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NOTA DE  PREZENTARE 
 

Curriculum-ul de limba japoneza pentru clasele a X-a - a XII-a a fost elaborat în cadrul unei 
paradigme a disciplinei pe parcursul ciclurilor de aprofundare şi specializare, avându-se în vedere 
următoarele: 

- nivelul atins la sfârşitul clasei a IX-a; 
- necesitatea oferirii unui răspuns mult mai aplicat cerinţelor sociale, exprimat în termeni de 

achiziţii finale uşor evaluabile la încheierea liceului. 

În aceste condiţii, proiectarea curriculară a fiecărei programe a avut ca punct de reper programa 
pentru clasa anterioară, iar noutatea abordării constă în delimitarea parcursului de învăţare pe baza 
unui model de proiectare care îmbină competenţe şi conţinuturi. 

Structura curriculum-ului este următoarea: 
- Competenţe generale (definite ca ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi care se 

formează pe durata liceului); 
- Valori şi atitudini   (ce urmează a fi formate pe parcursul liceului); 
- Competenţe specifice (deduse din competenţele generale şi care se formează pe durata 

unui an de studiu) corelate cu unităţi de conţinut, corelare care accentuează latura 
pragmatică a curriculum-ului: devine astfel transparent nu numai ce se învaţă, dar mai ales 
de ce anume se învaţă anumite conţinuturi; 

-  Sugestii metodologice  (oferite ca sprijin pentru organizarea demersului didactic) 

Astfel structurat, curriculum-ul cuprinde programele şcolare de Limba japoneză, limba 
moderna 3 (clasele a X-a – a XII-a. 

La nivelul ciclurilor curriculare anterioare, parcursul formativ  s-a concentrat pe formarea şi 
dezvoltarea deprinderilor integratoare, polarizate pe receptarea şi producerea de mesaje orale şi 
scrise. În clasele a X-a - a XII-a, celor doua competenţe generale care continuă acest parcurs, se 
adaugă interacţiunea în comunicarea orală şi scrisă. Delimitarea unei competenţe de interacţiune 
este necesară în condiţiile în care comunicarea reală implică în majoritatea situaţiilor un receptor şi 
un emiţător în cadrul unei relaţii parteneriale.  

Competenţa de transfer şi mediere a mesajelor s-a considerat a fi necesar să fie introdusă 
numai ca propunere pentru a fi folosită la construirea unor programe de opţional (de 
aprofundare / extindere). În cazul medierii şi transferului mesajelor avem de-a face cu o 
competenţă de ordin înalt, legitim de format la nivelul liceului. Aceasta presupune treceri de la un 
cod la altul (între două limbi, sau de la verbal la non-verbal şi invers) sau adaptări şi reformulări ale 
diverselor mesaje în funcţie de situaţia de comunicare. 

În cadrul sugestiilor metodologice, ariile tematice, actele de vorbire şi elementele de construcţie 
a comunicării sunt recomandate global, pentru clasele a X-a – a XII-a, urmând ca selecţia pentru 
fiecare clasă să fie făcută de profesor. 

Programa este concepută în două segmente:  
- pentru studierea limbii japoneze în numărul de ore prevăzut în planul-cadru de învăţământ 

pentru trunchiul comun (2 ore pe săptămână); 
- pentru studierea limbii japoneze în regim intensiv, ceea ce presupune alocarea în schema 

orară a patru ore săptămânal (2 ore din trunchiul comun şi două ore din CDŞ).  
 

Competenţa generală 4, competenţele specifice şi conţinuturile marcate în textul programei prin 
caractere cursive şi asterisc (*) se recomandă numai pentru studierea limbii japoneze în regim 
intensiv, fără ca folosirea acestora să fie obligatorie. 
În conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3449/ 15.03.1999, programele 
orientative pentru disciplinele opţionale pot fi propuse de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi/sau de 
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colectivele de catedră din şcoli.  
În situaţia în care la nivelul unităţii de învăţământ se optează pentru o alternativă locală, va fi necesar 
să se elaboreze o programă de opţional (aprofundare sau extindere), complementară cu programa 
şcolară de trunchi comun. 

