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RECOMANDAȚII METODICE PRIVIND  ORGANIZAREA PROCESULUI DE 

ÎNVĂȚĂMÎNT LA LIMBA MOLDOVENEASCĂ ŞI LITERATURA 
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Motto: «Menirea firească a școlii nu e să dea învățătură, 

ci să deștepte cultivînd destoinicirile intelectuale în 

inima copilului, necesitatea de a învața toată viața.» 

/Samuel Smiles/ 

 

Disciplinele Limba și literatura moldovenească au o valoare deosebită în procesul formării 

profilului intelectual-etic al elevului.  Competența-cheie de comunicare în limba moldovenească 

este definitorie pentru  finalitatea procesului de învățămînt.  

Educația literar-lingvistică în instituțiile de învățămînt mediu general  este una dintre cele 

mai importante direcții ale învățămîntului modern ucrainean, care asigură  dezvoltarea spirituală 

a elevilor, formarea perspectivei umaniste, conștiinței naționale, morale, poziției active de 

cetățean. 

În procesul studierii limbii și literaturii moldovenești în școală contemporană este necesar  

să ne orientăm la necesitățile vitale ale elevilor; să le dezvoltăm  capacitatea de a face față 

problemelor reale care apar în diferite situații; ajutîndu-i să devină mult mai independenți  în 

gînduri și acțiuni, mai responsabili și gata să coopereze cu alte persoane care este  o condiție a 

societății democratice.  

În anul  de învățămînt 2018-2019, studierea limbii moldovenești  în clasele 5-9  cu  limba 

moldovenească de predare,  cu limba ucraineană sau rusă de predare se va desfășura pe 

abordarea competentă în contextul conceptului ,,Școala nouă ucraineană,, în conformitate cu 

Standardul de Stat pentru şcoala de bază şi şcoala medie din 23.11.2011, nr. 1392   și  a 

următoarelor programe modernizate:  

- în clasele 5-9 cu limba moldovenească de predare în baza programelor pentru clasele 5-9 

a instituţiilor de învăţămînt mediu general: Limba moldovenească. Clasele 5-9.  Programă pentru 

instituţiile de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare aprobate prin ordinul MÎȘ 

din Ucraina din 07.06.17, nr. 804;  

- în clasele 5-9 cu limba ucraineană sau rusă de predare a instituţiilor de învăţămînt 

general: Limba moldovenească. Clasele 5-9. Programă pentru instituţiile de învăţămînt mediu 

general cu limba ucraineană sau rusă de predare aprobate prin ordinul MÎȘ din Ucraina din 

07.06.17, nr. 804.  

Programele sînt postate pe site-ul oficial al Ministerului Învățămîntului și Științei din 

Ucraina prin link-ul: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-

5-9-klas-2017.html); 

- în clasa  a 10-a cu limba moldovenească de predare procesul  de instruire   se va înfăptui 

în baza programei  noi Limba și literatura moldovenească  (curs integrat); 

- în clasa  a 10-a cu limba ucraineană  sau rusă de predare procesul  de instruire   se va 

înfăptui în baza programei  noi  Limba moldovenească pentru instituţiile de învăţămînt general 

cu limba ucraineană sau rusă de predare. 

Versiunea electronică a programelor se află pe site-ul oficial al Ministerului Învățămîntului 

și Științei din Ucraina prin link-ul: (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv). 

- în clasa a 11-a  cu limba moldovenească de predare în conformitate cu programa aprobată 

prin ordinul Ministerului Învățămîntului  și Științei din Ucraina din 14.07.2016 nr. 826. 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv


Programele  sînt plasate pe site-ul oficial al MÎȘ din Ucraina prin link-ul: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi; 

- în clasa a 11-a  cu limba ucraineană  sau rusă de predare limba moldovenească de predare 

în conformitate cu programa aprobată prin ordinul Ministerului Învățămîntului  și Științei al 

Ucrainei din 14.07.2016 № 826. Programele  sînt postate pe site-ul oficial al MÎȘ din Ucraina 

prin link-ul: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi. 
 

