spectacol: puneți în scenă un fragment 

dintr-o operă dramatică sau epică studiată (O 

scrisoare pierdută de I. L. Caragiale; Păsările 

tinereții noastre de Ion Druță; un fragment 

dintr-un roman, altele). În funcție de situație, 

discutați în echipă, distribuiți, dar și asumați-

vă rolurile (regizor, actori, pictor-scenograf 

etc.). Improvizați elemente de decor scenic și 

costume. 

Etapa 2:  

Prezentați mini-spectacolul în fața colegilor.  

Etapa 3:  

Asumați-vă rolul de critic teatral: Fiți pregătiți 

să oferiți feedback colegilor pentru mini-

spectacolele lor, observând: corespunderea cu 

textul operei; creativitatea în realizarea 

decorului; corectitudinea exprimării. 

Discutați, prin ce anume activitatea 

întreprinsă prezintă o valoare pentru alții? 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

3. Implementare 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Lexic Gramatică.  Stilistică. Cultura comunicării.  

Opera literară și comunicarea literară: lectură, 

structură, compoziție, interpretare.  

Genuri și specii literare 

 

Elementul/ elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

3.1. Luarea/asumarea inițiativei  

Activități de învățare / produse (recomandate 

în curriculum, dar și altele): 

• Explicarea și exemplificarea termenilor;   

• Analiza lingvistică și literară a textelor.  

• Clustering al termenilor;  

• Interpretarea textului, aplicând noțiunile 

învățate. 

• Teste  

• Comentarii scrise  

• Interogare frontală 

• Lucru în grup; proiect de creație; 

dramatizare 

Rezultatul / rezultatele învățării 

din EntreComp: 

3.1.1. Pot să îmi asum 

responsabilități individuale sau de 

grup pentru a realiza sarcini simple 

în cadrul activităților de creare a 

valorilor. 

3.1.2. Pot iniția activități simple de 

creare a valorii. 
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O activitate de antreprenoriat în baza operelor literare 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

12. Perceperea limbii române ca 

parte a culturii spirituale a 

poporului român și ca 

reprezentant al grupului de limbi 

romanice. 

12.1. Susținerea dialogurilor cu 

subiect intercultural. 

TITLU:  O ACTIVITATE DE ANTREPRENORIAT 

ÎN BAZA OPERELOR LITERARE 

 

Etapa 1: 

Elaborați un proiect antreprenorial pentru valorificarea 

elementelor cu valoare culturală din opera unor autori 

studiați sau cunoscuți prin lecturi individuale. De ex., 

proiectul unui festival de muzică pe versuri de Mihai 

Eminescu (sau George Bacovia, Grigore Vieru, poeți din 

literatura universală etc.), organizat în cadrul instituției, 

cu vânzare de bilete în scopuri caritabile sau pentru uz 

comun (de ex.: colectare de fonduri pentru o familie 

nevoiașă / pentru biblioteca școlii / pentru o excursie 

etc.); 

 

Etapa 2:  

Elaborați planul de implementare a proiectului ales. 

Stabiliți responsabilii pentru fiecare activitate. Estimați 

resursele necesare. (A se vedea fișa de lucru de mai jos.) 

 

Etapa 3: 

Implementați proiectul. Evaluați gradul de realizare al 

scopului propus. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

3. Implementare  

Unități de conținut din 

curriculum: 

Literatura – dimensiune 

culturală.  

Stilistică. Cultura comunicării.- 

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

3.2. Planificare și management 

 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele): 

• Discuții de grup. 

• Brainstorming 

• Evaluarea intervențiilor 

în discuție cu o grilă 

cunoscută. 

Lucru în grup; proiect de creație. 

•  

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni, care să 

identifice pașii necesari pentru atingerea 

scopurilor. 

3.2.3. Pot elabora un model de afaceri 

pentru ideea mea. 

3.2.4. Pot stabili care sunt pașii prioritari 

în activitatea de creare a valorii. 

3.2.5. Pot identifica diferite tipuri de date 

necesare pentru monitorizarea progresului 

unei activități de creare a valorii. 
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3.2.6. Îmi pot schimba planurile în funcție 

de necesitățile echipei  

Alte idei de utilizare a situației de integrare (adaptare pentru alte discipline, activitate extracurriculară etc.): 

 

Variante, extindere: 

În funcție de specialitățile / profesiile elevilor, se pot propune variantele respective: 

• Organizați un concurs de tablouri pentru ilustrarea poveștilor lui Ion Creangă, Petre Ispirescu, Hans Christian Andersen etc., în 

scopul donării  lor ulterioare pentru o grădiniță; 

• Proiectați și realizați din placaj diverse jucării de tip puzzle pentru copii de vârstă preșcolară (fructe, legume, plante, animale, 

obiecte din mediul înconjurător etc. 

