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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei
Az oktatási miniszter
43/2001. (XI. 22.) OM
rendelete
a kerettantervek kiadásáról, bevezetésér´ól
és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról*
A közoktatásról szóló — többször módosított — 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A kerettantervek kiadásáról, bevezetésér´ól és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet ,,NEMZETI,
ETNIKAI, KISEBBSÉGI ISKOLAI OKTATÁS EGYES TANTÁRGYAINAK KERETTANTERVEI, TOVÁBBÁ A
KISEBBSÉGI OKTATÁS ÓR ATER VEI’’ cím´ú 3. számú melléklete az e rendelet mellékleteként kiadott ,,V. KER ETTANTERVEK a román kisebbségi oktatáshoz’’ fejezettel egészül ki.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Pálinkás József s. k.,
oktatási miniszter
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Melléklet a 43/2001. (XI. 22) OM rendelethez

(A NEMZETI, ETNIKAI KISEBBSÉGI
ISKOLAI OKTATÁS EGYES TANTÁRGYAINAK KERETTANTERVEI,
TOVÁBBÁ A KISEBBSÉGI OKTATÁS ÓRATERVEI)
V.
KERETTANTERVEK
a román kisebbségi oktatáshoz
ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM
ROMÁN TANÍTÁSI NYELVÛ ÉS KÉTNYELVÛ ISKOLÁK
1–4. évfolyam
Célok és feladatok
A román nyelv és irodalom alsó tagozatos tanításának célja elsõsorban az, hogy segítségével megõrizzük
identitásunkat, nyelvünket.
A nyelv a nép összetartó ereje, kulturális értékeinek kifejezõje, hagyományainak átörökítõje.
Az anyanyelv és az irodalmi mûveltség nélkülözhetetlen feltétele a néphez és a kultúrához való kötõdés.
Ezért az anyanyelvi nevelés. Egyaránt fontos az egyén és a közösség számára is.
A román nyelv és irodalom alsó tagozatos tanításának célja, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével elindítsa a tanulót azon a felfedezõúton, ahol a hallott, családból hozott ösztönös nyelvhasználattól elér
egy tudatos nyelvhasználat felé, melynek segítségével jobban megéli szûkebb és tágabb környezetének
identitását, megtanul románul információt adni az anyaországról és saját hazájáról, nemzetiségi szokásairól,
hagyományairól, ünnepeirõl.
Célja továbbá az, hogy a tanulót képessé tegye a nyelv önálló használatára receptív és produktív szinten,
megtanítsa az írásbeli nyelvhasználatra is.
Célja, hogy olyan interkulturális szemléleten tanítson, amely jobban segít abban, hogy a tanulót közelebb
vigye a román nyelvterület sokrétû kultúrájához, hogy fölfedezze a román nyelv sokszínûségét, a szavak és
kifejezések jelentéseinek hátterét, a magyar nyelvhez viszonyított azonosságát vagy különbözõségét.
Megtanít toleranciára, kooperációs készségek elsajátítására.
A román nyelv és irodalom tantárgy kerettanterve tartalmazza a román nyelv és irodalom
mûveltségterületének (a hagyománynak megfelelõ) nevelési-oktatási feladatai közül a korosztálynak
megfelelõket, amelyek átvezetõ, konkretizáló lépcsõfokot jelentenek az egyes iskolatípusok között.
Egyértelmûvé teszi, hogy az egyes iskolatípusoknak mi a célja, feladata, a tantervi anyaghalmazból melyik
évfolyamon mit kell tanítani, a készségek milyen szintû fejlettsége várható el osztályonként a tanulóktól.
Fontos feladat a nyelvi kifejezõképesség fejlesztése mellett az olvasás, írás, írásbeli szövegalkotás megtanítása. Célja, hogy a tanulót képessé tegye az élõbeszédre, olyan fejlesztõ feladatokon keresztül, amelyekkel
receptív készségekre alapozva halad a produktív felé.
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Az irányított zárt feladatoktól a tanuló fokozatosan el kell jusson a félig, majd a teljesen nyitott feladatokon
keresztül a nyelv önálló használatához.
A beszédkészség fejlesztése mellett nagyon fontos a beszédértés, a szövegértés fejlesztése, az olvasás
(hangos, néma felolvasás) fejlesztése, a szókincs fokozatos, tudatos bõvítése.
A különbözõ mesék, legendák, mondókák, memoriterek dramatizálása elõsegíti a szövegek jobb megértését, fokozatosan fejleszthetõ általuk lexikai alapjuk, kifejezõkészségük (szóbeli, írásbeli) és a jobb megértés
által minõségi szöveg olvasására, feldolgozására lesznek képesek. Az 1-4. évfolyam legösszetettebb
feladata az írásbeli nyelvhasználat elsajátítása, az írás eszközhasználati szintjének elérése, az írástechnika és
a nyelvi tudatosság, a nyelvi rendszer és nyelvhasználat elsajátítása, alkalmazása, tevékenységekben történõ
gyakorlása. A képességfejlesztéssel egyenrangú feladat a román nyelv, mint anyanyelv megbecsülésére való
nevelés. A tanulókban ki kell alakítani azt a tudatot, hogy õsei kincsét tovább kell vinni, átörökíteniük az
utókornak, és toleráns, pozitív befogadó személyiséggé kell válniuk, akik szeretnek olvasni, mûvelõdni
anyanyelven, hazájuk nyelvén és más nyelveken egyaránt.

Fejlesztési követelmények
Felkészítés a társadalmi együttmûködéshez szükséges nyelvi képességek megszerzésére, a kulturált nyelvi
magatartásra.
Az iskolában lévõ tanulók alig, vagy ösztönösen használják anyanyelvüket. Az iskola feladata a tudatos
nyelvhasználat kialakítása. A nyelv tanítása folyamán a tanulóban tudatosul a helyes kommunikációs kultúra,
és képes lesz azt tudatosan fejleszteni. A fejlesztés tudatossága hozzájárul ahhoz, hogy a verbális és
nonverbális kifejezés ne spontán befolyásolható legyen.
A román nyelv tanulása során képessé tesszük a tanulókat arra, hogy a különbözõ szituációkban mondanivalójukat másképp fogalmazzák meg (baráti kapcsolat, hivatalos kapcsolat).
A nyelv tanulása során a tanuló megtanulja, hogy a különbözõ lehetõségeken keresztül, a változatos technikák elsajátítása által hatékonyabb módszert válasszon fejlõdése szempontjából. A különbözõ beszédhelyzetek, szituációk fejlesztik nyelvi alkalmazkodását.
A memoriterek, irodalmi mûvek a nyelv hatékonyabb elsajátítását segítik elõ.
A különbözõ népköltészeti alkotások feldolgozása során fejlõdik érzelmi azonosulásuk, a variált nyelvi kifejezésekkel állandóan bõvül szókincsük, a dramatizálások, játékhelyzetek fejlesztik improvizációs készségüket, empátiájukat, bátrabban szólalnak meg társas helyzetekben.
A román nyelv formáihoz alkalmazkodó szövegalkotási képesség formálása, a képzelet, az önkifejezés, az
egyéni stílus bátorítása.
A szóbeli és írásbeli szövegalkotó képesség különbözõ szövegtípusok íratásával fejlõdik. Különbözõ alkotások bemutatása segíti önkifejezésük fejlõdését.
A tudatos, folyamatos szókincsbõvítés segíti a tanulókat abban, hogy önállóan tudjanak megfogalmazni és
leírni a témához kapcsolódó szöveget.
Ezáltal fejlesztjük az önálló ellenõrzõ képességüket is.

A tanulók szövegértésének fejlesztése
Az aktív munkavégzés érdekében fontos, hogy a tanuló megértse a tanárnak a tananyaggal vagy a mindennapi beszédtémáival kapcsolatos egyszerû román nyelven tartott magyarázatát, értse utasításait.
Különbözõ gondolkodási és kreativitást igénylõ feladatokkal, csoport és pármunkák végzése folyamán a
tanulót rá kell vezetni arra, hogy értse meg a mindennapi élet beszédhelyzeteiben feltett, a szövegre nem
közvetlen módon utaló kérdéseket is.
Ki kell alakítani a szövegértéshez szükséges tempójú hangos és önálló néma olvasást.
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Ismert tartalmú szövegek felolvasása csak elõzetes felkészülés után követelhetõ meg a tanulóktól. A szövegfeldolgozások által értelmezzük az irodalomtól eltérõ nyelvi dialektusokat.
Megfigyeltetjük a közlésmód sajátos eszközeit, a mûvek mûvészi értékét, az emberi kapcsolatokat. Erkölcsileg azonosuljanak a pozitív élethelyzetekkel, és a negatív szereplõkrõl kritikusan mondjanak ítéletet.

A tanulási képesség fejlesztése, ismeretfeldolgozási technikák tanítása
Tudatosítani kell a tanulókban, hogy ismereteiket minél tágabb környezetben fejlesszék (könyvtár, telekommunikáció, sajtó).
Meg kell tanítani õket az adatok célszerû, logikus elrendezésére, a vázlat készítésére. Fejlesztjük érzéküket
a jó és a rossz megkülönböztetésére, a helyes kiválasztására.
Fejleszteni kell a forrásmunkák szelektálásának képességét is.
A tankönyvek és az órákra válogatott nyelvi szövegek fejlesztik a gyermekek érzelmi azonosulását, erkölcsi
értékvitelét és esztétikai értékeinek befogadását.
Az irodalmi mûvek, népköltészeti alkotások fejlesztik tanulóinkban az erkölcsi kötelességtudatot, az õsök
megismerésének készségét, az identitástudat kialakulását, a másság pozitív megítélését.
Foglalkozni kell a hazai nemzetiség, lakóhely irodalmi és mûvészeti, valamint történelmi hagyományaival és
azok megismertetésével.

A román nyelv rendszere, tudatos nyelvszemlélet kialakítása
A román nyelv rendszerére vonatkozó alapvetõ ismereteket a felismerés és a megnevezés szintjén kell tanítani.
A szókincs elsajátítása, a nyelvi szabályok élõbeszédben való megfigyeltetése, elemzése által fejleszteni kell
a tanulókban azt a képességet, hogy helyesen tudja kifejezni magát román nyelven, tudja a megfelelõ lexikai, nyelvi struktúrákkal egyértelmûen és biztosan közölni mondanivalóját.

A megfelelõ írásképesség elsajátítása
A román ábécé betûinek, betûcsoportjainak, kapcsolásainak megalapozása.
A helyes írástempó elsajátítása, az íráskép tetszetõs külalakjának kialakítása.
Másolással, tollbamondással, emlékezetbõl, betûtévesztés, betûcsere, betûkihagyás nélkül a tanult helyesírási normák megtartásával szövegek, mondatok, szavak írása, az önellenõrzés szokásának kialakítása.

1. évfolyam
Évi óraszám: 148
Belépõ tevékenységformák
Beszédértés
A hallott szavak, szövegek megértésének gyakorlása különbözõ beszédhelyzetekben: mondókákban, memoriterekben, az életkori sajátosságoknak megfelelõ mindennapi élethelyzetekben, tevékenység közben. A
beszéd megértésének gyakoroltatása különbözõ variánsokban: hallás, látás után, szövegkörnyezetben, szituációs váltásokban.

Beszédkészség
A helyes beszédlégzés fejlesztése, gazdálkodás a levegõvel. A tanulók megfigyelése, fejlesztése különbözõ
tevékenységekben, helyes hangképzés különbözõ gyakorlatokban.
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Tevékenység közben megfigyelõ, analizáló, összehasonlító, vizuális képességük, emlékezet-tartósságuk
megfigyelése, jelfunkcióik, mozgáskoordinációjuk, ritmusérzékük fejlesztése.
Beszélgetés képekrõl. A hangsúly kiejtésének gyakoroltatása szavakban, mondatokban, beszédtartamokban, tevékenység közben. Memoriterek, játékok gyûjtése egy-egy szituációhoz. A családdal, iskolával,
természeti környezettel kapcsolatos szavak tanulása.

Beszédszándékok
Kommunikációs élethelyzetekben különbözõ beszédhelyzetek kipróbálása, alkalmazása. Szép, tiszta, helyesen artikulált beszéd kialakítása, fejlesztése.

Szókincs
Beszédgyakorlatok a betervezett szókincskészlettel, különbözõ tartalmú és szerkezetû mondatokban. Folyamatos szókincsfejlesztés. A folyamatos, gyakorlati nyelvhasználat kiépítése, alakítása, állandó tevékenykedtetéssel.

Memoriterek
Felelgetõs mondókák párokban, társas kapcsolatokban. Jól ritmizált mondókák, dalok, versek tanulása,
elõadása.
Képolvasás, mesemondás, élményátadás, események elmondása, szereplõk megnevezése.
Kérdésre megfelelõ válaszadás gyakoroltatása.

Könyvtárhasználat
Látogatás a román báziskönyvtárban. Viselkedési szabályok gyakorlása. Életkornak megfelelõ mesék,
képeskönyvek keresése, kölcsönzése.
Feladatokra válaszkeresés.

Tánc, dráma
Énekes népi játékok elõadása, összekapcsolása mozgással, fantázia alapján, utánzás mellett.
Témakörök
Beszédértés

Beszédkészség

Beszédszándékok

Szókincs
Memoriterek

Tartalmak
Szavak, egyszerû, mindennapi érintkezésben használt szövegek megértése, a
szavak, szövegek, beszédanyagok: idõtartama, tempója, hangsúlya. Hallás,
látás, megértés, közlés stratégiáinak gyakorlása szóváltásokban.
A helyes beszédlégzés, artikuláció.
A hangok, szó, mondat helyes ejtése, hanglejtés alkalmazása beszéd közben.
Beszédlégzés, hangindítás, hangképzés. A beszédanyagok idõtartama, ritmusa.
A mondat, szó használata a beszédben, különbözõ élethelyzetekben.
Jó ritmusú, könnyen érthetõ szövegek (mesék, mondókák, sorolók, rövid
szépirodalmi, természeti témájú ismeretterjesztõ mûvek).
Játékos szituációs jelenetek a gyermekkorból.
Kérdések-válaszok felelgetõs mondókákban.
Köszönés, megszólítás, bemutatkozás, búcsúzás, elköszönés, egyszerû
információkérés.
Értés – nem értés kifejezése, tárgyak, dolgok megszerzése.
Köszönet, dicséret, bocsánatkérés.
Szószerkezetek, szavak a mindennapi élethelyzetekben.
2-3 kiolvasó mondóka,
1-1 népi gyermekjáték,
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Tartalmak

1-1 felelgetõs szerepjáték,
Találós kérdések, közmondások, nyelvtörõk, rövid bábjátékok.
Könyvtárhasználat Az önálló feladatvégzés lépéseinek alapozása.
Könyvtárlátogatás, a kölcsönzés módja.
Olvasási szokások a könyvtárban.
Rajzos mesék, képes mesekönyvek kölcsönzése, használatuk a kommunikációban.
Tánc, dráma
Táncmozgások dallamra.
Fantáziagyakorlatok ütemre, ritmusra.
Népszokások. Népi játékok.

A továbbhaladás feltételei
Elsõ évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, az elsõ és
második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti.

2. évfolyam
Évi óraszám: 148
Belépõ tevékenységformák
Beszédértés
Helyes válaszadási gyakorlatok a különbözõ kérdésekre. Kérdések-válaszok alkotása különbözõ olvasott
szövegek alapján. A szavak, szövegek, mondatok megértésének gyakorlása auditív és vizuális gyakorlatokon keresztül.
A beszédértés, a nyelvi tudatosság fejlesztése, a helyes hanganalízis tökéletesítése, értésfejlesztõ gyakorlatok váltakozó ritmusú beszédtempóban.

Beszédkészség
A beszédtevékenység fejlesztése (szókincsfejlesztés, mondatalkotás, mondatkapcsolás). Szavak válogatása
különbözõ beszédhelyzetekhez, mondatok alkotása és logikus kapcsolatba rendezése. Gyakorlatok a hangok, hangcsoportok: magán- és mássalhangzó csoportok helyes kiejtésére.
A helyes légzéstechnika elsajátítása gyakorlatok közben, a szünet jelentõsége a beszédben. Szituációs párbeszédek. A beszéd szövegének helyes szelektálása figyelemmel a célra, a logikus kapcsolatokra és a
beszélõ szándékára (a szó, szószerkezet, mondatalkotás, mondatkapcsolás).
A kommunikációs képességek fejlesztése szerepjátékokkal, kommunikációs illemszabályok kialakítása.

