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NOTA DE PREZENTARE 
 

Disciplina Limba franceză se studiază în cadrul curriculumului diferenţiat, profilul 

teologic, cultul romano-catolic, fiindu-i alocată câte 1 oră/săptămână pentru clasele a IX-a şi a 

X-a. 

Obiectivul fundamental al acestei discipline de studiu constă în dezvoltarea 

competenţelor necesare pentru o comunicare adecvată situaţional şi acceptată social, prin 

însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice, în conformitate cu Implementation of 

“Education & Training 2010” programme (2003), la niveluri echivalente cu cele prevăzute în 

Cadrul European Comun de Referinţă. 

Astfel, construcţia programei şcolare a urmărit:  

- practica raţională a limbii, prin dezvoltarea competenţelor de receptare şi producere care 

vor permite elevilor să decodifice şi să producă în mod conştient, atât oral cât şi în scris, 

mesaje corecte şi adecvate funcţional-comunicativ; 

- dezvoltarea de competenţe de interacţiune, care vor permite utilizarea conştientă, adecvată 

şi funcţională a unor modalităţi şi tehnici de interacţiune orală şi în scris, în diverse 

contexte comunicative; 

- dezvoltarea unor tehnici de muncă intelectuală, care să valorifice cunoştinţe şi deprinderi 

achiziţionate inclusiv prin studiul altor discipline, dintr-o perspectivă cross-curriculară. 

Programa şcolară pentru disciplina Limba franceză este elaborată potrivit modelului de 

proiectare curriculară centrat pe competenţe. Construcţia programei şcolare este realizată 

astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului de ciclul liceal, 

respectiv la dezvoltarea competenţelor necesare specializării ghid turism religios.  

Programa şcolară de Limba franceză este structurată pe următoarele componente:  

• notă de prezentare; 

• competenţe generale; 

• valori şi atitudini; 

• competenţe specifice asociate cu conţinuturile; 

• conţinuturi ale învăţării; 

• sugestii metodologice; 

• sugestii bibliografice pentru lectura suplimentară. 
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Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate 

prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor 

probleme generale, în diverse contexte particulare.   

Competenţele generale evidenţiază achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul 

perioadei de studiu a acestei discipline şcolare.  

Lista de valori şi atitudini este exprimată în termeni de finalităţi de natură axiologică 

urmărite prin studiul acestei discipline şi este în acord cu valorile şi atitudinile celorlalte 

discipline ce dau identitate specializării Ghid turism religios.  

Competenţele specifice reprezintă nucleul funcţional al programei şcolare şi 

evidenţiază rezultatele aşteptate ale învăţării la nivelul fiecărui an de studiu, fiind derivate din 

competenţele generale. 

Competenţele specifice sunt corelate cu conţinuturi ale învăţării relevante pentru 

domeniul studierii limbii franceze.  

Sugestiile metodologice cuprind recomandări specifice disciplinei, privind 

metodologia de aplicare a programei şcolare şi proiectarea demersului didactic. Acestea 

includ propuneri de organizare a procesului de predare-învăţare-evaluare centrat pe formarea 

de competenţe, recomandări de strategii didactice specifice disciplinei şi de modalităţi de 

evaluare. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta utilizarea prezentului curriculum în 

proiectarea şi realizarea activităţilor cu elevii.  

Sugestiile bibliografice pentru lectura suplimentară se adresează atât profesorilor, ca 

surse de informare şi documentare pentru pregătirea demersului didactic, cât şi elevilor care 

doresc să aprofundeze prin studiu individual anumite conţinuturi abordate de această 

disciplină şcolară. 
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COMPETENŢE GENERALE 
 
 

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii 

de comunicare 

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite 

contexte 

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă 

4. Transferul mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de 

comunicare 

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 
• Manifestarea flexibilităţii în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de 

comunicare 

• Conştientizarea rolului limbii franceze ca mijloc de acces la patrimoniul 

culturii universale  

• Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea 

toleranţei, prin abordarea critică a diferenţelor şi a stereotipurilor culturale 

şi religioase transmise prin intermediul limbii franceze  

• Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale şi 

religioase specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte în limba 

franceză şi prin raportarea la civilizaţia spaţiului cultural francofon 
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                                                           CLASA A IX-A 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