• Elaborați o aplicație pentru învățarea de către copiii de vârstă preșcolară / vârstă școlară mică a unui minim de vocabular în limba 

engleză (a regulilor de circulație, a formulelor de politețe etc.) etc. 

 

 

FISĂ DE LUCRU 

 

Denumirea proiectului: 

Scopul proiectului:  

Planul de activitate: 

 

Ce? / 

Activitățile 

Când?  Cum? / Sarcini detaliate Responsabil Resurse umane Alte resurse 

1.      

2.      

...      
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Gestionarea incertitudinilor, ambiguităților și riscurilor 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

2.Aplicarea tehnicilor și a 

instrumentarului 

științific adecvat competențelor de 

muncă intelectuală, reclamate de 

standardele de 

conținut. 

2.1. Aplicarea tehnicilor de abordare a 

textului literar și nonliterar. 

TITLU:  GESTIONAREA 

INCERTITUDINILOR, AMBIGUITĂȚILOR ȘI 

RISCURILOR 

Etapa 1: Conform indicațiilor profesorului, pregătiți-

vă pentru o dezbatere în baza unei opere literare 

studiate privind una din temele propuse: 

- Importanța informației în reducerea 

incertitudinii; 

- Diferența dintre riscurile acceptabile și cele 

neacceptabile; 

- Care sunt cele mai eficiente modalități de 

diminuare a riscurilor etc. 

(Opere la alegere: Mara de Ioan Slavici; Ion, de Liviu 

Rebreanu; Baltagul de Mihail Sadoveanu; Moromeții 

de Marin Preda, sau alte lecturi extracurriculare.) 

Etapa 2: În cadrul dezbaterii, notați argumentele 

colegilor, care v-au părut cele mai plauzibile, cele mai 

convingătoare.  

Etapa 3: Lucru individual: În baza indicațiilor 

profesorului (operă, personaj), elaborați un scenariu 

(de depășire a situațiilor de risc, sau de dezvoltare a 

unor situații în funcție de diverși factori posibili). 

Prezentați scenariul în fața colegilor. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

3. Implementare  

Unități de conținut din curriculum: 

Cultura comunicării. Lexicul. 

Gramatica. Stilistica. 

Genurile literare și receptarea operei: 

lectură, structură, compoziție, 

interpretare  

 

Elementul/ elementele constitutive 

ale competenței antreprenoriale 

conform EntreComp: 

3.3. Gestionarea incertitudinilor, 

ambiguităților și riscurilor  

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Lectura individuală/ notele de lectură. 

Citate. SINELG;Știu/ Vreau să știu/ 

Am învățat. Interviul de grup. 

Consultații în grup. Discuția dirijată. 

Dezbateri; jocuri de rol. Elaborare de 

scenarii 

Rezultatul / rezultatele învățării 

din EntreComp: 

3.3.1. Pot discuta rolul informațiilor 

în reducerea incertitudinilor, 

ambiguităților și riscurilor. 

3.3.2. Pot face diferența dintre riscuri 

acceptabile și inacceptabile. 
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Revista literară 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

13. Cunoașterea și înțelegerea 

procesului literar românesc în 

contextul istoriei și culturii 

naționale și universale. 

13.1. Lansarea comunicărilor de 

sinteză  despre literatura română ca 

fenomen  

TITLU:  VIITORUL MEU 

Nota bene: acest proiect poate fi 

implementat pe parcursul unei perioade mai 

lungi (de ex., un semestru) sau mai aproape 

de finele anului de învățământ). 

 

Etapa 1: Aveți sarcina de a elabora o revistă 

literară, în care fiecare elev să fie autorul 

unui articol / eseu cu referire la o operă 

preferată, studiată în acest an sau lecturată în 

mod individual. 

În echipă / grupă, care reprezintă echipa 

redacțională, stabiliți conceptul revistei, 

structura și conținutul, ideea pentru design / 

aspectul grafic. Stabiliți cine și ce articol va 

scrie pentru revistă. 