Olvasás
A betûk felismerésének fejlesztése, a hangok helyes kiejtése a szó elején, közepén, végén. A szövegértés
ábrázolása rajzzal.
Fokozatos fejlesztéssel a 2, 3, 4, 5, betûbõl álló szavak szótagolás nélküli összeolvasása.
Az olvasás technikájának elsajátítása hangosan majd némán.
Figyelem! A helyes olvasástechnika elsajátításához a következõ három szerv együttes, azonos stabilitású
mûködése szükségeltetik: a látás, az érzékelés, a hallás.
A felolvasás technikájának kialakítása. Látószögnövelõ gyakorlatokkal a szóhatár növelése, ennek biztonságos olvastatása, szöveg helyes olvastatása.
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Az írás jelrendszerének megtanítása
Az ujjak helyes tartása írás közben, az íróeszközök helyes fogása, a testtartás.
A betûk közti helyes távolság, a sorok közti távolság. Az írott betûformák (kis- és nagybetûk), valamint a
betûkapcsolás megtanítása. Írástechnikai gyakorlatok másolással, tollbamondással, emlékezetbõl való írással.
Szavak, szókapcsolatok, rövid mondatok írásával az írás folyamatosságának, lendületének és helyességének fejlesztése. Szövegírási képesség fejlesztése ismert szöveg másolásával, tollbamondásával, emlékezetbõl való leírásával.
Önellenõrzési, hibajavítási képesség fejlesztése segítséggel.

Irodalmi szövegek, szövegértés
Illusztráció készítése. Képolvasás, az olvasott szöveg megértésének bizonyítása elmondással, kérdéssel,
válaszadással, feladatok megoldásával. A szereplõk megnevezése.
A mesék, versek, mondókák helyes, hangsúlyos elmondásának fejlesztése.
Szövegek, versek megkülönböztetése, ezek hangulata, ritmusa.

Szókincs
A második évfolyamon a korábban szerzett ismeretek elmélyítésére, a minõségi tanulásra, a nyelvi ismeretek elmélyítésére, a nyelvi pontosságra, a helyesen artikulált szóhasználatra kell törekedni.

Beszédszándékok
Egyetértés, egyet nem értés, tetszésnyilvánítás, tiltás, kötelezettség kifejezése. Szándék, akarat, javaslat,
udvarias kérés. Létezés, cselekvés, birtoklás, idõbeliség (jelen).
A hét, a hónapok, a napok neve.
Minõség, szín, kor. Mennyiség 1–1000-ig.

Memoriterek
Könyvtárhasználat
Feladatokhoz állatokról, növényekrõl szóló könyvek keresése, lexikonok használata segítséggel.
A könyvtárban való biztonságos tájékozódás képességeinek folyamatos kiépítése.

Tánc, dráma
Jellemek bemutatása fantázia alapján, vers improvizálása zenére, mozgásra.
Népszokások, bábjátékok bemutatása, játékképesség fejlesztése.
Témakörök
Beszédértés

Beszédkészség

Tartalmak
A szavak jelentése, szerepük a beszédben. Szavakat, szószerkezeteket,
mondatokat, közléseket, információkat tartalmazó ismeretek. Különbözõ
beszédhelyzeteket, egyszerû, rövid mondatos válaszokat, a kérés, reagálás,
tudakozódás, válaszadás formáinak alkalmazását tartalmazó szövegek.
A hangok helyes ejtésének gyakorlása (nézd, mondd, hallgasd). Beszélgetések képekrõl, eseményekrõl. Folyamatos helyes ejtési, hangsúly és artikulációs gyakorlatok.
Eseményekhez szógyûjtés.
Egy történet elkezdése, befejezése. Kapcsolatok keresése szavak, eszközök, tárgyak között.
A szókészletet tartalmazó szituációs játékok. Rövid mesék, versek, tréfás
mondókák. Didaktikai játékok (állatokról, növényekrõl).
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Témakörök
Olvasás
a) A betû
jelrendszerének
megtanítása
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Tartalmak

A betûk megtanítása, az összeolvasás megtanítása, az olvasástechnika gyakorlása a szóolvasás szintjén. A román ábécé specifikus betûinek,
betûcsoportjainak pontos olvasása, kiejtése, kiejtésváltozás.
Olvasási gyakorlatok szótagolással, ritmusváltásokkal, ismert szövegekkel,
ismert, de nem gyakorolt szövegekkel.
b) Olvasási
Olvasási gyakorlatok egyre hosszabb szavakkal és ritkán használtakkal, a
készség
hangok helyes ejtése. Szószerkezetek, szövegszerkezetek olvasása.
Ritmusvariációk, tempóváltások (azonos, váltakozó ritmus: lassú, gyors,
közepes).
Az írás
A betûelemek helyes írása.
jelrendszerének A helyes betûalakítás, betûformák kiépítése. Betûkbõl szavak építése, helyes
megtanítása
kötése, kapcsolása.
Az írott és nyomtatott betûk írásának gyakorlása.
Betûkapcsolások:
Az: i, î, u, t, t,
Az: n, m, p,
Az: o, a, a, â, d,
Az: e, l, b,
Az: l, b + i, a, o, e,
A: v, r,
Az: m, b, e, r, b + e,
e, l + b,
f, h, k + i, a, o, e, l,
f, g + e, i, a, o, b, r, v,
c + i, e, h,
s, s + i, u, a, o, e, t, l, r,
A: z, x betûk írása, kapcsolása.
A nagybetûk, a magánhangzócsoportok, betûcsoportok írása.
Irodalmi
A mindennapok ünnepe, az ünnepek, a család: a családi élet, tevékenységek
szövegek,
a családban (névnap, születésnap, anyák napja, Mikulás, gyermeknap).
szövegértés
A karácsony.
A természet és az ember: részletek közvetlen környezetünk életébõl, az
idõjárás változás, az évszakok váltakozása, az emberek, állatok, növények
élete az évszakok váltakozásaiban.
Az emberi munka, a test higiéniája, az öltözködés.
Szókincs
Az alapszókészlet szóanyagának gyakorlása szövegkörnyezetben.
Beszédszándékok Én és a családom: rokonaim, bõvebb családi események.
Én és az iskolám: társas kapcsolatok (barátok), illemszabályok, ünnepi hagyományok, intézményekkel való kapcsolat.
Én és a természet: tágabb környezetem növényei, állatai.
Kedvenc állataim élete, jellemzõi.
Napirend, játékok.
Memoriterek
3-4 kiolvasó mondóka,
2-3 népi gyermekjáték,
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Témakörök

Könyvtárhasználat
Tánc, dráma
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Tartalmak
2-3 felelgetõs gyermekjáték,
1-2 rövid mese részlete,
2-3 rövid vers, találós kérdés.
A román ábécé ismerete, a betûrendbe sorolás megtanulása.
Ismeretterjesztõ szövegek keresése.
Bölcsõdalok, nyelvtörõk, ritmikus tánclépések, mese-dramatizálások, mimikai játékok, hagyományok, ünnepek.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló értse meg a tanult témákban, azokkal kapcsolatos élethelyzetekben az azokra feltett kérdéseket
és ezekre tudjon válaszolni.
Értse meg a hallott közlésbõl a számára fontos információt. Értsen meg 2-3 mondatos utasítást. Értse meg a
beszélõ szándékát az információból, és tudjon következtetni a beszélõk egymáshoz való viszonyára. Értse
meg a hallás utáni megértés feladatainak szóbeli utasításait. Hajtson végre 3-4 mondatos utasításokat.
A tanuló legyen képes következetes kiejtéssel, hangsúllyal, intonációval, beszédkészséggel kiejteni a tanultak „aktív anyagát”.
Mondatokhoz tudjon megjegyzést fûzni.
Egyes, környezetében elõforduló élethelyzetekben tudjon kérdezni vagy válaszolni (baráti kapcsolat, vásárlás).
Meglévõ nyelvtudásával tudjon kreatívan bánni.
Rövid párbeszédeket, verseket tudjon elõadni.
Legyen képes emberek, tárgyak, állatok leírására 6-8 mondatban.
A tanuló ismerje fel a tanult nyelvi elemeket, struktúrákat.
Ismerje fel a szöveg összetartozó részeit.
Legyen képes a szöveghez kapcsolódó feladatokat végrehajtani.
Legyen képes szövegrészeket, mondatokat helyes intonációval olvasni.
Legyen képes néma, szövegértõ olvasásra 4-5 mondatos terjedelemben, tudjon megértéssel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni.
A tanuló rendelkezzen a témakörökben, szövegkörnyezetben (órán, órán kívül, szabadidõs tevékenységekben) elõforduló, jól begyakorolt aktív szókinccsel – minimum 350-400 aktív és 80-100 passzív szóelemmel. Bátran szólaljon meg román nyelven.
Tudjon információt adni és kérni közvetlen környezetétõl.
A kis- és nagybetûk biztonságos alakítása és kapcsolása, lendülete.
Rendezett, tiszta, olvasható írásképe legyen.
Tudjon ismert nyelvtani elemekbõl és szókincsbõl álló szöveget helyesen lemásolni. Tudjon egyszerû szavakat, mondatokat, kifejezéseket emlékezetbõl leírni.
Legyen képes rövid mondatokat látó-halló tollbamondással leírni.
Legyen képes egyszerû, logikailag helyesen kapcsolódó rövid szövegeket önállóan leírni.
Ismerje meg a tankönyv és a munkafüzet feladatainak típusait, és azokat kevés segítséggel oldja meg.
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3. évfolyam
Évi óraszám: 148
Belépõ tevékenységformák
Beszédértés
A beszédértés, a nyelvi tudatosság további fejlesztése, a hanganalízis tökéletesítése. Szavak, kifejezések,
egyszerû mondatok megértésének, felismerésének fejlesztése. Utasítások szövegtartamának elsajátítsa.
Különbözõ élethelyzetekben való reagálási készség fejlesztése.
Beszédértési stratégiák tudatos formálása, képességek fejlesztése a fontos információk felfedezésére.
Egy-egy cselekvés, történés átalakítása más-más szituációkba.

Beszédkészség
A köznyelvi kiejtés képességének fejlesztése (szókincs, mondatalkotás, mondatkapcsolás, szövegalkotás).
A kommunikációs illemszabályok folyamatos alakítása.
A kommunikációs képességek fejlesztése szerepjátékkal.
A szóbeli és írásbeli szövegalkotás elemeinek elsajátítása (fogalmazás elõkészítése). A hangsúlyváltás a
különbözõ típusú mondatokban.
A különbözõ beszédhelyzetek alkalmazása, gyakorlása tevékenység közben (telefonálás, tájékozódás). A
közlésformák, a bemutatkozás, kérdésekre válaszkeresés. Egy-egy cselekvés, történés elmesélése.
Szövegpótlás, mondat-átalakítási gyakorlatok.

Olvasási készség
A szövegek tartalmi elemzése, szövegértõ képesség fejlesztése.
Az olvasási tempó fejlesztése különbözõ tempóváltásokkal (lassú-gyors, gyors-lassú, lassú-lassúbb-gyors
stb.).
Változó szövegkörnyezetben a tanult nyelvi elemek keresése.
A hangos, folyamatos olvasás képességeinek kialakítása, a szünet.
A néma, megértõ olvasási képesség fejlesztése különbözõ feladat-megoldásokkal (segítséggel, önállóan).
A mondatvégi írásjeleknek megfelelõ hangsúlyos olvasás.

Irodalmi szövegek, szövegértés
Szövegelemzõ mûveletek végzése: szerkezet, helyszín, idõrendiség, szereplõk kiemelése, a különbözõ emberi tulajdonságok felismerése, megnevezése, ok-okozati összefüggések keresése.
Mûvészeti eszközök felismerése, keresése lírai és elbeszélõ szövegekben.
Tapasztalati szinten a mûvészeti eszközök felfedezése, segítséggel azok megkeresése.

Írásbeli kifejezõképesség
Gyakorlatok a helyes, tiszta, olvasható íráskép kialakítására.
Rövid és egyre nehezedõ feladatok végzése másolással, emlékezetbõl való írással, tollbamondással.
Saját szándék, saját vélemény, saját élmény (elõkészítés után) írásban való lejegyzése. Az önellenõrzés
folyamatos fejlesztése.
Mondatalkotási, szóalkotási gyakorlatok a helyes, lendületes írás fejlesztése, a tempó ritmusának változtatásával.
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Nyelvtani elemek, helyesírás
A szavak ábécérendbe rakása.
A szavak elválasztása, gyakorlása. A mondatfajták felismerése a szövegekben.
Szófajok keresése a szövegekben, felismerésük, megnevezésük konkrét példákon.
A szótanhoz kapcsolódó helyesírási tudnivalók gyakorlása.
A helyes mondatrend kiépítésének folyamatos gyakorlása.

Szókincs
A szókészletet tartalmazó szituációs játékok gyakorlása. Mesék, versek, mondókák, didaktikai játékok
szóelemeinek állandó gyakorlása.

Beszédszándékok
Egyetértés, egyet nem értés, tetszésnyilvánítás, tiltás kifejezéseinek gyakorlása. Kötelezettség kifejezése.
Szándék, akarat, javaslat, udvarias kérés kifejezéseinek gyakorlása.
Létezés, cselekvés, birtoklás, idõbeliség, az elöljárószók helyes használatának alkalmazása az élõbeszédben.
A közlési helyzethez alkalmazkodó nyelvhasználati képesség fejlesztése.

Memoriterek
Könyvtárhasználat
A kiadványok keresése katalógus alapján. Biztos tájékozódás a gyermekrészlegben.

Tánc, dráma
Rövid mesék, történetek dramatizálása. Improvizációs játékok tanári irányítással. Lépésekkel kísért énekes
népi gyermekjátékok elõadása.
Témakörök
Beszédértés

Beszédkészség

Tartalmak
Feladatok a szókészlet, a tankönyv szavaival (igen-nem).
Hallott szavak sorrendbe tétele téma szerint, különbözõ szempontok szerint.
Ábrák, képek, szavak, kifejezések sorrendbe tétele (esemény idõrendisége,
ok-okozati összefüggések).
Leírás, táblázat kitöltése, kikeresése (megadott képekrõl, mondatokból),
rajzolás. Kérdésekre válasz több változatban.
Hallott szövegek és hozzá információk (képek vagy rövid szöveg) közti különbségek felismerése.
Helyes ejtési gyakorlatok (beszédlégzés, artikuláció, ritmus tempó, hangsúly). Memoriterek. Beszélgetések képekrõl. Kommunikációs gyakorlatok:
kérés, reagálás, tudakozódás, válaszadás helyes formái.
Szövegalkotási gyakorlatok:
– mondatok összekapcsolása,
– történetek elkezdése, befejezése,
– szógyûjtés.
Dialógusos, monológikus beszédhelyzetek, hiányos dialógusok kiegészítése.
Dialógusok beszédhelyzetekben és a tankönyv témáiban. Szituációk, rövid
történetek szóban.
Élményekrõl, képekrõl, eseményekrõl szituációs szövegek.
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Tartalmak

