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III. Elaborarea situațiilor de integrare. Exemple 

 

3.2. Exemple de situații de integrare la limbi străine  
 

Sărbătorim în stil francez 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Identificarea produselor culturale 

specifice țării limbii-țintă, cum ar fi: 

haine, bucate, bani, meșteșuguri 

populare, instrumente muzicale etc. 

 

TITLU: SĂRBĂTORIM ÎN STIL FRANCEZ 

 

Joc de rol  

 

Elevul A : Imaginați-vă că se apropie ziua 

dumneavoastră de naștere și ați dori să o 

sărbătoriți cu prietenii într-un mod mai original, 

în incinta unui restaurant foarte renumit din 

Chișinău. cu bucătărie franțuzească. 

Administratorul restaurantului este chiar francez, 

stabilit nu demult în Republica Moldova. Astfel, 

în rolul de client, veți merge la restaurant pentru 

a vă întâlni cu administratorul și pentru a vă 

informa care este meniul pe care vi-l propune, ce 

vă convine, dar și ce doriți să schimbați, care 

sunt condițiile / costurile. Veți stabili ziua, ora, 

câte persoane vor participa la sărbătoare. Unii 

prieteni sunt vegetarieni.  

 

Elevul B : Imaginați-vă că sunteți 

administratorul unui  restaurant foarte renumit 

din Chișinău. cu bucătărie franțuzească. Sunteți 

chiar francez, stabilit nu demult în Republica 

Moldova și trebuie să prezentați foarte bine 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

 

 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Texte, filme, imagini 

Înregistrări video, emisiuni TV, texte 

informative 

Tema studiată : Gastronomia franceză – 

restaurante și tradiții culinare. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate 

 

 

 

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Comentarii 

Prezentarea informației și descrierea 

produselor 

Prezentări în fața clasei cu durata de 1-2 

minute 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi. 
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Rezumarea trăsăturilor culturale 

specifice 

Generarea de idei 

Lucru în echipă/grup  

Jocuri de rol 

 

restaurantul, inclusiv să faceți o prezentare 

detaliată prin imagini a bucatelor tradiționale 

franțuzești cele mai gustoase și să le propuneți 

pentru degustare. Ascultați cu atenție doleanțele 

clientului care vrea să-și sărbătorească ziua de 

naștere cu prietenii. Aflați doleanțele și faceți o 

ofertă cât mai bună.  Clientul va avea și câțiva 

prieteni vegetarieni. 

 

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

Adaptare la orice limbă străină predată. 
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Învățăm de la creatorii francezi de modă 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Identificarea produselor culturale 

specifice țării limbii-țintă, cum ar fi: 

haine, bucate, bani, meșteșuguri 

populare, instrumente muzicale etc. 

TITLU: ÎNVĂȚĂM DE LA CREATORII 

FRANCEZI DE MODĂ 

Elevii vor avea drept sarcină crearea unei ținute 

vestimentare pentru femei, studiind creațiile 

designerilor francezi renumiți. 

Grupul 1 – Rochii în stilul Coco Chanel 

Grupul 2 – Costume în stilul Coco Chanel 

Grupul 3 – Rochii în stilul Pierre Cardin 

Grupul 3 – Costume în stilul Pierre Cardin 

În funcție de numărul elevilor, se pot crea mai 

multe grupuri (câte trei elevi per grup). 

Etapa 1: Fiecare grup va studia elementele de 

stil ale designerului respectiv pentru hainele 

pentru femei, accesând materiale disponibile on-

line și în revistele de specialitate. 

Etapa 2: Fiecare grup va lucra asupra unei schițe 

de vestimentație în stilul studiat, dar cu elemente 

de creație proprie. Se vor elabora schițele pentru 

piesele vestimentare, însoțite de accesorii 

potrivite. 

