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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului „Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea
Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC”
Contract POSDRU/87/1.3/S/63471

GRILĂ DE AUTOEVALUARE
Prezenta grilă de autoevaluare servește la identificarea competențelor lingvistice în Limbajul Mimico-Gestual Românesc și la verificarea
eligibilității dvs. pentru programele de perfecționare PG1: Limbaj Mimico-Gestual Românesc – nivel inițiere sau PG3: Limbaj MimicoGestual Românesc – nivel mediu.
NUME ȘI PRENUME (conform cărții de identitate):
DATA COMPLETĂRII GRILEI DE AUTOEVALUARE:
SEMNĂTURA:
Vă rugăm, în cele ce urmează, să apreciați gradul în care sunteți de acord cu următoarele afirmații:
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În mică
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În foarte
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Pot să înțeleg cuvinte dactilate rar (maximum 10 litere).
Pot să înțeleg semnele pentru numerele de la 1 la 20.
Pot să înţeleg semne simple, realizate foarte rar și clar, din sferele: formule de salut, familie,
câteva obiecte, însușiri, zilele săptămânii, lunile anului, alimente etc.
Pot să înţeleg expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanţă imediată
pentru mine personal (de ex., informaţii simple despre mine şi familia mea, zona unde locuiesc,
petrecerea timpului liber), fără să fie nevoie ca interlocutorul să repete.
Pot să înțeleg autoprezentarea unei persoane necunoscute, dacă execută semnele clar.
Pot să înțeleg mai multe semne, dacă interlocutorul labializează în timp ce comunică în LMGR.
Pot să înțeleg despre ce se discută atunci când o persoană cunoscută comunică cu altcineva, pe o
temă cunoscută.
Pot să înțeleg mai multe semne separate, dar îmi e mai greu să descifrez o frază (nu înțeleg
întotdeauna legătura dintre propoziții).
Pot să înțeleg enunțuri scurte, dar dacă e vorba despre o povestire mai lungă de 5 enunțuri,
uneori pierd firul.
Pot să înțeleg cuvinte dactilate într-un ritm mediu, oricât de lungi.
Pot să înțeleg semnele pentru orice număr.
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Pot să înțeleg aproape tot ce îmi comunică o persoană cunoscută, pe un subiect general.
Pot să înțeleg aproape tot ce discută două persoane surde, pe o temă cunoscută.
Pot să înțeleg o povestire de aproximativ 2 minute, exprimată într-un ritm mediu, cu semne
cunoscute.
Pot să înțeleg un discurs simplu, chiar dacă unele semne îmi sunt necunoscute.
Pot să înțeleg un discurs/dialog scurt pe teme specializate.

II. PARTICIPAREA LA CONVERSAȚIE ÎN LMGR

În foarte
mică
măsură

Pot să formulez întrebări simple cu semnele cunoscute.
Pot să răspund la întrebări simple cu mai mare ușurință decât înțeleg întrebările.
Pot să formulez şi să răspund la întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate
imediată.
Pot să particip la o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau
să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent şi să mă ajute să formulez ceea ce încerc să
spun.
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Pot să comunic în situaţii simple şi uzuale, care presupun un schimb direct de informaţii, pe
teme şi despre activităţi familiare.
Pot să port o conversație simplă cu o persoană cunoscută despre programul meu zilnic, despre
ce îmi place, despre activități școlare etc.
Pot să port o conversație pe teme generale cu o persoană necunoscută.
Pot să particip, fără pregătire prealabilă, la o conversaţie pe teme familiare, de interes
personal sau referitoare la artă și cultură, tehnologie și comunicare, discipline reale și umane.
Pot oferi indicații cu privire la localizarea unui obiectiv turistic, a unei instituții publice etc.
Pot să particip la o conversație, cu interlocutori cunoscuți, pe teme specifice, chiar dacă nu
înțeleg chiar tot.
Pot să particip activ la o conversaţie în situaţii familiare, exprimându-mi şi susţinându-mi
opiniile.

III.

EXPUNEREA UNOR ELEMENTE ÎN LMGR

În mică
măsură

În foarte
mică
măsură

Pot dactila cuvinte de maximum 7 litere, rar.
Pot să folosesc semnele pentru numerele de la 1 la 20.
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Pot efectua semne simple din sferele: formule de salut, familie, câteva obiecte, însușiri,
modalități de petrecere a timpului liber, activități școlare, țări și continente, alimente,
vestimentație etc. (fără să folosesc excesiv mimica).
Pot să mă prezint pe scurt, rar (prezentare personală: nume, vârstă, studii/profesie, contextul în
care am învățat semne, informații simple despre familie, oraș, etc.)
Pot să descriu pe scurt lucrurile/activitățile care îmi plac și care nu îmi plac.
Pot să povestesc o întâmplare simplă, chiar dacă nu stăpânesc topica corectă în LMGR.
Pot să dactilez, cu viteză medie, cuvinte oricât de lungi.
Pot să utilizez corect ordinea semnelor (topica LMGR), în enunțuri scurte.
Pot să folosesc elemente non-manuale pentru a completa mesajul.
Pot să povestesc o întâmplare sau să relatez intriga unei cărţi sau a unui film şi să-mi exprim
părerile.
Pot să prezint descrieri clare legate de domeniul meu de interes.
Pot să folosesc cu ușurință spațiul și elementele nonmanuale pentru a completa sensul.
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