
planificarea orelor de limba germană şi completează pachetul educaţional 

oferit de editura Corint, alcătuit din Manual (carte şi CD) şi Caietul elevului.

modernă germană se adreseză copiilor de clasa I 

şi este conceput conform Programei Şcolare pentru disciplina Comunicare 

în limba modernă pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II aprobată 

să înveţe limba germană şi care nu dispun de cunoştinţe anterioare. Astfel 

manualul acoperă parţial banda nivelului de referinţă A1 de cunoaştere a 

unei limbi străine descris în Cadrul European comun de Referinţă pentru 

Limbi Străine.

Prin tematica şi activităţile propuse manualul îşi propune să 

contrubuie la dezvoltarea armonioasă a copilului şi la pregătirea acestuia 

pentru viaţă. Tematica cuprinde noţiuni din univers

însuşirea noţiunilor şi cunoştinţelor noi făcându

este forma cea mai atrăgătoare de învăţare asigurând de asemenea şi o 

dezvoltare cognitivă adecvată.

În manual accentul este pus atât pe competenţe receptive cât şi 

şi anume ascultat şi vorbit. Materialul a fost conceput ţinând 

capacităţile şi necesităţile specifice vârstei, cu dialoguri şi situaţii 

autentice. Copiii vor fi motivaţi să înveţe structurile lingvistice creativ şi 

unitar, iar structurile gramaticale se însuşesc implicit prin intermediul 

exerciţiilor propuse. Manualul oferă copiilor un instrument de lucru ludic şi 

plăcut, iar profesorului un instrument uşor de utilizat şi diversifi



Fiecare volum conţine câte trei unităţi a câte patru subcapitole, 

fiecare unitate având prevăzută câte o recapitulare şi o evaluare. Ordinea 

exerciţiilor este astfel concepută încât cu un minim efort şi într

plăcut îşi vor însuşi atât vocabularul cât şi structurile lingvistice 

cântece, poezii, rime şi numărători. fiecare volum conţine 

câte o lecţie despre o sărbătoare, Crăciunul în volumul I şi Paştele în 

volumul II. Astfel copiii vor învăţa despre obiceiurile şi cultura ţării a cărei 

ă o învaţă.

lecţie începe cu un comic, o bandă desenată care introduce 

lexicul şi structurile lingvistice noi. Exerciţiile şi activităţile reiau lexicul şi 

structurile, acestea fiind fixate şi semantizate. Copilul va folosi aceste 

structuri în mod corect în situaţii similare celor autentice.

Lexicul nou se regăseşte de asemenea pe pagina din dreapta

evidenţiat de o bandă colorată. Cu ajutorul manualului digital copiii pot 

asculta şi pronunţa cuvintele noi. Imaginile ce însoţesc cuvintele ajută la 

învăţând astfel cu toate simţurile.

Multe dintre activităţile propuse se pretează la scenete. Copiii sunt 

e asemenea încurajaţi să folosească pantomima şi să alcătuiască 

activităţile din manual sunt completate de fişele de activităţi din 

suplimentar plăcut şi uşor de folosit.

copilului şi se regăsesc în programa şcolară aprobată. Acestea sunt: 

salutul, prezentarea, familia, casa, şcoala, îmbrăcămintea, destinaţii de 

vacanţă, anotimpurile, sărbătorile.



Adevărat

Se pronunţă un cuvânt şi se arată o imagine. Copiii vor ridica un deget

dacă cuvânt se potriveşte imaginii sau arată cu degetul în jos 

dacă nu se potrivește

Profesorul lipeşte pe tablă trei până la şase imagini selectate. Copiii le 

două minute, apoi închid ochii. Profesorul va ascunde 

imagini. Copiii vor numi imaginea care lipseşte.

