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Întrebări pentru iniţierea dialogului (nu se apreciază) 
  

  

– Bună ziua!   
– Luaţi loc, vă rog!  

– Cum vă numiţi?  

– De câţi ani învăţaţi româneşte?   
  

1. Conversație    

Cunoaşterea limbilor străine va fi în viitor cheia  succesului în viaţă. 
  

– Sunteţi de acord cu această constatare?    

– Câte limbi ar trebui să însuşim?   

– Când trebuie să se înceapă învăţarea limbilor străine?  

– Toate limbile sunt la fel de importante? De ce? De ce nu?  

– După părerea dv., în viitor ce limbi vor avea o mai mare răspândire?  

– Câte  limbi şi la ce nivel aţi învăţat până acum?   
  

2. Discuție 
  

Generaţia tânără ar trebui să trăiască împreună cu membrii mai în vârstă ai familiei. 

Despre această afirmaţie veţi purta un dialog cu examinatorul. Formulaţi-vă părerea, 

aducând argumente pro sau contra celor afirmate. Uneori, examinatorul vă va contrazice, 

dv. reacţionaţi la întrebările dumnealui potrivit poziţiei pe care o aveţi în legătură cu 

conţinutul propoziţiei.   
  

• Fenomenul generațiilor multiple care conviețuiesc sub același acoperiș este global.  

• Problema dintre generații este mereu actuală.  

• Conviețuirea mai multor generații într-o singură locuință are și avantaje și dezavantaje.   
  

În cursul dialogului, examinatorul contrazice unele argumente ale elevului. Exemplele de mai 

jos servesc ca ajutor pentru îndeplinirea acestui rol:  
  

Pro  Contra  

Membrii tineri ai familiei îi pot ajuta pe cei 

vârstnici în activităţile de toate zilele şi, la 

nevoie, sunt în apropierea lor.   

Prăpastia dintre generaţii duce la multe 

conflicte, la disensuni, vârstnicii judecă 

altfel lucrurile decât tinerii.   

Până sunt activi, membrii vârstnici ai 

familiei contribuie la muncile casnice, la 

educarea şi supravegherea copiilor.  

  

Modul de viaţă al tinerilor este, în general, 

contrar cu cel al vârstnicilor (programe de 

noapte, sculatul de dimineaţă, program 

alimentar etc.).   

Convieţuirea nu aduce după sine neapărat 

certuri, conflicte şi disensiuni, dacă tuturor 

celor din familie le stă la dispoziţie un 

suficient spaţiu de locuit.   

  

Tinerii nu învaţă să se descurce singuri 

dacă au mereu în jurul lor generaţia cu 

multă experienţă, dar cu alt fel de gândire a 

vârstnicilor, care, ori de câte ori au ocazie, 

se şi amestecă în viaţa tinerilor.   



Tinerii nu trebuie să plătească pentru chirie, 

astfel  pot economisi bani.   
  

Pe vârstnici îi poate deranja gălăgia 

copiilor şi, în anumite cazuri, ei nu pot 

participa la muncile casnice.   

Se pot introduce reguli aplicabile pentru 

toată lumea, astfel convieţuirea îi poate 

educa pe tineri în sensul dispoziţiei la 

compromisuri.   

Din punct de vedere economic, această 

convieţuire e cea mai avantajoasă pentru 

familii, deoarece în felul acesta ele trebuie 

să susţină un singur menaj, o singură 

gospodărie.   

În urma conflictelor, se pot strica relaţiile 

dintre membrii familiei, dorinţele diferite 

pot duce la certuri între ei.  

  

Experienţa de viaţă a generaţiei mai în 

vârstă îi ajută pe tineri.   
Numărul mare al membrilor înseamnă 

pentru familie un plus de cheltuieli.  

  

3. Dezvoltarea liberă a temei 

  

Timpul liber 

  

Ce reprezintă imaginea?  

  

– Cum îşi petrece un tânăr timpul liber în zilele noastre? Dar dumneavoastră?   

– Cât timp liber are de fapt un elev de liceu?   

– Care sunt pasiunile dumneavoastră?  

  

  

  
  

 

Întrebări ajutătoare recomandate profesorului examinator:  

  

–  Ce posibilităţi aveţi de a petrece timpul liber în mod activ în zona în care locuiţi?   

–  De ce este important să rezervăm în mod conştient un timp oarecare pentru pasiuni şi pentru  

odihnă?  

–  Cum putem avea un orar mai judicios? 


