
Intel® Teach Program   
Essentials Course 

 
 
Autorul unităţii de învăţare 
 

Prenume şi nume: Bădău Georgeta 

Judet: Alba 

Denumire şcoală: Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” 

Localitate: Alba Iulia 

 
Prezentare generală a unităţii de învăţare 
 
 
Titlul planului unităţii de învăţare 
 
 
LA RENTREE EN FORME (BILAN INITIAL) 
 
Rezumatul unitatăţii de învăţare 
 
Unitatea de învăţare ce face obiectul acestui proiect de integrare a platformei Free Campus 

Dokeos în activităţile de predare-învăţare a disciplinei Limba franceză, clasa a IX-a (L2), 

constituie o introducere în cursul de limba franceză şi îi permite profesorului să-şi facă o idee 

despre reprezentările pe care le au noii săi elevi despre limba franceză, despre Franţa, despre 

stilul de viaţă al adolescenţilor francezi şi despre felul în care ei privesc viaţa şcolară. Unitatea 

este, de asemenea, o ocazie pentru a pune bazele unei activităţi eficiente şi plăcute, într-o 

atmosferă de respect reciproc şi încredere. Ceea ce vom încerca să demonstrăm este că elevii 

ştiu mai mult decât cred despre Franţa, francezi şi francofonie.  

Nivelul ţintă conform Cadrului european comun de referinţă este, la finele ciclului gimnazial, 

nivelul A1 pentru toate competenţele la Limba modernă 2, urmând ca la finele ciclului inferior al 

liceului să ajungă, conform Programei şcolare pentru limba modernă franceză (L2). Clasele a IX-a 

şi a X-a. aprobată prin ordin al Ministrului nr.5099 / 09.09.2009, la nivelul B2 pentru competenţele 

de receptare şi nivelul A2 pentru competenţele de producere.           

Pornind de la fragmentele propuse în manualul de limba franceză, precum şi de la 

documentele audio/video şi electronice propuse la dispoziţie de către cadrul didactic, elevii vor 

învăţa şi utiliza în diferite situaţii de comunicare (orală şi scrisă) elementele de vocabular şi 

gramatică prevăzute în această unitate, respectiv vocabularul referitor la viaţa şcolară şi 

mediul de lucru (inclusiv mediul informatic), recunoaşterea şi utilizarea articolelor hotărâte şi 

nehotărâte, exprimarea unor instrucţiuni, ordine, sfaturi, interdicţii cu ajutorul imperativului 

prezent. Activităţile organizate le vor permite să exerseze următoarele acte de vorbire: a se 

prezenta / a-şi prezenta colegii / mediul de lucru, a da / a cere informaţii practice despre 

persoane, a exprima gusturi, preferinţe. 
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Pe parcursul derulării unităţii de învăţare elevii vor lucra în echipă identificând oraşe franceze, 

obiective turistice şi personalităţi ale spaţiului francofon, pornind de la informaţiile găsite în 

manualul de limba franceză sau studiind materialele puse la dispoziţie de cadrul didactic. Vor 

învăţa, cu ajutorul unor materiale audiovizuale şi a unor fişe de lucru: să se prezinte, să 

prezinte pe cineva, să vorbească în termeni simpli despre preocupările lor, despre mediul şi 

programul şcolar. 

În binom şi/sau individual, elevii vor învăţa modul în care se accesează resursele cursului 

„Grammaire: article” creat pe platforma Free Campus Dokeos şi vor efectua activităţi şi 

teste on-line.  

 
Aria tematică 
 
DOMENIUL PERSONAL: Universul adolescenţei (stiluri de viaţă), activităţi de timp liber.  

