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SUGESTII METODOLOGICE 
 

ENGLEZ  
 

CON INUTURI  

ORGANIZARE TEMATIC   
1. Destine excep ionale (Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln,Martin Luther King) 
2. Formarea unei biografii (Helen Keller, Florence Nightingale) 

3. Situatii dramatice de via  (James Cook,Thor Heyerdahl) 
4. Descoperiri şi descoperitori (Faraday, Franklin, Arkwright, Wedgewood, Edison, Marconi) 
5. Via a de zi cu zi 
6. Rela ii interpersonale 

7. Umor 

8. Cultur  şi civiliza ie (SUA, colonizare, sclavie, emanciparea negrilor) 
9. Rela ia individ-societate (revolta ca leitmotiv) 

 

Pentru a facilita trecerea de la literatura pentru tineret la literatura matur , se va începe 
lecturarea de proz  scurt . Dintr-o serie de motive, proza scurt  este un gen literar potrivit 
pentru a-i pune pe elevi în contact cu temele enun ate: 
1. timpul limitat cere s  fie citite acele texte care pot fi tratate în câteva lec ii, ceea ce 

permite o mare varietate a subiectelor, prin care se trezesc în permanen  interesul şi 
aten ia; 

2. proza scurt  descrie o întâmplare care are o desf şurare clar : o fapt , o întâlnire, o 
experien  cu caracter de model care este prezentat  f r  ‘înflorituri’; 

3. con inutul şi gradul de dificultate al limbii povestirilor alese poate fi adus treptat la un alt 

nivel, ceea ce face ca elevii s  se familiarizeze treptat, pe neobservate cu limbajul literar; 
4. proza scurt  se preteaz  în cele din urm  s  fie repovestit  prin scurte rezumate orale şi 

scrise, prin care se stimuleaz  şi folosirea activ  a limbii. 
Temele enun ate vor fi dezvoltate cu ajutorul literaturii în proz  sau în versuri. Alegerea 

va fi determinat  de diverşi factori: 
- interesele şi capacitatea de în elegere a clasei; 
- imaginea asupra omului şi lumii care este considerat  a fi real  într-o anumit  şcoal  de 

c tre elevi şi profesori împreun ; 
- premisele de la care se porneşte: literatura ca dezvoltare general , ca ştiin  a societ ii 

poate, ca bucurie pur estetic  sau numai ca preg tire pentru examen; 
- personalitatea profesorului şi propria sa capacitate de a prezenta în aşa fel materia, încât s  

trezeasc  interesele latente ale elevilor s i. 
Pot fi deci imaginate multe perspective din care poate fi predat  literatura. 
V zut  din acest punct de vedere, fiecare carte, fiecare poezie este în principiu relevant , 

dac  satisface şi aceast  norm  calitativ , că din punct de vedere a trăsăturilor de formă 
şi/sau conţinut este exemplară pentru aceste dezvoltări. 

Dac  literatura este printre altele aceast  înregistrare a dezvolt rii gândirii, sim irii şi a 
ac iunii umane, atunci pe baza câtorva exemple din epocile cuprinse în istoria literar  ar putea 
fi demonstrat acest caracter de dezvoltare.  

 

Pe parcursul clasei a IX-a se vor dezvolta urm toarele, în func ie de nivelul de preg tire 
al claselor şi al diferi ilor elevi: 
 

FUNC II COMUNICATIVE  
Prin memorarea de poezii şi recitare vor fi înv ate în mod indirect expresii specifice limbii. 
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1.Informa ii:  
-a solicita şi a oferi informa ii: generale; de ordin personal; privind locul de unde vin diverse 

persoane, legate de completarea unui formular, despre programul zilnic / s pt mânal (orar, 
materii etc.); despre ac iunea diverselor persoane (în prezent, în trecut); despre ac iunea 
vorbitorului; despre vreme; despre diverse s rb tori; despre pre uri, alimente etc.  
-a descrie persoane, locuri, evenimente;  

-a cere şi a oferi informa ii de orientare în spa iu.  
 