Olvasási készség Az olvasástechnika fejlesztése az olvasás eszközi használata érdekében, az
elsõdleges megértés pontosságának fokozása.
Képek szövegrészekhez való hozzárendelése. Szövegek alapvetõ információinak kigyûjtése, kiemelése.
Népköltészeti mûfajok, mesemûfajok, mesetípusok.
Versek hangulata, ritmusa, szerkezeti jellemzõk. Mondák, elbeszélésrészletek.
Hiányos szövegek pótlása, a szövegek idõrendjének, ok-okozati viszonyainak, sorrendjének megállapítása.
Irodalmi
Mesék, népdalok, versek, népi játékok, néphagyományok a hazai és az
szövegek,
anyaország irodalmából. Elbeszélõ szövegek, logikai sorrendbe épített szöszövegértés
veghalmazok. Versek és elbeszélések a családról, az iskoláról, környezetünkrõl.
Irodalmi elemzés: a rím, a refrén, a szóismétlés, a hasonlat. A cím, az oldal, a
párbeszéd, a strófa, bekezdés, befejezés.
Írásbeli
Mondatalkotás, szóalkotás.
kifejezõképesség Mondatok összekapcsolása.
Élmény lejegyzése segítséggel.
Az eszközszintû íráshasználat kiépítése.
Nyelvtani
A szó, a szótagolás. A mondat fajtái: kijelentõ, kérdõ mondat.
elemek,
A hangrend. A szófajok. Az ige ideje, száma. A fõnév száma, neme.
helyesírás
A melléknév.
A határozatlan és határozott névelõs fõnév.
A betûcsoportos szavak helyesírása.
A mondatvégi írásjelek.
A szófajok szórendje egyszerû mondatokban.
Szókincs
Négyszáz-hatszáz szóelem.
Beszé dszándékok Én és a családom: rokonaim, fontosabb családi események.
Étkezések, szokások, vásárlás.
Én és az iskolám: az iskola dolgozói, tevékenységük, az osztályom, társas
kapcsolataim.
Vásárlás, idõjárás, egyházi ünnepek.
Tájak, városok, nemzetiségi települések.
Memoriterek
4-5 kiolvasó mondóka,
4-5 gyermekjáték, felelgetõs gyermekjátékok,
2-3 rövid meserészlet,
3-4 rövid vers, találós kérdések, közmondások.
KönyvtárA román újságok, (helyi), nemzetiségi kiadványok megismerése. Enciklohasználat
pédiák, gyermekszótárak szerkezete, történetek állatokról, gyerekekrõl.
Tánc, dráma
Gyermekjátékok, állatok mozgásának improvizálása.
Rövid mesék, versek bemutatása.
Bábok készítése, néphagyományok.
2-3 rövid meserészlet elõadása.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló értse meg a tananyaggal, a mindennapi élet beszédtémáival kapcsolatos egyszerû, román nyelven
tartott, a korábbinál hosszabb tanári magyarázatot.
Értse meg a mindennapi élethelyzethez kapcsolódó ismert nyelvi elemeket is tartalmazó párbeszédeket,
szövegeket.
Pontosan értse a beszélõ érzelmeit, a témához és egymáshoz fûzõdõ kapcsolatait.
Értse meg a szövegre feltett kérdéseket.
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A tanuló valós beszédhelyzetekben tudjon információt adni és kapni.
Mozogjon otthonosan a mindennapi életben leggyakrabban elõforduló helyzetek nyelvi sémáiban (üdvözlés,
vásárlás, iskolai helyzetek).
A tanuló által ismert témakörökhöz tartozó képekrõl, helyekrõl segítséggel tudjon összefüggõ mondatokat
elmondani.
Tudjon különbözõ szövegtípusok között különbséget tenni.
Tudja érzelmeit a megfelelõ módon, helyes hanglejtéssel, hangsúllyal, beszédritmussal kifejezni.
A tanuló tudjon a tudásszintjének megfelelõ szöveget önállóan elolvasni, feldolgozni szótárhasználattal.
Tudjon tudásszintjének megfelelõ szövegben tájékozódni, tartalmát jellemezni.
Tudja az olvasott szöveget összefoglalni, megérteni.
Tudjon az átadott témában szöveget válogatni, gyûjteni.
Tudjon hangosan tisztán, hangsúlyosan, folyamatosan olvasni.
Tudjon a könyvtárban tájékozódni.
Tudjon kérdésekre különbözõ szövegtartalommal válaszolni.
A tanuló tudja saját szándékait írásban kifejezni.
Tudja saját véleményét írásban kifejezni.
Tudjon más ismert nyelvtani elemekbõl álló szöveget helyesen leírni tollbamondás alapján.
Tudjon egyszerû szavakat, kifejezéseket, mondatokat emlékezetbõl leírni.
Ismerje a tankönyv, a munkafüzet feladatainak típusait és azokat meg is tudja oldani.
Tudjon eseményeket, folyamatokat leírni.
Tudjon fogalmazást írni megadott témákról és érdeklõdésének megfelelõ szituációkról.
Legyen tiszta, olvasható írásképe.
Tudja elrendezni írásmunkáját esztétikusan, gazdaságosan.
Tudja pontosan jelölni az ékezeteket, mondatvégi írásjeleket.
Tudjon hibátlanul másolni 3-4 percig.
Tudjon tollbamondás után szavakat, rövid mondatokat hibátlanul leírni.
Tudjon emlékezetbõl szavakat, memoritereket hibátlanul leírni.
Tudja javítani, ellenõrizni munkáját.
A tanuló rendelkezzen a témakörökben, szövegkörnyezetben (órán, órán kívül, szabadidõs tevékenységben) elõforduló, jól begyakorolt, aktív szókinccsel, minimum 550-600 aktív, 150-200 passzív szóelemmel.

4. évfolyam
Évi óraszám: 148
Belépõ tevékenységformák
Beszédértés
A köznyelvi kiejtés megértésének továbbfejlesztése.
A beszédtevékenység és a beszédértés fejlesztése.
Az összefüggõ beszéd megértésének fejlesztése, folytatása megértés után.
Széles körû lehetõségek teremtése a különbözõ szövegtípusokban való kifejezésmódok megtapasztalásához. Páros és csoportos kommunikációs helyzetekben a szöveg, dialektusok megértése, bekapcsolódás a
szituációba.
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Beszédkészség
A beszédtevékenység, a nem verbális elemek használata a mondanivaló kifejezése érdekében.
Az összefüggõ beszéd képességének fejlesztése a téma tartásával, az egyenes gondolatmenetet követve
(szóbeli szövegalkotás).
A tartalomnak megfelelõ szóhasználat.
Írásbeli szövegalkotás, elbeszélõ fogalmazás készítése.
A közlési helyzethez igazodó nyelvhasználati képesség fejlesztése.

Olvasási készség
A néma és hangos olvasás, szövegértés készségének fejlesztése.
Mûveletekben való jártasság, önálló feldolgozás, a véleményalkotás képességének kialakítása.
Nyelvi eszközök szerepe a tartalom kifejezésében. Szótárak, lexikonok használata, olvasóvá nevelés,
könyvtárban való biztos tájékozódás.
A szövegben való gyors tájékozódás. Különbözõ tempójú olvasástechnikai variációk. A szöveg beszédszándék szerinti hangsúlyos olvasása. Folyamatos olvasás kifejlesztése.

Irodalom, szövegértés
Információk, tények, adatok kiemelése, csoportosítása.
Mesék, versek, történetek elemzése, olvasása. A szereplõk tetteinek, kapcsolatainak vizsgálata.
Kérdésfeltevések, lényeg kiemelése, dramatizálás, véleményalkotás, idõrend, ok-okozati viszonyok,
sorrend. Szövegelemzõ mûveletek.
Megértõ olvasás fejlesztése, a tartalom elmondása (nevelõi segítséggel).

Íráskészség
A román írás készségszintû elsajátítása. A szótagolás szabályainak alkalmazása ismeretlen szövegben is.
Ismeretlen szöveg másolása.
Emlékezetbõl és tollbamondás után ismert szöveg lejegyzése.
Az írott szöveghez fûzõdõ egyszerû kérdésfeltevések és válaszok lejegyzése.
A füzet helyes használata, javítás, önellenõrzés.

Szövegalkotás
Fogalmazásírás megadott szempontok szerint, szöveg tömörítése, szerkezeti elemek szerinti rendezése.
Közös meseírás társakkal, esztétikus írással. Vizuális eseménysorról elbeszélõ fogalmazás készítése.
Jellemzéskészítés különféle variációkban (kép, szöveg, tárgy).
A hangzók biztos ismeretének fejlesztése. Az egyszerû mondat bõvítésének gyakorlása.
Fõnév és melléknév nemek szerinti egyeztetése. A névelõs fõnév felismerése és alkalmazása a mondatban.
A szófajok helyes használata a különbözõ mondatfajtákban. Az elöljárószók szerepe a mondatokban, helyesírásuk gyakorlása. A határozószók és a névmások szerepe, helyes használata a mondatokban.

Szókincs
A szókészletet tartalmazó szövegek, szituációs játékok gyakorlása. Mesék, versek, didaktikai játékok
szóelemeinek állandó gyakorlása.

Beszédszándékok
Részvétel szituációs beszélgetésekben több résztvevõvel, kérdezés, információkérés, elemzés, kiemelés.
Szavak kiemelése szövegekbõl.
Didaktikai játékok, beszélgetések, párbeszédek különbözõ élethelyzetekben, válaszadás. 7-8 mondatos szöveg alkotása élményekrõl, gondolatokról.
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A helyes ejtés, hangsúly folyamatos gyakoroltatása, a szókészlet szavainak szószerkezeteivel, logikai kapcsolatok. Bekapcsolódás spontán szituációkba, élethelyzetekben való tájékozódás.

Memoriter
Könyvtárhasználat
Katalógusban való jó tájékozottság. Mûvek önálló keresése, a szövegekben való jó tájékozottsági képesség fejlesztése. A könyvtár szeretete.

Tánc, dráma
Tánclépések, ritmusok gyakorlása.
Csujogatók elõadása, fantázia-gyakorlatok népi dallamokra.
Mesék szövegének bemutatása, zenével való eljátszása.
Témakörök
Beszédértés

Beszédkészség

Olvasási készség

Irodalom,
szövegértés

Íráskészség
a) Írás

Tartalmak
Részvétel kötetlen beszélgetésben: a hangerõ szabályozásának gyakorlata.
Élmények, olvasmánytartalmak összefüggõ, jól követhetõ események tartalmának megértése, szövegalkotás különféle témákban, helyzetekben.
Hibás hangsúlyú szavak, szövegek korrekciója megértés után.
Az aktív szókincs megértése szövegekben, tartalmilag nem azonos szavak
helyettesítése megfelelõ szavakkal.
Helyes ejtési gyakorlatok. A mondat és a szöveg fonetikai gyakorlása a beszédben, felolvasásokban, memoriterekben.
Az olvasmányok tartalmának elmondása, tömörítés, bõvítés. Kommunikációs
gyakorlatok. Mese, monda dramatizálása. Az ösztönös nyelvhasználat tudatossá tétele.
A néma és hangos folyamatos olvasás. Helyes tagolás, hangsúlyozás. Néma
olvasás szövegértési gyakorlatokkal. A versek (ismert) kifejezõ olvasása.
Kifejezõ, értelmezõ felolvasás rövid szövegeken. Értelmi szünettartás.
Népköltészeti és mûköltészeti alkotások a hazai román nemzetiség és a romániai gyermekirodalom alkotásaiból.
Irodalmi elemek: az elbeszélõ szöveg, a könyv, az illusztráció, a szereplõk.
Szövegtípusokban a hangsúlyváltások.
A megszemélyesítés. A fejezet.
Népi játékok, kommunikációs, életszerû információkat tartalmazó szövegszerkezetek.
Ismeretterjesztõ mûvek részletei: a környezettel, a családdal, az egészséges
életmóddal, utazással, szabadidõ-tevékenységgel, a hazai tájjal, intézményekkel kapcsolatban.
Mondák, legendák részletei a XIX., XX. század történeteibõl.
A román ábécé betûi és betûcsoportjai. A szótagolás, szóképzés. Szavak
elemzés utáni írása, helyesírás. Szavakból mondat, mondatokból szöveg
szerkesztése szempontok szerint.
A szófajok sorrendje a mondatokban.
Hibás szövegek javítása.
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Tartalmak

Betûk: a magánhangzók, a mássalhangzók, magánhangzó csoportok,
betûcsoportok, betû – szótag – szó – mondat.
Szófajok: az igék és ragozásuk, a fõnév neme, száma, határozott formája,
névelõs formája, a melléknév fokozása, a számnév, a névmások, a határozószók.
Fõnév + melléknév.
Az óhajtó, felkiáltó és felszólító mondat.
Az egyszerû és bõvített mondatok.
Szövegalkotás
Változatos szövegszerkesztés: eseménysorok, ok-okozati összefüggések,
idõrend, eseményszínhely alapján, témához mondatok keresése, szelektálása,
kifejezõ szavakkal való helyettesítése.
Tárgy, személy jellemzése kérdések, vélemény, adatok alapján.
Szókincs
A korábbi három évfolyam szóanyagát figyelembe véve 700-800 aktív és
300-400 passzív elemet tartalmazó szöveg.
Beszédszándékok Emberi kapcsolatok: a család élete, nemzedékek, teendõk a ház körül, ünnepek.
Lakóhelyünk – nevezetességek, települések.
Én és a környezetem: társas kapcsolatok, barátok, illemszabályok, ünnepi
hagyományok.
Intézményekkel való kapcsolat.
Én és a természet: tágabb környezetem növényei, állatai, kedvenc állataim élete, jellemzõi.
Napirendi programok: játékok, egyéb szabadidõs tevékenységek.
Természeti környezet: tájak, állatok, növények.
Egészséges életmód: az emberi test felépítése, az orvos munkája, elsõsegélynyújtás.
Utazás-nyaralás, városi, falusi közlekedés. Magyarország és Románia tájegységei.
A múlt idõ több formája: összetett és folyamatos múlt felismerése a szövegekben.
A jövõ idõ, a visszaható ige.
Idõbeliség, térbeli viszonyok. Helymeghatározás, mozgások.
Memoriterek
5-6 közmondás, találós kérdés, mondóka,
4-5 gyermekjáték,
2 rövid mese a hazai nemzetiségi alkotásokból,
versek az évszakokról, az anyákról, az ünnepekrõl.
KönyvtárA román gyermekirodalom mûveinek tanulmányozása. A hazai román nemzetihasználat
ségi gyermekirodalom mûveinek, gyûjtéseinek tanulmányozása.
Borza Lucia gyermekversei, Vasile Gurzau, Mihai Purdi meséi,
E. Farago, Ion Creanga, M. Eminescu gyermekkölteményei.
Tánc, dráma
A hazai román nemzetiség táncai.
Hazai román nemzetiség meséinek dramatizálása, elõadása.
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A továbbhaladás feltételei
A tanuló értse meg a tanárnak – a tananyaggal vagy a mindennapi élet beszédtémáival kapcsolatos, egyszerû – román nyelven tartott, a korábbinál hosszabb, összefüggõ magyarázatát.
Értse meg a mindennapi élet beszédhelyzeteiben feltett, a szövegekre nem közvetlen utaló kérdéseket is.
Értse meg a mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó ismert nyelvi elemeket is tartalmazó párbeszédeket,
szövegeket.
Értse pontosan a beszélõk érzelmeit, a témához fûzõdõ kapcsolatait.
Ismerje fel a hazai románok tájnyelvének szavait.
Értse meg és ismerje fel más szövegkörnyezetben is a tanult szavakat, kifejezéseket.
A tanuló, a már ismert beszédhelyzetekben, tudjon információt adni és kapni.
Mozogjon otthonosan a mindennapi életben leggyakrabban elõforduló helyzetek nyelvi sémáiban (üdvözlés,
vásárlás, iskolai helyzetek).
Az általa ismert témakörökhöz tartozó képekrõl, helyekrõl tudjon összefüggõ mondatokat, történeteket
elmondani.
Tudjon különbözõ szövegtípusok között különbséget tenni.
Tudja érzelmeit megfelelõ hangsúllyal, beszédritmussal kifejezni.
Legyen képes szépen, kifejezõen, hangosan olvasni, helyes hanglejtéssel.
Legyen képes némán, önállóan, a szöveget megértve olvasni, annak tartalmát tudja összefoglalni meghatározott terjedelemben.
Ismerje fel a szövegtípusok jellegzetességeit, a szövegek logikai egységét, kapcsolódását.
Ismerje fel az élekor sajátosságainak, érdeklõdési területeinek megfelelõ, minél több szöveg szerkesztését,
sajátosságait.
Tájékozódjon gyorsan és biztosan a szövegekben.
Legyen képes az olvasás útján történõ ismeretszerzésre, tények, adatok kiemelésére.
Olvasson tankönyvén kívül más könyveket a könyvtárban.
Tudja a román ábécét.
Tudjon l5 soros ismert szöveget másolni betûtévesztés, betûkihagyás nélkül.
Legyen képes ismert 20 szavas szöveg helyesírására tollbamondás alapján.
Legyen képes emlékezetbõl szöveg leírására.
Tudjon minél több mondatból álló összefüggõ, leíró szöveget készíteni.
Tudjon egyszerû, személyét érintõ fogalmazást írni, alkotni.
Tudja mondatait logikai egységbe fûzni.
Tudjon egyszerû levelet írni.
Tudjon írásbeli üzenetet hagyni.
Ismerje jól a szótagolás szabályait.
Legyen képes önellenõrzésre.
Legyen képes a gyakori igék felismerésére, alkalmazására, jelen, összetett múlt és egyszerû jövõ idõben.
Törekedjen a helyes egyeztetésre az egyszerû és a bõvített mondatokban (szófaji: fõnév + melléknév; mondattani: alany + állítmány).
Használja helyesen a tanult írásjeleket.
A tanuló rendelkezzen a ciklus végére egy olyan aktív (kb. 800) és passzív (kb. 200-300) szókinccsel,
amellyel biztonságosan tud kommunikálni saját korára jellemzõ élethelyzetekben.
Értse meg az életkorának megfelelõ tankönyvek, ifjúsági történetek témaanyagát, és az utasításoknak megfelelõ gyakorlósorokat önállóan oldja meg.
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5–8. évfolyam
Célok és feladatok
A román nyelv oktatásának célja a tanítási nyelvû és a kétnyelvû nemzetiségi általános iskolában az, hogy
egy alapvetõ kulturált, irodalmi kommunikációs készséggel rendelkezõ tanulót képezzen ki, aki a gyakorlatban alkalmazni tudja ismereteit.
A román nyelv és irodalom kerettanterv egy olyan alapvetõ változtatást vezet be a román nyelv és irodalom
tanításában, ami a köznyelv használatát célozza meg.
Minden évfolyam alapkövetelménye a köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos, helyes stílus kialakítása.
A tanítás folyamatában figyelemmel kísérjük, hogy a 8. évfolyam végére a tanuló legyen képes helyesen
kifejezni magát, felhasználva a nyelv helyesírási és nyelvhelyességi szabályait. A nyelvtani szerkezeteket nem
kiemelten, hanem a gyakorlatban irodalmi és nem irodalmi mûvek elemzése során tanítjuk. A nyelvtani ismeretek elsajátítása fokozatosan történik a kommunikációs nehézségek és szükségletek függvényében.
Minden évfolyamon a feldolgozásra javasolt irodalmi alkotások, a tanulók korának és nyelvi ismeretéhez
igazodva lehetõséget nyújtanak, hogy megismerhessék a román irodalom és a magyarországi román irodalom kiemelkedõ íróit és költõit.
Az irodalmi mûveket értéki, esztétikai, stilisztikai, tárgyköri és nevelõi szempontok alapján kell kiválasztani,
annak érdekében, hogy a tanulóban tudatosuljon az irodalmi mûvek értéke.
A tanuló:
– legyen képes felismerni egy irodalmi alkotás mûfaját, mûnemét és szerkezetét,
– szerezzen jártasságot a mûvészi nyelvezetben, amely által fejlessze szókincsét, valamint beszéd és íráskészségét,
– nyilvánítson érdeklõdést a szépirodalmi alkotások iránt,
– tudatosuljon benne az olvasásszeretet,
– fejlessze folyamatosan olvasási készségét, hangos és néma, helyes, folyékony, tudatos és logikus olvasással,
– alakítson és fejlesszen ki pozitív hozzáállást a román nép történelme, kultúrája és folklórja iránt.