DOMENIUL EDUCAŢIONAL ŞI CULTURAL: Universul cultural francez – trecut şi prezent – 

obiceiuri şi tradiţii; personalităţi din sfera artistică / literară / ştiinţifică / sportivă 

 
Clasa 
 

Clasa a IX-a C. Profil: Matematică-Informatică (limba franceză, an IV de studiu, L2- nivel începător) 
 
Timp aproximativ necesar 
 

2 lecţii  de 50 de minute (1 h TC + 1 h CD) /săptămână X  3 săptămâni = 6 ore 

 
 
 
Reperele unităţii de învăţare 
 
 
Competenţe specifice/obiectivele de referinţă, obiectivele operaţionale  şi obiectivele 
de evaluare vizate 
  

Notă: 
Domeniile tematice notate cu caractere aldine şi italice vor fi utilizate numai la clasele care 
au prevăzută 1 oră/ săptămână în CD.ine 
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 1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare 

1.2 Deducerea din context a înţelesului unor elemente necunoscute dintr-un text citit 
1.3 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text ascultat pe subiecte 
familiare, articulat clar şi cu viteză normală 
 

 2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de 
comunicare 

2.2  Elaborarea – oral sau în scris – a unor descrieri simple pe bază de suport vizual 

 3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă 

3.1 Comunicarea interactivă într-un schimb de informaţii simplu şi direct 

3.4 Notarea informaţiilor pertinente dintr-o comunicare pe subiecte cunoscute, rostită clar şi 

rar, pe care o poate întrerupe pentru a cere reformulări sau repetări 

 4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de 
comunicare 

4.2 Reformularea, la cererea partenerului de dialog, a unei replici în cadrul unei conversaţii pe 

teme familiare 

 
Obiective operaţionale/rezultate aşteptate  
 

1. să se prezinte indicând: numele, naţionalitatea, adresa, vârsta, data naşterii; 

2. să numească cel puţin cele 3 oraşe din Franţa şi un obiectiv de interes turistic specific fiecăruia 

(istoric, cultural, sportiv, petrecere a timpului liber etc.); 

3. să precizeze cel puţin 3 personalităţi ale spaţiului cultural francofon şi domeniul în care ele s-au 

remarcat; 

4. să numească cel puţin 3 activităţi pentru timpul liber şi 3 discipline şcolare utilizând corect 

articolul hotărât; 

5. să indice, utilizând verbe la imperativ (aller, écrire, taper, cliquer, ouvrir, fermer, lire) modul de 

acces la platforma Free Campus Dokeos, respectiv la cursul „Grammaire: article”; 

6. să facă diferenţa între  articolele hotărâte (le, la, les) şi articolele nehotărâte (un, une, des) într-

un text la primă vedere; 

7. să fie capabil să diferenţieze sunetele „a” (la)  „e” caduc  (le) şi „e” închis (les) într-un document 

audio sau un text citit lent; 

8. să utilizeze corect articolul nehotărât după o expresie de cantitate, în faţa unui adjectiv şi într-o 

frază negativă.  
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Intrebări  generatoare ale proiectelor inter-pluri-transdisciplinare etc  

Întrebare 
esenţială 
 

Ce posibilităţi de acces la patrimoniul istoric, cultural şi turistic european are 
un vorbitor de limbă franceză? 

Întrebările 
unităţii de 
învăţare 
 

Cum sunt percepute Franţa şi limba franceză de către elevii români? 
Ce preocupări comune au liceenii francezi şi cei români? 
 

Întrebări de 
conţinut 
 

Unde este situată Franţa şi care sunt principalele sale oraşe? 
Ce simboluri ale Franţei cunoaşteţi? 
Ce personalităţi franceze de ieri şi/sau de azi cunoaşteţi? 
Aveţi deja un corespondent/un prieten francez/francofon? 
Ce preocupări are un tânăr de vârsta voastră? 
Cum  este programul vostru şcolar în acest an: discipline, număr de ore, 
limbi străine studiate? 