 
În elaborarea prezentului document s-a ţinut cont de: 
- planul cadru şi structura anului şcolar (numărul de ore) 
- materialele existente 
- asistenţa oferită de voluntarii JICA/JOCV (vorbitori nativi) 
- posibilitatea alegerii limbii japoneze ca probă scrisă în cadrul examenului de bacalaureat 
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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 şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare1 

 
 
 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

 
 

                                                           
1 Competenţa generală 4 şi toate competenţele specifice de sub ea, precum şi toate celelalte competenţe specifice şi 
conţinuturi scrise cu italice şi marcate cu asterisc (*) se recomandă numai pentru studiul limbii japoneze în regim intensiv 
(patru ore pe săptămână). Utilizarea acestora nu este obligatorie în cazul în care, la nivel local s-a optat pentru o programă 
proprie de opţional, elaborată în conformitate cu metodologia în vigoare. 
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Clasa a X-a (limba 3) – anul II de studiu 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

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

Competenţe specifice Conţinuturi  
1.1   Desprinderea ideii principale dintr-un mesaj simplu articulat 
clar şi rar 
1.2   Sesizarea ordinii evenimentelor într-un mesaj simplu articulat 
clar şi rar 
1.3  Identificarea de informaţii specifice în materiale simple de tipul 
broşuri de informare (orar de călătorie, meniuri, anunţuri publicitare) 
1.4  Sesizarea ordinii evenimentelor într-un text simplu 
1.5  * Luarea unei decizii pe baza audierii / lecturii unui text 
1.6  * Identificarea de informaţii specifice în articole de ziar care 
descriu evenimente, alte texte autentice 

Povestiri / prezentări orale 
Dialoguri simple 
Conversaţii / înregistrări audio-video  
Paragrafe  
Broşuri de informare, texte autentice 
* Emisiuni radio / TV 
* Articole de presă 
* Interviuri 

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

Competenţe specifice Conţinuturi  
2.1 Citirea fluentă a unui text scurt cunoscut  
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii pe teme familiare, în contexte de 
nevoie imediată, folosind intonaţia corespunzătoare 
2.3 Redactarea unui text scurt / paragraf, format din fraze simple, pe 
teme de interes 
2.4 Redactarea de mesaje scurte pe teme familiare în situaţii în care 
nu poate avea loc o interacţiune verbală directă  
2.5 Descrierea, în scris sau oral, a unor obiecte / persoane, pe baza 
unor întrebări de sprijin sau a unor imagini  
2.6 *  Descrierea / relatarea, în scris sau oral, a unor locuri / 
evenimente pe baza unor întrebări de sprijin / plan dat 
2.7 * Redarea în scris/ oral a conţinutului unui text audiat / citit 

Fragmente de text simple 
Dialoguri situaţionale 
Texte scurte autentice 
Paragrafe simple 
Invitaţie, telegramă, vedere, felicitare,  
Bilet / mesaj 
Descriere simpla orală sau scrisă 
* Povestiri orale 
*  Relatări scrise 
* Pagini de jurnal 
*  Descrieri 
* Rezumate orale / scrise 

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală şi scrisă 

Competenţe specifice Conţinuturi  
3.1 Îndeplinirea unor instrucţiuni simple în contexte funcţionale daca 
acestea sunt completate şi de imagini sau scheme 
3.2 Participarea la conversaţii scurte în contexte obişnuite pe teme de 
interes 
3.3 Orientarea în spaţiu pe baza unui set de instrucţiuni simple 
articulate clar şi rar şi a unor întrebări de verificare 
3.4 Avansarea unei opinii asupra unei teme în discuţie cu sprijin în 
formularea acesteia 
3.5 * Exprimarea unei opinii personale cu susţinerea ei cu 
argumente şi exemple 
3.6 * Adaptarea mesajului oral / scris în funcţie de relaţiile cu 
destinatarul şi / sau de situaţia de comunicare 

Instrucţiuni  
Planul unei conversaţii 
A ini ţia un dialog / o conversaţie 
A încheia un dialog / o conversaţie  
A solicita / a da informaţii 
A exprima gusturi şi preferinţe 
* A relata un eveniment / o discuţie  
*A-şi exprima opinia cu argumente 
* A ordona logic argumente i  

*4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare 

Competenţe specifice Conţinuturi  
4.1 *  Transformarea unor notiţe conţinând informaţii esenţiale în 
propoziţii dezvoltate 
4.2 *  Reducerea unui paragraf la o idee esenţiala 