Noile programe de învățămînt pentru clasa a 10-a  corespund  Standardului de Stat pentru 

învățămîntul mediu general (Hotărîrea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 23.11.2011 nr. 

1392) și prevederile esențiale ale conceptului "Școala nouă ucraineană". 

Documentul este conceput ținînd cont de sarcinile învățării limbii, procesele de 

modernizare a învățămîntului din Ucraina, de caracteristicile disciplinei școlare "limba 

moldovenească" și de necesitățile elevilor moderni. 

Componentele de conținut sînt reprezentate de patru linii: linia de conținut comunicativă, 

linia de conținut lingvistică, linia de activitate și linia de conținut socioculturală, care permit 

realizarea complexă a sarcinilor educației lingvistice. Caracteristica programelor este orientarea 

personală și competentă. În consecință, partea efectivă este prezentată sub forma elementelor 

care formează competențe cheie și substanțiale, și anume: cunoștințe, activitate, valoare, 

componente emoționale și de comportare. 

Conținutul liniei lingvistice  determină  temele, iar cunoașterea lor asigură formarea 

culturii lingvistice, asigură funcționarea  cunoștințelor, generalizarea  teoriei studiate în clasele a 

5-a – 9-a, și anume normele lexice, ortoepice, ortografice, morfologice, sintactice, de punctuație 

și stilistice. 

Linia de conținut comunicativă oglindește tipurile de activități care  permit elevilor să  

aplice noile cunoștințe în practică. Aceste tipuri de lucru asigură  complet  dezvoltarea vorbirii 

școlarilor, garantează formarea tuturor tipurilor activităților de vorbire (audiere, citire, vorbire și 

scriere). Abordarea sistematică a dezvoltării comunicării elevilor nu prevede ore separate în 

clasele a 5-a – 9-a pentru audiere, citire în gînd și cu voce; expuneri, compuneri, etc., deoarece 

aceste tipuri de lucru sînt prevăzute la orice lecție. Profesorul poate, la discreția sa să modifice 

temele propuse și tipurile de lucru, însă, să atragă atenție, la faptul, că pe parcursul anului  în 

mod egal să dezvolte toate tipurile de comunicare. 

În ajutorul profesorului dăm planificarea calendaristică (orientativă) la limba și literatura 

moldovenească (curs integrat) clasa a 10-a alcătuită în baza programei noi sus-numite. 

Nr. de 

rînd 

Unitatea de învăţare corespunzătoare unei 

lecţii. Subiectul 

Nr. 

de 

rînd 

Data Tematica instruirii 

socioculturale 

  

SEMESTRUL I 

 

   

1. Tema nr. 1 

Bazele culturii moldovenești. 

Originea și evoluția limbii moldovenești. 

Limba literară. Domenii de funcționare a 

limbii populare și a limbii literare. Literatura 

– artă a cuvîntului. 

1  Ce știu eu 

Despre originea 

moldovenilor? 

Ce atitudine ai față 

de limba maternă? 

Competențe din 

programe 

2. Genurile literare. Genul epic. 

Epica populară. Specii și teme 

1   

Valori materiale și 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi


dominante, idealuri etico-spirituale.Balada 

populară. 
“Toma Alimoș”, “Meșterul Manole” 

(la alegere). 

Limba moldovenească (dialectele ei) 

 

spirituale ale 

moldovenilor. 

3-4.  

“Toma Alimoș”, “Meșterul Manole” 

(la alegere). 

Evocarea unor tablouri din trecut. 

Teoria literaturii. Hiperbola (repetare). 

Indicatorii  comunicării corecte. 
Erorile semantice (pleonasm, tautologie, 

echivoc, confuzie paronimică). 

 

2  Cultura vorbirii 

5.  

Stilistica grafiei.  Aspectul grafic al 

textului. Aranjarea textului în pagină. 

Modalități de corelare a elementelor unui text. 

