
 

Mina-Maria Rusu (coordonator) 
Geanina Cotoi, Anca-Marcela Grădinaru, Elena-Silvia Guşu,  

Carmen-Irina Hăilă, Mihaela Timingeriu  
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluarea naţională  
la finalul clasei a VI-a 

 
 

Limbă şi comunicare 
 

Limba Română – Limba Engleză 
Limba Română – Limba Franceză

EDITURA P
ARALE

LA
 45



 5

Argument 

În acest moment, transdisciplinaritatea se prefigurează ca o soluţie inspirată şi corectă de înţelegere a lumii, 
compatibilă cu noul model social impus de cunoaştere. Prin urmare, în procesul de învăţare, tratarea mono-
disciplinară a devenit anacronică şi neproductivă. Pe acest fond de conflict între mecanismele de învăţare tra-
diţionale, centrate pe acumularea de cunoştinţe, şi cele moderne, având ca finalitate formarea de competenţe, 
transdisciplinaritatea propune valorificarea exploziei informaţionale, asigurând fundamentele unei cunoaşteri 
profunde din perspectiva unei noi ştiinţe, denumite generic ştiinţa complexităţii.  

Favorizat de acest context, profilul elevului modern s-a modificat esenţial, acesta având un tip de inte-
ligenţă „digitală”, element de noutate în relaţia profesor–elev. Gestionarea defectuoasă a acestei realităţi poate 
declanşa conflicte soldate cu o criză a cunoaşterii care să marcheze negativ evoluţia elevului. Acest fenomen 
influenţează negativ, în primul rând, cunoaşterea de sine, apoi conştientizarea locului individului în configu-
rarea societăţii contemporane şi, implicit, cunoaşterea, în general. Având acces la volumul uriaş de informaţii, 
copleşitor şi, deseori, descurajant, elevul se află într-o situaţie dilematică, ce îl poate deturna de la cunoaşterea 
temeinică, oferindu-i un surogat bazat pe superficialitate şi pe tratarea secvenţială a domeniilor. Şcoala, ca 
spaţiu al educaţiei, a trebuit să găsească soluţii. Aşadar, abordarea transdisciplinară a conţinuturilor învăţării 
şi evaluarea competenţelor dobândite, la intervale de timp relevante pentru traseul şcolar al elevului, sunt ele-
mente care pot asigura o abordare complexă a cunoaşterii. Din această perspectivă, evaluarea nu mai frag-
mentează palierele cunoaşterii, ci le unifică, prin crearea unui model corect şi eficient al orizontului de 
cultură generală prin operaţionalizarea cunoştinţelor cu deschidere către aspectul pragmatic, utilitar.  

Pentru satisfacerea nevoii de informare, accesarea internetului este pentru elevul modern o soluţie efi-
cientă. Acesta are o gândire digitală, aparţinând categoriei „homo zappiens”, iar nevoile educaţionale speci-
fice, modificate substanţial în raport cu vechiul profil, trebuie gestionate corect de şcoală. Raportul dintre 
educat şi macrosistem reglează evoluţia individuală, educaţia exercitându-şi astfel rolul integrator. Politicile 
educaţionale conduc la concluzia că fundamentarea deciziilor legislative este un exerciţiu de adaptare perma-
nentă la schimbare, având rolul de asigurare a flexibilităţii educaţiei în raport cu ceea ce numim comandă 
socială. Educaţia mileniului III are sarcina de a configura spaţiul în care se va produce valorizarea elevului 
prin conectarea potenţialului individual la matricea pe care modelul social o agreează.  

Componenta evaluativă a învăţării este decisivă pentru construirea parcursului didactic destinat înţele-
gerii şi, implicit, cunoaşterii dirijate. Înţelegerea valorii formative a cunoaşterii transdisciplinare reglează cali-
tatea învăţării şi asigură procesului componenta pragmatică, esenţială în dobândirea competenţei şi în atingerea 
performanţei de comunicare lingvistică şi socioculturală a elevului. Componenta comunicaţională, dezvoltând 
conotaţiile asociate culturale şi sociale, trebuie privită ca un reflex al adaptării şcolii la noua paradigmă a cu-
noaşterii. Sub această comandă socială, transdisciplinaritatea asigură, în predare–învăţare–evaluare, conectarea 
educaţiei la noul tip de cunoaştere, marcată, evident, de o perspectivă modernă de abordare a complexităţii. 
Transdisciplinaritatea conduce nu doar la învăţarea conştientă şi coerentă, ci şi la o înţelegere corectă, profundă 
a fenomenelor, dezvoltând conceptul de interdependenţă a factorilor care generează şi susţin apetitul cognitiv 
al elevului.  