* Tehnici de utilizare a dicţionarului 
* Fragmente de texte autentice de 
informare generala 
* Rezumate 

 



Limba japoneză - clasele a X-a – a XII-a (anii  II-IV de studiu) 6

Clasa a XI-a (limba 3) – anul III de studiu 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

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

Competenţe specifice Conţinuturi  
1.1 Desprinderea semnificaţiei generale a unui mesaj rostit cu viteza 
normala în limbaj standard 
1.2 Desprinderea unor informaţii de detaliu dintr-un mesaj pe teme 
cunoscute articulat clar, în limba standard cu viteza normala 
1.3 Desprinderea de informaţii factuale din scrisori personale / alte 
texte pe subiecte de interes când are la dispoziţie şi dicţionarul 
1.4 Desprinderea ideilor principale dintr-un text de informare 
1.5 * Identificarea ideilor esenţiale dintr-o conversaţie pe teme de 
interes, rostită clar şi cu viteză normală când se permit întrebări de 
clarificare 
1.6 * Verificarea unor informaţii date în mai multe texte pe teme din 
domenii de interes  

Rapoarte / prezentări scrise sau orale 
Dialoguri, conversaţii, interviuri 
Texte / fragmente de informare generală 
Broşuri de informare 
Scrisori personale 
* Prezentări / povestiri orale (de 
dificultate şi lungime medie) pe teme de 
interes 
* Conversaţii / înregistrări audio-video  
* Interviuri / rapoarte orale 
* Texte / paragrafe descriptive şi narative 
* Articole de presă  

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

Competenţe specifice Conţinuturi  
2.1 Redactarea unui text simplu pornind de la informaţiile dintr-o 
schema / diagramă / tabel 
2.2 Exprimarea oral şi / sau în scris de opinii argumentate despre 
ceea ce-i place / nu-i place  
2.3 Exprimarea, oral / în scris, a unor sentimente, atitudini, stari faţă 
de un eveniment / situaţie 
2.4 * Elaborarea planului unei prezentări simple a unui 
fapt/eveniment socio-cultural sau profesional 
2.5 * Prezentarea orală / relatarea în scris a unei întâmplări/ 
experienţe personale / eveniment socio-cultural sau profesional 

Descrieri orale sau scrise 
Dialoguri situaţionale 
Paragrafe pe diverse arii tematice 
Povestire / Prezentare orală / scrisă 
Descrieri / comparări de obiecte, persoane 
A exprima sentimente, atitudini, stari  
* Povestire / Prezentare orală / scrisă 
* Descrieri / comparări de obiecte, 
persoane 
* Plan de idei 
 

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală şi scrisă 

Competenţe specifice Conţinuturi  
3.1 Oferirea de răspunsuri la întrebări simple în cadrul unei conversaţii
3.2 redactarea unei scrisori personale simple după model 
3.3 Exprimarea acordului şi dezacordului intr-o discuţie formală sau 
informală pe teme cunoscute 
3.4 * Comentarea pe scurt a părerilor exprimate de parteneri în 
cadrul unei discuţii în grup pe teme de interes 
3.5 * Oferirea de răspunsuri concrete şi de ordin personal în cadrul 
unui interviu 
3.6 * Redactarea unei scrisori personale în care se dau explicaţii şi 
detalii despre evenimente, experienţe personale 

A cere permisiunea 
A da sugestii 
A accepta sugestii 
A exprima acordul / dezacordul 
* A solicita / a da informaţii specifice 
* A oferi /a da explicaţii 
* A exprima opinii personale 
* A oferi detalii personale 

*4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare 

Competenţe specifice Conţinuturi  
4.1 *  Traducerea unor mesaje funcţionale simple din limba 
japoneză în limba română, cu ajutorul dicţionarului 
4.2 * Transformarea unor mesaje scurte din vorbire directă în 
vorbire indirectă 
4.3 * Transferarea informaţiilor dintr-un text în scheme, diagrame, 
tabele când are la dispoziţie dicţionarul 

*  Tehnici de utilizare a dicţionarului 
* Mesaje funcţionale simple 
*  Vorbire directa / indirecta 
* Scurte povestiriâ 
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Clasa a XII-a (limba 3) – anul IV de studiu 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