2.Atitudini mentale:  
-a exprima: acordul, dezacordul, opinia, motivele, ac iunile/st rile posibile;  
-a compara ac iunile prezente cu cele trecute;  

-a accepta şi a refuza o ofert /invita ie;  
-a exprima obliga ia de a face ceva;  
-a exprima interdic ia de a face ceva;  
-a cere permisiunea de face ceva;  

-a exprima posesiunea;  

-a trage concluzii;  

-a exprima puncte de vedere personale.  
 

3.Atitudini emo ionale:  
-a exprima: o dorin /necesitate, preferin e, inten ia;  
-a folosi stilul formal/informal.  
 

4.Atitudini morale:  
-a da sfaturi;  

-a cere scuze.  
 

5.A convinge, a determina cursul unei ac iuni:  
-a exprima propuneri;  

-a lua decizii;  

-a planifica o actiune;  

-a da instructiuni;  

-a corecta/încuraja/avertiza pe cineva.  
 

6.A comunica în societate:  
-a saluta;  

-a face prezent ri;  
-a oferi un obiect în mod politicos;  

-a cere permisiunea de a întrerupe o conversatie;  

-a face ur ri cu o anumit  ocazie.  
 

ELEMENTE DE CONSTRUC IE A COMUNIC RII  
Fenomenele gramaticale sunt prezentate în context, astfel încât elevului s -i fie relativ uşor s  
deduc  func ia şi formele structurilor respective. Ele sunt exersate apoi în contexte noi, 
avându-se grij  ca gramatica s  nu devin  un scop în sine. Multe structuri trebuie doar 
în elese, deoarece ele nu fac parte din inventarul de cunoştinte de limb  indispensabile.  
Substantivul  
-pluralul substantivelor (cazuri speciale)  

-acordul substantivului cu predicatul  

-genul substantivului  

Articolul  
-articolul zero  

-omisiunea articolului  

-cazuri speciale de folosire a articolului  
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Adjectivul  
-tipuri de adjective  

-comparativul dublu  

-ordinea adjectivelor  

Verbul  
-modalit i de exprimare a prezentului, trecutului şi viitorului (+ timpurile verbale aferente)  
-construc ii infinitivale  
-construc ii în -ing  

-construc ii modale şi mijloace de exprimare a modalit ii  
Adverbul  
-formarea adverbelor din adjective  

-compara ia adverbelor (ex.: comparativul dublu).  

Fraza condi ional   

Afirma ia, interoga ia, nega ia  
 

LECTURI ORIENTATIVE 

Poezie 
William Blake, Walt Whitman, John Mansfield, Henry W.Longfellow 

“Poems for the Middle and Upper School” (edited by C. Jaffke and Magda Maier) 

“Six Romantic Poets” (Blake, Byron, Coleridge, Wordsworth, Yeats, Shelley) 

Proz  
L.W. Leavitt   - “Great Men and Women”  

Tensing   - “Man of Everest” 

Hellen Keller   - “The story of My Life”  

Donn Byrne   - “Mahatma Gandhi: The Man and His Message”  

Thomas Weedon  - “From Slavery to Freedom” 

Harriet Beecher Stowe - “Uncle Tom’s Cabin” 

Richard Wright  - “Black Boy” 

       - “Living and working in the time of Charles Dickens” 

Oscar Wilde   - “The Canterville Ghost” 

Xxx                - “Five Story Stirues”(Crime stories) 

- Declara ia de independen  

R.L. Stevenson  - “Kidnapped” 

Nuvele sau biografii 
Michael Faraday. Henry Ford, Hellen Keller, Florence Nightingale, Abraham Lincoln, Martin 

Luther King 

Detective Stories 

Descoperitori/Exploratori 
Captain Cook, Kon-Tiki, Sherpa Tensing 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 