Copiii vor alcătui cartonaşe cu imagini din lexicul învăţat. Fiecare imagine 

creată în dublu exemplar. Vor amesteca apoi cartonaşele şi le vor 

distribui pe masă cu faţa în jos. Primul copil va întoarce două cartonaşe 

şi le va numi. Dacă acestea se protrivesc păstrează perechea şi mai 

toarce încă o dată alte două cartonaşe. Dacă cartonaşele nu formează 

le întoarce cu faţa în jos. Alt copil continuă jocul.

Copiii vor sta în cerc. Primul copil care are mingea rosteşte o formulă de 

salut sau o întrebare. Aruncă mingea către un alt copil, care va răspunde 

la salut sau la întrbare. Acesta continuă jocul.



Caietul elevului este un instrument de lucru care completează 

manualul de limba germană pentru clasa întâi. Acesta cuprinde diverse 

fişe de activităţi pentru fiecare lecţie din manual precum şi fişe de 

Activităţile propuse sunt gândite astfel încât copilul să le poată 

realiza singur, fără a avea nevoie de prea mult sprijin din partea 

profesorului sau a părinţilor. Aceste activităţi au drept scop fixarea 

vocabularului şi a structurilor însuşite la clasă într un mod plăcut şi 

distractiv. Pe lângă activităţile asemănătoare celor din manual, de tipul 

„caută”, „adevărat/fals”, „recunoaşte”, „desenează” etc. sunt prevăzute şi 

activităţi de tipul „decupează şi lipeşte” care prin componenta manuală

nu numai că ajută la o mai bună înţelegere a vocabularului şi structurilor, 

ci contribuie şi la dezvoltarea motricităţii fine.
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SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

Săpt. L M M J V S D Săpt. L M M J V S D Săpt. L M M J V S D Săpt. L M M J V S D

- 1 2 3 4 3 1 2 - 1 2 3 4 5 6 11 1 2 3 4

- 5 6 7 8 9 10 11 4 3 4 5 6 7 8 9 8 7 8 9 10 11 12 13 12 5 6 7 8 9 10 11

1 12 13 14 15 16 17 18 5 10 11 12 13 14 15 16 9 14 15 16 17 18 19 20 13 12 13 14 15 16 17 18

2 19 20 21 22 23 24 25 6 17 18 19 20 21 22 23 10 21 22 23 24 25 26 27 14 19 20 21 22 23 24 25

3 26 27 28 29 30 7 24 25 26 27 28 29 30 11 28 29 30 - 26 27 28 29 30 31

- 31

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE

Săpt. L M M J V S D Săpt. L M M J V S D Săpt. L M M J V S D Săpt. L M M J V S D

- 1 18 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 7 1 2

- 2 3 4 5 6 7 8 - 6 7 8 9 10 11 12 4 6 7 8 9 10 11 12 8 3 4 5 6 7 8 9

15 9 10 11 12 13 14 15 1 13 14 15 16 17 18 19 5 13 14 15 16 17 18 19 9 10 11 12 13 14 15 16

16 16 17 18 19 20 21 22 2 20 21 22 23 24 25 26 6 20 21 22 23 24 25 26 - 17 18 19 20 21 22 23

17 23 24 25 26 27 28 29 3 27 28 7 27 28 29 30 31 - 24 25 26 27 28 29 30

18 30 31

MAI IUNIE

Săpt. L M M J V S D Săpt. L M M J V S D

10 1 2 3 4 5 6 7 14 1 2 3 4

11 8 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11

12 15 16 17 18 19 20 21 16 12 13 14 15 16 17 18

13 22 23 24 25 26 27 28 - 19 20 21 22 23 24 25

14 29 30 31 - 26 27 28 29 30

SEMESTRUL I - 18 săptămâni

Cursuri: luni, 12 septembrie 2016 – vineri, 23 decembrie 2016

29 oct. - 6 noiembrie 2016, vacanță învățământ primar și preșcolar

Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 24 decembrie 2016 – duminică, 8 ianuarie 2017

Cursuri: luni, 9 ianuarie 2017 – vineri, 3 februrie 2017

Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 4 febr. – duminică, 12 februarie 2017

