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Descriptori de tipul POT SĂ corespunzători nivelurilor de excelenţă în limba engleză pentru nivelul pre-grădiniţă 

Pentru fiecare nivel indicat de excelenţă în limba engleză, persoanele care învaţă limba engleză pot, dacă sunt ajutate:

Nivel 1
Iniţiere

Nivel 2
Începător

Nivel 3
Intermediar

Nivel 4
Avansat

Nivel 5
Autonom
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 Să arate imaginile, cuvintele, 
expresiile indicate

 Să urmeze indicaţiile verbale 
ce presupun o singură acţiune 

 Să recunoască corespondenţa 
dintre afirmaţiile verbale 
făcute şi diverse obiecte, 
imagini sau ilustraţii 

 Să sorteze imagini şi 
obiecte pe baza
instrucţiunilor verbale 
primite

 Să urmeze indicaţiile 
verbale ce presupun două 
acţiuni 

 Să recunoască 
corespondenţa dintre 
descrierile verbale făcute şi 
diverse obiecte sau ilustraţii 

 Să localizeze, să selecteze şi 
să pună în ordine informaţiile 
primite pe baza unor
descrieri verbale

 Să urmeze indicaţiile verbale 
ce presupun mai multe
acţiuni 

 Să clasifice sau să pună în 
ordine informaţiile verbale 
primite cu ajutorul imaginilor
şi obiectelor 

 Să compare/ să diferenţieze 
prin contrast diverse funcţii 
şi relaţii pe baza unor 
informaţii verbale 

 Să analizeze şi să aplice 
informaţiile verbale primite 

 Să identifice cauzele şi 
efectele pe baza unui discurs
oral

 Să tragă concluzii pe baza 
informaţiilor verbale 
primite

 Să construiască modele 
pe baza unui discurs oral

 Să facă conexiuni pe baza 
unui discurs oral
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 Să numească obiecte, 
persoane, imagini

 Să răspundă la întrebări 
deschise (de tipul Cine?, Ce?,
Când?, Unde?, Care dintre?)

 Să pună întrebări deschise 
 Să descrie imagini, 

evenimente, obiecte,
persoane

 Să reformuleze informaţiile 
prezentate

 Să formuleze ipoteze şi să 
facă pronosticuri 

 Să descrie procese şi 
proceduri

 Să nareze cu cuvintele 
proprii povestiri sau
evenimente

 Să poarte o discuţie pe baza 
unei povestiri, a unui aspect
sau concept

 Să ţină un discurs, să 
elaboreze un raport verbal

 Să ofere soluţii creative cu 
privire la diverse aspecte,
probleme

 Să ia parte la o dezbatere 
 Să explice fenomene, să 

dea exemple şi să îşi 
justifice răspunsurile 

 Să exprime şi să 
argumenteze un punct de
vedere

C
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 Să recunoască corespondenţa 
dintre pictograme sau
simboluri şi cuvinte, expresii 
sau materiale tipărite 
referitoare la mediu

 Să identifice concepte 
referitoare la caracteristici ale
textelor şi materialelor 
tipărite 

 Să localizeze şi să clasifice 
informaţiile primite 

 Să identifice informaţiile şi 
mesajele explicite primite

 Să selecteze modelele 
lingvistice asociate cu
informaţiile primite 

 Să pună în ordine imagini, 
evenimente, procese

 Să identifice ideile principale 
 Să folosească indiciile 

contextuale pentru a stabili
sensul cuvintelor

 Să interpreteze informaţiile 
sau datele primite

 Să găsească detalii care 
sprijină ideile principale 

 Să identifice familii de 
cuvinte şi figuri de stil 

 Să facă cercetări pentru a 
colecta informaţii din mai 
multe surse

 Să tragă concluzii pe baza 
unor texte explicite sau
implicite

S
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 Să eticheteze obiecte, 
imagini, diagrame

 Să deseneze pe baza unui 
indiciu

 Să elaboreze pictograme, 
simboluri, cuvine, expresii
pentru a transmite un mesaj

 Să întocmească o listă 
 Să elaboreze desene, 

expresii, propoziţii scurte, 
note

 Să ofere informaţiile 
solicitate pe baza unor
indicaţii verbale sau scrise 

 Să elaboreze explicaţii sau 
naraţiuni simple  

 Să compare / să diferenţieze 
prin contrast informaţiile 
primite

 Să descrie evenimente, 
persoane, procese şi 
proceduri

 Să facă rezumatul 
informaţiilor obţinute pe 
baza unor grafice sau note

 Să corecteze şi să verifice 
texte scrise

 Să elaboreze idei originale 
sau răspunsuri detaliate 

 Să aplice informaţiile 
obţinute în contexte noi 

 Să reacţioneze la multiple 
discursuri şi genuri de 
text

 Să elaboreze multiple 
forme/ genuri de texte
scrise

Atunci când folosiţi aceste informaţii trebuie să luaţi în considerare diversitatea nivelurilor de dezvoltare cognitivă a subiecţilor ca urmare a vârstei, duratei 
perioadei de studiu, varietăţii experienţelor educaţionale ale acestora şi dizabilităţilor de învăţare diagnosticate (dacă este cazul). 