Általános fejlesztési követelmények
Kulturált nyelvi magatartásra való felkészítés során figyelmet kell fordítani, hogy a tanulóban mélyüljön
el a román nyelven való kommunikációs képesség és igény. Minden helyzetben tudja használni a tanuló a
román nyelvet, mint a közlés eszközét. Ismerje fel a kétnyelvûség elõnyét. Legyen képes felismerni a
beszélõ szándéka és közlés tartalma közötti kapcsolatot. A kommunikációs nevelés célja, hogy a tanulókban tovább fejlõdjön a különféle beszédmûfajok alkalmazása. Legyen képes részt venni beszélgetésben és
vitában.
Szövegértés fejlesztése, az eredményes tanulás folyamatának fontos feltétele. A tanulóban ki kell alakítani,
hogy képes legyen életkorának megfelelõ tempójú folyamatos olvasásra. Olvasás útján gazdagítsa aktív
szókincsét. Az életkori sajátosságoknak megfelelõ irodalmi alkotások ismerete hozzájárul, hogy a tanulókban kialakuljon az olvasás igénye. Az irodalmi mûvek által megismerheti a román nép szellemiségét, szélesítheti látókörét, amely hozzájárul szûkebb környezetétének megértéséhez, valamint a románsághoz és ezen
keresztül a román néphez való tartozását. Megismeri a román irodalom kialakulását és fejlõdését, a
jelentõsebb hazai és romániai írók, költõk életét és kiemelkedõ mûveit.
A szövegalkotás fejlesztése elengedhetetlen folyamat, hogy a tanulóban kialakuljon a megfelelõ tempójú
és rendezettségû írás, alkalmazni tudja a román nyelv nyelvtani felépítésének alapelemeit. Használja az írást
az önkifejezés eszközeként. Alkalmazza tudatosan a román nyelv hangtani, szótani és mondattani szabályait. Legyen képes a román nyelv sajátos nyelvtani szerkezetének használatára. Az írásbeli közlés során hasz-

2001/132/II. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

19

nálja biztonságosan a helyzetnek, szándéknak megfelelõ stílust, formát. A tanuló legyen képes a román
nyelv helyes és folyékony alkalmazására, a köznyelvi normák figyelembevételével. Megfelelõen alkalmazza
a helyes hangképzést és hangsúlyt, valamint a mondatalkotást a szöveg megalkotása érdekében.
A tanulási képesség fejlesztése alapvetõ része az ismeretszerzés folyamatának. A tanuló jártasságot kell
szerezzen a szövegfeldolgozó eljárások megismerésében (lényegkiemelés, tömörítés, szövegkiegészítés),
valamint a verbális és vizuális információ együttes kezelésében. A tanulónak ismernie és használnia kell az
önképzés technikáját (könyvtár, szótár, lexikonok stb.).

5. évfolyam
Évi óraszám: 148

Belépõ tevékenységformák
Készségfejlesztési gyakorlatok
Beszédértés
–
–
–
–
–
–
–

szövegértés különbözõ közlésfeltételek között,
kérdésfeltevés logikus kapcsolatok felismerésére: Miért? Milyen okból? Milyen feltételek között?
a közlés lényegének felismerése, halott szöveg alapján,
új ismeretek és már elsajátított ismeretek azonosítása,
helyes és helytelen nyelvi szerkezetek felismerése és megkülönböztetése (szótan, mondattan),
különbözõ hanglejtésû közlések felismerése,
irodalmi és nem irodalmi szövegek megértésének bizonyítása beszéddel és testbeszéddel.

Beszédkészség
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

jellegzetes elemek felismerése hallgatott közlés alapján,
szóbeli vázlatalkotás,
kommunikációs tevékenységek elõkészítése vázlatok alapján,
áttérés egyenes beszédbõl függõ beszédbe,
a birtokos eset és részeshatározó eset képzése,
tanult mondatrészek alkalmazása,
egyszerû és bõvített mondatképzés,
nyelvtani egyeztetések betartása,
azonos, ellentétes és rokon értelmû szavak gyakorlása (nyelvtani kifejezések nélkül),
új kifejezések használata különbözõ szövegtípusokban,
szójátékok,
hangsúlyozási problémát kiváltó szavak helyes kiejtése,
a tájszólásos kiejtés korrekciója,
az egyéni beszéd hanglejtésének, hangnemének és sebességének szabályozása,
versmondás,
elbeszélések vagy mesék átalakítása párbeszéddé,
kommunikáció fejlesztése mesélõ és leíró monológ segítségével,
beszédkezdeményezés és bekapcsolódás a kommunikációba,
önálló vélemény kifejezése egy ismert történetrõl.

Írott szövegértés
–
–
–

a mondanivaló logikus sorrendben való megfogalmazása,
elbeszélõ mûben leírtak azonosítása,
egy kép, egy tárgy, egy hely bemutatása,
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párbeszéd azonosítása egy elbeszélõ mûben,
különbségek feltárása egy párbeszéd és egy leírás között,
a szereplõk külsõ és belsõ tulajdonságainak felismerése és rövid bemutatása,
olvasmányok elemzése szempontok alapján: szereplõk, a cselekmény helye és ideje, a cselekmény
kibontakozása,
folyékony olvasás elsõ látásra, a mondatvégi írásjeleknek megfelelõ erõséggel és hanglejtéssel,
szófajok felismerése,
az egyeztetések meghatározása,
olvasmányok kiválasztása érdeklõdésnek megfelelõen,
csoportos beszélgetések olvasmányok alapján.

Íráskészség
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

személyek, tárgyak, jelenségek bemutatása,
a mondatok logikus kapcsolatát biztosító elemek helyes használata írott szövegben (tehát, azután,
elsõsorban, elõször, másodszor stb.),
az írott szöveg három részre tagolása (bevezetés, tárgyalás, befejezés),
a szöveg logikus tartalmi egységekre való bontása,
a fõmondanivaló megfogalmazása,
a fõmondanivaló kifejtése logikus sorrendben,
egy párbeszéd átalakítása elbeszéléssé,
megfelelõ szavak kiválasztása,
kifejezések és szavak helyettesítése más megfelelõ szavakkal,
kijelentõ, kérdõ és felszólító mondatok helyes szerkesztése,
a mondanivaló logikus sorrendben való felépítése,
írásjelek helyes használata,
nyelvtani játékok a helytelen írás és a helytelenül használt írásjelek kiküszöbölésére,
elbeszélõ, leíró és párbeszédes szövegek megfogalmazása,
egyéni vélemény alkotása és beépítése a fogalmazásba.
Témakörök
A gyermek megnyilvánulási formái különbözõ
helyzetben

Népköltészet:
mesék, dojnák,
közmondások,
találós kérdések
A beszélt nyelv

Tartalmak
Szóbeli közlés: párbeszéd, telefon, rádió, tv.
Írásbeli közlés: üzenet, levél.
Kifejezési készség fejlesztése (szóbeli és írásbeli) a következõ közlési szándékok megvalósításában: köszönés, bemutatkozás, engedélykérés, felkérés,
események, történetek elmesélése, egyetértés, egyet nem értés kifejezése egy
eseménnyel vagy egy személlyel kapcsolatban, írott szöveg szerkesztése,
vázlatkészítés, helyesírás alkalmazása.
A könyv; az illusztráció szerepe.
Az elbeszélõ szöveg. A szöveg logikus részekre bontása. A fõmondanivaló
logikus felépítése. A cselekmény térbeli és idõbeli elhelyezése.
A szöveg elmesélése. A cselekmény tartalmának ismertetése vázlat alapján.
Szereplõk jellemzése.
A lírai mûfaj: a dojna (versszak, verssor, kicsinyítõ képzõk).
A román nyelv hangjai: a hangok képzése, a román nyelv sajátos hangjai.
A szótag, a szavak szótagolása, a hangsúly.
A mondat a kommunikáció alapeleme (állító, tagadó, kijelentõ, kérdõ, felszólító mondatok).
Az ige (segédigék, létigék, visszaható igék, kijelentõ mód: jelen, összetett
múlt, jövõ idõ).
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Az írott nyelv

Irodalmi
olvasmányok

A szavak
jelentése
és szerkezete
A család, a
szülõhely, a természet
A gyermek
és társadalmi
környezete
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Szövegszerkesztés különbözõ közlésformában: üdvözlõlap, távirat, plakát,
reklám.
Irányított fogalmazások szerkesztése, megadott szavak és kifejezések, képek, hanganyag alapján.
Vasile Alecsandri: Sfîrsit de toamna
Ion Creanga: Punguta cu doi bani, Povestea unui om lenes
Mihai Eminescu: Ce te legeni…
Barbu Stefanescu Delavrancea: Bunicul, Bunica
Lucia Borza: Mama
Kifejezõ olvasás, beszélgetés, szövegelemzés
A szókincs: a szó, azonos alakú de különbözõ jelentésû szavak.
Szóalkotás elõ- és utóképzõkkel.
A szavak helyes írása.
A kötõjel helyesírása:
într-o, într-un, dintr-o, dintr-un, va / v-a, sau / s-au, nai / n-ai stb.
Szókincs- és beszédfejlesztés irodalmi és nem irodalmi szövegek alapján.

A családi és iskolai közösség.
A szülõhely közössége.
Nemzetiségi közösségek.
Szókincsfejlesztés.
Szókincs- és beszédfejlesztés irodalmi és nem irodalmi szövegek alapján.
Könyv- és könyv- A könyv jelentõsége.
tárhasználat
Folyóiratok, évkönyvek, sajtótermékek, segédkönyvek, lexikonok, enciklopédiák.

Memoriter
5 közmondás,
5 találós kérdés,
2 vers (a román és a hazai román irodalomból).

Nyelv és kommunikáció
Szókincs
– a szó, a szavak elválasztása, kicsinyítõ képzõk, rokon értelmû, ellentétes értelmû szavak, elõ- és utóképzõk.
Szótan
– a fõnév: neme, száma, köznév, tulajdonnév, névelõs és névelõ nélküli fõnevek, az esetek,
– a melléknév: a melléknév egyeztetése a fõnévvel, a melléknév fokozása,
– a névmás: személyes, udvariassági és visszaható névmások,
– a számnév: a tõszámnév, a sorszámnév,
– az ige: az igeragozás, a segédigék, a létige mint a névszói állítmány igei része, a visszaható igék kijelentõ mód (jelen, múlt és jövõ idõ),
– a határozószó: hely, idõ, mód,
– az elöljárószó,
– a kötõszó,
– az indulatszó.
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Irodalom
Cím, szerzõ, oldal, tartalom, fejezet, dojna, mese, közmondás, találós kérdés, elbeszélés, leírás, párbeszéd,
versszak, verssor, tájleíró költemény, portré, jellemzés; a mûvek szerkezete: bevezetés, bonyodalom,
tetõpont, megoldás, befejezés; a levél: megszólítási és befejezési minták, a közlés tartalma.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
– bizonyítsa be verbálisan és testbeszéddel a hallott szöveg megértését,
– aktívan vegyen részt a didaktikai és szerepjátékokban,
– alkalmazza az alapszókincs gondozott nyelvi formáit,
– fogalmazza meg helyesen és világosan gondolatait és érzelmeit,
– használja a tanult szavakat és kifejezéseket,
– értékelje röviden az olvasott olvasmányokat,
– jellemezze röviden a szereplõket,
– ismerjen fel egy irodalmi és egy nem irodalmi szöveget,
– ismerjen fel egy elbeszélõ és egy leíró szöveget,
– tudja használni a szótárt,
– írjon olvashatóan és folyamatosan, helyezze el helyesen a szöveget a lapon,
– használja helyesen az írásjeleket,
– meséljen el írásban egy történetet,
– alakítson át mondatokat a következõk szerint: állító-tagadó, állító-kérdõ, igeidõk megváltoztatása.

6. évfolyam
Évi óraszám: 148
Belépõ tevékenységformák
Készségfejlesztési gyakorlatok
Beszédértés
–
–
–
–
–
–
–
–
–

új információk kiválasztása hallott szöveg alapján,
leíró, elbeszélõ és párbeszédes részletek felismerése szóbeli közlés alapján,
új szavak befogadása hallás után, irodalmi és nem irodalmi szövegekbõl,
új szavak beépítése rokon és ellentétes jelentésû szavak sorozatába,
ismeretlen szó jelentésének megállapítása szövegkörnyezet alapján,
helyes és helytelen szóalakok megkülönböztetése,
helyes és helytelen szószerkezetek felismerése a beszédben,
a beszélgetõpartner beszéd-kezdeményezésének felismerése,
megosztó figyelem fejlesztése és beszélgetõpartner mondanivalójának követésére.

Beszédkészség
–
–
–
–
–
–

a mondanivaló kifejtésének gyakorlása meghatározott témában,
irodalmi és nem irodalmi szövegek bemutatása és rövid kommentálása,
egyes szavak értelmének szóbeli megállapítása különbözõ szövegekben,
új szavak használata különbözõ szövegekben,
szójátékok,
szócsaládok képzése,
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rokon értelmû és ellentétes értelmû szavak használata megadott szövegben,
az irodalmi nyelv helyes használata a beszédben,
a fõ- és mellék-mondanivaló, a fontos és a kiegészítõ elemek megkülönböztetése,
egy vázlat megalkotása szóbelileg – egyénileg vagy csoportban –,
összekötõszavak („mai întîi”, „apoi”, „în primul rînd”, „în al doilea rînd”, „de asemenea”, „deci” stb.)
kiválasztása és használata,
a mondanivaló folyékonyan történõ közlése,
a tájnyelvi és irodalmi nyelvi kiejtés tudatosítása,
egy mese átalakítása párbeszéddé és egyes versek elmondása,
egyéni vélemény kifejezése és indoklása,
egyetértés és egyet nem értés, állítás, tagadás és kérdés kifejezése,
párbeszéd kezdeményezésére, fenntartására és befejezésére utaló szavak kiválasztása és helyes használata,
a hatékony társalgás elsajátítása és használata,
a kommunikáció és testbeszéd összehangolása egy párbeszédben,
beszélgetést kezdeményezõ és társalgásba bekapcsolódó kommunikáció.

Írott szövegértés
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kérdések több válasz lehetõséggel,
a fõ- és mellék-mondanivaló feltárása egy adott szövegbõl,
egy olvasmány szerkezeti összetevõinek (bevezetés, tárgyalás, befejezés), felismerése és elhatárolása,
olvasmányok elemzése következõ szempontok szerint: „ki?” (szereplõk), „mikor?”, „hol?” (cselekmény
elhelyezése idõben és térben), „hogyan?” (a cselekmény lebonyolításának módja), stílus,
új kifejezések azonosítása olvasott szövegben,
kétnyelvû szótárak (román–magyar, magyar–román) és az értelmezõ szótár használata,
rokon értelmû és ellentétes értelmû szavak azonosítása,
szófajok stilisztikai értékének felismerése,
óhajtó információ keresése és kiválasztása a tartalomjegyzék segítségével,
egy ismert szöveg helyes és folyékony felolvasása hallgatóság elõtt,
a testbeszéd érvényesülése,
a tanult mûvészi eszközök felismerése,
csoportos viták ajánlott olvasmányokról.