Zile libere legale: 30 nov. – Sf. Andrei, 1 dec. – Ziua Naţională, 1 mai – Ziua muncii, 5 iunie –
Rusaliile; Manifestări specifice: 5 oct. – Ziua educaţiei, 1 iunie – Ziua copilului, 5 iunie - Ziua 
Învăţătorului

SEMESTRUL AL II-LEA – 16 săptămâni

Cursuri: luni, 13 februarie 2017 – vineri, 14 aprilie 2017

Vacanţa de primăvară – sâmb., 15 aprilie – luni, 1 mai 2017 (Sf. Paști – 16-18 aprilie)

Cursuri: marţi, 2 mai 2017 – vineri, 16 iunie 2017 (29 mai – 02 iunie – Şcoala altfel)

Vacanţa de vară – sâmbătă, 17 iunie 2017 – duminică, 10 septembrie 2017



Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţ

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa şcolară

COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ GERMANĂ

Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II

Aprobată prin ordin al mi

Bucureşti, 2013
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Prefaţă

Deoarece limba este purtătoare de sens şi tradiţie, este cheia cunoaşterii precum şi mijloc de comunicare 
interumană şi interculturală, în predare îi revine un rol important. Înţelegerea şi folosirea corectă a limbii sunt 
premise pentru succesul învăţării la toate disciplinele; totodată fiecare disciplină contribuie în mod specific la 
perfecţionarea cunoştinţelor de limbă. Perfecţionarea limbii este prin urmare nu doar sarcina ariei „Limbă şi 
comunicare”, ci un principiu transdisciplinar. Conţinuturile învăţării trebuie temeinic explicate şi exersate, 
pentru ca predarea în clasele următoare să se poată clădi pe o bază solidă de cunoştinţe. Nivelul de 
cunoştinţe de limba germană al elevilor este foarte variat, astfel că este necesară observarea atentă a 
fiecărui copil şi elaborarea unor obiective individuale de dezvoltare.
Structurarea programei şcolare pentru clasa pregătitoare în patru părţi arată multitudinea de sarcini ale 
disciplinei şi face posibilă dezvoltarea de competenţe generale şi specifice, dar nu trebuie să ducă la tratarea 
izolată a părţilor componente. Dimpotrivă, tocmai la Limba germană maternă trebuie pus accentul pe o 
legătură simbiotică a diferitelor sarcini şi pe ducerea lor la împlinire prin activităţi transdisciplinare.
Programa cuprinde competenţe şi conţinuturi obligatorii precum şi sugestii de activităţi de învăţare. Toate 
descrierile de competenţe şi toate conţinuturile sunt obligatorii, nu şi ordinea în care sunt trat
formulate în aşa fel încât să descrie ce se cere de la elev şi să arate care este scopul activităţii didactice. 
Trebuie avut în vedere că înţelegerea şi acumularea de cunoştinţe este permanent legată de emoţii şi 
atitudini, iar cunoştinţele se achiziţionează legate de diferite forme de lucru. Copilul este mereu implicat cu 

Sugestiile de activităţi de învăţare contribuie la dezvoltarea competenţelor specifice şi la însuşirea  
conţinuturilor.  Dascălul are liberatatea de a alege dintre activităţile de învăţare propuse cele care se pliază 

vocabularul de bază şi structurile gramaticale sunt obligatorii.
ei de faţă, dascălul elaborează planificarea materiei, alege conţinuturi, le completează, 

stabileşte accente şi le concretizează potrivit nivelului clasei şi condiţiilor existente. De asemenea, el va 
învăţare şi va stabili ordinea lor cronologică.

Această programă şcolară se adresează şi şcolilor sau secţiilor cu predare în limba română în care limba 
germană se studiază ca limbă maternă. Cadrul didactic va urmări formarea şi dezvoltarea competenţelor 
generale şi specifice prevăzute de programa şcolară prin selectarea şi adaptarea de activităţi de învăţare în 
funcţie de numărul de ore prevăzut de Planul cadru de învăţământ pentru fiecare clasă. 

