
SITUAȚIA PREDĂRII 

LIMBILOR MODERNE 

ÎN JUDEȚUL COVASNA



Statutul limbilor moderne

 Două limbi moderne

 Prima limbă (L1), începând cu clasa pregătitoare

1 oră  pe săptămână, clasa pregătitoare, clasa I și 
clasa a II-a

 2 ore pe săptămână, din clasa a III-a

 Limba engleză, în general

 Limba germană – 298 elevi

 A doua limbă (L2) – Limba franceză / Limba 
germană, începând cu clasa a V-a 

 2 ore pe săptămână, prevăzute prin planul cadru 
pentru secția română

 Învățământul profesional de 3 ani, două limbi 
moderne, câte 1 oră pe săptămână



Clase cu regim special

 Studiu intensiv al primei limbi moderne, în 
clasele V – VIII – selecție prin test de 
competență lingvistică (4 ore / săptămână)

 La nivel liceal, la orice profil, selecție prin probe 
organizate în unitatea școlară  (4 ore/săpt.)

 Studiu bilingv – nivel liceal – selecție prin 
examen organizat cu subiecte unice la nivel 
județean

 Se poate solicita pentru o clasă sau o grupă 
(1/2 clasă)

 6 ore /săptămână – ore de trunchi comun, 
opțional, cultură și civilizație

 Se lucrează pe grupe



Date statistice pentru anul școlar 2017 – 2018

Ciclul gimnazial – studiu intensiv

Unitatea școlară Nivel Nr. clase Nr. elevi

Liceul Teoretic„Mikes Kelemen”

Sf. Gheorghe
V – VIII 4 117

Şcoala Gimnazială „Váradi József” 

Sf. Gheorghe
VIII 1 18

Şcoala Gimnazială „Petőfi Sándor” 

Tg. Secuiesc
V – VIII 4 105

Şcoala Gimnazială „Turóczi Mózes” 

Tg. Secuiesc
V – VI 2 39

Şcoala Gimnazială „Molnár Józsias” 

Tg. Secuiesc
V – VIII 4 100

Liceul Teoretic „Nagy Mózes” Tg. 

Secuiesc
V – VIII 5 139

TOTAL 20 518



Date statistice pentru anul școlar 2017 – 2018

Ciclul liceal – studiu intensiv și bilingv

Intensiv Bilingv

Unitatea școlară Nivel / 

Profil

Nr. 

clase

Nr. 

elevi

Nivel/

Profil

Nr. 

clase

Nr. 

elevi

Colegiul Naţional 

„Mihai Viteazul”

Sf. Gheorghe

IX – XI

U

0,5 x 3 40 IX –

XII 

(U, R)

0,5 x 

8

102

Colegiul Naţional 

„Székely Mikó”

Sf. Gheorghe

IX – XII 3,5 U

0,5 x 4 

R

151 IX –

XII R

4 111

Liceul Teoretic „Mikes 

Kelemen” Sf.Gheorghe
IX – XI 

U,R

0,5 x 5 70 IX, X, 

XII U

3 85

Liceul Teoretic „Nagy 

Mózes” Tg. Secuiesc
IX – XII 

R

4 117 IX –

XII U

4 113

Liceul “Kőrösi Csoma

Sándor” Covasna
IX – X R

XI U

3

1

62

27

- - -

TOTAL 17,5 467 15 411



Situația predării L2 

 Clasele V-VIII - secția maghiară: nu sunt 
prevăzute ore pentru L2 în planul cadru

 Conform unei note din planul cadru din 2000, 
studiul celei de-al doua limbi moderne este la 
latitudinea școlii.

 Conform noului plan cadru din 2017, se pot aloca 
ore pentru studiul L2, din orele de opțional 

 În unele unități, s-au alocat 2 ore / săptămână

 Constrângerile financiare au obligat multe școli 
să reducă numărul orelor pentru L2 la 1 oră, sau 
să renunțe complet, mai ales în mediul rural.