GERMAN  
 

CON INUTURI  

ORGANIZARE TEMATIC   
 

1. Via a cotidian   
2. Personalit i şi evenimente celebre  
3. Proz  şi poezie; teatru şi scenete 

4. Lumea spa iului germanofon na ional şi interna ional 
5. Lumea imagina iei şi a creativit ii  
6. Umorul în literatur  şi în via   
7. Lumea comunic rii  

Pentru a facilita trecerea de la literatura pentru tineret la literatura matur , se va începe 
lecturarea de proz  scurt . Dintr-o serie de motive, acesta este un gen literar potrivit pentru a-i 

pune pe elevi în contact cu temele enun ate: 
1. timpul limitat cere s  fie citite acele texte care pot fi tratate în câteva lec ii, ceea ce 

permite o mare varietate a subiectelor, prin care se trezesc în permanen  interesul şi 
aten ia; 

2. proza scurt  descrie o întâmplare care are o desf şurare clar : o fapt , o întâlnire, o 
experien  cu caracter de model care este prezentat  f r  ‘înflorituri’; 

3. con inutul şi gradul de dificultate al limbii povestirilor alese poate fi adus treptat la un alt 

nivel, ceea ce face ca elevii s  se familiarizeze treptat, pe neobservate cu limbajul literar; 
4. proza scurt  se preteaz  în cele din urm  s  fie repovestit  prin scurte rezumate orale şi 

scrise, prin care se stimuleaz  şi folosirea activ  a limbii. 
Temele enun ate vor fi dezvoltate cu ajutorul literaturii în proz  sau în versuri. Alegerea 

va fi determinat  de diverşi factori: 
- interesele şi capacitatea de în elegere a clasei; 
- imaginea asupra omului şi lumii care este considerat  a fi real  într-o anumit  şcoal  de 

c tre elevi şi profesori împreun ; 
- premisele de la care se porneşte: literatura ca dezvoltare general , ca ştiin  a societ ii 

poate, ca bucurie pur estetic  sau numai ca preg tire pentru examen; 
- personalitatea profesorului şi propria sa capacitate de a prezenta în aşa fel materia, încât s  

trezeasc  interesele latente ale elevilor s i. 
Pot fi deci imaginate multe perspective din care poate fi predat  literatura. 
V zut  din acest punct de vedere, fiecare carte, fiecare poezie este în principiu relevant , 

dac  satisface şi aceast  norm  calitativ , că din punct de vedere a trăsăturilor de formă 
şi/sau conţinut este exemplară pentru aceste dezvoltări. 

Dac  literatura este printre altele aceast  înregistrare a dezvolt rii gândirii, sim irii şi a 
ac iunii umane, atunci pe baza câtorva exemple din epocile cuprinse în istoria literar  ar putea 
fi demonstrat acest caracter de dezvoltare.  

 

Pe parcursul clasei a IX-a se vor dezvolta urm toarele, în func ie de nivelul de preg tire 
al claselor şi al diferi ilor elevi: 
 

ACTE DE VORBIRE  

Reluare, îmbog ire, sistematizare  
1. Elevul va st pâni la sfârşitul clasei a IX-a cele cinci func iuni ale limbii, concretizate în 
forme specifice de interac iune lingvistic , în limita vocabularului cuprins în texte:  

- contact interuman;  

- exprimarea sentimentelor;  

- exprimarea inten iei;  
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- narare, prezentare;  

- argumentare.  

 

2. Elevul va fi capabil la sfârşitul clasei a IX-a s  foloseasc  limba german  în mod inteligibil 
în urm toarele situa ii:  

- a prezenta, a se prezenta, a r spunde la prezent ri;  
- a mul umi, a r spunde la mul umiri;  
- a face, a r spunde la o urare; a felicita, a r spunde la felicit ri;  
- a exprima curiozitatea, indiferen a;  
- a cere, a da permisiunea;  

- a exprima încurajarea, interdic ia;  
- a se scuza, a r spunde la scuze;  
- a angaja, a continua, a încheia un schimb verbal;  

- a cere, a da informa ii despre persoane, obiecte, locuri, evenimente, fapte;  
- a descrie, a localiza persoane, obiecte, locuri, evenimente, fapte;  