Etapa 3: Se va organiza o expoziție a lucrărilor 

elaborate, cu prezentarea în limba franceză a 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

3. Implementare 

 

 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Texte, filme, imagini 

Înregistrări video, emisiuni TV, texte 

informative 

Tema studiată : Vestimentație și 

accesorii 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate 

3.4. Colaborarea cu alte persoane 

 

 

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Comentarii 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 
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Prezentarea informației și descrierea 

produselor 

Prezentări în fața clasei cu durata de 1-2 

minute 

Rezumarea trăsăturilor culturale 

specifice 

Generarea de idei 

Lucru în echipă/grup 

Proiect de creație 

schițelor. Fiecare grup își va prezenta creația a) 

din punct de vedere tehnic, de specialitate 

(elementele constitutive, stofa, culoarea, etc.), b) 

din punct de vedere artistic (elementele 

caracteristice designerului francez respectiv, 

originalitatea, elementele speciale proprii) și c) 

va aduce argumente pentru a-i convinge pe 

ceilalți că anume lucrarea lor este cea mai bună 

și anume acesta merită să fie produsă, fiindcă va 

fi cumpărată cel mai bine de cliente. În 

prezentare trebuie să fie implicat fiecare elev din 

grup. Se va stabili o modalitate de selectare a 

celor mai bune lucrări (de exemplu, profesoara și 

fiecare dintre elevi au dreptul să voteze pentru 

maxim două lucrări, sau altă modalitate 

potrivită). Lucrările care au acumulat cel mai 

mare punctaj vor fi declarate câștigătoare. 

Etapa 4: În rezultat, ținuta creată de grupul 

câștigător va fi realizată la lecțiile de practică în 

atelier cu ajutorul maiștrilor-instructori și va fi 

plasată în cadrul expozițiilor de creație din 

instituție. 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi. 

3.4.2.Îmi pot exprima pozitiv ideile mele 

(sau ale echipei mele). 

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 la orice limbă străină predată, cu ajustare pentru specialitatea / meseria / profesia aleasă. 
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Suntem cei mai ospitalieri 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Participarea la interacțiuni verbale in 

contexte cotidiene 

TITLU: SUNTEM CEI MAI OSPITALIERI 

Lucru in grup ( elevii sunt împărțiți in echipe a 

câte 3-4 elevi):. 

Imaginați-vă că  la voi in instituție luna viitoare 

va sosi un grup de studenți din Marea Britanie 

pentru o vizită de 2 zile. 

Aveți sarcina să alcătuiți o agendă de lucru a 

vizitei, unde să indicați activitățile pe care le 

propuneți  in cadrul acestei vizite pentru a-i 

familiariza pe oaspeți cu cele mai interesante 

obiceiuri și tradiții ale țării noastre. Agenda 

trebuie să conțină cel puțin 6 activități. 

Fiecare grup trebuie sa facă o prezentare a 

agendei și să argumenteze propunerile făcute. 

Elevii pot vota pentru cea mai interesantă 

agendă. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse 

Unități de conținut din curriculum: 

Conversații cotidiene 

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

2.5. Mobilizarea altor persoane 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Exerciții de formulare de întrebări și 

răspunsuri 

Discuții dirijate (interviu ghidat, lucru 

in grup)  

Elaborarea unei agende / program 

Analiză de necesități 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.3. Pot explica că diferite grupuri pot 

avea diferite necesități 

2.5.2. Pot convinge alte persoane prin 

prezentarea dovezilor pentru argumentele 

mele. 

 

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

Adaptare la orice limbă străină predată.  
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Generation Gap 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Participarea la interacțiuni verbale in 

contexte cotidiene 

TITLU: GENERATION GAP 

Etapa 1: 

Elaborați un chestionar de analiză a opiniei 

privind problemele (neînțelegerile) care apar 

între persoanele tinere, de vârsta dumneavoastră, 

și persoanele mai în vârstă, din punctul de vedere 

al conflictului dintre generații (Generation Gap). 

Etapa 2: 

Pe parcursul a două săptămâni, administrați 

chestionarul pentru cel puțin 30 de elevi / tineri 

și tot atâția vârstnici. 

Etapa 3: 

Efectuați analiza chestionarului. Determinați cele 

mai frecvente probleme / neînțelegeri care apar 

între tineri și persoanele mai în vârstă.  În urma 

analizei chestionarului, elaborați un șir de soluții 

care ar putea fi aplicate pentru rezolvarea 

problemelor. Prezentați rezultatele analizei și 

soluțiile identificate celorlalți colegi. 

Etapa 4: 

Alegeți una dintre soluții care poate fi aplicată de 

către dumneavoastră personal, pentru a 

îmbunătăți comunicarea pe care o aveți cu 

persoanele mai în vârstă (părinții, rudele, 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

3. Implementare 

Unități de conținut din curriculum: 

Conversații cotidiene 

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

3.5. Învățarea din experiență 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Exerciții de formulare de întrebări și 

răspunsuri. 