 

1 

 Oameni celebri în 

istoria și cultura 

moldovenilor 

(Ștefan cel Mare, 

Petru Movilă, 

Dimitrie Cantemir 

... ) 

 

6-7. 
 

DVC  nr.1, 2 (scris). Compuneri de utilitate 

socială (proces-verbal, aviz, cerere, 

curriculum vitae). (la alegere) 

Compuneri-corespondență. 

Compunere-reflecție în baza notelor de 

lectură. 

 

2 

  

Familia. Neamul. 

Tradiții familiale. 

Ce factori 

consolidează o 

familie? 

 

8-9. 
 

Proza narativă. Proza scurtă (Schița. 

Nuvela. Povestirea.) 

Costache Negruzzi. “Alexandru 

Lăpușneanul”. 

Scurtă prezentare a vieții și a activității 

literare. 

Structura și compoziția textului literar. 

Modalități de evitare a greșelilor de stil. 

 

2 

  

Patrie și patriotism. 

Cultura vorbirii. 

 

10-11. 
 

“Alexandru Lăpușneanul” 
Construcția subiectului  operei literare. 

Stilurile funcționale ale limbii. 

Resursele stilistice ale vocabularului. 

Textul literar și textul nonliterar. 

Parametri de evaluare Test  nr.1 

 

 

2 

  

Patrie și patriotism 

 

12.  

Tema  nr.2 

Instanțele comunicării narative: 

autor, narator, personaje, cititor. 

Vasile Alecsandri. “Dan, căpitan de 

plai”. 

 

1 

  

Patrie și patriotism 

 



Conținutul de idei al operei. 

Fonetica. Grafica. Ortografia. 

Ortoepia.  

 

 

13. 
 

Vasile Alecsandri. “Dan, căpitan de 

plai” 

Personajul central. Atitudinea autorului 

față de personajul central.    

Teoria literaturii:Poemul. 

Grupuri de litere și sunete 

corespunzătoare. Diftongi.Triftongi.Hiat. 

 

1 

  

Patrie și patriotism 

 

 

14-15. 
 

“Dan, căpitan de plai”Conținutul 

etico-patriotic al operei. Tablouri dinamice 

(imagini auditive și vizuale). 

Figuri sonore ale textului: asonanța, 

aliterația, onomatopeea, eufonia. 

Ortografia numelor proprii. Despărțirea 

cuvintelor în silabe. Normele de trecere 

regulamentară. 

 

2 

  

Patrie și patriotism 

 

 

16. 
 

Vasile  Alecsandri.Poemul social. 

“Plugul blestemat”. 

Fondul social. Conflictul de bază 

zugrăvit în poem.  

Cuvîntul și contextul. 

Integritatea lexicală a textului. 

 

1 

  

Identitatea și 

conștiința națională. 

 

17. 
 

“Plugul blestemat”. Tema și ideea  

operei literare. 

Cuvinte de uz general și cele de uz 

restrîns. 

 

1 

  

Identitatea și 

conștiința națională. 

 

18-19. 
 

DVC.  nr. 3,4 (scris) (la alegere) 

Compunere-raționament. 

Compunere portret-literar.  Eseul literar 

 

2 

  

 

20. 
 

“Plugul blestemat” 

Chipuri contrastante. Funcția imaginii 

simbol.  

Parametri de evaluare. Dictare 

auditivă №1. 

 

1 

  

 

21-22. 
 

Tema  nr.3  
Ion Creangă. “Harap-Alb”. Scurtă 

prezentare a vieții și activității literare, 

subiectul operei.  

Expresii frazeologice, idiomatice și rolul lor 

în vorbire. 

 

2 

  

Valori materiale și 

spirituale ale 

moldovenilor. 
 

 

23. 
 

“Harap-Alb”. Caracterizarea  personajelor. 

 

1 

  

Cultura vorbirii. 



Rolul personajelor miraculoase. Atitudinea 

autorului față  de aceste  personaje.  

Expresii frazeologice, idiomatice și rolul lor 

în vorbire. 