Etapa 2: În mod individual, elaborați 

articolele. Apoi efectuați lectura 

compozițiilor în cadrul unor grupuri de 

feedback. Finalizați compozițiile, în baza 

recomandărilor colegilor și profesorului. 

Etapa 3: „Publicați” revista. Organizați o 

expoziție pentru popularizarea revistelor 

produse  în cadrul instituției. 

Domeniul de competență din EntreComp: 

3. Implementare  

Unități de conținut din 

curriculum: 

Literatura și comunicarea. 

Literatura – dimensiune culturală.  

Lexic. Gramatică. Stilistică. Cultura 

comunicării. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

3.4. Conlucrarea cu alte persoane  

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar 

și altele): 

Acumularea și analiza ideilor.   

Elaborarea sintezelor. 

Lucrări de portofoliu  

Proiect de grup;  

Eseuri 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

3.4.1. Pot combina diverse contribuții pentru 

crearea valorii. 

3.4.2. Îmi pot exprima pozitiv ideile mele (sau ale 

echipei mele). 

3.4.3. Pot asculta ideile altor oameni privind 

crearea valorii fără vreo prejudecată. 

3.4.4. Pot lucra cu diferite persoane și echipe. 

3.4.5. Pot contribui în mod constructiv la luarea 

deciziilor în grup. 

 

mailto:sshuleansky@ceda.md
http://www.ceda.md/


25 

CEDA, M. Eminescu,35, MD-2001 Chisinau, Republica Moldova 

Contact: Sofia Suleanschi, phone: +37322 885-426; 079404433; sshuleansky@ceda.md; www.ceda.md 

Învățăm din cărți, învățăm din viață 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

8.Explicarea faptelor de limbă 

atestate în texte de diferite stiluri 

funcționale. 

8.1. Comentarea lingvistică a 

textelor artistice și de graniță. 

TITLU:  VIITORUL MEU 

 

Etapa 1:  

Pe parcursul a două săptămâni, realizați lectura 

independentă a unui roman sau a unei povestiri din 

literatura română sau universală, sau a unei lucrări din 

categoria textelor de graniță - memorii, jurnale, scrisori. 

Ghidați-vă de recomandările profesorului la alegerea 

lucrării. Pe parcursul lecturii, faceți notițe cu privire la: 

- Experiențele reușite / nereușite ale personajelor 

principale; 

- Cauzele acestor experiențe; 

- Căile de redresare a situațiilor de problemă; 

- Modul de interacțiune al personajelor;  

- Modelele comportamentale de urmat sau modelele 

comportamentale de evitat. 

- Analizați specificul limbajului personajului. Cum îl 

caracterizează? Ce vă ajută să înțelegeți despre 

personaj? 

Etapa 2: 

În clasă, discutați, sub îndrumarea profesorului și 

folosind notițele făcute: 

- Prezentați una din experiențele reușite / nereușite ale 

unui personaj. 

- Care au fost cauzele sau factorii determinanți ai 

acestei experiențe? 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

3. Implementare  

Unități de conținut din 

curriculum: 

Lexic. Gramatică. Stilistică. 

Cultura comunicării  

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

3.5. Învățarea din experiență  

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele): 

• Analiza mostrelor de 

texte relevante;  

• Comentarea orală a 

faptelor speciale de 

limbaj;  

• Aprecierea specificului  

de limbă în textele de 

graniță. 

• Raportarea textelor la 

stilurile funcționale.  

• Lucrări argumentative.  

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

3.5.1. Pot reflecta asupra nereușitelor (ale 

mele sau ale altor persoane), le pot 

identifica cauzele și formula lecții 

învățate. 

3.5.2. Pot reflecta asupra importanței căii 

de învățare pentru ulterioarele mele 

posibilități și alegeri. 

3.5.3. Pot reflecta asupra interacțiunii cu 

alte persoane (inclusiv colegi și mentori) 

și învăța din aceasta. 

mailto:sshuleansky@ceda.md
http://www.ceda.md/


26 

CEDA, M. Eminescu,35, MD-2001 Chisinau, Republica Moldova 

Contact: Sofia Suleanschi, phone: +37322 885-426; 079404433; sshuleansky@ceda.md; www.ceda.md 

• Comentarii ale 

expresivității limbajului 

unui text artistic. 

• Lectură individuală; note 

/ jurnal de lectură; 

discuție ghidată; Interviu; 

discuție ghidată. 

- Ce căi de redresare a situației de problemă / de 

depășire a experienței nereușite a găsit / ar fi putut 

găsi personajul? 