- a confirma, a infirma, a motiva, a contrazice o situatie, un fapt, o atitudine;  

- a exprima acordul, dezacordul;  

- a relata evenimente, fapte, întâmpl ri;  
- a rezuma un text informativ sau unul literar;  

- a exprima p rerea, punctul de vedere personal; 
- a exprima o dorin , o rug minte;  
- a exprima calitatea, cantitatea;  

 

ELEMENTE DE CONSTRUC IE A COMUNIC RII  

Reluare, îmbog ire, sistematizare  

Pronun ia şi intona ia:  
pronun area cât mai apropiat  de norma fonetic  a sunetelor specifice limbii germane;  

- pronun area corect  a m rcilor gramaticale;  
- intona ia corect  a diverselor tipuri de propozi ie.  

 

Vocabularul:  
Se va urm ri fixarea şi îmbog irea vocabularului însuşit de elevi în clasele anterioare.  
Se va urm ri fixarea cuvintelor prin folosirea lor repetat , în cât mai multe tipuri de 

propozi ii, în contexte cât mai variate.  
Prin memorarea de poezii şi recitare vor fi înv ate în mod indirect expresii specifice 

limbii. Dialoguri scrise sau piese de teatru scurte, înv ate pe de rost şi prezentate în fa a 
clasei, învioreaz  lec ia şi ascut capacitatea de vorbire Este un mod de lucru economic, 
deoarece într-un interval scurt de timp le vine rândul mai multor elevi. 

 

Structuri gramaticale:  
Fenomenele gramaticale sunt prezentate în context, astfel încât elevului s -i fie relativ 

uşor s  deduc  func ia şi formele structurilor respective. Ele sunt exersate apoi în contexte 
noi, avându-se grij  ca gramatica s  nu devin  un scop în sine. Multe structuri trebuie doar 
în elese, deoarece ele nu fac parte din inventarul de cunoştinte de limb  indispensabile.  
 

Verbul:  
- indicativ (diateza activ , reflexiv  la toate timpurile; pasivul – prezent, imperfect); 

- imperativul, conjunctivul;  

- verbe cu particul  separabil ;  
- conjugarea verbelor uzuale;  

- verbe auxiliare (de timp şi de mod) - sistematizare  

 

Substantivul: declinare, formare prin compunere şi derivare; 
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Pronumele:  
- personal;  

- reflexiv;  

- posesiv;  

- demonstrativ;  

- interogativ; 

- relativ. 

 

Adjectivul:  
- formare prin derivare şi compunere;  
- declinarea adjectivului atributiv;  

- compara ia (regulat , neregulat ); 
 

Numeralul:  
- cardinal;  

- ordinal; 

 

Adverbul:  
- de loc, de timp, de mod; 

 

Adverbele pronominale: uzuale (interogative şi demonstrative)  
Prepozi iile:  

- care cer dativul, acuzativul, genitivul; 

- bicazuale (cu acuzativ + dativ); 

 

Topica propozi iei:  
- locul verbului în propozi ia principal  şi în cea secundar ; 
- ordinea elementelor în acuzativ şi în dativ;  
- ordinea elementelor circumstan iale; 

 

Propozi ii secundare:  
- completiva direct , atributiv , temporal , cauzal , final , condi ional , propozi ia 

secundar  neintrodus .  
 

LECTURI ORIENTATIVE 
Proz : 

Heinrich Spoerl - „Der Willi und Ich” 

Hans Bender  - „Der Brotholer” 

Heinrich Böll  - „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ 

Peter Bichsel  - „Die Tochter“ 

Kurt Marti  - „Neapel sehen“ 

Detlev Marwig - „Die Blauschicht“ 

Ilse Aichinger  - „Das Fenster-Theater“, „Der Hauslehrer“ 

Stefan Zweig  - „Die Gouvernante“ 

Josef Reding  - „Die Jäger kommen zurück“ 

Wolfgang Borchert - „Die Küchenuhr“; „Das Brot“; „Nachts schlafen die Ratten doch“ 