 

24. 
 

“Harap-Alb”.  Caracteristici ale specificului 

national. 

Teoria literaturii. Conflictul în opera 

literară. 

Cuvinte de uz general și cuvinte de uz 

restrîns. 

 

 

1 

  

 

25. 
 

Lectură individuală  nr.1.  
I.Creangă. ”Amintiri din copilărie”. 

 

 

1 

  

 

26. 
 

DVC. nr.5 Compunerea-naraţiune. 

Compunere - caracterizare a personajului. 

Compunere - sinteză. 

Compunere-raţionament. (la alegere oral). 

 

1 

  

 

27. 
 

DVC.  nr.6   Parametri de evaluare.  

Expunere  scrisă. 

 

 

1 

  

 

28-29. 
 

Bogdan Petriceicu Haşdeu. 

“Ioan-Vodă cel Cumplit”. Informații 

biografice despre autor. Conținutul de idei. 

Romanul: definiție și tipologie. 

Structura cuvîntului. 

 

2 

  

Identitatea și 

conștiința națională. 

 

30-31. 
 

”Ioan-Vodă cel Cumplit” valori etice 

ale operei. Procedee de caracterizare a 

personajelor. 

Teoria literaturii.Monografia. 

Mijloace de îmbogățire a vocabularului. 

 

2 

  

Relațiile de 

prietenie moldo-

ucrainene. 

 

32. 
Lucrare de control  nr.1 

Eseu în baza operelor studiate 

 ”Iubirea de moșie e un zid”. 

1  Identitatea și 

conștiința națională. 

 

33. 

Parametri  de  evaluare.   Evaluarea 

cunoștințelor și abilităților de limbă și 

literatură. 

 

1   

 Semestrul II    

34-35. Tema  nr.4 

Genul liric (actualizare și aprofundare).  

Mihai Eminescu. ”Sara pe deal” 

Moduri de expunere.  

Teoria literaturii. Lirica intimă. 

Romanța. 

Substantivul. Paradigma nominală 

2  Ce prezintă valoare 

pentru om? 



regulată și substantive defecte de gen și 

număr. 

36. Mihai Eminescu. „Cînd însuși glasul„ 

Elemente de structură a textului poetic (rimă, 

ritm, strofă, vers, vers alb) 

Teoria literaturii. Sonetul. 

1  Relaţia : om, timp, 

natură. 

37-38. Mihai Eminescu.”O, mamă”. Elemente 

de structură a textului poetic (tema, motiv, 

laitmotiv) 

Teoria literaturii. Elegia.  

Valori stilistice afective ale numărului, 

genului, cazului vocativ, personificare prin 

vocativ. 

 

2  Ce prezintă valoare 

pentru om? 

39. Lectură individuală nr.2. 

Din lirica eminesciană. 

1   

 

40-41. 
 

Scrisoarea literară în versuri. Mihai 

Eminescu 

„Scrisoarea III„ Problematica și 

mesajul scrisorii.  

Adjectivul. Gradele de comparație. 

 

2 

  

Oameni celebri în 

istoria  şi cultura 

moldovenilor 

 

42. 
 

„Scrisoarea III„ Satirizarea metehnelor 

și plăgilor prezentului prin antiteză cu trecutul 

eroic. Limbajul textului poetic.   

Construcții adjectivale afective în limba 

vorbită. 

 

1 

  

Oameni celebri în 

istoria  şi cultura 

moldovenilor 

 

43. 
 

DVC.№7 Comentariul literar al textului 

poetic sau comentariul poetic pe secvențe 

(titlul, mesajul de idei, imagini poetice) 

Referatul literar în baza mai multe surse 

de informare. Oral diferenţiat. 

 

 

1 

  

44. DVC.№8 

Parametri de evaluare. Compunere scrisă. 

Eseu în baza liricii lui M. Eminescu. 

1   

 

45.  
 

Tema nr.5  

A.Mateevici. ”Limba noastră” - imn 

graiului matern. Imaginea artistică.  