- Cum calificați modul de interacțiune al personajului 

cu alți eroi? 

- Acțiunile personajului reprezintă un model 

comportamental de urmat sau un model 

comportamental de evitat? De ce? 

- Formulați una sau mai multe lecții de învățat în baza 

acestei lecturi și a discuțiilor. 

 

Extindere: transfer în context social 

 

Etapa 1: 

Identificați o persoană din comunitate, care gestionează o 

activitate antreprenorială / o afacere, fie ca este în 

domeniul profesional pe care l-ați ales, fie că este în orice 

alt domeniu; fie că este o afacere mare, fie că este una 

mică. Conveniți cu persoana pentru a vă acorda un 

interviu cu privire la activitatea sa antreprenorială. 

 

Etapa 2: 

Pregătiți-vă pentru interviu.  Structurați 5-7 întrebări care 

v-ar interesa: despre ideea afacerii; despre modul de 

lucru; despre provocări, dificultăți și succese; despre 

acumularea experienței; despre lecțiile învățate, în plan 

personal sau în plan profesional. 
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Promovarea imaginii școlii. Realizarea unui film în baza unui jurnal 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

  

6.2. Producerea textelor cu caracter 

funcțional și aplicativ prin utilizarea 

resurselor digitale/ media.  

 

TITLU: Promovarea imaginii școlii. 

Proiect (Realizarea unui film în baza unui 

jurnal) 

1. Țineți un jurnal, timp de două 

săptămâni, în care veți nota evenimente și 

activități semnificative din viața 

instituției. 

2. Realizați , utilizând dispozitive media, 

un film promoțional (maximum 2 minute) 

în baza jurnalului. Determinați cine va fi 

publicul-țintă și ce informații sunt mai 

valoroase pentru acest public. 

3. Prezentați filmul colegilor.  

4. Povestiți experiența de lucru asupra 

filmului. Ce ați învățat din ea. 

4. Cel mai original va fi plasat pe site-ul 

instituției pentru a promova activitățile 

școlare  

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

Unități de conținut din curriculum: 

  

Textul epic și arta cinematografică  

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1 Identificarea posibilităților 

1.2 Creativitatea 

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele adecvate): 

Produse: 

Proiect individual sau de grup „pastila de 

limbă”, Power Point/ prezi/ video/ colaje/ 

tabel conceptual /grafic, jurnal, expoziție 

foto/ turul galeriei, chat-ul, excursii, 

montarea unui  minispectacol, flyer/pliant 

informativ, film promoțional etc.  

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.1. Pot explica ce reprezintă o 

posibilitate de a crea valoare; 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi; 

 

Alte idei de utilizare a situației de integrare (adaptare pentru alte discipline, activitate extracurriculară etc.): 

Situația poate fi diversificată, prin stabilirea diferitor grupuri-țintă pentru diferiți elevi / echipe de lucru și analiza diferențelor de 

prezentare, în acest caz, a unui conținut comun. 
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Universul cărții. Masă rotundă 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

 6.1. Manifestarea experiențelor 

literare și a gustului estetic în 

diferite contexte de învățare și de 

viață  

6.2. Gestionarea textelor orale și 

scrise în produse 

media/multimedia  

TITLU: UNIVERSUL CĂRȚII 

Aveți sarcina să organizați o masă rotundă cu 

subiectul Universul Cărții,  unde veți prezenta și 

discuta cartea X. 

1. Planificați resursele necesare pentru acest 

eveniment (resurse materiale și resurse umane).  

• Stabiliți care vor fi cheltuielile pentru 

desfășurarea acestui eveniment; 

• Stabiliți pe cine planificați să invitați la 

eveniment. Realizați invitațiile; 

2. Realizați materialul promoțional pentru a 

promova cartea X; 

3. Structurați un discurs prin care: 

-Varianta A: Veți convinge elevii de importanța 

lecturii; 

-Varianta B: Veți realiza caracterizarea 

personajului principal 

-Varianta C: Veți realiza portretul unui cititor 

ideal 

-Varianta D: Veți prezenta cartea X în baza 

algoritmului propus de profesor / stabilit 

anterior. 

Notă: Pentru p. 3 se poate  realiza doar o singură 

variantă 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Valorile literare românești în 

dezvoltarea personală  

 

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2 Creativitatea 

2.3 Mobilizarea resurselor 

3.2. Planificare și gestionare 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele 

adecvate): 

Produse: 

Proiect individual/de grup, Power 

Point/ prezi/ video/ colaje/ tabel 

conceptual/ grafic, buletin de știri, 

spot publicitar video, chat-ul, 

conferință de presă/ conferință 

video, sondaj de opinie, 

chestionar etc.  