Probele de evaluare transdisciplinară sprijină elevul să pătrundă sensurile oricărui tip de text şi să do-
vedească înţelegerea corectă a mesajului. Avantajul cunoaşterii complexe – căci la un astfel de tip de cu-
noaştere invită cartea – deschide o perspectivă corectă pentru ca fiecare elev să înţeleagă lumea privind-o din 
unghiuri multiple.  EDITURA P

ARALE
LA

 45



 6 

Concepţia acestei lucrări îşi propune, în fapt, să coreleze trecerea elevului de la acumularea de cunoştinţe 
la o atitudine activă, de operaţionalizare, cu momentul în care elevul conştientizează competenţele transdis-
ciplinare dobândite ca urmare a învăţării. Ideea care stă la baza acestei lucrări se centrează pe asigurarea, prin 
învăţare, a unităţii cunoaşterii umane în procesul de înţelegere a lumii. Prin abordarea transdisciplinară a 
cunoaşterii, elevul învaţă să ştie, să facă, să trăiască împreună cu ceilalţi şi, cel mai important lucru, să fie. 
Practic, în acest moment de început de mileniu, abordarea transdisciplinară a cunoaşterii asigură elevului 
competenţa de a-şi construi individualitatea prin conectarea conştientă la valorile universale. 

Conf. univ. dr. Mina-Maria Rusu 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



 7

ROMÂNĂ–ENGLEZĂ 

 

Importanţa lecturii în viaţa copiilor este tema de discuţie programată pentru următoarea activitate. Este o 
temă care te interesează în mod deosebit şi vrei ca intervenţia ta să fie una serioasă. Şi atunci, cauţi informaţii 
care să te ajute în pregătirea temei. 

La final, alegi să foloseşti ca sursă de documentare două texte de mai jos: TEXTUL A şi TEXTUL B. 
Citeşte textele A şi B şi apoi răspunde cerinţelor propuse. 
Cerinţele I-VI urmăresc ce şi cât ai înţeles din textele citite, iar cele de la VII la X felul în care foloseşti această 

informaţie, în scop propriu (acela de a realiza o temă). 
 

 

TEXTUL A 

De ce oamenilor le place, de atâta amar de vreme, să spună, să scrie, să asculte sau să citească poveşti 
scornite nu e clar nici până azi. S-a spus că ar fi înrudite cu istoria şi că sunt, în felul lor, mai adevărate 
decât aceasta, dat fiind că relatările istorice sunt constrânse să se mărginească la ce s-a întâmplat, în timp ce 
o poveste bine ticluită istoriseşte ce ar trebui să se întâmple, sub semnul necesarului şi al verosimilului. S-a 
spus despre unele dintre ele că, prin mila şi teama pe care ni le stârnesc, ne purifică de propriile emoţii. [...] 
Că ne dezbară de egoismul în care ne îngroapă viaţa de zi cu zi. Că ne ajută să dăm sens lumii în care trăim. Că 
ne oferă un spaţiu de simulare, ca cel în care se antrenează astronauţii, în care să ne putem exersa liber 
capacitatea de a ne trăi propriile existenţe. Că hrănesc una dintre aplecările noastre native definitorii, 
curiozitatea. [...] Că ne ţin treze imaginaţia şi creativitatea, de care avem în permanenţă nevoie. Că ne ajută 
să visăm. Că ne deschid căi neaşteptate cunoaşterii de sine. Că ne fac mai înţelegători şi mai toleranţi faţă 
de ceilalţi. S-a spus cam totul pe tema asta şi încă pare a fi insuficient. 

Onest ar fi să mărturisim că nu ştim exact de ce e importantă lectura scrierilor literare, în formarea unui 
elev. Dar că ştim, din experienţă – a noastră, a celor de dinaintea noastră – că ea are efecte profunde şi de 
durată. Restul e o largă enumerare. O poveste, la rândul ei. 

Dacă aş fi pus în situaţia de a-i explica unui tânăr de 15-20 de ani de ce e bine să citească, probabil 
primul lucru pe care i l-aş spune este că mai târziu va fi prea târziu. Nu e un răspuns foarte convingător, dar 
e cel puţin cu certitudine adevărat. 

E ca atunci când îţi faci o casă. Nu toţi ne dorim palate, dar vrem cu toţii o locuinţă în care să nu ne 
frecăm umerii de pereţi, atunci când ne mişcăm. 

Citim ca să ne facem locul în care să putem locui. 
(Liviu Papadima, De ce (să) citim?, în Dilema veche,  

nr. 551, 4-10 septembrie 2014) 
* verosimil: credibil, realist; 

Testul 

1 
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ROMÂNĂ–FRANCEZĂ 

 
 
 
 
 

 
Legături culturale este tema de discuţie programată pentru următoarea activitate. Este o temă care te 

interesează în mod deosebit şi vrei ca intervenţia ta să fie una serioasă. Şi atunci, cauţi informaţii care să te ajute 
în pregătirea temei. 