Pronumele. Ortografia pronumelor și a 

numeralelor. 

 

1 

  

Atitudinea faţă de 

limba maternă. 

 

46. 
 

”Limba noastră”. Simboluri și motive 

ale culturii și istoriei naționale. Teoria 

literaturii. Imnul. Oda. 

Ortografia pronumelor și a numeralelor. 

 

1 

  

 

47-48. 
 

Victor Teleucă 

”Mitropolitul Dosoftei” 

 

2 

  

Personalităţi celebre 

în istoria şi cultura 



Verbul. Folosirea corectă a formelor 

flexionare ale verbului. 

 

poporului nostru. 

49-50. DVC.№9 Articol pentru gazetă pe o temă 

etico-morală, sociala. 

DVC.№10  Parametri de evaluare. 

Expunere orală. 

2   

 

51. 
 

Andrei Lupan. Crezul poetic al scriitorului. 

Poezia”Bătrînul poet”, ”Mea culpa”. 

Verbe evoluative: de opinie, de judecată, 

verbe dicendi.  

 

 

1 

  

Ce e valoare şi ce e 

nonvaloarea? 

52. Andrei Lupan.  Poezia ”Bătrînul poet”, 

”Mea culpa”. 

Atitudinea scriitorului față de problemele 

scrisului și artei. Verbe evoluative de opinie, 

de judecată, verbe dicendi. 

1   

 

53. 
 

George Meniuc. Informații biografice 

despre scriitor.  Lirica meditativ-filosofică 

”Perla” 

Adverbul. Ortografia adverbelor. 

 

 

1 

  

Identitatea naţională 

 

54. 
 

George Meniuc, ”Perla”. Semnificația 

titlului. Valori etice.  

Teoria literaturii. Interogația retorică. 

Parametri de evaluare.  Test №2 

 

 

1 

  

55. Parametri de evaluare. Dictare de control. 

Audiere. 

 

1   

56-57. Tema nr. 6. Genul dramatic. 

Bogdan Petriceiucu Hașdeu.”Răzvan 

și Vidra” – prima dramă istorică de factură 

națională în versuri. Sursele de inspirașție ale 

dramei. 

2  Patrie şi patriotism 

 

 

58. 
 

”Răzvan și Vidra” Tema și ideea operei. 

Părțile componente ale subiectului. Cuvinte 

cu rol augmentativ.  

 

1 

  

Valori materiale  şi 

valori spirituale 

 

59. 
 

”Răzvan și Vidra”. Sistemul de personaje. 

Eroii centrali.  Teoria literaturii. Drama. 

Utilizarea conjuncțiilor. Locuțiunile 

conjuncționale.  

 

1 

  

Rolul cetăţeanului  în 

prosperarea statului 

 

60-61. 
 

DVC.№11, 12.Recenzia unui film, a 

unui spectacol. Eseul literar. (la alegere) 

Parametri de evaluare.  Compunere 

orală. 

 

2 

  



 

62-63. 

 

Literatura plaiului natal 

Romanul 

Alexei Marinat 

”Urme pe prag”- prezentare generală. 

Probleme abordate în roman. Semnificația 

textului. Utilizare corectă a elementelor de 

relație.  

 

 

2 

  

Familia. Tradiţii 

familiale 

Valori spirituale. 

 

64-65. 
 

”Urme pe prag” Sistemul de personaje. 

Modalități de exprimare (monologul). Teoria 

literaturii. Romanul (aprofundare). 

Utilizare corectă a conjuncțiilor și 

prepozițiilor. 

 

2 

  

 

66-67. 
 

Ion Druță Informații biografice despre 

scriitor. 

”Eminescu – poet național și 

universal” (prezentarea conținutului).  

Omagierea marelui poet în operă. 

Valoarea stilistică, afectivă a 

interjecțiilor. 

 

2 

  

Cultura vorbirii 

Cu cine se poate 

mîndri satul nostru? 

 

68. 
 

Valoarea social-estetică a creației 

literare a lui M. Eminescu. Teoria 

literaturii. Eseul. 