Discuții dirijate. 

(interviu ghidat, lucru in grup) 

Proiect de grup.  

Chestionar; analiza și sinteza 

chestionarului; 

Elaborarea și prezentarea de soluții 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a problemelor. 

3.5.3. Pot reflecta asupra interacțiunii cu 

alte persoane (inclusiv colegii și mentorii) 

și învăța din aceasta. 
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profesorii etc.). Încercați să o aplicați și faceți note 

cu privire la rezultate într-un jurnal personal.  

Etapa 5: Discutați cu colegii: Ce ați învățat din 

această experiență? 

 

 

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

Adaptare la orice limbă străină predată. 
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Glasul sufletului sudic. Joc de rol 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ 

Prevederile 

curriculumului disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Participarea la interacțiuni 

verbale in contexte 

cotidiene 

TITLU: GLASUL SUFLETULUI SUDIC 

Joc de rol 

Elevii vor primi următoarele instrucțiuni: 

Elevul A: Imaginați-vă că sunteți un voluntar venit din SUA și doriți să 

activați un an ca profesor de limbă engleză într-un liceu din orașul 

Comrat. Înainte de a veni în Republica Moldova v-ați informat cum este 

poporul moldovean și care sunt preferințele, dar când ați ajuns în UTA 

Găgăuzia ați aflat că nu știți prea multe despre această țară. Doriți să 

aflați mai multe despre etniile din Moldova. Solicitați ajutorul unui 

coleg (profesor de muzică) pentru a afla mai multe despre oamenii care 

locuiesc în stepa Bugeacului.  

Elevul B: Imaginați-vă că sunteți profesor de muzică din liceul unde  

aveți ca coleg un voluntar din SUA. Dânsul nu cunoaște nimic despre 

etniile conlocuitoare din Moldova. Puneți întrebări pentru a afla ce 

preferințe muzicale are. Dați exemple de piese muzicale, interpreți, 

personalități (creatori de artă) care l-ar ajuta să exploreze sufletul sudic.  

Nota bene! În dependență de specialitate, se poate schimba disciplina 

profesorului. De exemplu pentru ”Turism” va fi un profesor de istorie și 

va urma schițarea unui traseu de ecoturism. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Conversații cotidiene 

 

Elementul/ elementele constitutive 

ale competenței antreprenoriale 

conform EntreComp: 

1.2. Creativitate 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele): 

Proiecte de creație 

(științifică, manuală, 

artistică (muzică, teatru, 

dans, pictură, film etc.), 

individuale și de grup 

Joc de rol 

Rezultatul / rezultatele învățării 

din EntreComp: 

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.): 

Adaptare la orice limbă străină predată. 
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Glasul sufletului sudic. Proiecte de creație 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ 

Prevederile 

curriculumului disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

Participarea la interacțiuni 

verbale in contexte 

cotidiene 

TITLU: GLASUL SUFLETULUI SUDIC 

Proiecte de creație. 

Elevii vor fi împărțiți în două echipe și vor primi următoarele indicații: 

Etapa 1 

Echipa 1. Vorbiți despre trei reprezentați ai etniei găgăuze care au 

contribuit la dezvoltarea culturală al acestui popor. 

Echipa 2. Vorbiți despre trei reprezentați ai etniei bulgare (de origine 

basarabeană) care au activat sau activează în domeniul muzicii sau 

literaturii. 

Etapa 2 

Pe parcursul săptămânii, fiecare echipă pregătește trei piese muzicale 

din creația poeților, compozitorilor sau interpreților găgăuzi/bulgari și 

câte o prezentare Power Point cu câte trei informații esențiale din 

activitatea personalităților alese. Pentru a realiza sarcina cercetați 

sursele disponibile on-line, portaluri informaționale și alte surse 

Internet.  

Etapa 3  

Prezentați creativ realizarea sarcinilor.  

Analizați activitatea:  

- Ce nou ați aflat despre personalitățile pe care le cunoașteți? 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Conversații cotidiene 

 

Elementul/ elementele constitutive 

ale competenței antreprenoriale 

conform EntreComp: 

1.2. Creativitate 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele): 

Proiecte de creație 

(științifică, manuală, 

artistică (muzică, teatru, 

dans, pictură, film etc.), 

individuale și de grup 

Joc de rol 

Rezultatul / rezultatele învățării 

din EntreComp: 

Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în 

situații noi. 
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- Care din personalitățile prezentate v-a trezit interes în plan 

profesional? 