 
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare 

Competenţe specifice Conţinuturi 
1.1. Identificarea ideilor 
principale din texte audiate/ 
citite, referitoare la probleme de 
actualitate 
1.2. Identificarea, prin citire 
rapidă, de informaţii specifice 
dintr-un text mai lung, pentru a 
rezolva o sarcină de lucru 
1.3. Corelarea, în mod coerent,    
a mai multor informaţii din 
diverse părţi ale unui text sau 
din texte diferite, pentru a 
rezolva   o sarcină de lucru 
1.4. Identificarea, în mesaje 
orale şi texte scrise, a unor 
puncte de vedere şi opinii 
exprimate, pentru a le compara 
cu punctul de vedere personal 
 

Tipuri şi surse de mesaje orale: 
Texte de lungime variabilă, care conţin şi elemente de 
vocabular nefamiliare: 
- mesaje, formale şi informale, emise de cei din jur 
- înregistrări audio-video pe teme de interes  
- programe radio şi TV, talk-show-uri 
- convorbiri telefonice, inclusiv mesaje telefonice 
 
Tipuri de mesaje scrise: texte de lungime variabilă, în 
diverse registre, de dificultate medie: 
- texte autentice de informare generală, pagini Internet; 
- articole de presă (ştiri, texte publicitare) 
- texte funcţionale cu conţinut operaţional (formulare, 

corespondenţă, prospecte) 
 

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte  
Competenţe specifice Conţinuturi 

 2.1. Oferirea şi solicitarea, oral / 
în scris, de informaţii şi 
instrucţiuni clare şi precise pentru 
îndeplinirea unei sarcini de lucru 
2.2. Prezentarea, oral / în scris, 
de filme, cărţi, evenimente, 
experienţe, cu exprimarea 
sentimentelor / reacţiilor 
personale în legătură cu acestea 
2.3. Prezentarea, oral / în scris, de 
descrieri clare şi detaliate, pe 
subiecte legate de domenii de 
interes propriu şi de domeniul  
de specializare 
2.4. Completarea de formulare şi 

Tipuri de informaţii: 
Schimburi de informaţii, oral / în scris, privind: 
- informaţii factuale, inclusiv date personale 
- instrucţiuni, explicaţii, sfaturi, aranjamente sociale 
- desfăşurarea unor eveniment 
- activităţi în situaţii de viaţă cotidiene 
Descrieri de persoane, locuri, procese, activităţi, situaţii 
Prezentare orală / scrisă, expunere, povestire  
 
Contexte: contexte sociale comune, situaţii specifice în 
familie, comunitate, domeniul de specializare. 
 
Tipuri de texte funcţionale: 
- formulare cu utilizare curentă 
- scrisoare, chestionar, proces verbal, CV 
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redactarea de texte funcţionale, cu 
respectarea convenţiilor specifice 

Convenţii şi limbaj în comunicare: 
- pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării; 

formule standardizate de comunicare orală şi în scris, 
formule de politeţe 

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă  
Competenţe specifice Conţinuturi 

3.1. Solicitarea adecvată, oral / în 
scris, a ideilor, opiniilor, părerilor 
interlocutorului şi răspunsuri / 
comentarii adecvate la acestea  
3.2. Verificarea înţelegerii şi 
solicitarea / oferirea de reformulări 
/ clarificări / explicaţii, atunci când 
informaţia nu este clar înţeleasă  
3.3. Susţinerea unui punct de 
vedere în cadrul unei discuţii 
orale/ al unui schimb de mesaje 
scrise, pe teme de interes  
3.4. Formularea, oral sau în 
scris, a unor ipoteze şi 
răspunsuri adecvate la ipotezele 
emise de ceilalţi 

Tipuri de interacţiuni: 
- Conversaţii, schimburi de opinii 
- Dezbateri, discuţii  
- Redactare de scrisori 
Moduri de interacţiune:  
- faţă în faţă, în perechi / în grup mic 
- la distanţă (la telefon, prin scrisori, schimburi de 

mesaje) 
Contexte: 
- situaţii sociale informale, situaţii familiare, situaţii 

conflictuale 
- întâlniri şi contacte profesionale informale 
Schimburi de opinii: 
- argumente în susţinerea unor idei / opinii personale;  
- preferinţe, ipoteze, predicţii 

4. Transferul mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare 
Competenţe specifice Conţinuturi 

4.1. Traducerea, oral şi / sau în 
scris,din limba franceză în limba 
maternă/ din limba maternă în 
limba franceză a unor texte/ 
mesaje de dificultate medie, din 
domenii de interes (în scris, cu 
ajutorul dicţionarului) 
4.2. Redarea (oral şi / sau în 
scris), cu cuvinte proprii, a 
spuselor altor persoane 

- Texte din domeniul de specializare (turism, istoria 
religiilor, tematică socială) 