Valoarea stilistică, afectivă a 

interjecțiilor. 

 

 

1 

  

69. Repetare la sfîrșit de an 

 

1   

 

70. 
 

Parametri de evaluare.  Evaluarea 

cunoștințelor și abilităților de limbă și 

literatură moldovenească. 

 

 

1 

  

În clasa a 10-a la disciplina limba și literatura moldovenească se vor utiliza manualele din anii 

precedenți. 

Manualele de limba moldovenească recomandate de către Ministerul Învățămîntului și 

Științei al Ucrainei, sînt plasate pe site-ul oficial al MÎȘ.  

Pentru profesorii care vor preda în clasa a 10-a în anul de studiu 2018/2019 propunem 

proiecte de lecții pentru tot cursul disciplinei, alcătuite de  Întrunirea metodică regională a 

profesorilor de limba și literatura moldovenească (versiunea electronica o puteți obține 

adresîndu-vă la e-mail: larisafetescu@ukr.net) 

Evaluarea rezultatelor la învățătură ale elevilor la limba moldovenească în clasele a 5-a – 

9-a se va efectua conform Criteriilor de apreciere  a cunoștințelor elevilor la limbile minorităților 

naționale care sînt postate pe site-ul oficial al Ministerului Învățămîntului și Științei al Ucrainei 

(scrisoarea MÎȘ din Ucraina din 30 august 2013 numărul1/9-592 „Recomandații metodologice 



referitor la evaluarea rezultatelor la învățătură la limba rusă și alte limbi ale minorităților 

naționale pentru utilizarea în învățămîntul general» (www.mon.gov.ua). 
 

Criteriile de apreciere  a cunoștințelor elevilor se reînnoiesc și vor fi plasate pe site-ul 

oficial  al Ministerului Învățămîntului și Științei  din Ucraina. 
 

 

CURS INTEGRAT «LITERATURA» (MOLDOVENEASCĂ ŞI  UNIVERSALĂ) 

 

 

Literatura este disciplina  care face parte din ciclul umanitar și ajută elevul să simtă 

unitatea lumii și a omului, să dezvăluie valorile universale, să promoveze reunificarea unei 

viziuni integrale asupra lumii. 

Literatura moldovenească este bogăția spirituală a poporului moldovenesc, civilizația și 

înalta moralitate. Ea este arta cuvîntului și are o sarcină  de energie puternică, pozitivă și 

spirituală. Arta literară formează valorile naționale și le transmite generațiilor următoare. 

La lecțiile acestei discipline școlarii obțin informații despe  cele mai importante etape ale 

dezvoltării sale, se familiarizează cu originalitatea națională a literaturii moldovenești.  
 

 

Studierea literaturii (moldovenești și universale) în anul de învăţămînt 2018-2019  în 

clasele a 5-a – 9-a a instituțiilor de învățămînt general din Ucraina se va efectua prin abordarea 

bazată pe competențe, în contextul conceptului  Școală nouă ucraineană, în conformitate cu 

Standardul de stat pentru școala de bază și școala medie din 23.11.2011 nr.1392 și a 

următoarelor  programe:  

- în clasele a 5-a – 9-a cu limba moldovenească de predare în baza programelor pentru 

clasele a 5-a – 9-a a instituţiilor de învăţămînt mediu general: Curs integrat. Literatura 

(moldovenească şi universală) întărite prin ordinul MÎȘ din Ucraina din 07.06.17 numărul 804 

(sursa electronică: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-

9-klas-2017.html ); 

- în clasa  a 10-a cu limba moldovenească de predare procesul  de instruire   se va înfăptui 

în baza programei  noi Limba și literatura moldovenească  (curs integrat) site-ul oficial  al MÎȘ  

prin linkul: (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv); 

- în clasa a 11-a  cu limba moldovenească de predare în baza programei pentru clasele a 

10-a – 11-a a instituţiilor de învăţămînt mediu general: Curs integrat. Literatura (moldovenească 

şi universală) cu schimbări din 2016 întărite prin ordinul MÎȘ din Ucraina din 14.07.16 nr. 826 

(sursa electronică: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-

programy.html. 