Íráskészség
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a fõ- és mellék-mondanivaló megkülönböztetése,
gyakorlatok kiválasztása egyéni szöveg megalkotásához,
a témának megfelelõ szavak kiválasztása,
a szó értelmezése egy szöveghelyzetben,
helyes írás tollbamondás után,
elbeszélõ részek felismerése és sorrendbe helyezése megadott szöveg alapján,
szereplõk rövid bemutatása a szöveg részeinek megfelelõen,
elmesélés gyakorlása egyes szám 3. személyben,
tudományos szöveg összefoglalása,
párbeszédes szöveg átalakítása elbeszéléssé,
egy film, egy színdarab, egy diafilm történetének elmesélése,
– egyéni vélemény megfogalmazása a tanult mûvekbõl.
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Témakörök
A tanuló
megnyilvánulási
formái
csoportban
és közösségben

A szövegek
csoportosítása
stílusuk alapján
A szavak
jelentése
és szerkezete

A magyarországi
román
népköltészet
Nevelõ
olvasmányok
A román
költészet

Gyakorlati, szórakoztató és közérdekû szövegek
Írott
kommunikáció
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Tartalmak
Párbeszéd és magánbeszéd.
A nyelvezet kiválasztása a kommunikációs helyzetnek megfelelõen.
A gondolatok logikus elrendezése az üzenet közlése céljából.
Párbeszéd kezdeményezésének, fenntartásának és befejezésének mintái.
Köszönés, bemutatkozás, azonosítás, engedélykérés és felkérés formái.
Információ kérése és adása egy személy azonosságáról, családi állapotáról, foglalkozásáról, családi körülményeirõl, vagy egy tárgy minõségérõl, hasznosságáról. Térbeli
viszonyok megállapítása. Egy tartomány vagy egy földrajzi zóna behatárolása. Egyetértés, illetve egyet nem értés kifejezése egy eseménnyel vagy személlyel kapcsolatban.
Egy tárgy leírása, egy cselekmény bemutatása, két vagy több tárgy, személy vagy
gondolat összehasonlítása.
Elbeszélõ és leíró szövegek közötti különbségek.
Szereplõk jellemzése. Belsõ tulajdonságok és külsõ megjelenés bemutatása.
Az elbeszélés és a leírás sajátos elemeinek felismerése irodalmi és nem irodalmi szöveg
alapján.
Szókincsfejlesztés: rokon értelmû és ellentétes értelmû szavak, szóalkotás, szóösszetétel.
Szóalkotás elõ- és utóképzõvel. Szócsalád.
Hangtan: félhangzók, kettõshangzók, hármas hangzók, hiátus.
Az elválasztás szabályai.
A szófajok és helyesírásuk.
Az egyszerû és a bõvített mondat.
Magyarországi román folkloristák.
Csujogatók, szólások, közmondások, találós kérdések, kolindák, köszöntõk.

Bibliai példabeszéd: Samariteanul cel milos.
Irodalmi és közérdekû szövegek értelmezése: reklámok, plakátok, oktató hirdetések.

A versek tematikus csoportosítása. Tájleíró és szerelmes versek.
Vasile Alecsandri: Miezul iernii
Mihai Eminescu: La mijloc de codru…, O, ramîi
George Topîrceanu: Rapsodii de primavara
Lucia Borza: Anotimpuri
Ana Blandiana: Cuvînt înainte
Marin Sorescu: Cunostinte peste cunostinte
Mûvészi eszközök: felsorolás, ismétlés, hasonlat és jelzõ.
Szótári fejezet, hirdetés.
Szórakoztató szövegek: keresztrejtvény, betûhelycsere, szójátékok.

Fogalmazás készítés célja.
A szövegalkotás részei. Oldalba helyezés.
A szöveg kiegészítõ elemei: aláhúzás, zárójel.
Az írásjelek helyes használata.
Gyakorlati szövegalkotás: jegyzet, házi feladat, röpdolgozat, témazáró dolgozat.
Magán szövegalkotás.
Kreatív szövegalkotás.
Szabadtémájú fogalmazások: elbeszélés, leírás, jellemzés.
Összefoglalás készítése irodalmi és nem irodalmi szövegek alapján.
Párbeszéd átalakítása elbeszélõ szöveggé, összefoglalás, elbeszélés.

2001/132/II. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

25

Könyv- és könyv- Hírek, cikkek.
A magyarországi román hetilap felépítése.
tárhasználat
Egyéb román kiadványok.

Memoriter
5 csujogató,
1 kolinda,
1 vers.

Nyelv és kommunikáció
Szókincs
– a szó alakja és jelentése, alapszó, képzett szó, szótõ, elõ- és utóképzõ, szócsalád, szókészlet; rokonok, színek, állatok (házi, vad) neve; azonos és ellentétes értelmû szavak.
Hangtan
– félhangzók, kettõshangzók, hármas hangzók, hiátus, kötõjel és hiányjel.
Szótan
– az ige a kommunikáció magja: idõ, szám, személy, ragozás, kötõmód (jelen), óhajtó és felszólító mód,
személyes és személytelen módok (felismerése szöveg alapján), segédigék,
– a fõnév: ismétlés, az elöljárószó szerepe a birtokos esetben és tárgyesetben, a tulajdonnevek helyes
használata birtokos és tárgyesetben,
– a névelõ: a melléknévi névelõ, egyeztetés,
– a névmás: ismétlés, a személyes névmás hangsúlyos és hangsúlytalan alakjai, mutató és birtokos névmás,
– a számnév: a sorszámnév,
– a melléknév: ismétlés, képzése elõ- és utóképzõvel,
– a határozószó: ismétlés, melléknévbõl képzett határozószók,
– az indulatszó: szerepe a kommunikációban.
Mondattan
– a szófajok mondattani szerepe.

Irodalom
Könyvtár, kötet, irodalmi mû, gyakorlati szöveg, szórakoztató játékok, szereplõk jellemzése; mûvészi eszközök: hasonlat, felsorolás, ismétlés, jelzõ; a közlés jelentésének logikus szerkesztése, fõ- és mellékmondanivaló, egyszerû és bõvített vázlat, szóbeli összefoglaló, monológ, párbeszéd.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
– különböztesse meg a fõmondanivalót a mellék-mondanivalótól,
– ismerje fel az irodalmi nyelv sajátos szavait és kifejezéseit,
– aktívan vegyen részt szerepjátékokban és didaktikai játékokban,
– használja fel nyelvtani ismereteit a kommunikációban,
– alkalmazzon korának és beszélgetõ partnere státusának megfelelõ kifejezéseket,
– alkalmazza a gondozott nyelv és az irodalmi nyelv megfelelõ kifejezéseit,
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válassza ki a szövegeket stílusuk alapján,
válassza ki a szövegeket tartalmuk alapján,
ismerje fel a szavak értelmét szövegszerkezetben,
ismerje fel a mese és az elbeszélés szerkezeti felépítésének elemeit,
ismerje fel a párbeszédet, elbeszélést, leírást és jellemzést,
értse meg 5-6 csujogató és köszöntõ jelentését,
mutasson be írásban egy érdekes történetet betartva a helyesírás és a füzetlapon való elhelyezés szabályait.

7. évfolyam
Évi óraszám: 148
Belépõ tevékenységformák
Készségfejlesztési gyakorlatok
Beszédértés
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

közlésértelmezés,
új információk felismerése hallott szövegbõl,
a szavak helyes hangtani szerkezetének elsajátítása,
helyes és helytelen szóalakok felismerése,
új szavak elsajátítása irodalmi és nem irodalmi szövegbõl,
új szavak beépítése rokon értelmû és ellentétes értelmû szavak sorozatába,
szavak jelentésének megállapítása következtetéssel,
azonos alakú szavak jelentésének felismerése,
régi és (regionális) tájnyelvi kifejezések felismerése,
a helyes és helytelen nyelvtani szerkezetek felismerése a közlés folyamatában,
párbeszédet kezdeményezõ, fenntartó és befejezõ formák felismerése,
a kommunikációs helyzet megfelelõ követése és bekapcsolódás egy társalgásba.

Beszédkészség
–
–
–
–
–
–

egyszerû szóbeli összefoglalás kibõvítése mellékmondanivalók hozzáadásával,
átviteli gyakorlatok a bõvített vázlatból az összegzés és tartalom elmesélésbe,
szavak és kifejezések értelmezése különbözõ szövegekben,
a hangsúly jelentésváltoztató szerepe,
rokonhangzású szavak alkalmazása,
párbeszéd kezdeményezése, fenntartása és befejezése különbözõ társadalmi kategóriába tartozó partnerekkel.

Írott szövegértés
–
–
–
–
–
–
–
–

a tartalom összefoglalása és elmesélése,
a fõtéma felismerése irodalmi és nem irodalmi szövegekben,
egy elbeszélés cselekményének mozzanatainak feltárása,
az epika és lírika jellemzõinek felismerése (prózában és versben),
mûvészi eszközök: jelzõ, túlzás, ellentét, metafora stb. felismerése epikus és lírikus szövegekben,
a leírás szerepének felismerése a személyleírás és a tájkép megalkotásában,
a párbeszéd szerepének felismerése a szereplõk jellemzésében,
új kifejezések azonosítása egy olvasott szövegbõl,
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szótár és értelmezõ szótár használata új szavak jelentésének feltárásához,
rokon értelmû, ellentétes értelmû és azonos alakú szavak szerepének felismerése adott szövegben.

Íráskészség
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a szöveg üzenetének felismerése, a kért információ kiválasztása,
a mondanivaló csoportosítása a fõmondanivaló köré,
gyakorlati szövegek fogalmazása,
elbeszélõ szövegek összefoglalása és elmesélése,
szereplõk jellemzése,
a rokon értelmû az ellentétes értelmû és az azonos alakú szavak kifejezõ erejének felhasználása,
szavak értelmének felismerése különbözõ szövegekben,
régi és tájszavak stilisztikai felhasználása,
a szókincsbõvítés eszközeinek felismerése,
a mondat és az összetett mondat szórendjének helyes használata,
a kettõshangzók, a hármas hangzók és a hiátus helyes írása,
a szavak elválasztási szabályainak használata,
új szavak helyes írása.
Témakörök
Közlésformák

Irodalmi
és nem irodalmi
szövegek stílusa

Elõadó-mûvészet

Tartalmak
A tájékoztató párbeszéd és magánbeszéd (történetek elmondása).
Az üzenet logikus felépítése, gondolatok elrendezése.
Az üzenet alaki szerkesztése.
A szóbeli leírószöveg szerkezete.
A válaszadás megfogalmazása egy párbeszédben
(párbeszédet kezdeményezõ, fenntartó és befejezõ formák).
Kérdés-, illetve választípusú jelenetek felépítése.
Szépirodalmi stílus.
Mihai Sadoveanu: Domnu’ Trandafir
Ion Creanga: Harap Alb
Vasile Alecsandri: Iarna
Lucian Magdu: Aduceri-aminte
I. Al. Bratescu-Voinesti: Puiul
Publicisztikai stílus.
A magyarországi románok hetilapja és a Lumina folyóirat.
A tudományos stílus.
Az Izvorul, Simpozion idõszakos sajtótermékek.
Romániai biológia, fizika, kémia tankönyvek.
Hivatali stílus, nyomtatványok kitöltése (postán, szállodában stb.).
Kérvény megírása.
A kifejezõ és elõadó olvasás.
I. L. Caragiale: Vizita (dramatizálás).
Versmondás.
George Cosbuc: Mama, La oglinda
Mihai Eminescu: Somnoroase pasarele
Rendezvények, elõadások: nemzetiségi nap vagy irodalmi est, színházi
elõadás.
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Lexikai ismeretek ismétlése.
Tájszavak és régi szavak.
A magyarországi románok nyelvjárása.
A birtokos névelõ és a melléknévi névelõ helyes használata.
A személyes névmás hangsúlyos és hangsúlytalan alakjainak helyes alkalmazása.
Az igeidõk helyes alkalmazása (kijelentõ mód jelenidõ, folyamatos múlt, öszszetett múlt és jövõ idõ).
A leggyakrabban használt rendhagyó igék helyes alkalmazása és ragozása (a
lua, a sti, a da, a bea, a vedea stb.).
A szófajok helyesírása.
A legenda
A kolostorok szerepe, a valláskultúra.
Mesterul Manole Romániai kolostorok, kiemelten a Curtea de Arges kolostor.
Román uralkodók: Stefan cel Mare, Neagoe Basarab, Mircea cel Batrîn,
Vasile Lupu és mások alakjai az irodalomban.
Az áldozathoz kapcsolódó népi hiedelmek.
Az áldozat motívumainak európai kölcsönhatásai, Kõmûves Kelemenné.
A Mesterul Manole legenda olvasása és elemzése.
A jó és a rossz
Ion Creanga: Harap Alb
örök harca
Jellemek a mesében: pozitív és negatív.
Szólások és közmondások.
A mese nyelvezete.
Az író sokoldalú személyisége: mesemondó, író, tankönyvíró.
Az elsõ Ábécéskönyv.
Bibliai példabeszéd: A tékozló fiú
Érzelmi kapcsolatok a szülõk és gyermekek között.
Viselkedési normák és felelõsségtudat.
Könyv- és könyv- Szótárak használata: értelmezõ és egyéb szótárak.
tárhasználat
Magyar–román, román–magyar szótár.
A szóbeli
és az írott
kommunikáció
alkotóelemei

Memoriter
Mihai Eminescu: Somnoroase pasarele
George Cosbuc: Mama
Vasile Alecsandri: Iarna

Nyelv és kommunikáció
Szókincs
– az azonos alakú és hasonló hangzású szavak, párbeszéd, magánbeszéd, tájszavak, arhaikus szavak,
tájszólás, a tudományos, publicisztikai, hivatalos, mûvészi stílus.
Szótan
– az ige: ismétlés, személyes és személytelen módok, rendhagyó igék,
– a névelõ: a birtokos és a melléknévi névelõ,
– a fõnév: ismétlés, összetett fõnevek (ragozás),
– a névmás: nyomósító, tagadó és határozatlan névmás,
– a melléknévi mutató névmás,
– a számnév: gyûjtõ-, osztó- és törtszámnév,
– a határozószó: a határozószók fokozása,
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–

az elöljárószó: ismétlés és bõvítés, elöljárószók, amelyeket birtokos, részeshatározó és tárgyesettel
használunk,
– a kötõszó és az indulatszó, ismétlés, bõvítés.
Mondattan
– az igei és névszói állítmány.

Irodalom
Karcolat, novella, emlék, elbeszélés, legenda, szerelmes vers, példabeszéd, verselés, mûvészi eszközök.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
– tudja megkülönböztetni a fõ- és mellékmondanivalót, a kulcsszavakat és kiegészítõket,
– értse meg a közlés általános értelmét,
– fejezze ki magát helyesen, összefüggõen és folyékonyan,
– tartsa be a mondatok helyes sorrendjét a beszédben,
– a melléknevet helyesen egyeztesse a fõnévvel,
– csoportosítsa helyesen a rokon értelmû és ellentétes értelmû szavakat,
– alkalmazza helyesen a személyes névmás hangsúlyos és hangsúlytalan alakjait,
– értse meg az irodalmi szövegek rész- és globális jelentését,
– ismerje fel a szövegtípusokat,
– tudjon kifejezõ és elõadó olvasást végrehajtani,
– ismerje a lírai és epikai szövegek szerkezetét,
– elemezze a tanult olvasmányokat,
– tudjon jellemezni irodalmi szereplõket,
– készítsen bõvített vázlatot,
– készítsen vázlatot megadott témában,
– készítsen gondozott egyéni fogalmazásokat,
– fordítson románról magyarra 8 sort,
– alkalmazza helyesen a helyesírás szabályait.

8. évfolyam
Évi óraszám: 148
Belépõ tevékenységformák
Készségfejlesztési gyakorlatok
Beszédértés
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

közlést összegezõ gyakorlatok,
közlésbõvítési gyakorlatok, vagy egy szó bõvítése egy szövegrészben vagy közlésben,
szóbeli közlés kifejezésének gyakorlása testbeszéd kíséretében,
a szókincs igazítása a közlés mondanivalójához,
gyakorlatok a tájnyelv sajátosságainak felismerésére,
azonosítási gyakorlatok a tanult nyelvtani ismeretek felismerésére,
a mondatrészek közötti kapcsolatok felismerése egy mondatban vagy egy összetett mondat alapján,
kulcsszavak felismerése szóbeli közlésben,
párbeszéd kezdési formák felismerése,
a gondolatok sorrendbe helyezése a közlés céljának megfelelõen,
a szöveg mondanivalójának és indoklásainak befogadása és megjegyzése.
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Beszédkészség
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

egy közlés megfogalmazásának gyakorlása megadott témakörben,
egy közlés megfogalmazása, amely egyéni véleményt tartalmaz egy történésrõl,
a szavak jelentésének összehasonlítása különbözõ szövegkörnyezetben,
szócsaládképzés,
ellentétes értelmû, rokon értelmû, azonos alakú és többjelentésû szavak helyes használata,
a tanult nyelvtani szerkezetek helyes alkalmazása,
magánbeszéd vagy párbeszéd szerkesztési gyakorlatok,
tárgy, természeti kép, jelenség bemutatásának gyakorlása,
rövid elbeszélések szerkesztése,
kifejezõ nyelvezet használatának gyakorlása,
közlések, tájékoztató szövegek szerkesztésének gyakorlása.

Írott szövegértés
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a szöveg logikai és kronológiai sorrendjét megállapító gyakorlatok,
a tájnyelvi, a régi és új szavakat azonosító gyakorlatok,
szóképzéssel, szóösszetétellel keletkezett szavak felismerését segítõ gyakorlatok,
a tanult nyelvtani szerkezeteket felismerõ gyakorlatok,
alkalmazási gyakorlatok a szókincs választékos használatára,
etikus és kulturális elemek felismerése egy szövegben,
lírai és epikai szövegek szerkezeti felépítését felismerõ gyakorlatok,
a két mûfaj megkülönböztetõ jegyeinek felismerése,
a rokon értelmû, ellentétes értelmû, azonos alakú szavak felismerése szöveg alapján,
az irodalmi és nem irodalmi szöveg sajátosságainak felismerése,
egy szöveg teljes jelentésének kommentálása.