- Tehnici de utilizare a dicţionarului 
- Dialoguri înregistrate / interpretate  
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LISTA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT 
 
 
Pe parcursul clasei a IX-a se recomandă ca activităţile de învăţare să fie proiectate şi 

realizate în contextul următoarelor teme: 
• domeniul personal: 

- familia: membrii familiei; 
- viaţa personală (locuinţă, cumpărături, alimentaţie, sănătate , sport); 
- universul adolescenţei (stiluri de viaţă); 

• domeniul public: 
- ţări, regiuni, oraşe – obiective turistice şi culturale;  
- aspecte din viaţa socială (locuri şi servicii publice); 
- relaţia cu instituţiile şi serviciile publice; 

• domeniul ocupaţional: 
- meserii, ocupaţii; 
- activităţi de timp liber;  

• domeniul educaţional: 
- corespondenţă şi proiecte şcolare; 
- universul cultural francez – trecut şi prezent; obiceiuri şi tradiţii; personalităţi din 

sfera artistică, literară, ştiinţifică, sportivă. 
 

Pe parcursul clasei a IX-a se recomandă a se opera cu următoarele elemente de 
construcţie a comunicării: 
Pentru lexic: 

- cuvinte, sintagme corespunzând funcţiilor comunicative şi domeniilor tematice; 
- relaţii semantice (sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte); 

Pentru gramatică: 
• articolul şi substantivul (consolidare): 

- hotărât şi nehotărât (consolidare); 
- cazuri de substituire a articolului partitiv (sistematizare); 

• adjectivul:  
- adjectivul calificativ: acordul şi gradele de comparaţie (consolidare); 
- adjectivul posesiv şi demonstrativ (consolidare); 
- adjectivul nehotărât (formele frecvente) (consolidare); 
- adjectivul numeral cardinal (consolidare); 

• pronumele: 
- pronumele personal subiect (forme accentuate şi neaccentuate) (consolidare); 
- pronumele personal complement direct şi indirect (locul lor în fraza asertivă şi 

imperativă); 
- pronumele demonstrativ;  
- pronumele relativ simplu (consolidare); 
- pronumele adverbiale en şi y (sistematizare); 

• verbul: 
- modul indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, viitor 

(consolidare); 
- modul imperativ (consolidare); 
- modul condiţional: condiţionalul prezent; „si condiţional”, I şi II;  

• adverbul (elemente cu mare frecvenţă în comunicare): 
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- adverbe de mod, de cantitate, de timp, de loc, de afirmaţie şi de negaţie (consolidare); 
• prepoziţii şi conjuncţii (elemente cu mare frecvenţă în comunicare) (consolidare). 
   
Categoriile gramaticale enumerate aparţin metalimbajului de specialitate. În cadrul 
comunicării didactice, acestea vor fi introduse în mod raţional, potrivit nevoilor de exersare / 
îmbogăţire a funcţiilor comunicative şi nu vor face obiectul unei evaluări explicite. 
 
Consolidarea se referă la reluarea elementelor de construcţie a comunicării introduse în anii 
de studiu anteriori, cu îmbogăţirea valenţelor comunicative şi / sau diversificarea contextelor 
de utilizare. 
 

Pe parcursul clasei a IX-a se va pune accent pe următoarele funcţii comunicative ale 
limbii:  
- a se prezenta / a-şi prezenta colegii / mediul de lucru;  
- a situa în spaţiu persoane / obiecte / acţiuni;  
- a relata diferiet evenimente, întâmplări la prezent;  
- a da / a cere informaţii practice despre persoane, obiecte, locuri, acţiuni; 
- a exprima cantitatea; 
- a exprima gusturi, preferinţe; 
- a exprima intenţia; 
- a exprima acordul/dezacordul; 
- a mulţumi, a răspunde la mulţumiri; 
- a se scuza. 
 
Formele lingvistice de realizare a acestor funcţii vor fi consolidate, cu îmbogăţirea variantelor 
şi / sau diversificarea contextelor de utilizare: 
- şcoala: relaţii cu colegii, orar, materii de studiu; 
- obiceiuri şi tradiţii: sărbători tradiţionale religioase; 
- universul francez: oraşe, monumente, muzee. 
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                                                         CLASA A X-A 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare 
Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Anticiparea elementelor de 
conţinut ale unui text, pe baza 
titlului / unui stimul vizual 
1.2. Identificarea sensului global 
al unui mesaj  
1.3. Identificarea de informaţii 
cheie din texte autentice 
1.4. Identificarea de detalii din 
mesaje orale / scrise (autentice) 
1.5. Selectarea de informaţii din 
mai multe texte în scopul 
îndeplinirii unei sarcini 
structurate de lucru  
1.6. Recunoaşterea organizării 
logice a unui paragraf / text 
literar  

- Texte de tipuri diverse (de lungime medie) de 
informare generală din diverse surse  

- Înregistrări audio-video din programe de ştiri 
- Texte literare 
- Texte adecvate profilului. 