 
Plan de evaluare 
 
 
Graficul  de timp pentru evaluare 
 
Evaluare iniţială 
Lecţia 1 

Evaluare formativă 
Lecţiile 2 - 4 

Evaluare sumativă 
Lecţiile 5-6 

• Test de evaluare iniţială 
• Brainstorming 
• Discuţii libere  
 

 
• Chestionarea 
• Observarea 
sistemică a elevilor 

• Exerciţii de 
consolidare a 
cunoştinţelor 

• Deschiderea unui 
cont personal pe 
platforma Free 
Campus Dokeos şi 
activitate 
individuală în 
cadrul cursului 
„Grammaire-
article”  

 

• Realizarea în 
autonomie a unor 
exerciţii de 
consolidare a 
cunoştinţelor şi 
postarea 
documentului final 
în spaţiul de lucru 
Free Campus 
Dokeos 

• Test on-line în 
spaţiul Free 
Campus 
Dokeos 

  
 

• Autoevaluare  
• Analiza 

testului  
 
 

 
Evaluare – sumar 
 

Înainte de începerea activităţii pentru proiect  

• Test de evaluare iniţială în scopul verificării cunoştinţelor şi abilităţilor necesare parcurgerii 
noii unităţi de învăţare; 

• Pe parcursul unităţii de învăţare elevii vor completa individual fişe de lucru şi vor exersa 
lucrul în echipă în scopul fixării cunoştinţelor anterior dobândite şi a deprinderii de a colabora 
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cu  ceilalţi colegi. 

Activitatea elevilor în realizarea de proiecte şi sarcini de lucru complexe 

• Prezentarea planului activităţii, împărţirea pe grupe, explicarea modului de lucru, precizarea 
modalităţilor de evaluare a proiectului; 

• Pe parcursul derulării proiectului se va monitoriza progresul făcut de elevi prin discuţii şi cu 
ajutorul instrumentelor electronice de evaluare şi urmărire a activităţii elevilor în spaţiul Free 
Campus Dokeos  (materiale consultate, frecvenţa logării, timpul de conectare, documente 
trimise grupului sau profesorului responsabil de curs…) pentru a vedea ce elevi au nevoie de 
îndrumări suplimentare; 

• Elevii pot fi observaţi individual, dar şi în timp ce lucrează în grupuri. Motivul observaţiei este  
menţinerea şi susţinerea atenţiei asupra proiectului. 

 
Ulterior finalizării activităţii  
• La terminarea acestei prime unităţi elevii vor posta părerile lor pe forumul din spaţiul Free 

Campus Dokeos (feedback), vor discuta despre eventualele lipsuri şi modalităţi de 
îmbunătăţire a activităţii; având în vedere nivelul (A1) al elevilor, vor fi admise posturile în 
limba maternă. 

• Profesorul va evalua testele elevilor, activitatea independentă şi fişele de identitate.  
 
Detalii  ale unităţii de învăţare 
Aptitudini şi capacităţi obligatorii 
 
 

• deprinderi de a utiliza termeni simpli pentru a se prezenta în limba franceză,a vorbi 

despre spaţiul său de lucru, prieteni, preocupări pentru timpul liber, program şcolar; 

• abilităţi practice de lucru cu programe Microsoft Office ; 

• experienţă minimă în înţelegerea unor documente audiovizuale autentice ; 

• abilităţi de navigare şi documentare pe Internet. 

 
 
Procedee de instruire 
 
 
Lecţia 1. Prenez un bon départ!  [Luaţi un start bun!] 

Prima oră de curs este o lecţie de acomodare în care profesorul şi elevii se prezintă 

(utilizând formulele simple de prezentare pe care elevii le cunosc deja: je m’appelle X, je 

suis X [eu mă numesc, eu sunt]. Urmează un moment de 10-15 minute de conversaţie 

despre preocupările elevilor şi mediul şcolar: discipline preferate, pasiuni, limbi străine 

cunoscute. În felul acesta se ajunge la limba franceză şi la Franţa. Elevii sunt încurajaţi să 

se exprime liber, sunt corectaţi cu moderaţie (doar atunci când erorile făcute blochează 

total înţelegerea discursului), să menţioneze oraşe, simboluri şi personalităţi franceze pe 

care le cunosc. Următoarea activitate este o activitate ludică de aproximativ 10 minute. 

