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P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a 

serviciilor şi accesului la educație la toate nivelurile  

Obiectiv specific: Creșterea nivelului general de educație – prin dezvoltarea 
competențelor lingvistice și a competențelor de comunicare  

Luând în considerare, că la nivel de politică europeană a educației, formarea şi 

dezvoltarea competenţei de comunicare în limbi străine este un scop strategic, în 

perioada 2021-2027 în vederea creării premiselor favorabile dezvoltării societății este 

nevoie de a dezvolta competențele lingvistice și competențele de comunicare.   

Analizând rezultatele obținute în ultimii ani la evaluările naționale și la examenele de 

bacalaureat se poate afirma că majoritatea absolvenților de gimnaziu și de liceu din 

județele  Harghita și Covasna, nu reușesc să obțină nota de trecere la disciplina de limba 

și literatura română. Acest lucru se reflectă și în notele obținute de elevi, și contribuie în 

mare măsură și la faptul că mulți dintre aceștia nu promovează examenul de bacalaureat. 

Performanțele slabe obținute la disciplina Limba și literatura română la Evaluările 
Naționale precum și la examenul de bacalaureat ale elevilor care studiază în școlile cu 
limba de predare în limbile minorităților naționale justifică necesitatea introducerii în cel 
mai scurt timp posibil a manualelor speciale de limba și literatura română, concepute și 
elaborate pe baza programelor școlare pentru învățământul gimnazial și liceal elaborate 
conform nevoilor elevilor aparținând minorităților naționale. 

În acest context, în perioada următoare sunt necesare noi eforturi în vederea 

îmbunătățirii competențelor de comunicare prin eficientizarea învățării, predării și 

evaluării diferitelor limbi, prin: 

  Introducerea și punerea în aplicare pentru toate nivelurile din învățământ  

preuniversitar – primar, gimnazial și liceal - a noilor programe școlare, manuale 

școlare specifice pentru elevii care aparțin minorităților naționale.  

  Schimbarea modalităților de evaluare a disciplinei Limba şi literatura română la 

evaluările naționale și la examenele de bacalaureat pentru elevii care studiază la 

școli/secții cu predare în limba maghiară. 

  Sprijinirea activităților de facilitare a învățării limbii române, în vederea dezvoltării 

competențelor de comunicare în limba română în rândul elevilor minorităților 

naționale (de etnie maghiară), cum ar fi: organizarea taberelor de comunicare, 

organizarea taberelor de schimb de elevi, organizarea pregătirilor pentru evaluările 

naționale și examenele de bacalaureat.  
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  Dezvoltarea și extinderea sistemelor și platformelor digitale educaționale în 
vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile 
elevilor. Realizarea unei platforme/aplicații cu materiale necesare predării/învățării 
limbii române. 

 Dezvoltarea programelor educaționale ludice și software pentru predarea ludică a 

limbii și literaturii române pentru elevii care studiază la școli/secții cu predare în 

limba maghiară. 

 Elaborarea unei metodologii care favorizează dobândirea competențelor 

multilingve și interculturale, sensibilizarea elevilor cu privire la existența limbilor 

europene și pregătirea lor pentru diversitatea lingvistică și culturală prin crearea 

de atitudini pozitive față de alte limbi și culturi în rândul elevilor. 

 Elaborarea și dezvoltarea unei metodologii de predare a limbii române ca a doua 

limbă pentru elevii, care aparțin minorităților naționale. 

 Elaborarea și dezvoltarea metodologiei de predare a limbii minorităților naționale/ 

a limbii maghiare  în rândul comunităților majoritare. 

 Dezvoltarea nivelului competențelor de comunicare în limbi străine a profesorilor. 

 Publicarea unor manuale, caiete de exerciții, caiete de lectură, caiete de aplicații, 
subiecte și rezolvări de subiecte, culegeri de texte, teste, materiale didactice 
(planșe, tabele etc.), materiale pentru pregătirea elevilor pentru examene, etc. 

 Realizarea unor studii privind predarea și învățarea limbii române, progresul 
învățării, dificultățile în învățare, etc. 

 Organizarea unor formări continue pentru cadrele didactice, care predau limba 
română (educatoare, învățători, profesori). 

 

 