- Cu cine ați dori să faceți un duet? 

- Pentru cine ați dori să scrieți muzică/ versuri? 

 

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

Adaptare la orice limbă străină predată. Adaptare pentru limba și literatura maternă. 
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O campanie pentru o alimentație 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: 

Competența comunicativă şi 

pragmatică: Producerea mesajelor 

orale şi interacțiunea 

Sub. Întreținerea unui dialog la o 

temă cotidiană 

Competența comunicativă şi 

pragmatică: Producerea mesajelor 

scrise şi interacțiunea 

Sub. Traducerea bilingvă a unor 

texte scurte din domenii de interes 

utilizând dicționarul. 

TITLU: PROIECT DE GRUP 

O CAMPANIE PENTRU O ALIMENTAȚIE CORECTĂ 

Imaginați-vă că sunteți membrii unei asociații obștești care 

promovează o alimentație corectă și echilibrată. 

Aveți  sarcina să elaborați o campanie de promovare a 

acestui tip de alimentație în instituția voastră. 

Etapa 1: Pregătirea campaniei 

• Documentați-vă și stabiliți elementele și prevederile 

modului de alimentație pe care vreți să-l promovați. 

• Determinați grupul / grupurile-țintă cărora urmează 

să vă adresați 

• Determinați argumentele principale în favoarea 

opiniei voastre. 

• Stabiliți instrumentele principale ale campaniei (de 

exemplu, pliant informativ, dezbatere publică, 

prezentări publice etc) 

• Proiectați campania (ce și când veți face, cine și cum 

va fi implicat, de ce resurse financiare aveți nevoie) 

Etapa 2: Implementați campania conform planului. 

Etapa 3. Evaluați campania prin chestionarea grupurilor-

țintă. Ce efect a avut campania asupra lor? 

  

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

 

 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Alimentația 

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.5. Gândirea etică și durabilă 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar 

și altele): 

Elaborarea unui plan de idei 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.5.3. Pot identifica impactul pe care 

valorificarea posibilităților îl va avea 
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Formularea de argumente 

Prezentări scrise 

Chestionare 

Proiect de grup 

asupra mea și asupra echipei mele, asupra 

grupului-țintă și asupra comunității din 

vecinătate. 

 

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

Adaptare pentru orice limbă străină predată, alte discipline (Dezvoltare personală, Biologie, Limba și literatura română ș.a. 
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Un cadou pentru cei mai triști ca noi 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  LIMBA FRANCEZĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

4.1Redaction d′une affiche ou 

d′un tract publicitaire d′un  

article de presse.  

Reperage des mots-cles des 

articulateurs dans les textes 

publicitaires.  

Emploi de l′article contracte. 

TITLU: INIȚIEREA UNEI ACTIVITĂȚI DE 

CARITATE ”UN CADOU PENTRU CEI MAI TRIȘTI 

CA NOI” 

În s. Sărata-Galbenă este un azil de bătrâni. Aveți sarcina de a 

iniția o activitate de caritate pentru a le oferi un ajutor. 

În echipă, discutați și planificați, ce acțiuni trebuie să 

întreprindeți pentru a realiza pe etape activitatea. Etapele pot 

fi cele de mai jos, dar și altele: 

-Crearea unui grup de inițiativă; 

-Cercetarea necesităților persoanelor în etate de la instituția 

respectivă; 

-Elaborarea unei liste de lucruri necesare / cumpărături / 

lucruri de făcut, în funcție de necesitățile identificate; 

-Elaborarea unui plan de colectare a resurselor necesare și de 

implicare a cât mai multor persoane; 

-Etc., etc., până la realizarea de facto a acțiunii. 

După realizarea acțiunii, scrieți un articol despre aceasta, 

pentru ziarul din instituție sau pentru presa locală.   

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse 

 

 

 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Unitatea 2. ”Style de vie” 

Actions humanitaires et de 

solidarite 

Elementul/ elementele constitutive 

ale competenței antreprenoriale 

conform EntreComp: 

2.5.Mobilizarea altor persoane 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, dar și altele): 

Redactarea/elaborarea unui afiș 

publicitar/articol de presă 

Inițierea unei activități de 

caritate 

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.  