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi. 

2.3.1. Pot experimenta cu diferite 

combinații de resurse pentru a 

transforma ideile în acțiuni. 

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni care să 

identifice pașii necesari pentru atingerea 

scopurilor. 

Alte idei de utilizare a situației de integrare (adaptare pentru alte discipline, activitate extracurriculară etc.): 

Situația poate fi modificată ca situație simulată, de exemplu, în format de lansare de carte, cu modificarea sarcinilor (discursuri în rol 

de autor, critic literar, cititor; prezentarea autorului, interviu cu autorul etc.). 
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Valorificarea folclorului național 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (CLASA XI) 

 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

3.3. Analiza specificului de gen și 

specie a textului literar și de graniță;  

 

TITLU: Valorificarea folclorului național  

 

Aveți sarcina de a promova o zonă turistică din 

R. Moldova sau din România, din punct de 

vedere al bogăției tradițiilor și obiceiurilor 

folclorice. 

În echipă, alegeți zona care poate fi interesantă 

din acest punct de vedere. 

 

1. Realizați un poster/ pliant în care să 

valorificați elementele folclorice specifice 

zonei; 

2. Prezentați-l în fața colegilor; 

3. Scrieți un articol de 30 de rânduri, destinat 

publicării în presa locală, în care să transpuneți 

în text mesajele transmise prin poster / pliant și 

să-i îndemnați pe cititori să valorifice folclorul 

național, prin exemple concrete: să studieze 

tradițiile și obiceiurile populare din partea 

locului, să culeagă piese folclorice de la bătrâni, 

să studieze motivele etnice în arta populară 

tradițională, să culeagă istorii orale de la 

vârstnicii care au fost martori oculari ai unor 

evenimente istorice importante etc. Accentuați, 

de ce este importantă cunoașterea și 

valorificarea elementelor folclorice. 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

  

1. Idei și posibilități 

 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Folclorul – temelia literaturii 

naționale. Tradiție și inovație în 

continuitatea literară  

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1 Identificare posibilităților 

1.2 Creativitatea 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele adecvate): 

 

Proiectul individual/ de grup 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.1. Pot explica ce reprezintă o 

posibilitate de a crea valoare; 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi; 

1.2.2. Pot experimenta cu diferite tehnici 

de generare a soluțiilor alternative a 

problemelor utilizând resursele 

disponibile într-un mod eficient; 
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Ion, personajul controversat al romanului lui Liviu Rebreanu.  

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBAȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum  : 

2.2 Realizarea unei dezbateri pe o temă de 

interes general. 

4.1 Scrierea textelor metaliterare, reflexive, 

funcționale, imaginative, în bază  de algoritmi și 

scheme. 

6.2 Producerea textelor cu caracter funcțional și 

aplicativ prin utilizarea resurselor digitale/media.  

TITLU: ION, PERSONAJ 

CONTROVERSAT 

 

1.Imaginați-vă că sunteți in 

situația de a-l apăra sau 

condamna pe Ion pentru decizia 

lui de a se căsători cu Ana, 

pentru a  obține pământurile lui 

Vasile Baciu. Precizați trei 

argumente „pro” și trei „contra”. 

2.Elaborați un plan de acțiuni 

pentru 5 ani, care l-ar ajuta pe 

Ion să-și îndeplinească visul de a 

avea mai mult pământ. 

3. Sunteți in ipostaza unui 

regizor, realizați un trailer pentru 

un film in baza romanului „Ion” 

de Liviu Rebreanu, schimbând 

finalul romanului.  

Domeniul de competență dinEntreComp: 

1.Idei și posibilități 

2. Resurse 

3. Implementare 

 

 

 

 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Romanul realist „Ion” de Liviu Rebreanu. 

Dezbaterea argumentată a unei probleme. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1 Identificarea posibilităților 

1.3 Viziune 

2.5. Mobilizarea altor persoane 

3.2. Planificare și gestionare 

Activități de învățare / produse (recomandate 

în curriculum, în EntreComp, dar și altele 

adecvate): 

Construirea de argumente pentru susținerea unui 

punct de vedere. Exerciții de redactare a textului 

în funcție de tipul acestuia.  

