CENTRUL NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

Evaluarea la disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
în cadrul examenului de bacalaureat – 2012
Proba A
Introducere
În conformitate cu prevederile Art. 2 din OMECTS nr. 5218/29.08.2011, examenul de
bacalaureat – 2012 se desfăşoară pe baza prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare
a examenului de bacalaureat – 2011.
Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat valabile în sesiunile anului 2012
sunt cele aprobate prin OMECTS nr. 4800/2010 privind disciplinele şi programele pentru examenul
de bacalaureat 2011, în conformitate cu ordinul ministrului educaŃiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5218/29.08.2011.
Proba A de evaluare a competenŃelor lingvistice de comunicare orală în limba română
reprezintă cadrul de evaluare a competenŃelor de receptare şi de producere a mesajului - în formă
scrisă, având ca suport diverse tipuri de text, în conformitate cu programa şcolară – în formă orală,
ca tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ), cu valorificarea achiziŃiilor
dobândite la această disciplină. Proba A de evaluare a competenŃelor lingvistice de comunicare
orală în limba română are ca finalitate evaluarea competenŃei de comunicare/ exprimare orală
într-o situaŃie de comunicare specifică, precis determinată.
Structura probei
Subiectul de examen conŃine un text suport, care poate fi:
• literar;
• nonliterar (memorialistic, epistolar, jurnalistic, juridic-administrativ, ştiinŃific, eseistic).
Textul utilizat ca suport are următoarele caracteristici:
• acoperă o gamă cât mai variată de tipuri de text;
• are un caracter autentic, posibil a fi întâlnit în viaŃa de zi cu zi;
• constituie un decupaj semnificativ şi de sine stătător, de 175-250 de cuvinte;
• se înscrie în reperele precizate de programa de examen;
• este „la prima vedere”, nestudiat la clasă.
Textul suport este însoŃit de itemi semiobiectivi de tip întrebare structurată, cu referire atât la
situaŃia de comunicare, cât şi la tema/mesajul textului suport.
CompetenŃe de evaluat
În cadrul probei A, se evaluează următoarele competenŃe:
- înŃelegerea textului;
- exprimarea şi argumentarea unui punct de vedere;
- organizarea discursului;
- adaptarea la situaŃia de comunicare;
- utilizarea limbii literare.
Nivelurile de competenŃă sunt descrise în grilă prin descriptori calitativi, organizaŃi în mod
progresiv, care permit evaluarea globală, adecvată scopului criterial al evaluării competenŃelor
lingvistice.
Precizări privind evaluarea probei
Instrumentul normativ al evaluării competenŃelor lingvistice de comunicare orală este Grila
descriptorilor competenŃei de comunicare orală în limba română, anexă a prezentului
document.
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