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

Adaptare pentru disciplina „Dezvoltare personală”.  
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Cărți utile 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  LIMBA ENGLEZĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

2.8. Inițierea unei conversații, 

adaptând structurile lingvistice 

specifice comunicării spontane 

și autentice la diverse contexte 

sociale 

-A argumenta preferințe 

-A iniția, a continua, a încheia un 

schimb verbal 

TITLU: CĂRȚI UTILE 

 

Elevul/a A: Imaginați-vă că sunteți în vacanță, în 

Londra. La întoarcere, doriți să mergeți în vizită 

la niște prieteni de familie, pe care nu i-ați văzut 

demult. În această familie sunt doi copii 

îndrăgostiți de limba engleză: Elena, elevă la 

gimnaziu în clasa a 8-a și pasionată de istorie, și 

Dumitru, elev în anul I la Centrul de Excelență în 

Construcții, specialitatea „Design interior”. Doriți 

să le luați în dar câte o carte de referință care să le 

placă, de tip enciclopedic. Mergeți la librărie.  

Trebuie să vă asigurați că veți face niște cadouri 

utile. Solicitați ajutorul librarului / librarei. 

Răspundeți la întrebările lui / ei. 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

 

 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Cumpărături şi publicitate. 

Profesii. Vocații, aptitudini și domenii 

profesionale.  

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 
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Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Identificarea   

Dialoguri spontane. 

Jocuri de rol 

 

Elevul/a B: Imaginați-vă că sunteți vânzător într-

o librărie din Londra. Un cumpărător vi se 

adresează după ajutor, explicându-vă de ce fel de 

cărți are nevoie pentru cadou, în domeniile 

„Istorie” și „Design interior”. Puneți întrebări 

pentru a afla mai multe despre destinatarii 

cadourilor. Dați exemple de titluri de cărți care ar 

putea fi oferite, fie cunoscute, fie inventate. 

Argumentați utilitatea lor pentru destinatarii 

respectivi. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.3. Pot explica că diferite grupuri pot 

avea diferite necesități”. 

 

 

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

Adaptare la orice limbă străină predată; adaptare la alte teme de discuție. 
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Fitness-ul și tu 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZA 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

1.2 Componenta lexicală și 

semantică 

1.6. Folosirea cu suficientă 

corectitudine a structurilor 

gramaticale frecvent utilizate în 

situații previzibile 

3.6 Prezentarea punctelor 

principale ale unei idei 

/probleme de interes personal 

Etapa 1. Clarificarea conceptelor 

Documentați-vă și clarificați ce înseamnă conceptul de 

„fitness”. Apoi, in grup mare, discutați care sunt 

domeniile in care se utilizează conceptul de „Fitness”. 

 

Etapa 2. Lucru în grup. Scenariu 

Imaginați-vă că faceți parte din echipa de realizatori ai 

unei emisiuni televizate cu genericul „Fitness-ul și tu”, 

în care trebuie să abordați diverse aspecte (sănătate, 

sport, mișcare, alimentație, „fitness pentru minte”, etc.), 

inclusive să oferiți sfaturi utile telespectatorilor. 

Elaborați scenariul unei asemenea emisiuni. Prezentați 

scenariul colegilor din celelalte grupuri. Fiți pregătiți 

pentru a răspunde la întrebările colegilor. 

 

Etapa 3. Dramatizare 

Alegeți prin vot scenariul cel mai interesant. Împreună, 

improvizați un joc de rol – prezentați emisiunea în baza 

acestui scenariu.  

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Mediul personal 

Mediul social și informațional 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

Brainstorming. Consultarea 

dicționarului. Joc de rol. Lucru 

în grup. Scenariu. Dramatizare. 

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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Orașul de ieri și de azi 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din  

curriculum: 

-Aplicarea structurilor 

fonologice specifice limbii 

străine; 

-Explorarea repertoriului socio-

cultural; 

-Participarea la conversații  

TITLU: ORAȘUL DE IERI ȘI DE AZI 

 

 

Imaginați-vă că sunteți un ghid experimentat din 

capitala franceză. Individual, urmând instrucțiunile 

profesorului, elaborați o prezentare cu tema: ”Parisul de 

ieri și de azi”. Axați prezentarea pe un cartier concret 

din Paris. Selectați locurile și monumentele care ar 

prezenta un interes deosebit pentru public.  