Íráskészség
–
–
–
–
–
–
–
–

helyes, esztétikus és rendezett írás gyakorlása,
jártasság a mindennapi élet hivatalos iratainak (levél, üzenet, távirat, kérvény, meghívó) formai követelményeinek elkészítésében,
egy táj, egy mûvészi alkotás, egy személy jellemzõinek bemutatása kifejezõ, választékos nyelvezettel,
összetett mondat írásjeleinek helyes alkalmazása,
a mondatvégi írásjelek szerepe a kifejezõ közlés megfogalmazásában,
mondattani és nyelvhelyességi ismeretek biztonságos használata szóbeli és írásbeli megnyilatkozásban,
téma, szereplõk, stílusjegyek bemutatása irodalmi szöveg alapján,
meghatározott témájú dolgozat vázlatának elkészítése.

Témakörök
Hivatalos iratok
és nem irodalmi
szövegek
Mondattan

Tartalmak
Levél, kérvény, meghívó elkészítése.
Vázlat, tartalmi kivonat és fogalmazás elkészítése.
Egy hirdetés megfogalmazása.
A fõmondatrészek: alany és állítmány.
A mellékmondatrészek: jelzõk, határozók.
Az igei állítmány és a névszói állítmány.
A létige.
Jelzõi szerkezetek (masina de scris, profesor de matemetica).
A mondat tárgyának kifejezése elöljárószóval és anélkül.
A részeshatározó.
A határozószók mondattani szerepe (állapothatározók).
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Mihai Eminescu a A költõ munkássága.
nemzet költõje
Szerelmes versei: Sara pe deal
A természet szerepe a verseiben: Mai am un singur dor
A halálérzés megfogalmazása Eminescu és Petõfi verseiben.
I. Slavici,
Ioan Slavici irodalmi munkássága.
G. Cosbuc,
A Gura satului címû novella. A falusi emberek mentalitása.
V. Alecsandri
Pletykák és elõítéletek.
mûveibõl
Szórakozási lehetõségek régen és ma (a táncház, kaláka, diszkó, tv, mozi).
Cosbuc irodalmi munkássága.
George Cosbuc: Nunta Zamfirei
Lakodalmi szokások a költeményben. Lakodalmi szokások falunkban.
Az allegória.
Lakodalmi csujogatók.
Vasile Alecsandri: O seara la Lido
Az összetett mon- A mondat – ismétlés.
dat
Az összetett mondat: a fõmondat és a mellékmondat.
Mellérendelés és alárendelés.
A kérdõ-vonatkozó névmás.
Alárendelõ és mellérendelõ kötõszavak, lokúciók.
Az összetett mondat írásjelei.
Fordítások román nyelvrõl magyar nyelvre és magyar nyelvrõl román nyelvre.
Ioan Slavici: Budulea Taichii
A hajdani iskola
A mû nyelvezete, az együttélés és a tolerancia.
irodalmi alkotáTudor Arghezi: Abecedarul
sok tükrében
Ion Luca Caragiale: Bacalaureat
A komikum és a mû nyelvezete.
A protekció, a kapcsolatok szerepe.
A fösvénység mint Barbu Stefanescu Delavrancea: Hagi Tudose
A mû elemzése, Hagi Tudose alakja.
irodalmi ihlet
A fösvény alakja a magyar irodalomban, pl. Zsugori uram.
Modern informá- A számítógép.
Az elektromos levelezés.
ciós és kommuni- Információszerzés interneten.
kációs eszközök
SMS üzenetek, reklámok, tv és újsághirdetések.
Könyv- és könyv- A Román Ortodox Püspöki Levéltár vagy a helyi levéltár meglátogatása.
Régi templomi kiadványok.
tárhasználat
A könyv szerepe a XXI. század elején.

Memoriter
George Cosbuc: Nunta Zamfirei (3-5 versszak, részlet)
Mihai Eminescu: Sara pe deal
5 lakodalmi csujogató a magyarországi románok folklórjából

Nyelv és kommunikáció
Mondattan
– a mondat, a mondatrészek,
– az összetett mondat, mellérendelés, alárendelés,
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– a fõmondat, az alárendelt tagmondat,
– az idézet,
– hivatalos és magándokumentumok,
– szövegtömörítés és bõvítés.
Irodalom
Komikum, nyelvezet, régi könyvek, elektromos levelezés.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
– értse meg egy hallott közlés globális jelentését és különítse el a fõ és kiegészítõ információkat,
– ismerje fel következtetéssel a szavak jelentését hallott közlés alapján,
– legyen képes egy szóbeli közlés megfogalmazásra megadott témában,
– legyen képes egy elbeszélõ szöveg szóbeli összefoglalására,
– tudjon megadott szöveg alapján egy szereplõt jellemezni,
– legyen képes részekre felosztani egy epikai alkotás cselekményét,
– ismerje fel egy elbeszélés leírási módját,
– ismerje fel egy irodalmi alkotás mûvészi eszközeit,
– legyen képes következtetéssel felismerni a szó jelentését,
– tudja felismerni a nyelvtani szerkezetek stílusértékét,
– tudjon összefoglalást készíteni egy elbeszélõ szöveg alapján,
– legyen képes írásban jellemezni egy szereplõt,
– legyen képes egy irodalmi alkotás jellemzõinek bemutatására,
– legyen képes hivatalos iratok megfogalmazására: kérvény, távirat és meghívó,
– tudjon a tanult nyelvhelyességi és helyesírási, valamint az elválasztási szabályok figyelembevételével egy
fogalmazást készíteni.

9–12. évfolyam
A. IRODALOM
Célok és feladatok
A magyar közoktatás tartalmi reformjának fõ elve, hogy a tanulók megfelelõ szintû képzést kapjanak,
amely összhangban áll a nemzetközi standardokkal, ugyanakkor a mai magyar társadalom igényeihez is
igazodik.
A román irodalmi kerettanterv figyelembe veszi mind a teljesítmények elõrelátható szintjét, mind az oktatásban részt vevõ fiatalok érdeklõdését, szükségleteit és vágyait. A kerettanterv modern tervezés szerint
épül fel, és a problémacentrikus mûértelmezésre teszi a hangsúlyt.
Kiemelt feladatként jelenik meg benne a tanulók kifejezõ képességének, kreativitásának fejlesztése, személyiségének formálása.
Célja az irodalom megszerettetése, a mûvészi szövegek iránti érdeklõdés felkeltése, valamint a mûalkotások segítségével az ítélõképesség, az erkölcsi, esztétikai érzék fejlesztése.
Az irodalom nevelõ tartalmával sokoldalúan fejleszti a személyiséget, ezért a jelen kerettanterv embert
nemesítõ eszmék, érzelmek, viselkedési formák kialakítására törekszik. A román irodalom és a magyarországi románok irodalmának tanulmányozásával a tanulóifjúság kulturális látóhatárának kialakítását és szélesítését tûzi ki célul.
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Az irodalom mindenekelõtt eszme- és attitûd áramlat, tematikai, filozófiai és stilisztikai szabadválasztást
jelent, egyfajta létértelmezést és az idõ szellemiségét. Az oktatási anyag kiválasztásának kritériumai: a
mûvészi érték, a különbözõ mûfajok esztétikai sajátosságai.
A román irodalom kerettanterv ugyanakkor a pedagógusok számára rugalmas keretet is biztosít nevelõ- és
oktató munkájuk megszervezésében, jelentõs szabadságot adva a kötelezõ és a szabadon választott szövegek kiválasztásában. Ily körülmények között a tanárok meglelhetik azokat az optimális módokat, melyekkel
a javasolt követelményeket teljesíteni tudják. Az irodalomtanításnak ugyanakkor alkalmazkodnia kell a
tanulóközösség sajátos arculatához, a tanulók egyéniségéhez is.

Fejlesztési követelmények
A román irodalom tanulmányozása során a tanulók(nak):
– ismerjék a román irodalom fejlõdésének fõbb szakaszait, a kezdetektõl a jelen korig, az irodalom és
kulturális élet kiemelkedõ alakjait, akik életmûvükkel képviselték ezeket a korszakokat;
– a világirodalom kontextusába ágyazva formáljanak egy általános (szintézis igényû) képet a román irodalomról;
– tökéletesítsék szóbeli és írásbeli kifejezõkészségüket az irodalmi nyelv normáinak, valamint a különbözõ kommunikációs helyzeteknek megfelelõen;
– fejlett mûvészetszemléletet és helyes viselkedési normákat kell elsajátítaniuk;
– ismerjék meg a román irodalom fõbb korszakait és jellemezzék azokat;
– mélyítsék ismereteiket írókról és mûveikrõl lírai, epikai és drámai mûvek segítségével;
– használják rendeltetésszerûen az irodalom tankönyvet;
– legyenek képesek az önálló gondolatközlésre, kritikus ítéletalkotásra, mellyel értelmezni képesek a
román irodalom különbözõ korszakait, az írók és mûveik üzenetét;
– sajátítsák el az irodalom tanulmányozásához szükséges szakkifejezéseket;
– tudniuk kell rangsorolni a román irodalom értékeit;
– mélyítsék a román irodalom iránti érdeklõdésüket, és gazdagítsák nyelvi kifejezõeszközeiket;
– mûveljék az irodalom tanulmányozásához szükséges nyelvezetet;
– asszimilálniuk és integrálniuk kell az esztétikai értékeket cselekedeteikben, viselkedésükben és vágyaikban.

9. évfolyam
Évi óraszám: 74

Belépõ tevékenységformák
Kulturált nyelvi magatartás
Kreatív gyakorlatok.
Az irodalmi mûvek szereplõinek magatartásában érzékelhetõ szándék felismerése.
Testbeszéd értelmezése.

Szövegértés
Hangos és néma olvasás fejlesztése különbözõ témájú mûvek megismerése kapcsán.
Memoriterek kifejezõ elõadása.
Az olvasott irodalmi mû megértésének bizonyítása.
Szövegelemzõ eljárások megadott kérdések és szempontok alapján.
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A szöveg tagolása, a lényeg kiemelése. Az egész és a rész viszonyának vizsgálata.
Különbözõ mûértelmezések összevetése.
A kreativitás fejlesztése.

Szövegalkotás
Írástechnika fejlesztése.
Leíró fogalmazás, tájleírás, elbeszélés elkészítése.
Önálló állásfoglalás az olvasott szépirodalmi mûvekben megfogalmazott gondolatokról. Kiselõadás különféle témákban.

Tanulási képesség
Eligazodás az ismeretterjesztõ irodalomban.
Jegyzet- és vázlatkészítés önállóan és tanári irányítással.
Vázlat felhasználása különbözõ témájú szövegek megfogalmazásában.
Az iskolában elsajátított ismeretek bõvítése önálló kutatással. Könyvtárhasználat.
Adatok gyûjtése, értékelése és felhasználása.

Az irodalom és az olvasó kapcsolata
Szövegelemzõ gyakorlatok.
A diákok érdeklõdésére számot tartó irodalmi témák részletesebb megbeszélése.
Különbözõ témájú és mûfajú irodalmi szövegek kreatív feldolgozása.
Alapvetõ irodalmi motívumok felismerése a népköltészeti és mûköltészeti alkotásokban.
Beszélgetés érzelmekrõl. Erkölcsi választások indoklása.

Irodalmi kifejezésformák
A szerzõ, az elbeszélõ és a szereplõk megkülönböztetése. Nézõpontok értékelése.
Szépirodalmi mûvek, mûnemek, mûfajok megnevezése.
A versritmus, rímelés hangulati hatása. A szöveghangzás szerepének felismerése.
Idõ, tér, cselekmény felismerése.
Az olvasott mûvek elhelyezése korban.
Az alkotók életrajzának felidézése.
Korhoz kötõdõ témák, problémák meglátása a tanult irodalmi mûvekben.
Egy-egy mû fogadtatása és jelentõsége saját korában és az utókorban.
Témakörök
Az irodalom,
a szó mûvészete

A román
irodalom
alapvetõ témái

Tartalmak
Mûvészet és tudomány, a valóság megismerésének sajátos formái.
Az irodalom és a társmûvészetek.
Az irodalmi alkotás: valóság és fikció.
Mûvészi kép. A nyelv kifejezõ szerepe az irodalmi alkotásban. A mûvészi többletjelentés. Az irodalmi alkotás szerkezete. A tartalom és a forma kapcsolata. Az elbeszélõ költemények sajátosságai. Téma, motívum, laitmotívum. Téma, a cselekmény felépítése,
konfliktus, az irodalmi hõsök, kifejezési módok: elbeszélés, leírás, párbeszéd.
A lírai alkotások felépítése.
Javasolt tartalmi kategóriák:
világegyetem – Biblia: Genezis, Mihai Eminescu Scrisoarea I, Rugaciunea unui dac;
élet és halál – Miorita, Mihai Eminescu Mai am un singur dor, Lucian Blaga Gorunul,
Tinerete fara batrînete si viata fara de moarte;
természet – Vasile Alecsandri Pasteluri, Mihai Eminescu Sara pe deal, George Cosbuc
Noapte de vara, Alexandru Macedonski Noaptea de mai, Mihail Sadoveanu Nada
florilor;
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Tartalmak
serdülõkor – Biblia: A tékozló fiú, Mihai Eminescu Fiind baiet..., I. Teodorescu La
Medeleni, Lucian Blaga Cronicul vîrstelor, Barbu Stefanescu Delavrancea Bursierul;
szerelem – Biblia: Énekek éneke, Mihai Eminescu Dorinta, De ce nu-mi vii..., George
Cosbuc La oglinda, Lucian Blaga Izvorul noptii, Lumina;
játék – Ion Creanga Amintiri din copilarie, Tudor Arghezi Prefata la Tara piticilor;
család – Ion Creanga Amintiri din copilarie, Barbu Stefanescu Delavrancea Bunica,
George Cosbuc Mama, Ana Blandiana Parintii;
iskola – Costache Negruzzi Cum am învatat româneste, Ion Luca Caragiale
Bacalaureat;
a falusi élet arculata – George Cosbuc Nunta Zamfirei, Moartea lui Fulger, Ioan
Slavici Gura satului;
a mûvész és a mûvészet rendeltetése – Mesterul Manole, Octavian Goga Rugaciune,
Lucian Blaga Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Horia Lovinescu Moartea unui
artist (részlet);
emberi gyengeségek – Barbu Stefanescu Delavrancea Hagi Tudose, Ioan Slavici
Moara cu noroc, Grigore Alexandrescu Cîinele si catelul;
kaland, utazás – Calistrat Hogas Chira Chiralina, Jean Bart Europolis, Radu Tudoran
Toate pînzele sus;
a fantasztikum világa – Vasile Voiculescu Lostrita, Mircea Eliade Cum am gasit piatra
filosofala, 12000 de capete de vita.
(A felsorolt mûvek ajánlottak.)
Tudományos, szakmai, mûvészi, hivatalos, publicisztikai stílus és nyelv. A köznyelv.
Jellemzõk. A szépirodalmi stílus. Stílusjegyek.
A mûvészi kifejezés eszközei (verssor, strófa, hangsúly, rím, ritmus; klasszikus és modern verselés).
Epika. Jellemzõk. Az általános iskolai ismeretek rendszerezése: verses elbeszélés –
hõsköltemény, eposz; próza – karcolat, novella, elbeszélés, regény.
Dráma. Jellemzõk. Az általános iskolai ismeretek felelevenítése: tragédia, komédia, dráma.
Líra. Jellemzõk. Az általános iskolai ismeretek rendszerezése: óda, szatíra, tájleíró költemény, elégia, szonett, rondó, gazell – fix versformák.

Népköltészet, a népmûvészet része, a nép szellemi gazdagságának
kifejezõeszköze. Jellemzõk. Témák és motívumok a népköltészetben.
Líra. Jellemzõk. Jellegzetes mûfajok (doina, dal, sirató, csujogató, közmondás, szólás).
Doina – a román nép jellegzetes lírai alkotása. A doinák sokszínûsége.
Epika (verses epika). A ballada. A balladák sokszínûsége. Miorita –
mûelemzés.
Legenda. Jellemzõk. A legenda és a ballada elemei a Manastirea Argesului
címû balladában (mûelemzés).
Epika (prózai mûvek). Reprezentatív alkotások. Mese. Az epikai mûvek
szerkezete. Motívumok. Mûvészi és erkölcsi értékek (Tinerete fara
batrînete si viata fara de moarte).
Dramatikus jellegû népköltészeti alkotások. Népszokások költészete.
Kolindák. A népköltészet értéke. A népköltészet a mûköltészet forrása.
Alapvetõ mítoszok (általános bemutatás).
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Jellemzõk. Témák és motívumok. Jellegzetes mûfajok – dal, sirató,
csujogató, közmondás, szólás, mese, népszokások költészete.
(Lásd a Román népismeret kerettantervét is.)
A román nyelv latin gyökerei. A román nyelv kontinuitása és egysége. A román nyelv a XVI. századig. A szépirodalmi nyelv. Nyelvjárás, tájnyelv. A
magyarországi románok nyelve.
(Lásd a Román népismeret kerettantervét is.)

