
 
 

 

 

 

 

 

 

Reguli de acordare a diplomei de participare - Curs Germană, nivel A1.1 

 

Arii Valoare Criterii Detalii 

Prezență 
minim 80% (19 

sesiuni) 
Prezență virtuală la curs  

Înțelegere 

scrisă 
minim 50% 

Înțelegere completă a 

dialogurilor/cuvintelor și 

propozițiilor care aparțin de 

vocabularul deja învățat 

Participantul trebuie să poată înțelege fie cuvinte 

individuale, fie propoziții întregi, în funcție de 

exercițiu și dificultate. De asemenea, la final de 

curs, participantul trebuie să dețină un nivel de 

înțelegere scrisă care să îi permită să infereze 

sensul unui text/dialog în care 20-30% din cuvinte 

sunt necunoscute (intuiție lingvistica, bazată pe 

context, care se dezvoltă odată cu vocabularul). 

Înțelegere parțială sau completă 

a textelor noi 

Realizare legături logice între 

cuvintele dintr-o propoziție sau 

dintr-un text pentru a-l înțelege 

Înțelegere 

orală 
minim 50% 

Înțelegere completă sau 

aproape completă dialoguri 

existente în manual 

Participantul trebuie să poată înțelege, în funcție 

de context și dificultate, fie cuvinte-cheie dintr-o 

propoziție, fie întreaga propoziție, întreg textul 

vorbit. La fel, în conversații sau dialoguri, trebuie 

să înțeleagă ce i se spune, în special dacă dialogul 

sau situația respectivă este ceva ce a fost deja 

abordat la curs. Înțelegerea orală implică și 

înțelegerea parțială sau totală a trainerului atunci 

când acesta pune întrebări sau dă indicații în 

germană. 

Înțelegere completă a 

conversațiilor sau dialogurilor cu 

colegii din cadrul exercițiilor de 

la curs 

Înțelegere parțială sau completă 

a trainerului atunci când acesta 

pune întrebări sau dă indicații în 

germană 

Exprimare 

scrisă 
minim 50% 

Scriere corectă a cuvintelor 
Se referă la tot ce înseamnă scris în germană, de la 

simple cuvinte până la propoziții și texte. Prin 

intermediul temelor și exercițiilor de la curs, 

trainerii vor putea observa dacă există goluri și 

dacă acestea dispar în urma exercițiilor. 

Ordine corectă a cuvintelor în 

propoziții 

Redactare texte coerente (nu 

neaparat lungi) 



 

Utilizare cuvinte potrivite pentru 

scopul exercițiului 

Exprimare 

orală 
minim 50% 

Formulare corectă de propoziții 

- gramatică, ordine cuvinte, 

vocabular adecvat 

Include fiecare dialog sau răspuns dat oral în 

timpul cursurilor. Extra puncte dacă participantul 

se străduiește să folosească limbajul studiat în 

germană și dacă trainerul nu face această cerință 

explicită. De exemplu, la începutul fiecărui curs 

există un scurt dialog între trainer și participanți 

pe măsură ce se conectează toți cursanții. Aici pot 

alege să încerce să răspundă în germană, la fel și la 

exercițiile mai complicate. 

Răspunsuri adecvate în 

conversații sau dialoguri 

Interacțiune relativ rapidă în 

conversații sau dialoguri 

Teme 
maxim 5 teme 

nefăcute 

Rezolvarea temelor distribuite 

de trainer 

Fiecare participant are acces la un cont pe 

platforma blinklearning.com. La finalul fiecărei 

sesiuni trainerul alocă exercițiile pentru acasă pe 

baza cărora participanții își pot fixa/exersa 

noțiunile predate în cadrul cursului. 
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