 

Prezentarea trebuie să o faceți în fața unui grup de 

reprezentanți ai agențiilor de turism, care ar putea să 

comande această excursie pentru clienții lor. Prezentați 

produsul în cel mai convingător mod. Fiți pregătiți să 

răspundeți la eventuale întrebări cu privire la informația 

propusă. 

 

Elevii-„reprezentanți ai agențiilor de turism” pot vota 

pentru cea mai interesantă propunere. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1.Idei și posibilități 

2.Resurse 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Paris au fil des temps 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2. Creativitate 

2.5. Mobilizarea altor persoane  

 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

-Jocurile de rol; 

-Proiecte de creație individuale;  

-Prezentare; 

-Discuție 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și 

competențele de care dispun în situații 

noi. 

2.5.2. Pot convinge alte persoane prin 

prezentarea dovezilor pentru argumentele 

mele. 

 

 

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

Adaptare pentru alte limbi străine predate; adaptare pentru disciplina „Istorie”, „Geografie”, „Bazele antreprenoriatului”. 
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Compania de recrutare 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: LIMBA STRĂINĂ CU APLICARE ÎN DOMENIUL DE 

SPECIALITATE 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare 

 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din: 

Exprimarea într-o limbă străină 

pentru integrarea în câmpul muncii; 

Crearea documentelor în domeniul 

comunicativ şi informațional, 

aplicând normele de utilizare a 

limbii străine literare. 

TITLU:  COMPANIA DE RECRUTARE 

Imaginați-vă că sunteți un specialist în resurse 

umane, angajat la o companie de recrutare.  Vi 

s-a dat sarcina să elaborați un ghid informativ 

referitor la pregătirea potențialilor angajați 

pentru interviurile cu potențialii angajatori. 

Elaborați cuprinsul unui asemenea ghid 

(capitole, paragrafe). Expuneți succint ce va 

conține fiecare element de structură. 

 

Prezentați proiectul de ghid colegilor. 

Argumentați structura propusă. Încorporați 

feedback-ul colegilor. 

Domeniul de competență din EntreComp: 

1. Idei şi posibilități. 

3. Implementare. 

 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Redactarea textului funcțional. 

Pregătirea pentru interviu cu 

angajatorul. 

Sfaturi importante pentru un 

interviu de succes. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.2 Creativitate. 

3.4. Conlucrarea cu alte persoane. 

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar şi altele 

adecvate): 

Scrierea unui CV; 

Scrierea scrisorii de intenție; 

Elaborarea setului de reguli pentru 

pregătirea pentru un interviu. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile şi 

competențele de care dispun în situații noi. 

3.4.1. Pot combina diverse contribuții pentru 

crearea valorii. 

 

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

Adaptare pentru disciplina „Dezvoltare personală”. 
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Adoptarea comportamentului ecologic în societate – ce putem face? 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE AUTENTICĂ LA DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

3.6. Explicarea punctelor principale 

ale unei idei/probleme în contexte 

cotidiene. 

 

TITLU: ADOPTAREA 

COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC ÎN 

SOCIETATE – CE PUTEM FACE? 

Imaginați-vă că faceți parte dintr-un ONG ce are 

sarcina de a elabora un ghid pentru a asigura 

îmbunătățirea situației ecologice din localitatea 

dumneavoastră.  

Etapa 1 

Identificați cel puțin 5 probleme de mediu cu 

care se confruntă comunitatea locală. 

Etapa 2 

Discutați și propuneți  o serie de măsuri de 

protecție a mediului înconjurător pentru 

soluționarea și prevenirea problemelor 

identificate. 

Etapa 3  

Ce comportament veți adopta pentru a contribui 

la menținerea echilibrului ecologic în localitate? 

Oferiți cel puțin 3 exemple pentru fiecare situație 

propusă: 

- La birou; 

- În spațiul public; 

- În viața de zi cu zi. 

Etapa 4 

În baza celor discutate mai sus, elaborați Ghidul 

cetățeanului eco-responsabil.  

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

 

1. Idei și Posibilități 

 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Eco-cetățeanul activ. 

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

 

1.5 Gândirea etică și durabilă 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Lucru în grup 

Brainstorming 

Produsul final: 

Ghidul cetățeanului eco-responsabil 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

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 

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

Adaptare pentru disciplina „Dezvoltare personală”. 
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