Alfred Andersch  - „Grausiges Erlebnis eines Venezianischen Ofensetzers“ 

Marie Luise Kasschnitz- „Lange Schatten“; „Das dicke Kind“ 

Siegfried Lenz  - „Der sechste Geburtstag“ 

Franz Fuhmann - „Das Judenauto“ 

Hans Bender  - „Iljas Tauben“ 

Paul Ernst  - „Zwei Männer“ 

Bertold Brecht  - „Die zwei Söhne“ 
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Paul Ernst  - „Das zweite Gesicht“ 

Rainer Maria Rilke - “Der Bettler und das stolze Fräulein” 

Poezie: 
Christian Morgenstern- „Der Werwolf“ 

Georg Britting  - „Der Hahn“ 

Rainer Maria Rilke - „Der Panther” 

J.W.von Goethe - „Prometheus” 

Konrad F.-Meyer - „Möwenflug” 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 

FRANCEZ  
 

CON INUTURI  

ORGANIZARE TEMATIC   

  

1. Via a cotidian   
2. Povestiri şi scene dramatice  
3. Biografii ale marilor personalit i 
4. Lumea spa iului francofon  
5. Lumea imagina iei şi a creativit ii  
6. Umorul în literatur  şi în via   
7. Lumea comunic rii  

Pentru a facilita trecerea de la literatura pentru tineret la literatura matur , se va începe 
lecturarea de proz  scurt , care este un gen literar potrivit pentru a-i pune pe elevi în contact 

cu temele enun ate, deoarece: 
1. timpul limitat cere s  fie citite acele texte care pot fi tratate în câteva lec ii, ceea ce 

permite o mare varietate a subiectelor, prin care se trezesc în permanen  interesul şi 
aten ia; 

2. se descrie o întâmplare care are o desf şurare clar : o fapt , o întâlnire, o experien  cu 
caracter de model care este prezentat  f r  ‘înflorituri’; 

3. con inutul şi gradul de dificultate al limbii povestirilor alese poate fi adus treptat la un alt 
nivel, ceea ce face ca elevii s  se familiarizeze treptat, pe neobservate cu limbajul literar; 

4. proza scurt  se preteaz  în cele din urm  s  fie repovestit  prin scurte rezumate orale şi 
scrise, prin care se stimuleaz  şi folosirea activ  a limbii. 
Temele enun ate vor fi dezvoltate cu ajutorul literaturii în proz  sau în versuri. Alegerea 

va fi determinat  de diverşi factori: 
- interesele şi capacitatea de în elegere a clasei; 
- imaginea asupra omului şi lumii care este considerat  a fi real  într-o anumit  şcoal  de 

c tre elevi şi profesori împreun ; 
- premisele de la care se porneşte: literatura ca dezvoltare general , ca ştiin  a societ ii 

poate, ca bucurie pur estetic  sau numai ca preg tire pentru examen; 
- personalitatea profesorului şi propria sa capacitate de a prezenta în aşa fel materia, încât s  

trezeasc  interesele latente ale elevilor s i. 
Pot fi deci imaginate multe perspective din care poate fi predat  literatura. 
V zut  din acest punct de vedere, fiecare carte, fiecare poezie este în principiu relevant , 

dac  satisface şi aceast  norm  calitativ , că din punct de vedere a trăsăturilor de formă 
şi/sau conţinut este exemplară pentru aceste dezvoltări. 

Dac  literatura este printre altele aceast  înregistrare a dezvolt rii gândirii, sim irii şi a 
ac iunii umane, atunci pe baza câtorva exemple din epocile cuprinse în istoria literar  ar putea 
fi demonstrat acest caracter de dezvoltare.  