A továbbhaladás feltételei
A 9. évfolyam végére a tanulók(nak):
– a tanult irodalmi alkotások tükrében kell tudniuk a programban elõírt irodalomelméleti szakkifejezéseket: irodalmi mû, költõi kép, az irodalmi alkotás szerkezete, téma, motívum, laitmotívum, tartalom,
konfliktus; mûfajok (líra, epika, dráma), mûnemek (hõsköltemény, eposz, karcolat, novella, elbeszélés,
regény, tragédia, komédia, dráma, óda, szatíra, tájleíró költemény, elégia, szonett, rondó, gazell);
– új helyzetekben is készségszinten kell alkalmazniuk a tanult irodalomelméleti szakkifejezéseket, mindezeket tudniuk kell alkalmazni más irodalmi alkotásokban is;
– ismerjék fel a különbözõ mûvek mûnemeit, mûfajait;
– mutassák be a népköltészet meghatározó jellemvonásait, fõbb témáit, motívumait és mûfajait, reprezentatív alkotásait (doina, ballada, legenda, mese);
– rendelkezzenek alapismeretekkel a román nép és nyelv eredetérõl, latinításáról;
– értõ-érzõ befogadóként fejtsék meg a mûvek esztétikai és etikai üzenetét, értsék a román irodalom
emberi üzenetét;
– szerkesszenek meg különbözõ témájú fogalmazásokat, válaszokat, érveléseket stb., írjanak szintéziseket, jellemzéseket, recenziókat, referátumokat, mûelemzéseket.

10. évfolyam
Évi óraszám: 74
Belépõ tevékenységformák
Kulturált nyelvi magatartás
Változatos gyakorlatok a beszédtechnika fejlesztésére.
Saját vélemény elõadása és megvédése.
Kérdések és válaszok megfogalmazása.

Szövegértés
Olvasási képesség és szövegértés bizonyítása.
Szövegelemzés fejlesztése.
Eszmei mondanivalók elhatárolása. Lényegkiemelés.
Ok-okozati összefüggések felismerése.
Mûfaji eltérések megfigyelése.
Kifejezésmódok, stíluseszközök funkciójának megfigyelése.
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Szövegalkotás
Szövegalkotási feladatok szóban és írásban.
Elbeszélés, leírás, jellemzés készítése. Értekezés.
Az érvelés technikájának fejlesztése beszámolókban.
A szereplõk tulajdonságainak, cselekedeteinek és indítékainak megfigyelése és értékelése.
Önálló mûelemzés elkészítése megadott szempontok szerint.

Tanulási képesség
Önálló adatgyûjtés módszereinek fejlesztése.
Könyvtárhasználat. Internet. Bibliográfiák, szakkönyvek adatainak elrendezése vázlatokban.
Gyûjtõmunka csoportosan vagy egyénileg.
Információ feldolgozása. Az idézés szabályai, etikai normáinak ismerete és alkalmazása.

Az irodalom és az olvasó kapcsolata
Alapvetõ téma és motívum felismerése az olvasott mûvek alapján.
Tananyag kiegészítése egyéni olvasmányok alapján.
Szituációk megfigyelése és jellemzése olvasott mûvek, megtekintett színdarabok vagy tévéfilmek alapján.
Érzelmek és gondolatok megjelenítésének módozatai irodalmi mûvekben.
A szereplõket vezérlõ értékek és viselkedési minták felismerése.
Kapcsolatok és párhuzamok az irodalom és a társmûvészetek között.

Irodalmi kifejezésformák
Az újonnan szerzett mûfaji ismeretek, fogalmak biztos alkalmazása a tanult mûvek értelmezésében.
Olvasott irodalmi mûvek elhelyezése különféle kontextusokba.
Témakörök

Tartalmak

A román irodalom
és kultúra
a XVI. században
(általános bemutatás)
A vallásos irodalom a XVII. században (általános
áttekintés)
A XVII. század és
a XVIII. század
kezdetének nagy
krónikásai

Az írott kultúra kezdetei. Ószláv nyelvû román kultúra. Învataturile lui
Neagoe Basarab catre fiul sau Teodosie, az ószláv nyelven írott kultúra
monumentális alkotása. Az ószláv nyelvû kultúra román jellege.
A román nyelvû írás kezdetei (Scrisoarea lui Neacsu). A máramarosi szövegek. Coresi munkássága, ennek jelentõsége.
A vallásos irodalom hozzájárulása a román nyelv fejlõdéséhez. Dosoftei,
Varlaam és Simion Stefan szerepe. A Bukaresti Biblia – a román nyelv és
kultúra monumentális alkotása. Antim Ivireanul.

Dimitrie
Cantemir, a román irodalom és
kultúra sokoldalú
személyisége

Dimitrie Cantemir – a sokoldalú, európai személyiség. Istoria ieroglifica – a
román irodalom elsõ fiktív regénye. A román humanizmus jellemzõi.
Descrierea Moldovei (mûértelmezés).

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce. A nagy krónikások mûveinek
jelentõsége a román nyelv és kultúra fejlõdésében. A román nép és nyelv
latin eredetének kinyilvánítása. A krónikaírók hazafisága. A krónikák jellemzõi.
Munténiai krónikások. Constantin Cantacuzino szerepe.
A történetírás hozzájárulása a román irodalomi nyelv és román irodalom
fejlõdéséhez.
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A felvilágosodás. Az Erdélyi Iskola – a román felvilágosodás kifejezése. Az
Erdélyi Iskola megalakulásának sajátos körülményei. Képviselõk – Samuil
Micu, Gheorghe Sincai, Petru Maior, Ion Budai-Deleanu. Kulturális és irodalmi tevékenységük. Az Erdélyi Iskola felfogása a román nép eredetérõl.
Szerepe a nemzeti öntudat kialakításában és megerõsítésében. Ion BudaiDeleanu – Tiganiada. A felvilágosodás eszméi a mûben.
Felvilágosodás Munténiában és Moldvában.
Vacarescu, Costache Conachi, Dinicu Golescu (általános bemutatás).
A román nyelvû sajtó és színjátszás kezdetei.
Társadalmi, politikai és kulturális keretek. A román nyelvû sajtó, oktatásügy
és színjátszás fejlõdése. Gheorghe Asachi, Andrei Muresanu, Ion HeliadeRadulescu, Costache Negruzzi, Grigore Alexandrescu, Nicolae Balcescu,
Alecu Russo, Dimitrie Bolintineanu, Anton Pann, Vasile Alecsandri (általános
bemutatás).
A kor stílusirányzatai – klasszicizmus, szentimentalizmus, romantika. Dacia
literara – a román romantika programja. A folyóirat szerepe a román irodalom orientálódásában. Mihail Kogalniceanu hozzájárulása. Ion HeliadeRadulescu a modern román kultúra képviselõje és irányítója. Irodalmi és
nyelvészeti tevékenysége. Zburatorul (mûelemzés). Grigore Alexandrescu –
munkássága. Umbra lui Mircea. La Cozia – mûelemzés. Fabulák.
Az 1848-as írók hozzájárulása a román nyelv és irodalom (irodalmi mûfajok
és mûnemek) fejlõdéséhez.
Klasszicizmus és romantika a kor irodalmában (összegzés).
Vasile Alecsandri élete és munkássága. Résztvétele a kor nevezetes kulturális
és politikai eseményeiben. Hozzájárulása a vers, próza és dráma fejlõdéséhez.
Lírai és epikai mûvei. Doine, Lacramioare, Pasteluri (általános bemutatás).
Szerelmi költészete. Steluta. O seara la Lido (versértelmezés).
A nagy történelmi események versei (általános bemutatás).
Vasile Alecsandri prózája. Istoria unui galbîn si a unei parale, Balta Alba
(mûelemzés).
Színdarabok. Chirita în provincie (mûértelmezés).
Vasile Alecsandri – a román irodalom úttörõje.
Bogdan Petriceicu Hasdeu – Razvan si Vidra (mûelemzés).

A román irodalom
az 1848-as forradalom utáni
idõszakban
A román irodalom A Junimea és a Convorbiri literare. Titu Maiorescu – kulturális és irodalmi
nagy klasszikusa- vezéregyéniség. A Junimea és a Convorbiri literare szerepe a román
irodalom fejlõdésében. Titu Maiorescu hozzájárulása az irodalmi nyelv
inak kora
fejlõdéséhez. Esztétikai elvek az O cercetare critica asupra poeziei
române de la 1867 és Comediile d-lui I. L. Caragiale tanulmányok alapján. A népköltészet kritikája. V. Alecsandri, M. Eminescu.
A magyarországi Általános bemutatás. Kulturális központok. Folyóiratok és kiadványok. A
románok
mai Magyarország románjai a XIX. század sajtójában.
irodalma
Iosif-Ioan Ardelean Monographia comunii Chitichaz (általános bemutaa XIX. században tás). David Voniga, Iustin Popfiu, Iosif Vulcan mûveibõl (általános bemutatás). (Lásd a Román népismeret kerettantervét is.)
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A továbbhaladás feltételei
A 10. évfolyam végére a tanulók(nak):
– szemléltetniük kell a régi román irodalomról és kultúráról elsajátított ismereteiket (kezdetek, ószláv
nyelvû irodalom, ennek román jellege, a román nyelvû írás kezdetei, a vallásos irodalom és a történetírás hozzájárulása a román nyelv és irodalom fejlõdéséhez);
– mutassák be az Erdélyi Iskola szerepét mint a román felvilágosodás megnyilvánulási formáját, valamint
a nemzeti öntudat megerõsítésének mozgalmát;
– mutassák be az 1848-as forradalom kereteit, tartalmát és szerepét, az 1848-as események jelentõségét
a román irodalom és kultúra fejlõdésében (neves személyiségek, alapvetõ mûvek, irodalmi mûfajok és
mûnemek, irányzatok és törekvések);
– a kor történelmi és társadalmi rendszerébe ágyazva ismertessék az irodalmi és kulturális jelenségeket;
– készítsenek különbözõ témájú fogalmazásokat, válaszokat kérdésekre, érveléseket, rezüméket, jellemzéseket, recenziókat, referátumokat, értekezéseket irodalmi korszakokról, mûvekrõl;
– a mûértelmezések során sajátítsák el az esztétikai, erkölcsi, állampolgári normákat, a román irodalom
humanista üzenetét.

11. évfolyam
Évi óraszám: 111
Belépõ tevékenységformák
Kulturált nyelvi magatartás
Emberi érzelmek ábrázolásának megfigyelése.
Szabatos nyelvi kifejezésmód. Egy-egy részlet kifejezõ elõadása.
Érzelmek, viszonyok visszaadása hangsúly, beszédtempó, dallam stb. eszközeivel.

Szövegértés
Különbözõ mûfajú szövegek tolmácsolása megjelenítéssel.
Összetettebb logikai kapcsolatok felismerése. Érvek és ellenérvek feltárása.
A hétköznapi és az irodalmi kommunikáció sajátosságainak megfigyelése.
Szó szerinti jelentés és az átvitt értelem megkülönböztetése.

Szövegalkotás
Saját álláspont megfogalmazása. Cáfolat és ellenvélemény kifejtése.
Élménybeszámoló, riport, ajánlás elkészítése adott témában.
Jelenetek tartalom- és stílushû visszaadása.

Tanulási képesség
Olvasmányválasztás megadott témához.
Beszámolók készítése irodalmi alakok életérõl, egy-egy korszakról vagy eseményrõl.
Anyaggyûjtés. Jegyzet, vázlat készítése.
Ismeretterjesztõ irodalom felhasználása beszámolókhoz, kiselõadásokhoz.
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Az irodalom és az olvasó kapcsolata
Az olvasott szépirodalmi mûvekben megjelenõ szituációk, gondolatok, jellemek összefüggéseinek értékelése.
Az emberi kapcsolatok értékelése. Értékek átrendezõdésének megfigyelése.
Társadalomkritikai, filozófiai hatások megfigyelése egyes alkotásokban.

Irodalmi kifejezésformák
Mûfajok felismerése a tanult mûvek alapján.
A cselekmény legfontosabb szerkezeti elemeinek értelmezése.
Tér- és idõviszonyok felismerése.
A túlzás és általánosítás szerepének megértése.
Más tantárgyakban elsajátított ismeretek felhasználása.
Improvizáció alkalmazása.
Témakörök
Mihai Eminescu

A realizmus
a román
irodalomban
Ion Creanga

Tartalmak
Mihai Eminescu élete és munkássága. Eminescu költészetének nagy témái.
Hitvallása a költészetrõl és a mûvészi küldetésvállalásáról. Epigonii
(mûelemzés).
Meditatív költészete. Scrisoarea III (mûelemzés). Helye a Scrisori soraiban.
Szerkezete. Költõi képei. Ellentétek. A haza és haladás gondolata.
A szerelem és a természet költészete (általános bemutatás). Sara pe deal
(mûelemzés). A költõi képek kompozíciója. A természet- és szerelemélmény
összefonódása. Az érzelmek intenzitása. A költõi nyelv kifejezõereje és zeneisége. Floarea albastra (mûelemzés). A szimbólumok jelentése. Dorinta
(mûelemzés). A természet és a szerelem víziója. A szerelmi pillanat beteljesedésének kifejezése.
Mihai Eminescu és Veronica Micle levelezésébõl.
Népies és mitológiai ihletésû versek (általános bemutatás). Revedere
(mûelemzés). A vers szerkezete. Filozófiai jelentõsége, sorsfilozófiai problémák felvetése. A lírai kifejezésmód egyszerûsége és mélysége.
Filozofikus és vallásos ihletésû mûvek. Luceafarul (mûelemzés). A költemény keletkezése. Szerkezete: az egyetemes-kozmikus és az emberi-földi
szint. A témák és motívumok gazdagsága. Epikai, lírai és drámai elemek a
költeményben. Filozófiai jelentõsége (a költemény allegorikus értelmei). A
költõi nyelv kifejezõképessége. Luceafarul, Mihai Eminescu költészetének
remekmûve.
Mihai Eminescu prózai alkotásai.
A stílusirányzat általános bemutatása.
Munkássága – mesék és elbeszélések. Amintiri din copilarie (mûelemzés).
A gyermekkor és a szülõföld élménye. Szerkezeti felépítés. Jellemábrázolás.
Az elbeszélés sajátosságai. A komikum eszközei. A mûvészi nyelv. Povestea
lui Harap-Alb (mûelemzés). A mese alapvetõ motívumai. A mû eredetisége
(a szituációk és a cselekmény motiválása, a fantasztikum egyedisége, a párbeszéd értéke).
Ion Creanga hozzájárulása a próza fejlõdéséhez. Ion Creanga és Mihai
Eminescu levelezésébõl.
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Munkássága – dramaturgia, novellák és elbeszélések, karcolatok (általános
bemutatás).
O scrisoare pierduta, O noapte furtunoasa (mûelemzés). A cselekmény
felépítése. A konfliktus fokozása és a drámai feszültség. Szerkezet.
Szereplõk. A jellemábrázolás eszközei. A komikum forrása és eszközei. O
scrisoare pierduta – a román drámaírás remekmûve. În vreme de razboi
(mûelemzés). Napasta (mûelemzés).
I. L. Caragiale hozzájárulása a próza fejlõdéséhez.
Ioan Slavici
Munkássága. Hozzájárulása a próza fejlõdéséhez. Novellák – Budulea
Taichii, Popa Tanda, Gura satului. Tipológia, az erdélyi falu képe.
Moara cu noroc (mûelemzés). Tematika. A cselekmény felépítése. Szereplõk. A cselekmény drámaisága. Emberábrázolás. A pszichológiai elemzés.
Mara – általános bemutatás.
A román irodalom Törekvések, eszmei és stílusirányzatok a román irodalom és kultúra fejlõdéa XIX. század vé- sében. A samanatorizmus és a poporanizmus. A szimbolizmus. Irodalmi
gén és a XX. szá- folyóiratok és személyiségek.
zad elején
Samanatorul – George Cosbuc, Alexandru Vlahuta, Nicolae Iorga. Viata
româneasca – Constantin Stere; Garabet Ibraileanu szerepe.
Szimbolizmus a román irodalomban.
Képviselõk – Alexandru Macedonski, Dimitrie Anghel, Stefan Petica, George Bacovia, Ion Minulescu.
Alexandru
Munkássága. A román szimbolizmus teoretikusa. Literatorul. A Noptile
Macedonski
ciklusa. Poema rondelurilor.
Noaptea de decemvrie (mûelemzés). Romantikus költemény szimbolista
elemekkel. Törekvés a tökéletességre. Az allegória jelentõsége. A vers üzenete.
George Bacovia
Munkássága. George Bacovia és az autentikus szimbolizmus. Plumb,
Lacustra (mûelemzés).
Barbu Stefanescu Munkássága. Hozzájárulása a próza (Sultanica, Trubadurul, Hagi Tudose)
Delavrancea
és a dráma (Trilogia Moldovei – Apus de soare, Viforul, Luceafarul)
fejlõdéséhez (általános bemutatás).
Apus de soare (drámaértelmezés).
A drámaíró felidézõ tehetsége. A mû konfliktusa. Hõsies és monumentális az
irodalmi alakok megalkotásában. (Stefan cel Mare). A portré technikája. A
dráma hazafias üzenete.
George Cosbuc
Munkássága. George Cosbuc költészete, a román nép életének és törekvéseinek kifejezése.
A természet és a falusi érosz költészete. La oglinda, Dusmancele, Numai
una, Pe lînga boi, Noapte de vara, În miezul verii (általános bemutatás).
A falusi élet nagy eseményeinek költészete. Nunta Zamfirei, Moartea lui
Fulger (mûelemzés). A nép hagyományainak és szokásainak mûvészi feldolgozása. A ceremóniák mesei hangneme. A költõi nyelv kifejezõ ereje.
A múlt és a Függetlenségi Háború megidézése. O scrisoare de la MuselimSelo (mûelemzés).
A társadalmi versek. Doina, Decebal catre popor (általános bemutatás).
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Octavian Goga

Munkássága. Az erdélyi falu monográfiája. Octavian Goga – „szenvedéseink
költõje”.
Költeményeinek nemzeti és társadalmi jellege. Ezek messianizmusa. Mûvészi
eredetisége. Rugaciune (mûelemzés). A költõ mint a nép vágyainak tolmácsolója. A képek és a nyelv elevensége, a stílus profetikus jellege. Oltul
(mûelemzés). A költõi nyelv kifejezõkészsége, eredetisége, és a verssorok
szuggesztív ereje. A költemény szimbolikus jellege. Az üzenet hazafias jelentése. Költõi kifejezõeszközök és módok. Noi, Casa noastra, Batrînii
(mûelemzés).
Mihail Sadoveanu Munkássága. Prózájának nagy témái. Hanu-Ancutei (általános bemutatás).
Baltagul (mûelemzés). A pásztorok életének mûvészi megvilágítása. Népköltészeti elemek. A szereplõk jelentõsége. Vitoria Lipan, a példamutató
szereplõ. Az elbeszélés mûvészete.
A történelmi ihletésû regény. Neamul Soimarestilor (mûelemzés).
A regény szerkezete.
Mihail Sadoveanu hozzájárulása a román irodalom fejlõdéséhez.
Ion Agârbiceanu Munkássága. Prózájának nagy témái. Novellák – Fefeleaga (mûelemzés).
Arhanghelii (mûelemzés).