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte  
Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. Descrierea (oral / în scris) a 
unor activităţi cotidiene, 
obiceiuri;  
2.2. Relatarea conţinutului unui 
film/ al unei povestiri, pe baza 
unui plan de idei dat 
2.3. Redactarea de paragrafe / 
texte pe o temă de interes  
2.4. Completarea de formulare 
2.5. Redactarea de texte 
funcţionale simple 
2.6. Relatarea sub formă de 
raport a desfăşurării unei 
activităţi de grup / proiect 
individual / activităţi cotidiene 

- Descrieri de obiecte, persoane, situaţii 
- Povestire orală  
- Paragrafe  
- Articole de presă axate pe diverse arii tematice 

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă  
Competenţe specifice Conţinuturi 

3.1. Formularea de idei/ păreri 
pe teme de interes în cadrul unei 

- Discuţia  
- Interviul ghidat  
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discuţii / în mesaje de răspuns 
3.2. Adaptarea formei mesajului 
la situaţia de comunicare în 
funcţie de stilul formal/ informal 
folosit de interlocutor 
3.3. Redactarea de scrisori de 
răspuns în care sunt exprimate 
păreri despre subiecte legate de 
preocupările tinerilor 

- Scrisori oficiale simple (invitaţie, solicitare de 
informaţii şi / sau de documentaţie) 

 

4. Transferul mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare 
Competenţe specifice Conţinuturi 

4.1. Înregistrarea informaţiilor 
receptate oral sau în scris sub 
formă de notiţe cu suport dat 
4.2. Reducerea unui paragraf la 
o idee esenţială 
4.3. Reformularea, la cererea 
interlocutorului, a unei replici în 
cadrul unei conversaţii pe teme 
familiare. 

- Fragmente de texte de informare generală  
- Fişe şi instrucţiuni de lucru  
- Dialogul şi conversaţia  
- Înregistrări audio / video din dotarea şcolii sau 

realizate de profesor 

 
 

LISTA UNITĂŢILOR DE CONŢINUT 
 
 
Pe parcursul clasei a X-a se recomandă ca activităţile de învăţare să fie proiectate şi 

realizate în contextul următoarelor teme: 
• Domeniul personal: 

- Relaţii interpersonale în familie şi în societate, bunele maniere 
- Viaţa personală (locuinţa / activităţi de timp liber) 
- Universul adolescenţei  (viaţa cotidiană); probleme ale vieţii cotidiene (de exemplu: 

droguri / alcool / fumat / SIDA etc.) 
• Domeniul public: 

- Ţări, regiuni, oraşe – obiective  turistice, culturale  
- Aspecte din viaţa socială / locuri publice  
- Mediul înconjurător  

• Domeniul educaţional. Cultură şi civilizaţie 
- Elemente importante din universul cultural francez şi francofon (de exemplu : datini, 

obiceiuri, sărbători tradiţionale, mâncăruri specifice etc.) 
- Mass-media 
- Personalităţi din sfera culturală / ştiinţifică / sportivă 
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• Domeniul ocupaţional 
- Cunoaşterea unor aspecte semnificative din viaţa profesională (activităţi şi profesiuni) 

 
Pe parcursul clasei a X-a, la limba franceză (limba modernă 2) se vor achiziţiona / consolida şi 

utiliza următoarele acte de vorbire:  
- a solicita şi a oferi informaţii generale 
- a solicita şi a oferi informaţii de ordin personal 
- a solicita şi a oferi informaţii despre locuri de interes turistic 
- a solicita şi a oferi informaţii despre evenimente, experienţe şi activităţi 
- a solicita şi a expune o părere 
- a invita / a face o propunere; a accepta / a refuza o invitaţie / propunere  
- a descrie persoane şi obiecte 
- a exprima obligaţia 
- a exprima o dorinţă sau o preferinţă 
- a da instrucţiuni  
 
 Actele de vorbire enumerate mai sus pot fi introduse potrivit nevoilor de exersare / 
îmbogăţire a funcţiilor de comunicare (fără o prezentare punctuală, explicită). 
 