Competenţe cheie –cadrul de referinţă european, 2007

Cadrul de referinţă european cuprinde opt competenţe cheie:

1. Competenţă de limbă maternă
2. Competenţă de limbă străină
3. Competenţă matematică şi competenţă de bază în 
ştiinţă şi tehnologie
4. Competenţă calculator

5. Competenţă de învăţare
6. Competenţă socială şi civică

ţă de iniţiativă şi antreprenorială
8.Conştientizare şi expresie culturală.

În centrul predării germane a şcolii elementare stă competenţa de limbă maternă şi competenţa de limbă 
străină. Cu celelalte competenţe, există suprapuneri şi legături: Unele competenţe sprijină dobândirea 

Competenţele cheie pentru învăţarea de a lungul vieţii. Un cadru de referinţă european. 
Comunitatea Europeană 2007:

„Competenţă de limbă maternă
Competenţa de limbă maternă este abilitatea de a se 

ima atât oral şi în scris şi de a interpreta 
concepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii în 
exprimare (ascultare, vorbire, citire şi scriere), şi de a 
reacţiona lingvistic adecvat şi creativ în toate 
contextele sociale şi culturale, în formarea generală
şi profesională, la muncă, acasă şi în petrecerea 
timpului liber. Competenţa comunicativă rezultă din 
însuşirea limbii materne, care este indisolubil legată 
de dezvoltarea capacităţii cognitive a individului de a 

„Competenţă de limbă străină
Competenţa de limbă străină impune, în esenţă 
aceleaşi posibilităţi ca şi competenţa de limbă 
maternă: se bazează pe capacitatea de a interpreta 
concepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii în 

rmă, atât oral şi în scris într un număr adecvat al 
contextelor sociale şi culturale în formarea generală 
şi profesională, la muncă, acasă şi în petrecerea 

de a se exprima corespunzător 
dorinţelor şi nevoilor proprii (ascultare, vorbire,
şi scriere). Competenţa de limbă străină, de 
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interpreta lumea şi de relaţiile cu alte p
Competenţa de limbă maternă impune ca o 
persoană să dispună de cunoştinţe
gramatică şi funcţiile limbajului. Acesta include o 
conştientizare a principalelor tipuri de interacţiune 
verbală, o serie de texte literare şi non
rincipalele caracteristici ale diferitelor stiluri şi 

registre ale limbii, precum şi variabilitatea limbajului 
şi a comunicării în contexte diferite.

Individul ar trebui să aibă 
scris şi verbal o varietate de situaţii de comunicar

şi monitoriza comportamentul de comunicare şi 
l adapta la cerinţele situaţiei. Aceste 

competenţe includ şi capacitatea de a diferenţia şi 
utiliza diferite tipuri de texte, de a cerceta informaţii, 
de a colecta şi a procesa, de a utiliza diferi
mijloace de ajutor şi de a formula  şi exprima 
argumentele proprii, oral şi în scris adecvat 

un mod convingător.

pozitivă faţă de competenţa de limbă 
maternă implică o dispoziţie la dialog critic şi 

re pentru estetica de limbă 
şi pentru căutarea după ea, şi un interes în 
interacţiunea cu ceilalţi. Acest lucru presupune o 
conştientizare a impactului limbajului asupra altora şi 
necesitatea de a înţelege limbajul într
şi responsabil social şi de a

asemenea, solicită, aptitudini, cum ar fi medierea şi 
înţelegerea interculturală. Gradul de stăpânire al 
unei limbi străine variază între cele patru dimensiuni 
(ascultare, vorbire, citire şi scriere) şi 
limbi, precum şi în funcţie de contextul social şi 
cultural, de mediu, de nevoile şi / sau interesele 