La final, alegi să foloseşti ca sursă de documentare două texte de mai jos: TEXTUL A şi TEXTUL B. 
Citeşte textele A şi B şi apoi răspunde cerinţelor propuse. 
Cerinţele I-VI urmăresc ce şi cât ai înţeles din textele citite, iar cele de la VII la X felul în care foloseşti această 

informaţie, în scop propriu (acela de a realiza o temă). 
 

TEXTUL A 

Titlul de „Capitală culturală europeană” a fost conceput pentru a sprijini apropierea între popoarele 
Europei. Aceasta a fost ideea care a stat la baza lansării lui, în iunie 1985, de către Consiliul de Miniştri al 
Uniunii Europene, la iniţiativa doamnei Melina Mercouri. Datorită numărului mare de vizitatori pe care i-a 
atras, titlul a câştigat din ce în ce mai multă notorietate în Europa şi are un impact cultural şi socio-eco-
nomic remarcabil. 

Începând cu 1985, peste 35 de oraşe au fost desemnate capitale culturale europene, de la Stockholm 
la Genova, de la Atena la Glasgow şi de la Cracovia la Porto. De-a lungul anilor, acest eveniment a evoluat 
fără a pierde din vedere principalul său obiectiv: acela de a pune în evidenţă bogăţia şi diversitatea cul-
turilor europene şi a caracteristicilor lor comune, de a promova o mai bună cunoaştere reciprocă între cetăţenii 
europeni şi de a încuraja un sentiment al apartenenţei la aceeaşi comunitate „europeană”. 

Pregătirea unei capitale culturale europene este o oportunitate pentru oraşul candidat de a se dezvolta 
în plan cultural, social şi economic, procesul contribuind la dezvoltarea urbană, a industriilor creative şi la 
promovarea imaginii oraşului respectiv pe plan internaţional. Statutul de capitală culturală europeană 
generează sute de lucrări de construcţie şi restaurare, sute de evenimente culturale în anul în care oraşul 
respectiv deţine titlul, servicii pentru toate acestea şi, implicit, noi locuri de muncă, intrarea oraşului în 
topul destinaţiilor turistice. Cu alte cuvinte, titlul conferă oraşului posibilitatea modernizării infrastucturii, a 
atragerii de noi investiţii, a dinamizării imaginii oraşului şi a întregii regiuni. 

România va avea o capitală culturală europeană în anul 2021, iar oraşul partener va fi din Grecia. 
În 2013, au fost capitale culturale europene Marsilia (Franţa) şi Kosice (Slovacia). În anul 2014, titlul 

este deţinut de Riga, oraş din Letonia, şi de Umea, oraş din Suedia. 
(http://www.timisoara2021.ro)  

TEXTUL B 

2014 consacre en effet Riga (Lettonie) et Umeå (Suède) comme ambassadrices de la culture européenne, 
succédant à Marseille et Košice (Slovaquie) en 2013. De nombreux évènements culturels (musique, 
spectacles, etc.) sont à venir. 

Si leur positionnement géographique au nord de l’Europe les rapproche, les deux villes n’en possèdent 
pas moins une culture et une histoire bien différentes. [...] 

Testul 

1 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



 

Cuprins 

Argument ........................................................................................................ 5 
 
ROMÂNĂ–ENGLEZĂ ................................................................................. 7 

Testul 1 ...................................................................................................... 7 
Testul 2 .................................................................................................... 11 
Testul 3 .................................................................................................... 15 
Testul 4 .................................................................................................... 18 
Testul 5 .................................................................................................... 22 
Testul 6 .................................................................................................... 26 
Testul 7 .................................................................................................... 30 
Testul 8 .................................................................................................... 34 
Testul 9 .................................................................................................... 38 
Testul 10 ................................................................................................. 42 
Testul 11 .................................................................................................. 46 
Testul 12 .................................................................................................. 50 
Testul 13 .................................................................................................. 54 
Testul 14 .................................................................................................. 58 
Testul 15 .................................................................................................. 62 

 
ROMÂNĂ–FRANCEZĂ ............................................................................. 66 

Testul 1 .................................................................................................... 66 
Testul 2 .................................................................................................... 70 
Testul 3 .................................................................................................... 74 
Testul 4 .................................................................................................... 78 
Testul 5 .................................................................................................... 82 

 
BAREME DE CORECTARE...................................................................... 86 

Română–engleză ..................................................................................... 86 
Română–franceză .................................................................................. 104 

 

EDITURA P
ARALE

LA
 45


	Pages from Evaluarea nationala6_2168-9
	Pages from Evaluarea nationala6_2168-9-2
	Pages from Evaluarea nationala6_2168-9-3
	Pages from Evaluarea nationala6_2168-9-4