Clasa va fi împărţită în grupe de 4-5 elevi. Fiecărei grupe i se va distribui un set de fotocopii 

ale unor coperte de opere literare, CD, afişe ale unor filme. Elevii sunt invitaţi să descopere 

acele imagini care se referă la artişti şi creatori din Franţa sau din spaţiul francofon. Grupa 

câştigătoare este cea care finalizează cel mai repede această activitate. Următoarele 10-15 
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minute vor fi utilizate pentru ca elevii să prezinte fiecare autor/artist descoperit sau fiecare 

operă identificată, utilizând o matrice scrisă la tablă: X est un écrivain/chanteur, 

chanteuse/acteur, actrice. Il/Elle a écrit/a chanté/a joué (dans). [X este scriitor, 

scriitoare/cântăreţ, cântăreaţă/actor, actriţă/ El/ea a scris/a cântat/a jucat 

(în)… ].  Structurile de prezentare sunt notate la tablă şi în caietele elevilor. Ora se încheie 

cu un exerciţiu ascultare a unui cântec al artistei franceze Zaho, melodia La roue tourne 

fiind declarată o dedicaţie pentru grupa câştigătoare.  

Lecţia 2. Evaluation initiale [Evaluare iniţială]  

Această a doua oră de curs se desfăşoară în sala de clasă şi este destinată prezentării 

manualului de limba franceză, a instrumentelor de lucru şi a cerinţelor de învăţare (10-15 

minute). In această oră elevii susţin un test de evaluare iniţială (35  de minute), test al 

cărui rezultat nu va fi înregistrat în documentele şcolare. Această evaluarea iniţială are doar 

rolul de a oferi profesorului o idee despre competenţa de înţelegere/exprimare scrisă şi 

despre nivelul vocabularului şi al cunoştinţelor gramaticale de bază învăţate în ciclul 

gimnazial.  

Lecţia 3. L’impératif présent [consolidarea cunoştinţelor despre imperativul 

prezent] 

Ora se va desfăşura într-un laborator de informatică dotat cu calculatoare conectate la 

Internet, videoproiector, ecran de proiecţie şi tablă mobilă. Scopul alegerii acestei locaţii 

este familiarizarea elevilor cu laboratorul de informatică şi regulile pe care trebuie să le 

respecte în acest spaţiu, precum şi exploatarea unor documente oferite de site-ul 

www.tv5.org pentru recapitularea şi consolidarea noţiunilor referitoare la imperativul 

prezent (cursul „Première classe”).  

Activitatea îi va permite profesorului să observe capacitatea elevilor de a se orienta într-un 

site în limba franceză şi să-şi familiarizeze elevii cu termenii de specialitate indispensabili 

înţelegerii unor instrucţiuni simple vizând utilizarea calculatorului: tastatură/le clavier, 

mouse / la souris, link/lien, parolă/mot de passe, nume de utilizator/identifiant, 

salvare/sauver, enregistrer, descărcare/télécharger, copiere/copier, lipire/coller, 

ieşire/quitter. Actele de vorbire noi vor fi introduse potrivit nevoilor de exersare/îmbogăţire 

a funcţiilor de comunicare (fără o prezentare punctuală, explicită). 