Competenţa de limbă străină necesită cunoştinţe de 
vocabular şi cunoştinţe funcţionale de gramatică cât 
şi cunoaşterea principalelor tipuri de interacţiune 
verbală şi de registru ale limbii. De asemenea, 
important este şi cunoaşterea convenţiilor sociale şi 
aspectul cultural şi variabilitatea limbii.

abilităţile esenţiale pentru comunicarea în 
limbi străine se numără şi capacitatea de a înţelege 
mesaje vocale, iniţierea, susţinerea şi încheierea 
unei conversaţii, cât şi texte, care corespund nevoilor 
fiecărei persoane,să citească, să înţeleagă şi să fie 
capabil să le creeze. Individul ar trebui să fie, de 

l, să utilizeze în mod 
corespunzător mijloacele de ajutor, si de a invăţa 

învăţării pe tot parcursul vieţii.

pozitivă este legată de aprecierea 
diversităţii culturale, precum şi de curiozitatea şi 
interesul faţă de limbă şi comunicarea interculturală.

Dezvoltarea competenţelor esenţiale în domeniile învăţării – şcoala primară

Competenţe

Predarea limbilor străine în şcolile primare promovează următoarele competenţe:

Competenţa de receptare

ompetenţa de redactare

Competenţa de a reflecta

Să înţeleagă ceea ce aude şi să reproducă:
să asculte şi să înţeleagă
să reproducă ceea ce aude

2. Să vorbească şi să poarte conversaţii:
să stăpânească verbal diferite situaţii de comunicare
să formuleze şi să exprime argumente verbale adecvate contextului într un mod convingător

3. Să citească şi să se descurce cu literatura:
să înveţe să citească
să diferenţieze şi să utilizeze diferite tipuri de texte
să caute, să adune şi să prelucreze informaţii

4. Să scrie pentru el şi pentru alţii:
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Valori şi atitudini

Ar trebui să fie transmisă o atitudine pozitivă faţă de competenţa lingvistică

Interes pentru dialog critic şi constructiv

interes pentru a înţelege și a căuta esteti

Interesul de a interacţiona cu alţii

Conştientizarea impactului limbajului asupra altora

Necesitatea de a înţelege şi de a folosi limbajul într un mod pozitiv şi responsabil social

Aprecierea diversităţii culturale

Curiozitatea şi interesul faţă de limbă şi faţă de comunicarea interculturală

Limba germană ca limbă maternă

Predarea limbii în învăţământul primar este un element important pentru continuarea dezvoltării 
competenţelor lingvistice şi promovarea valorilor şi atitudinilor, după grădiniţă. Cadrul didactic are un rol 
important de model şi trebuie să dispună de competenţe lingvistice, de specialitate şi didactice.
Competenţele de şcoală primară conduc spre cele din gimnaziu şi liceul. Pentru a ilustra acest lucru, acestea 

mai jos, competenţele lingvistice prevăzute în programa şcolară a clasei a 12
limba germană ca limbă maternă.
Competenţe

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii germane în diferite situaţii de comunicare
Aplicarea şi extinderea elementelor de bază ale activităţilor ştiinţifice cât şi însuşirea de cunoştinţe 

ştiinţifice, pe baza diverselor texte literare şi non
Argumente scrise şi orale, exprimarea fondată a părerii şi criticarea diferenţiată a textelor literare şi 

Înţelegere pentru expresiile culturale străine şi pentru opiniile diferite

Valori şi atitudini, 
Bucuria de a citi, sensibilitate şi sensibilitate estetică în domeniul literaturii;
Panoramă în valorile culturale şi în dezvolt
Gândire independentă, de reflective şi critică;
Încredere în capacitatea comunicativă;
Flexibilitate şi toleranţă faţă de argumentele şi părerile altora;
Deschidere pentru nou, străin;
Abilităţi de comunicare interculturală, reali
maternă şi literatura română.
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COMPETENŢE GENERALE

Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

nei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare 

Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 