Elaborarea și prezentarea planurilor de 

acțiune. Elaborare de scenarii. Jocul de rol. 

Trailer Scrierea unui scenariu. Montarea unui 

trailer. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.3. Pot explica că diferite grupuri pot avea 

diferite necesități 

1.3.2. Pot explica ce este o viziune și care este 

scopul acesteia 

2.5.3. Pot comunica soluții creative de proiectare 

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni care să 

identifice pașii necesari pentru atingerea 

scopurilor 
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Limba română e Patria noastră 

 
EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competență din 

curriculum: 

1. Exprimarea identității lingvistice și 

culturale proprii în context european și 

global, demonstrând empatie și 

deschidere pentru diversitatea 

lingvistică și culturală 

1.2. Promovarea adevărului 

Științific despre limbă, cultură și 

Identitate națională 

TITLU: LIMBA ROMÂNĂ E PATRIA 

NOASTRĂ 

 

Elaborați un interviu cu câțiva vorbitori de 

limba română ce aparțin unei comunități 

românești (localitatea natală), pentru promovarea 

adevărului științific despre limba română, cultură și 

identitate: 

• Întocmiți o listă cu 10 întrebări care să vizeze: 

- originea denumirii localității; 

- istoria apariției/ formării localității; 

- limba vorbită, accentul, dialectul 

- gradul de complexitate a limbii vorbite în trecut și 

în prezent în localitatea natală; 

- vocabularul limbii; - diferențe dintre vorbirea 

cultă și cea populară; 

- păreri, opinii privind importanța exprimării 

corecte; 

• Identificați dovezi ( ziare, articole, reviste, cărți 

istorice vechi, cărți bisericești, fotografii, tablouri, 

icoane) ce ar demonstra istoria, originea limbii 

române vorbită în localitatea natală. 

• Prezentați produsul – interviul – pe blogul sau 

vlogul personal. 

• Ce ați învățat din această experiență? 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

3. Implementare 

Unități de conținut din curriculum: 

• Statutul de vorbitor cult al limbii 

române 

• Adevărul științific despre limba 

română, cultură și identitate națională 

Elementul/elementele constitutive 

ale competenței antreprenoriale 

conform EntreComp:  

3.4. Conlucrarea cu alte persoane 

3.5. Învățarea din experiență 

Activități de învățare: 

Argumentarea situației actuale a limbii 

române ca idiom. 

Relatarea despre limba romană ca parte 

a culturii spirituale a poporului roman. 

Studiul de caz, investigația. 

Prezentarea argumentată a valorilor 

lingvistice și literare recunoscute 

social și cultural. 

Rezultatul/rezultatele învățării din 

EntreComp: 

3.4.1. Pot combina diverse contribuții 

pentru crearea valorii 

3.4.1. Îmi pot exprima pozitiv ideile 

mele (sau ale echipei mele). 

3.5.1. Pot reflecta asupra interacțiunii 

cu alte persoane (inclusiv colegi și 

mentori) și învăța din aceasta. 
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Nuvela „Moara cu noroc” de Ioan Slavici 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  L. ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

CS 4. Producerea textelor scrise de 

diferit tip și pe suporturi variate, 

manifestând comportament lingvistic 

autonom și originalitate.  

4.1. Scrierea textelor metaliterare, 

reflexive, funcționale,  imaginative  

în bază de algoritmi și scheme; 

Imaginați-vă că sunteți Ghiță din nuvela „Moara cu 

noroc” de I. Slavici. De atâta sărăcie v-ați săturat, 

nu mai vreți să munciți cu ziua pentru niște bănuți 

sau să așteptați când veți fi solicitat la vreo muncă. 

Ați auzit că Moara cu noroc se dă în arendă și ați 

decis să acționați.    

Realizați un  plan de acțiuni pentru o perioadă de 3 

ani (timp în care Ghiță presupune că va sta la 

moară), în care să obțineți profit.  

 

Pasul 1 

Stabiliți cu cine urmează să discute Ghiță despre 

planul său de afaceri?   Argumentați modalitatea de 

convingere a soacrei sale cu privire la faptul că 

afacerea este profitabilă.  

Pasul 2 

Schițați un tabel în care Ghiță își va nota toate 

tipurile de cheltuieli și venituri care îi vor aduce 

satisfacție. 