 

Manualele și programele privind literatura (moldovenească și universală),  recomandate de 

către Ministerul Învățămîntului și Științei, sînt plasate pe site-ul oficial al MÎȘ. 

În  revista Naşa şkola nr. 4, 2016 a fost publicată tăblița cu parametrii, după care se vor 

înfăptui lucrările de control în procesul studierii literaturii moldovenești și universale în clasele a 

5-a – 11-a. În tăbliță este indicat numărul minim și obligatoriu al lucrărilor de control pentru 

fiecare semestru. Reieșind din propria experiență de muncă și din posibilitățile elevilor, 

profesorul poate mări numărul  lucrărilor de control, dar să nu supraîncarce elevul. 

În procesul de predare a literaturii  în școala modernă este necesar să ne orientăm la 

necesitățile elevului de care are nevoie în viață; să le dezvoltăm capacitatea de a  face față 

problemelor reale care apar în diferite situații de viață; să-i ajutăm să devină  independenți în 

gîndurile și acțiunile lor,  responsabili și gata de cooperare cu alte persoane.  

 

CLASELE PRIMARE 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html


Avînd în vedere tranziția treptată a instituțiilor de învățămînt la noul Standardul de Stat al 

învățămîntului primar (Hotărîrea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 21 ferbruarie, 2018, 

nr.87)  în anul școlar 2018/2019 (clasele primare) limba moldovenească şi citirea literară  se vor 

preda în baza următoarelor programe: 

pentru clasa 1 – Standardul de Stat al învățămîntului primar (2018) Programa de studiu 

tipică (nouă) la limba moldovenească și citirea literară pentru  clasele 1-2 a instituțiilor de 

învățămînt mediu general cu limba moldovenească de predare  (ordinul MÎȘ din Ucraina din 

21.03.2018, nr. 268) și Programa de studiu tipică (nouă) la limba moldovenească și citirea 

literară pentru  clasele 1-2 a instituțiilor de învățămînt mediu general (pentru clasele cu limba de 

predare ucraineană ori rusă) același ordin; 

pentru clasele a 2-a – 4-a – Standardul de Stat al învățămîntului primar (Hotărîrea 

Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 20 aprilie 2011, nr. 462). Programe de studiu la limba 

moldovenească; citirea literară pentru  clasele 2-4 a instituțiilor de învățămînt mediu general cu 

limba moldovenească de predare. Programe de studiu la limba moldovenească pentru  clasele a 

2-a – 4-a a instituțiilor de învățămînt mediu general cu limba ucraineană sau rusă  de predare, 

2013.  

 Citirea literară în  clasele a 2-a – 4-a se va preda în baza programelor la citirea literară 

pentru instituţiile de învăţămînt general cu limba moldovenească de predare. Clasele 2-4, 2013; 

Versiunea electronică a programelor se află pe site-ul oficial al Ministerului Învățămîntului 

și Științei din Ucraina prin link-ul: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.  

Învăţătorii care vor preda diciplina limba moldovenească și citirea literară în clasele a 2-a -

4-a cu limba de predare moldovenească vor folosi  manualele  pentru instituţiile de învăţămînt 

general din Ucraina cu limba moldovenească de predare, învăţătorii care vor preda diciplina 

limba moldovenească în clasele cu limba de predare ucraineană vor folosi  aceleași manuale  

pentru instituţiile de învăţămînt general din Ucraina cu limba moldovenească de predare 

adaptîndu-le la programa numită mai sus plasată pe site-ul oficial al MÎȘ. 

– Programe la limba moldovenească pentru instituţiile de învăţămînt general cu limba 

ucraineană şi rusă de predare. Clasele a 2-a – 4-a , 2013; 

Învăţătorii care predau în aceste clase vor folosi  manualele  pentru instituţiile de 

învăţămînt general din Ucraina cu limba moldovenească de predare adaptîndu-le la programa 

numită mai sus. 