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

Competenţe specifice Conţinuturi  
1.1 Desprinderea semnificaţiei globale dintr-o discuţie intre vorbitori 
nativi pe subiecte cunoscute 
1.2 Recunoaşterea argumentelor şi identificarea concluziilor dintr-un 
text argumentativ pe teme cunoscute, auzit sau citit  
1.3 Selectarea informaţiilor relevante din diferite texte citite în 
vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru 
1.4 *  Desprinderea semnificaţiei globale şi a unor informaţii de 
detaliu din înregistrări radio pe subiecte de interes, când mesajul 
este clar articulat 
1.5 *  Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text de informare 
generală, articol de presă sau text specializat  

Dialoguri, conversaţii  
Texte de informare generala 
Conversaţii complexe 
Rapoarte / prezentări orale / scrise 
Interviuri 
* Emisiuni radio / TV 
* Texte specializate 
* Articole de presă 
 

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

Competenţe specifice Conţinuturi  
2.1 Prezentarea orală / în scris a unei activităţi desfăşurate în grup 
pe baza unui plan de ideii 
2.2 Relatarea oral / în scris a unui eveniment  / unei experienţe, pe 
baza unui plan simplu de idei 
2.3 Elaborarea unor texte funcţionale simple după model 
2.4 * Redactarea unei pagini de jurnal în fraze scurte care redau 
esenţa întâmplărilor 
2.5 * Emiterea de ipoteze în cadrul unei discuţii / dezbateri 
2.6 * Prezentarea orală / în scris a unui film / a unei cărţi prin 
raportare la experienţa personală 

Paragrafe pe diverse arii tematice 
Descriere orală sau scrisă de obiecte / 
persoane 
Planuri de ideii 
Povestire / Prezentare orală / scrisă 
Scrisori, anunţuri, instrucţiuni 
* Rezumate 
* Paragrafe pe diverse arii tematice,  
* Discuţii, dezbateri 
* Comparări de obiecte, persoane, locuri, 
întâmplări  

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală şi scrisă 

Competenţe specifice Conţinuturi  
3.1 Preluarea şi transmiterea unui mesaj audiat când este permisa 
cererea pentru repetarea unor cuvinte în scopul clarificării 
3.2 Comentarea pe scurt a unei informaţii vehiculate de interlocutori 
3.3 Redactarea unei scrisori de răspuns la anunţuri din mass-media 
3.5 * Formularea de răspunsuri coerente la un chestionar simplu cu 
întrebări deschise 
3.6 * Susţinerea unui punct de vedere în cadrul unei dezbateri 
folosind câteva argumente 

A exprima opinii personale 
A argumenta 
A cere permisiunea 
A solicita / a da informaţii  
* A exprima acordul/dezacordul 
* A ordona argumente 
 

*4.  Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare 

Competenţe specifice Conţinuturi  
4.1 *  Reformularea unui text scurt cunoscut prin contragere / 
reducere  
4.2 *  Traducerea unor texte funcţionale din limba japoneză în 
limba română (şi invers) cu ajutorul dicţionarului 
4.3 *  Schimbarea punctului de vedere într-o relatare scurtă 

*  Fragmente de texte de informare 
generala 
*  Texte funcţionale 
*  Scurte povestiri 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
A. UNIVERSUL TEMATIC 
 
Universul personal: prietenia, timpul liber, * pasiuni 
Universul adolescenţei: cultura, arte, sport, * literatură 
Probleme ale tinerilor: forme de violenta, *conflictele intre generaţii, * paraziţii sociali 
Universul cotidian: pe stradă, la telefon, la cumpărături, la doctor 
Calatorii : destinaţii, tari, popoare, mijloace de transport 
Lumea contemporană: aspecte sociale, culturale, * politice, economice din spaţiul nipon 
Viata contemporană: dreptul la educaţie, drepturile tinerilor, *drepturile femeii 
Societate: mass-media, * inovaţii tehnologice 
Viata profesională: profesii, lumea viitorului, * omul şi tehnica, 
Obiceiuri şi tradi ţii : superstiţii, * rituri de trecere 
Spaţiul nipon: evenimente importante din istoria Japoniei, * rolul asumat în cadrul politicii 
internaţionale 
Relaţii interumane: Japonia şi România - schimburi culturale 
  