Pasul 3  

Stabiliți harta calităților morale ale personajului, 

calități de care Ghiță trebuie să dea dovadă pentru 

a-și atinge scopul, devenind un cârciumar vestit. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

3. Implementare  

 

 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Scriere reflexivă  

Textul argumentativ 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

3.2. Planificare și gestionare.  

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele 

adecvate): 

Exerciții de producere și ierarhizare a  

argumentelor in textul scris. 

Exerciţii de documentare pentru  

producerea textului scris.  

Produse:   Textul argumentativ 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni care să 

identifice pașii necesari pentru atingerea 

scopurilor. 

 

 

 

 

 

 

Alte idei de utilizare a situației de integrare (adaptare pentru alte discipline, activitate extracurriculară etc.):  

Adaptare pentru disciplina Dezvoltare personală. 
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Agenția de turism 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de 

competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

6.1. Aplicarea experiențelor 

literare în diferite circumstanțe 

ale comunicării orale și scrise;  

TITLU: AGENȚIA DE TURISM 

Imaginați-vă că sunteți un angajat al unei agenției de turism. 

Pentru a diversifica ofertele de călătorii, ați decis să realizați un 

nou traseu.  

Având la bază textul basmului cult „Povestea lui Harap Alb” de 

Ion Creangă, stabiliți un ghid turistic al călătoriei protagonistului 

basmului, evidențiind specificul geografic al zonelor, 

particularități fizice și de comportament al ființelor pe care le va 

putea întâlni un eventual călător. 

Etapa 1: 

-Recitiți basmul, observând descrierile locurilor vizitate de Harap 

Alb și personajelor cu care a interacționat eroul; 

-Consultați un ghid turistic al vreunei țări, zone, pentru a 

descoperi trăsăturile definitorii al acestui tip de text. 

Etapa 2: 

-În cadrul echipei, stabiliți și repartizați activitățile de elaborare a 

ghidului, în vederea descrierii pădurii, fântânii, Împărăției 

Împăratului Verde, Grădinii Ursului, Pădurii Cerbului, Împărăției 

Împăratului Roș, dar și a Spânului, furnicilor, albinelor, Gerilă, 

Setilă, Ochilă, Flămânzilă, Păsări-Lăți-Lungilă. 

Etapa 3: 

-Redactați textul ghidului în formatul ales de echipa dvs., punând 

accent și pe aspect grafic. 

Etapa 4: 

-Prezentați colegilor ghidul dvs, remarcând prioritățile acestei 

călătorii. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități  

3. Implementare 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Genul epic. Basmul cult. 

Particularități definitorii. 

Cronotopul. Caracterizarea 

personajelor. „Povestea lui 

Harap Alb” de Ion Creangă 

Elementul/ elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate 

3.4. Conlucrarea cu alte persoane 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele): 

Identificarea informaţiei în 

surse literare/ nonliterare.  

Procesarea informaţiei.  

Producerea textelor de diferit 

tip pe varii suporturi.  

Prezentarea argumentată a 

produselor elaborate.  

 

Rezultatul / rezultatele învățării 

din EntreComp: 

1.2.2. Pot experimenta cu 

abilitățile și competențele de care 

dispun în situații noi.  

3.4.4. Pot lucra cu diferite 

persoane și echipe. 

3.4.5. Pot contribui în mod 

constructiv la luarea deciziilor în 

grup. 

Alte idei de utilizare a situației de integrare (adaptare pentru alte discipline, activitate extracurriculară etc.):  

Adaptare pentru disciplina „Geografie”. 
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„Pădurea spânzuraților" de Liviu Rebreanu – un roman al vieții 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare 

Situație autentică+situație simulatăă 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

3. Lectura și interpretarea 

textelor literare și de graniță, 

demonstrând gândire critică și 

atașament față de valorile 

naționale și general-umane. 

3.1. Aplicarea diverselor 

strategii de lectură, 

4. Producerea textelor scrise de 

diferit tip și pe suporturi variate, 

manifestând comportament 

lingvistic autonom și 

originalitate, 

4.2. Respectarea rigorilor grafice 

la elaborarea textelor scrise. 

TITLU: „PĂDUREA SĂÂNZURAȚILOR” DE 

LIVIU REBREANU – UN ROMAN AL VIEȚII 

 

Etapa I.  Individual, selectați din romanul ,,Pădurea 

spânzuraților" de Liviu Rebreanu indicatorii de spațiu și 

timp pe care îi parcurge personajul principal Apostol 

Bologa. 