Manualele și programele privind limba moldovenească și citirea literară, recomandate de 

către Ministerul Învățămîntului și Științei, sînt plasate pe site-ul oficial al MÎȘ. 

 

 

Olimpiada regională  (etapa a III-a) şi olimpiada pe ţară (etapa a IV-a) la limba  

moldovenească şi literatură 

 

Olimpiada,  regională, tradiţională la limba şi literatura moldovenească a avut loc în luna  

martie. În cadrul ei  au  participat elevi din 6 raioane ale regiunii, elevi ai şcolilor cu limba de 

predare moldovenească şi ucraineană. 10  elevi au fost menţionaţi cu Diplome  de gradul 1, 2, 3. 

Cunoştinţe excelente au demonstrat elevii din raioanele Reni, Sarata, Ismail.    

Prin ordinul Departamentului Administraţiei Regionale de Stat al învăţămîntului şi ştiinţei, 

pentru succese  semnificative în activitatea privind educația elevilor creativi, dotați și pregătirea 

învingătorilor la etapa a  III-a se anunță mulțumire următorilor profesori:  L. P. Strat (școala-

liceu Novosiolovca, Sarata), N.V. Liscevici (ş. m.  Comîșivca,  Ismail),  E. V. Ichim  (ş. m. 

Orlovca, Reni), M. P. Arnautu  (ş. m. Oziornoie, Ismail), E. I. Calaraș, L. S. Arnaut  (ş. m.  



Utconosovca,  Ismail), S. G. Corețchii (ş. m. Plavni,   Reni), A. A. Pascar (ș. m. Crutoiarovca, 

Belgorod-Dnestrovsk), L. V. Bejenari (ș. m. Dmitrovca, Chilia). Reieşind din rezultatele  

obţinute, este de datoria  direcţiei şcolilor, întrunirilor metodice şcolare şi raionale, cabinetelor 

metodice raionale, profesorilor de a intensifica munca cu elevii dotaţi, pentru ca aceştia să 

posede cunoştinţe trainice, să-şi dezvolte capacităţile creative cu scopul de a se prezenta la nivel 

în cadrul olimpiadelor şcolare, raionale, regionale și panucrainene (etapa a IV-a). 

Olimpiada panucraineană la limba şi literatura moldovenească a avut loc în luna martie în 

or. Odesa. La  etapa a IV-a au participat 9 elevi din clasele 9-11. Ei au obținut 4 Diplome de 

merit al Ministerului Învățămîntului și Științei din Ucraina. Locurile au fost repartizate în felul 

următor: 

gradul  I - Zaporojan Nionela Grigorievna, eleva clasei a 11-a a școlii medii generale de 

treapta I-III din satul Oziornoie al Consiliului raional Ismail din regiunea Odesa, profesoară 

Arnaut Maria Petrovna; 

gradul II - Mogorean Marina Evghenievna, eleva  clasei a 10-a a școlii medii generale-

liceu de treapta I-III din satul Novosiolovca al Consiliului raional Sarata, regiunea Odesa, 

profesoară Strat Liubovi Pavlovna; 

gradul II - Boleac Inga Mihailovna, eleva  clasei a 9-a  a școlii medii generale de treapta I-

III din satul Crutoiarovca al Consiliului raional Belgorod-Dnestrovskii, regiunea Odesa, 

profesoară Pascar Aurica Andreevna; 

gradul III - Dragoi Daiana Sergeevna,  eleva  clasei a 11-a  a școlii medii generale de 

treapta I-III din satul Orlovca al Consiliului raional Reni, regiunea Odesa, profesoară Ichim 

Elena Vladimirovna.  

Bursă prezidențială la etapa a IV a obținut Zaporojan Nionela Grigorievna, eleva clasei a 

11-a a școlii medii generale de treapta I-III din satul Oziornoie al Consiliului raional Ismail din 

regiunea Odesa.  
 

  