Instrucţiunile de acces la cursul „Première classe” se vor transmite prin utilizarea unor verbe 

la imperativ prezent şi vor fi notate la tablă: Allez sur le site http://www.tv5.org/ Cliquez 

sur le lien „Apprendre le français”/Cherchez le cours „Première classe”/Selectionnez le 

thème „Les loisirs”, puis „Passez commande”[Mergeţi pe site-ul http://www.tv5.org 
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/Efectuaţi clic pe legătura  „Apprendre le français”/Căutaţi cursul „Première classe”/ 

Selecţionaţi tema „Les loisirs”, apoi „Passez commande”]. Se vor efectua primele 3 

activităţi: Comprendre, Repérer şi  Structurer. Site-ul permite validarea imediată a 

răsunsurilor. Elevii vor deduce regula de formare a imperativului prezent şi câteva contexte 

de utilizare. Noţiunile vor  fi sistematizate şi notate la tablă şi în caietele elevilor. 

 
 
Lecţiile 4 şi 5: L’article défini et indéfini [sistematizarea şi consolidarea 

cunoştinţelor despre articolul hotărât şi nehotărât] 

Activităţile se vor desfăşura în laboratorul de informatică. Recapitularea, sistematizarea şi 

consolidarea cunoştinţelor se vor realiza cu ajutorul platformei Free Campus Dokeos. 

Iniţierea elevilor în utilizarea spaţiului de lucru şi a instrumentelor de documentare, 

evaluare şi comunicare ale platformei se va realiza treptat, cu ajutorul unei prezentări 

PowerPoint.   

Pentru a vizualiza prezentarea, daţi clic aici: Ghid de utilizare a platformei eLearning Free 

Campus Dokeos . Varianta Word a ghidului va fi pusă la dispoziţia elevilor pentru 

multiplicare şi utilizare individuală.  

Pentru început, fiecare elev îşi va crea propriul cont şi se va înscrie la cursul care urmează a 

fi studiat: „Grammaire: article” [Gramatică: articolul].  

În lecţia 4, dintre cele 6 zone ale cursului - Cours, Liens, Tests, Groupes, Partage, Travaux 

[Curs, Link-uri, Teste, Grupe, Partajarea documentelor, Produsele elevilor] – sunt active 

doar primele două, urmând ca celelalte 4 să fie activate la începutul lecţiei 5. Profesorul le 

va explica progresiv elevilor modul de organizare şi accesare a acestor zone (vezi Ghidul 

de utilizare a platformei eLearning Free Campus Dokeos, p.7-15 ). Pentru demararea 

activităţii va fi utilizat un material video. S-a ales acest tip de document pentru a capta 

atenţia elevilor  dar şi pentru a le permite, formarea, prin repetare, a abilităţii de 

diferenţiere a sunetelor: „e” caduc  (le) şi „e” închis (les). Explicaţiile teoretice vor alterna 

cu exerciţiile on-line, cu posibilitatea validării imediate a răspunsurilor (vezi un exemplu: 

Articolul hotărât, exerciţiul 1). Conţinuturile care vor fi abordate vizează: definiţia şi formele 

articolului în limba franceză,  situaţiile de folosire a articolului hotărât,  situaţiile de folosire 

a articolului nehotărât (în lecţia 4),  cazuri particulare de omitere a articolului sau  de 

înlocuire a lui cu prepoziţia „de” (în lecţia 5). Toate noţiunile discutate sunt disponibile în 

format Word, ceea ce le va permite elevilor să le descarce uşor şi să-şi organizeze 

informaţia într-un portofoliu în format tradiţional (care să completeze schiţa lecţiei din 

caietul de notiţe).  
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Lecţia 6: Evaluation [Evaluare] 

Lecţia se desfăşoară în laboratorul de informatică. Este o lecţie de evaluare on-line a 

cunoştinţelor gramaticale asimilate pe parcursul lecţiilor 4 şi 5. La începutul orei de curs, 

profesorul le va explica elevilor structura testului: 4 itemi cu alegere multiplă  : întrebări 

cu un singur răspuns corect; 2 itemi de asociere: întrebări la care elevii trebuie să 

găsească în coloana din partea dreaptă răspunsurile potrivite pentru elementele din coloana 

din partea stângă; 1 item de tip text lacunar: elevii trebuie să completeze spaţiile 

libere  dintr-un text; şi 1 item cu răspuns liber.  Testul on line va fi vizibil doar în 

momentul începerii sale. Setările testului vor fi în aşa fel realizate încât să fie posibilă o 

singură tentativă, într-un timp dat; rezultatul final al testului va fi  trimis elevului doar după 

corectarea de către profesor a răspunsului deschis de la ultima întrebare. Punctajul maxim 

de 700 de puncte va deveni nota 7. La această notă se va adăuga evaluarea sarcinii de 

lucru stabilite anterior. Toate aceste informaţii elevul le regăseşte în zona Partage 