 

Etapa II. În perechi, identificați din textul anterior 

nominalizat personajele pe care le întîlnește Apostol 

Bologa în calea sa. 

 

Etapa III.  În grupuri a câte 4 elevi, reprezentați grafic 

traseul pe care îl parcurge Apostol Bologa, personajul 

central al textului ,,Pădurea Spânzuraților" de Liviu 

Rebreanu. 

 

Etapa IV. Activitate individuală. Imaginează-ți că ești 

angajat în calitate de bucătar, la restaurantul „Vis" și 

propria candidatură este înaintată pentru concursul „Cel 

mai bun bucătar din Republica Moldova”. Pentru a te 

înscrie la concurs, trebuie să reprezinți  grafic  traseul 

personal al vieții până în prezent și cel de perspectivă (5 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

- Stilistică, 

- Lexicul, 

- Gramatica, 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate 

1.3. Viziune 
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Activități de învățare / 

produse (recomandate în  

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

- Lucrul individual, 

- Grafic traseu, 

- Proiect de viziune, 

ani) cu referire la propria carieră, (având modelul 

parcursului inițiatic al lui Apostol Bologa, din romanul 

„Pădurea spânzuraților” de Liviu Rebreanu). Comentați 

traseul. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi. 

1.3.1. Pot elabora (independent sau 

împreună cu alte persoane) o viziune 

inspirată a viitorului meu, care implică și 

alte persoane. 

1.3.2. Pot explica ce este o viziune și 

scopul acesteia. 

 

Alte idei de utilizare a situației de integrare (adaptare pentru alte discipline, activitate extracurriculară etc.): 

Adaptare pentru disciplinele „Dezvoltarea personală”, „Bazele antreprenoriatului”, „Informatica” 
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Ce poate spune un logo  

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prevederile 

curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare:  

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de 

competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe 

din curriculum: 

3. Integrarea lexicului  

terminologic necesar 

studierii disciplinelor 

școlare din toate ariile 

curriculare în 

vocabularul activ. 

3.1.Utilizarea adecvată a 

terminologiei în 

demersul analitic, în 

limita standardelor de 

conținut 

TITLU: CE POATE SPUNE UN LOGO 

 

Etapa 1: 

Urmând instrucțiunile profesorului, fiți atenți la ecran și spuneți dacă 

cunoașteți ce reprezintă imaginile: 

 

 

             

            
  

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

3. Implementare 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

-Lexicul 

-Gramatica 

-Stilistica. 

Elementul/ elementele 

constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate 

3.4. Conlucrarea cu alte persoane 

 

Activități de învățare / 

produse (recomandate 

în curriculum, dar și 

altele): 

-Consultarea 

dicționarelor 

-Explicarea termenilor 

Rezultatul / rezultatele învățării 

din EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile 

și competențele de care dispun în 

situații noi. 

3.4.3. Pot asculta ideile altor 

oameni privind crearea valorii, fără 

vreo prejudecată. 
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-Texte / Comentarii 

scrise în parametri 

indicați (cu utilizarea 

adecvată a termenilor) 

-Frontal 

-Lucru în grup;   

-Activitate individuală;  

 
                                              
 

Etapa 2: 

În mod individual, elaborați un proiect de logo original care să 

reprezinte meseria/specialitatea pe care o îmbrățișați (competențe 

posedate, abilități pictură, IT, digitale), utilizând adecvat terminologia 

specifică. Logo urmează să fie însoțit la prezentare de un mesaj/slogan 

convingător, astfel încât eu să-mi doresc să îmbrățișez 

meseria/specialitatea aleasă de către voi, iar colegii voștri să fie mândri 

de faptul că au ales această meserie/specialitate. 

 

Etapa 3:  

Prezentați proiectul de logo colegilor ( format digital, puzzle, PPT) 

însoțit de slogan, mesaj convingător. 

În baza feedback-ului colegilor, definitivați logoul și prezentați forma lui 

finală. 

 

 

Alte idei de utilizare a situației de integrare (adaptare pentru alte discipline, activitate extracurriculară etc.): 

• Poate fi adaptată pentru disciplinele: „Dezvoltare personală”; La disciplinele de specialitate ( în cadrul concursurilor între 

meserii/instituții). 

• Cele mai originale idei pot fi utilizate în perioada orientării profesionale, în calitate de material promoțional. 

• În cadrul orelor de „Bazele antreprenoriatului”. 

• În cadrul orei de informatică ( PPT, PUZZLE), logo digitalizat. 
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