 

Pe parcursul clasei a IX-a se vor dezvolta urm toarele, în func ie de nivelul de preg tire 
al claselor şi al diferi ilor elevi: 
 

ACTE DE VORBIRE  

Reluare şi sistematizare  

- A prezenta/a se prezenta/a r spunde la prezent ri; 
- A mul umi/a r spunde la mul umiri; 
- A se scuza/a r spunde la scuze; 
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- A angaja/a continua/a încheia un schimb verbal; 

- A cere/a da informa ii despre persoane, obiecte, locuri, evenimente, experien e 

personale; 

- A rezuma un text informativ; 

- A face o urare/a felicita; 

- A localiza persoane/obiecte/ac iuni; 
- A cere permisiunea; 

- A exprima acordul/dezacordul; 

- A exprima un punct de vedere personal; 

 

ELEMENTE DE CONSTRUC IE A COMUNIC RII  
Reluare şi sistematizare  

- accente grafice - reguli  

- aticolul: hotarât, nehotarât, partitiv, contractat (a+; de+)  

- adjectivul - grade de compara ie  
- adjective şi pronume nehotarâte  
- adjective numerale: cardinale; ordinale  

- pronumele personal complement direct şi indirect  
- pronumele relativ (simplu şi compus)  
- pronumele adverbiale: en, y  

- verbul (la cele trei forme - afirmativ , negativ , interogativ )  
- indicativ prezent (gr. a III-a), perfect compus, acordul participiului trecut cu avoir 

şi être, imperfect, mai mult ca perfect, viitor simplu; condi ional prezent şi trecut, 
si condi ional (I, II, III), conjunctivul prezent  

- verbele auxiliare, verbele neregulate (aller, devoir, vouloir, pouvoir, venir, 

prendre, partir, falloir, croire, voir, savoir)  

- participiul prezent şi gerundivul  

- diateza pasiv   
- folosirea conjunctivului (dup  verbele de voint , nega ie, îndoial , de sentimente; 

dup  verbe şi expresii impersonale)  
- perfect compus cu avoir si être la verbele regulate şi neregulate   
- imperfect  

- adverbul - grade de compara ie  
- pluralul substantivelor şi adjectivelor  
- adjectivul demonstrativ, posesiv  

- cantitative: beaucoup de, un peu de, trop de  

- numeralul  

- pronume personal subiect (forme accentuate şi neaccentuate), pronumele on  

- prepozi ii: sur, sous, dans, devant, derrière, à, de, entre, près de, à côté de  

- adverbe de timp: aujourd’hui, maintenant  

- subordonarea - raporturi de simultaneitate, anterioritate şi posterioritate  
 

Fenomenele gramaticale sunt prezentate în context, astfel încât elevului s -i fie relativ 

uşor s  deduc  func ia şi formele structurilor respective. Ele sunt exersate apoi în contexte 
noi, avându-se grij  ca gramatica s  nu devin  un scop în sine. Multe structuri trebuie doar 
în elese, deoarece ele nu fac parte din inventarul de cunoştinte de limb  indispensabile.  

 

LECTURI ORIENTATIVE 

Biografii 
Henri Dunant (fondatorul Crucii Roşii) 
Napoléon, Robespierre, Jeanne d’Arc 

Albert Schweizer 
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Joffo: „Le sac de billes 

Romane poli iste 
Simenon: “L’Affaire Saint-Fiacre” sau “Le témoinage de l’enfant de choeur” 

Descoperitori 
Champollion, Marie Curie 

Nuvele 
Malot: “Sans famille” 

Hugo: “Gavroche”, “Cosette” 

Recit ri 
Balade şi poeme 
Hugo: “La retraite de Russie”, “Ceux qui vivent”, “Paris”, “O soldats de l’An Deux”, “Le 

mendiant”, “Entrevue au crépuscule” 

Verlaine: “Chanson d’automne”, “Il pleure” 

After Claudel: “Jeanne au bucher” 

Baudelaire: „L’Albatros“ 

Fran a şi istoria ei 
Bretagne, Provence, Paris, Alsace 

Revolu ia francez ; descrierea dramatizat  de Mnouchkine sau sumare de texte originale 

Evreii în Fran a (1940) 
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