[Partajare a documentelor], respectiv în zona Cours [Evaluare], pasul Evaluation 

[Evaluare]. Documentele realizate şi trimise de către elevi sunt stocate în zona Travaux 

[Produsele elevilor]. Profesorul are posibilitatea de a seta cursul în aşa fel încât elevii să 

poată vizualiza doar propriile produse şi poate alege momentul la care fiecare produs devine 

vizibil pentru toţi beneficiarii cursului. Rezultatele testelor sunt primite individual de către 

elevi, dar profesorul poate trimite observaţii şi aprecieri generale întregului grup.  

 

 

 
 
Adaptare  pentru diferenţierea instruirii 
 

Elevul cu 
dificultăţi 
de 
învăţare 

• Lucru în echipă 
• Sarcini de lucru diferenţiate 
• Instrucţiuni speciale şi sprijin din partea profesorului în rezolvarea 
sarcinilor de lucru 

• Studiu individual 

Elevul vorbitor 
de limbă 
română  ca 
limbă străină 

Nu este cazul 

Elevul  
supradotat 

• Teme suplimentare ce necesită abilităţi de sinteză şi analiză 
• Colaborare alături de profesor în conceperea şi realizarea unor 
materiale necesare proiectului. 
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Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare 
 

 
Tehnologie—Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare) 

���� Aparat foto                          ���� Disc laser                      ����  Video 
���� Computer(e)                        ���� Imprimantă                    ���� Video Camera 
���� Aparat foto digital                  ���� Sistem de proiecţie           ����  Echipament pt. Video  
����  Conferinţă                            ���� Scanner                          ���� Altele 
���� DVD Player                          ���� Televizor 
���� Conexiune Internet          

Tehnologie— Software (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare) 

���� Bază de date/Calcul tabelar     ���� Procesare imagine             ���� Creare pagină web  
����  Tehnoredactare                     ���� Browser de Internet             ���� Procesare documente 
���� Software de e-mail         ���� Multimedia                          
���� Enciclopedie pe CD-ROM      
���� Altele: Creare cont şi efectuarea sarcinilor de lucru solicitate pe platforma Free 
Campus Dokeos 

Materiale tipărite  
Programe şcolare, planificări anuale şi calendaristice, fişe de lucru, teste, 
manuale, culegeri de exerciţii, dicţionare, romane, reviste. 
 

Resurse 
suplimentare 

harta Franţei, harta spaţiului francofon  
 

Resurse Internet 

Adrese web (URL) necesare în implementarea unităţii de învăţare: 
http://www.dokeos.com/fr/tutorials.php  
https://docs.google.com/present/view?id=dhg2v598_2300hcm37vgh&loop=
true  
http://www.allocine.fr/  
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-
francais/accueil_apprendre.php  
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-
francais/Premiere-classe/p-2040-lg0-Apprendre-le-francais-avec-Premiere-
classe.htm  
http://www.academie-en-ligne.fr/Matieres.aspx?MATIERE=Fran%C3%A7ais  
http://www.youtube.com/watch?v=yLmPpXR1JeI&amp;feature=player_emb
edded  
http://www.hku.hk/french/starters/structures/03_determinants.htm  
http://www.francaisfacile.com  
http://www.france.learningtogether.net/intro.html  

Alte resurse Invitaţi (profesorii diriginţi) 

 