  Pe parcursul clasei a X-a, la limba modernă 2 se recomandă  a se opera cu următoarele 
elemente de construcţie a comunicării (conţinuturile marcate cu semnul ∗ nu vor fi abordate 
autonom, ci global, integrate în structurile în care se impun): 
a. Elemente fonetice şi lexicale  
- cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice şi actelor de vorbire specificate mai 

sus 
- sinonime şi antonime.  
b. Elemente gramaticale 

• Articolul şi substantivul 
- articolul hotărât şi nehotărât∗[consolidare]  
- cazuri de substituire a articolului partitiv∗ [consolidare]  
- substantivul – cazuri particulare (gen, număr)  

• Adjectivul  
- adjectivul calificativ : acordul şi gradele de comparaţie∗  
- adjectivul posesiv∗ 
- adjectivul demonstrativ∗ 
- adjectivul nehotărât∗ (forme frecvente)  
- adjectivul numeral cardinal∗  

• Pronumele 
- pronumele personale complement direct şi indirect (locul lor în fraza asertivă şi 

imperativă) [consolidare]  
- pronumele posesiv 
- pronumele demonstrativ∗ 
- pronumele relativ simplu∗ şi compus  
- pronumele nehotărât (forme frecvente) 
- pronumele adverbiale en şi y ∗  
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• Verbul 
- modul indicativ∗: prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, viitor 

[consolidare]  
- modul condiţional: condiţionalul prezent∗şi trecut; si condiţional (I, II∗, III) 
- forme verbale perifrastice (aller,…. venir de,…… être en train de + infinitiv) 
- modul subjonctiv: subjonctivul prezent: formare (verbe regulate şi neregulate 

frecvente) şi contexte de utilizare de mare frecvenţă 
- modul participiu : forme (participiul prezent, trecut: recunoaştere); acordul 

participiului trecut. 
- modul infinitiv: construcţiile V + Inf., V + à+ Inf., V + de+ Inf.  

• Adverbul (elemente cu mare frecvenţă în comunicare) 
- adverbe de mod, de cantitate, de timp, de loc, de afirmaţie şi de negaţie* 

[consolidare] 
- adverbe cu grade comparaţie neregulate (bien, mal) ∗ 

• Prepoziţii şi conjuncţii 
 elemente cu mare frecvenţă în comunicare∗ [consolidare]  

• Tipuri de fraze: asertivă (afirmativă şi negativă), interogativă, imperativă∗ 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 

Limba franceză, ca parte a curriculumului pentru liceu, profilul teologic, specializarea 

ghid turism religios, are ca scop consolidarea informaţiilor obţinute pe parcursul ciclului 

gimnazial, în domeniul comunicării şi al gramaticii. Studierea limbii franceze la această 

specializare se recomandă datorită oportunităţilor pe care le oferă pentru cunoaşterea 

lingvistică şi teologică.  

Abordarea didactică la această disciplină de studiu pune accent pe dezvoltarea de 

competenţe, de valori şi atitudini corelate. Astfel, trăsături de personalitate şi atitudini care ţin 

de imaginea de sine şi, respectiv, de imaginea celuilalt în comunicare (lingvistică şi 

interculturală) sunt reorganizate în jurul unui ansamblu de valori comune şi sunt poziţionate în 

curriculumul de limbi moderne în mod diferit, dar nu divergent, faţă de referenţialul european 

care aşează trăsăturile de personalitate şi atitudinile sub genericul competenţei generale 

individuale „a şti să fii”. Cele două opţiuni vehiculează, în principiu, aceeaşi termeni şi 

propun, în particular, configuraţii compatibile. 

Modul în care este concepută programa şcolară pentru disciplina Limba franceză  

permite o flexibilizare a activităţii cadrului didactic. Totodată, studiul acestui domeniu 

permite conexiuni cu celelalte discipline, care îi furnizează elevului cunoştinţele despre 

cultura şi civilizaţia franceză. Activităţile propuse pentru construirea demersurilor de învăţare 

trebuie să antreneze în egală măsură ambii parteneri ai procesului educaţional: elevul şi 

profesorul. 

Conţinuturile recomandate sunt structurate pe următoarele domenii: 

- teme – prezintă domeniile şi elementele care vor constitui contextul pentru realizarea 

activităţilor de învăţare pe parcursul orelor de limba franceză şi vor delimita tematica ce 

va fi folosită în evaluare; 

- elemente de construcţie a comunicării – conţin categorii de structuri lingvistice care vor fi 

utilizate în comunicare; 

- funcţii comunicative ale limbii – precizează actele de vorbire necesare pentru adecvarea 

funcţională a comunicării. 
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