Resurse umane

Cadre didactice

Disciplina Nr. posturi

Limba engleză 142, 97

Limba germană 43,04

Limba franceză 18,54

Limba italiană 0,5



Resurse umane

Elevi – L2

Disciplina Nr. Elevi

Limba germană 10042

Limba franceză 2456



Opțiunile elevilor la proba de 

competențe lingvistice într-o limbă de 

circulație internațională la examenul 

de bacalaureat – sesiunea 2017

Disciplina
Total 

candidați
Echivalați Înscriși

Neprezen
tați

Limba engleză 1135 186 949 10

Limba germană
101 17 84 4

Limba franceză
9 2 7 0



SITUAŢIA RECUNOAŞTERII ŞI ECHIVALĂRII 

EXAMENELOR INTERNAŢIONALE 

CU PROBA C A BACALAUREATULUI – SESIUNEA 

2017

Nr. 

crt

Denumirea examenului Abreviere Notare/ 

nivel

Numărul 

certificatelor 

recunoscute şi 

echivalate

1. First Certificate in English / FCE

for SCHOOLS

FCE B2 15

2. Certificate in Advanced English CAE C1 6

C2 1

3.
Certificate of Proficiency in

English
CPE

C2 1

4.
International English Language

Testing System
IELTS

C1 3

5. Pearson LCCI Level 1 Certificate

in ESOL International

Pearson JETSET 

Level 5

B2 3

6. Pearson LCCI Level 2 Certificate

in ESOL International

Pearson EDI 

JETSET Level 6

C1 1

7. Examenele ECL ECL B2 17

TOTAL 47



Oportunități pentru studiul 

limbilor moderne
 Programe școlare noi pentru gimnaziu 

 Metodologie nouă privind funcționarea claselor cu studiu intensiv și 
bilingv 

 Manuale noi pentru clasa a V-a, aliniate prevederilor CECRL, 
însoțite de suport digital

 Posibilitatea participării cadrelor didactice la seminarii online/ 
webinarii, cu accent pe metode moderne de predare a limbii engleze

 Buna colaborare cu Centrul de formare continuă a profesorilor de 
limba germană de la Mediaș - organizarea semestrială de seminarii 
cu teme de actualitate

 Buna colaborare dintre cadrele didactice, implicarea în acțiunile de 
anvergură organizate la nivel județean

 Numărul relativ mare de biblioteci școlare dotate cu cărți în limba 
engleză

 Foarte buna dotare a unor şcoli, în unele cazuri existând 
posibilitatea pentru informatizarea predării (bună dotare cu 
calculatoare, existenţa unui cabinet informatizat, acces la internet, 
etc.).



Amenințări
 Manuale vechi cu conținut perimat, pentru toate limbile 

moderne

 Manualele pentru L2 nu au suport audio

 Absența L2 în planurile cadru pentru clasele cu studiu în 
limbile minorităților

 Constrângerile financiare impuse de sistemul de finanțare per 
capita – reducerea numărului de ore sau eliminarea L2

 Interesul şi motivaţia elevilor pentru studiu, în general, tot mai 
scăzute, în multe cazuri, influenţate de scăderea capacităţii 
familiei de a susţine pregătirea şcolară a elevului, dar şi de a-i 
monitoriza timpul liber

 Grupele de limbi de la liceu numeroase și eterogene, mai 
ales la secția maghiară (mulți elevi nu au studiat a doua limbă 
modernă la gimnaziu), îngreunând mult activitatea didactică; 
se reduce timpul și atenția acordată fiecărui elev în parte și, 
implicit, gradul de atingere a standardelor de către elev



Amenințări
 Formarea cu dificultate a grupelor de limba franceză, la liceu, 

din cauza raportului inegal al elevilor care au studiat limba 
franceză și al celor care au studiat limba germană în ciclul 
gimnazial

 O oră pe săptămână, alocată la gimnaziu, în mediul rural, sau 
la clasele cu profil artistic sau vocațional este, practic, 
insuficientă, pentru a depăși nivelul activităților de 
transformare, completare, în ceea ce privește competența de 
producere a unui mesaj scris și pentru formarea 
competențelor, în general

 Renunțarea la studiul celei de-a doua limbi moderne, la 
gimnaziu, la secția maghiară, este o măsură discriminatorie, 
deoarece îngreunează accesul acestor elevi la studiul celei 
de-a doua limbi moderne: oricâte eforturi ar face cadrul 
didactic, în două ore pe săptămână și colective numeroase, 
este greu ca acești elevi să ajungă la nivelul celorlalți, la liceu