B. FUNCŢII COMUNICATIVE ALE LIMBII 

 
1. A exprima gusturi şi preferinţe  
2. A da sugestii / a accepta sugestii 
3. A exprima cantitatea 
4. A descrie o imagine 
5. A cere permisiunea 
6. A interzice 
7. A relata o întâmplare 
8. A relata un eveniment sau o discuţie 
9. A accepta / refuza o invitaţie 
10. A cere şi a da informaţii 
11. A exprima acordul/dezacordul  
12. A solicita / a da informaţii specifice 
13. A oferi /a da explicaţii 
14. A oferi detalii personale  
15. A solicita / a da informaţii specifice 
16. A cere părerea cuiva  
17. A-şi exprima opinia 
18. A-şi exprima opinia cu argumente 
19. A argumenta  
20. A ordona (logic) argumente 
21. A da instrucţiuni, indicaţii, ordine  
22. A oferi /a da explicaţii 
23. A iniţia un dialog / o conversaţie 
24. A încheia un dialog / o conversaţie  
25. A vorbi despre sine 
26. A oferi detalii personale 
27. A oferi ajutorul 
28. Stilul funcţional: formule de adresare verbală / scrisă, limbajul de politeţe 
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C. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNIC ĂRII 2 
 
I. FONETIC Ă ŞI ORTOGRAFIE 
Silabarul, ortografia specifică, intonaţia 
 
II. LEXIC 
Cuvinte, sintagme (în fiecare an de studiu se vor adaugă minim 200 de cuvinte / sintagme relaţionate 
cu funcţiile comunicative şi cu ariile tematice propuse) 
 
III. MORFOLOGIE 
1. particule: wa, ga ni, wo, de, he, mo, no 
2. conjuncţii : soshite, sorekara, keredomo, shikashi 
3. verbul: formele de dicţionar (conjugare), forme scurte, potenţialul (koto ga dekimasu); 
perechi tranzitive / intranzitive; condiţional (tara, eba); * verbele de dare-primire;  
intenţie (ikokei); pasivul (ukemi); cauzativul (shieki); * imperativ (meireikei)  
4. numeralul: clasificatori; * exprimarea cantitatii; * aproximativ (gurai, goro)   
5. verbele de existenta: arimasu, imasu /  * arimasu (avea, a poseda)  
6. cuvinte interogative: dare, nani, doko, itsu, doshite, naze 
7. structuri gramaticale : activităţi repetate  (Vte imasu), a dori ceva (S + hoshii desu) 
a vrea să (Vtai desu), trebuie să (Vnakereba narimasen),   
permisiune  (Vte mo ii desu), interdicţie  (Vte wa ikemasen), 
cred că (to omoimasu), a spus că (to iimashita), cauză (Vta kara, de) 
8. structuri gramaticale: * acţiuni simultane (-nagara, Vte iru aida ni); circumstantiala de timp 
(toki);  
asemănare (yo na, yo ni, rashii), * după cum a spus (tori ni);  
scop (tame ni, noni); cauză (Vta kara, node, de); * în caz că (bai) 
probabil că (V3 desho; kamo shiremasen); deşi (noni) 
substantivizarea verbelor (koto, no)  
9. structuri gramaticale : cererea unor informaţii sau a ajutorului (Vte itadakemasu); 
activităţi repetate (Vte imasu); * a regreta; părere de rău (Vte shimaimasu) 
10. structuri gramaticale: ar fi mai bine să (Vta ho ga ii desu)' probabil că (V3 desho; kamo 
shiremasen);  
a spus că (to iimashita); * limbajul de politeţe (keigo)  
 
 
 
 
Grupul de lucru: 
Prof. Coordonator: Octavian PATRAŞCU  - Consiliul Naţional pentru Curriculum 
Prof. Camelia BASTA   - Liceul "Ion Creangă", Bucureşti 
Prof. Roxana SANDU  - Liceul "I.A.Cuza", Liceul "Ion Creangă" Bucureşti 

                                                           
2 Terminologia nu va face obiectul unei învăţări explicite. Elementele de gramatică vor fi organizate şi dozate pe ani de 
studiu în funcţie de gradul de dificultate şi de nevoile de comunicare, iar conceptualizarea categoriilor lingvistice pe 
parcursul orelor de trunchi comun se va limita la elementele strict necesare pentru utilizarea corectă a limbii în 
comunicare. 