A továbbhaladás feltételei
A 11. évfolyam végére a tanulók(nak):
– ismertessék az évfolyamon tanult irodalmi korszakok fõbb jellemzõit;
– mutassák be a tanév alatt megismert írók irodalmi munkásságának alapvetõ jellemzõit;
– el kell olvasniuk az elemzésre vagy értelmezésre szánt mûveket vagy azok részleteit;
– tanúbizonyságot kell adniuk a különbözõ mûfajú irodalmi alkotások elemzéséhez szükséges technikák
elsajátításáról;
– be kell bizonyítaniuk, hogy irodalmi tanulmányaik során képesek kapcsolatok, analógiák, párhuzamok
felállítására is;
– érvelve integráljanak írókat és mûveket különbözõ eszmeáramlatokba és stílusirányzatokba;
– világítsák meg egyes írók kulcsszerepét a román irodalom fejlõdésében;
– jellemezzék a nagy klasszikusok korát;
– mutassák be az eminescui költészet hozzájárulását a román líra fejlõdéséhez;
– legyenek képesek a tanult irodalmi irányzatok bemutatására;
– ismertessék az évfolyamon tanult lírai alkotások sajátosságait;
– értelmezzék szóban vagy írásban a tanult mûvek téma- és formavilágát, reprezentatív szereplõit, motívumait;
– készségszinten kell értelmezniük olyan mûveket (részleteket is), melyeket a tanórán nem tárgyaltak;
– helyezzék el a (mû)részletet az alkotás egészébe, és tárják fel annak többletjelentését, esztétikai értékét;
– olvasmányaik alapján sajátítsák el az esztétikai, erkölcsi és állampolgári normákat, a román irodalom
humanista üzenetét;
– készítsenek különbözõ témájú fogalmazásokat, érveléseket, motiválásokat;
– legyenek képesek rezümék, jellemzések, értekezések, összehasonlító elemzések, szintézisek és kritikák
megírására.
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12. évfolyam
Évi óraszám: 99
Belépõ tevékenységformák
Kulturált nyelvi magatartás
A szépirodalmi mûvekben megjelenõ kapcsolatok, érzelmi viszonyok értelmezése és meg-vitatása.
Szituációs- és szerepjátékok.

Szövegértés
A tanulmányozott szépirodalmi mûvek mögöttes jelentéseinek keresése és megfogalmazása, társadalmi és
történelmi hátterük feltárása.
Mûvészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkciójának megfigyelése.
Kritikai érzék fejlesztése. Egyéni vélemény megfogalmazása.
Szépirodalmi mû befogadása és megértése.

Szövegalkotás
Érvelés saját álláspont mellett, a tanult mûvek alapján, szabatos és egyéni stílusban.
Ismertetés, ajánlás, kritika megírása. Indoklás.
Idézési módok alkalmazása.
Irodalmi alakok jellemének megítélése.
Problémák többoldalú megközelítése.

Tanulási készség
Ismeretek gyûjtése irodalmi témákról külsõ segédeszközök igénybevételével.
Önálló problémafelvetés egyéni kutatómunka alapján.
Nagyobb lélegzetû dolgozatok megírása.
Tematikus tájékozódás az ismeretterjesztõ információkban.

Az irodalom és az olvasó kapcsolata
Vizsgálódás a népszerû irodalom mûfajaiban.
Népszerû szépirodalmi mûvek vagy azok filmes feldolgozásainak értékelése.
Sémák és sablonok szerepének értelmezése.
A kortárs irodalom befogadásának tapasztalatai.
Tendenciák és magatartásformák megfigyelése és megvitatása.

Irodalmi kifejezésformák
Mûvészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkciójának megfigyelése és értékelése.
A román irodalom nagyobb korszakaira vonatkozó ismeretek önálló megfogalmazása.
Tájékozódás a román irodalom kronológiájában.
Az alapvetõ irodalmi téma, a motívum jelentésének elemzése.
Az elemzési jártasság fokozatos fejlesztése.
Következtetések megfogalmazása újonnan olvasott mûvek alapján.
Szerzõk hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban.
A régió, a település irodalmi hagyománya.
Az irodalom mint folyamatos, ám történetileg változó hagyomány.
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Témakörök
A román próza
a XX. században
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Tartalmak

Az 1900–1918-as idõszak. A kontinuitás elemei. Duiliu Zamfirescu, Barbu
Stefanescu Delavrancea, Ion Agârbiceanu, Gala Galaction, Ion Alexandru
Bratescu–Voinesti, Calistrat Hogas, Alexandru Vlahuta. A két világháború
közötti idõszak. Irányzatok és törekvések. Orientálódás a regény felé, irányzatok a regény fejlõdésében. Jeles képviselõk.
Liviu Rebreanu
A modern román regény megalkotója. Padurea spînzuratilor (mûelemzés).
A regény keletkezésének körülményei, szerkezete és mûvészi üzenete. Ion
(mûértelmezés). A parasztvilág Liviu Rebreanu mûveiben. Liviu Rebreanu
novellái. Catastrofa, Itic Strul, dezertor, Rafuiala, Prostii (mûelemzés).
Camil Petrescu
Camil Petrescu prózájának új elemei a két világháború közötti irodalomban.
Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de razboi (mûelemzés). A regény szerkezete (szubjektív és objektív sík), a pszichoanalízis és a megfigyelés regénye, az értelmiségi drámája. Patul lui Procust (a regény értelmezése). A regény mint a lét dossziéja, egyedisége, stílusa.
George Calinescu A román irodalom proeminens személyisége. Költõ, kritikus, drámaíró, prózaíró, irodalomtörténész. Enigma Otiliei (mûelemzés). Balzaci típusú regény,
a fösvény és a karrierista pszichológiája. Istoria literaturii române de la
origini pîna în prezent (általános bemutatás).
Munkássága. A II. világháború utáni román próza kiemelkedõ képviselõje.
Marin Preda
Morometii (mûértelmezés). A román falu realista ábrázolása.
Ilie Moromete sorsa, a szereplõ egyénisége, más szereplõk
(Niculai Moromete).
Cel mai iubit dintre pamînteni (mûelemzés). Az értelmiségi sorsa.
A román irodalom sokoldalú személyisége. Élete és sokrétû tevékenysége.
Mircea Eliade
Maitreyi (mûelemzés). La tiganci (mûértelmezés).
Jeles képviselõk: Eugen Lovinescu, George Calinescu, Tudor Vianu,
Irodalomkritika
Perpessicius, Pompiliu Constantinescu, Vladimir Streinu, Serban Cioculescu.
és irodalomelmélet a
XX. században
Hagyomány és újítás Tudor Arghezi költészetében. Költészetének világa;
Tudor Arghezi
programverse, erotikus, társadalmi és filozófikus lírája; a költõi nyelv megújítója. Testament (komplex mûelemzés). Tudor Arghezi költõi hitvallása. A rút
esztétikája. Költõi kifejezõeszközei. Flori de mucigai (mûelemzés).
Duhovniceasca, Psalmi (mûelemzés). Istent keresve. Az istenélmény Tudor Arghezi és Ady Endre költészetében.
A modern líra képviselõje. Lucian Blaga lírájának világa, egyedisége. EgyeLucian Blaga
temes lírai törekvések Lucian Blaga költészetében, mûvészetének filozófiai
alapja. Az expresszionizmus. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
(mûelemzés). Lucian Blaga költõi hitvallása. A megismerés luciferi és paradicsomi felfogása, a kifejezõ és a megnyilatkozó metafora, a vers, mint a titok
lehetséges mûvészi formája, a szabadvers. Gorunul (mûelemzés). Kommunikálás a természettel, népies motívumok felhasználása (a Mioritara
emlékeztetõ elemek); költõi nyelv. Mesterul Manole (mûelemzés). A népi
mítosz mûvészi feldolgozása, a cselekmény áthelyezése egy mitikus román
korba, expresszionista elemek.
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Ion Barbu

A líra a második
világháború után
Stefan Augustin
Doinas
Nicolae Labis
Nichita Stanescu

A dráma a második világháború
után
Marin Sorescu
Horia Lovinescu
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Költõi hitvallása. Alkotói korszakai. Parnasszianizmus és annak túlhaladása
korai költészetében. Dupa melci (mûelemzés). Ballada és kele ties ciklusai.
Riga Crypto si lapona Enigel (mûelemzés). A balladai forma szimbolikus
értelme, a megismerés lépcsõfokai, az archaikus és népies árnyalatú nyelvezet.
A kortárs líra helye és szerepe a román irodalom fejlõdésében (általános
bemutatás). A kor társadalmi, politikai és kulturális háttere. Az ideológiai
dogmatizmus és az irodalom.
Mistretul cu colti de argint (mûelemzés). A mûballada funkciói, az epika
mint a líra indítéka. A hétköznapi ember és a zseni ellentéte.
Mesterul Manole, Miorita, Moartea caprioarei (mûelemzés). Az ódai karakter. Lírai sajátosságok.
Cîntec (mûelemzés). Az érzelmek lírai kifejezése, a költõi nyelv eredetisége.
Leoaica tînara, dragostea (mûelemzés).
În dulce stil clasic (mûelemzés).
A drámaírás jellemzõi. Fõbb képviselõk.

Iona (mûelemzés). A mû helye az író drámamûvészetében, létértelmezõ látásmódja, a parabola technikája, a metaforikus nyelvezet.
Moartea unui artist (mûelemzés). A Mesterul Manole – az esztétikai mítosz
mûvészi átalakítása, az alkotó és hivatásának problémája, a szereplõk jellemzése.
A magyarországi románok lírája és prózája a XX. században – Maria
Berényi, Lucia Borza, Ilie Ivanus, Lucian Magdu
(Lásd a Román népismeret kerettantervét is.)

A magyarországi
románok
a XX. század
irodalmában
Román származá- Általános áttekintés. Elena Vacarescu, Panait Istrati, Eugen Ionescu, Vintila
sú írók más iroHoria és mások.
dalmakban

Elvárható teljesítmény
A 12. évfolyam végére a tanulók(nak):
– ismerjék és jellemezzék a két világháború közötti fõbb irányzatokat;
– rendelkezzenek megalapozott tudásanyaggal az évfolyamon tanult írók irodalmi munkásságáról;
– magyarázzák meg a modern próza és líra ihletforrásainak sokszínûségét és formaújítását;
– tárják fel és mutassák be a lírai és az elbeszélõ szerkezetek jellegzetességeit;
– kritikai ítélõképességüket – végzõs tanulókhoz méltóan – különbözõ fogalmazási típusokban juttassák
kifejezésre;
– ismertessék a XX. századi költészet sajátosságait (század eleji költészet, a két világháború közötti és a
második világháború utáni irodalom);
– bizonyítaniuk kell, hogy szilárd ismeretanyaggal rendelkeznek az évfolyamon tanult írók és költõk életmûvébõl;
– tárják fel a tanult drámai szövegek esztétikai sajátosságait, és mutassák be a dráma fejlõdését a román
irodalomban;
– példákkal illusztrálják mindazokat a sajátszerûségeket, melyekkel egy-egy mû vagy alkotó kulcsszerepet tölt(ött) be a román irodalom fejlõdésében;
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–

mutassák be a román irodalom sajátosságait, valamint ennek integrálását az egyetemes irodalom kontextusába;
– a képzési szakasz sajátosságainak megfelelõen írjanak fogalmazásokat, összegzéseket (egy témán belül, egy költõrõl vagy korszakról), jellemzéseket irodalmi alakokról és mûelemzéseket;
– a mûvek befogadása során sajátítsák el az esztétikai, erkölcsi és állampolgári normákat, a román irodalom humanista üzenetét.

B. NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Célok és feladatok
Ez a program a gimnázium profiljának, nyelvi színvonalának, valamint az alábbi célkitûzések figyelembevételével készült:
A román nyelv tanítása az alaptanterv tervezési mintáját követi.
A kerettanterv nagy hangsúlyt tesz tanulóink önkifejezõ képességének fejlesztésére, az önálló gondolatalkotásra és kreativitásra.
Figyelembe véve a nyílt társadalom értékrendszerét, a jelen program a hatékony nyelvtanítás módszerén
alapszik, és számos szabadon választható szövegtípust kínál feldolgozásra.
Ez a tervezet a gyakorlati nyelvtanítást szorgalmazza, fontos célkitûzése a készségszintû (legkülönbözõbb
szövegfajtákra vonatkozó) szövegértési és szövegformálási képesség fejlesztése, a beszéd és íráskultúra
folyamatos tökéletesítése.
Tartalmaiban összhangban áll a különbözõ évfolyamok nyelvi készségfejlesztõ tudásanyagával.
Egy-egy új ismeret (beszédrész) megjelenítése a kerettantervben nem feltételezi minden esetben az azonos
címû lecke megjelenését a tankönyvben.
Ajánlja mindezeknek az új nyelvi elemeknek a gyakorlati szempontú megközelítését, mert ez a módszer
megkönnyíti a megértést (pl. nyelvi gyakorlatok, szemléltetések, tömör magyarázatok stb.).
Csak a legalapvetõbb elméleti ismeretek közvetítésére ösztönöz, mert a fõ hangsúlyt a kommunikációs
képesség fejlesztésére helyezi.
Ily módon a tanárok – az osztály sajátos arculatához és a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodva – a leghatékonyabb munkamódszerekkel fejleszthetik a tanulók nyelvi készségeit, kifejezõképességeit.

Fejlesztési követelmények
A román nyelvi képzés általános célkitûzéseinek egyike, hogy az elsajátított román nyelvtudás (szókincs)
alkalmazható legyen más – a NAT-ban megfogalmazott – mûveltségi területeken is.
Hatékonyan kell szolgálnia a nyelv készségszintû elsajátítását, a szövegértés és szövegszerkesztés képességének fejlesztését.
A szóbeli és írásos közlésfajták ismeretét.
A kommunikáció céljának és a beszédhelyzetnek legmegfelelõbb nyelvi magatartás kialakítását.
Rendkívül fontos a „nyelven való gondolkodás” képességének fejlesztése, a mindenkori nyelvi közösségek társadalmi, történelmi helyzetének megismerése.

A nyelv helyes és rendeltetésszerû alkalmazása
Szövegértés
A tanuló:
– mások tényközléseibõl értse a fõ gondolatmenetet és a szövegformálás elvét;
– határozza meg világosan a gondolatközlõ álláspontját és célját.
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Szövegalkotás:
A tanuló(nak):
– tervezze meg és öntse rendezett formába a gondolatait, figyelembe véve a közlésfolyamat tényezõit és a
rendelkezésére álló idõt;
– az elõírt követelmények a távolsági (telefon és egyéb) beszélgetésekre is vonatkoznak.

Az irodalom és az olvasó kapcsolata:
A tanuló(nak):
– értse a legkülönbözõbb tárgyú szövegeket, legyen képes a különbözõ adatok és informá-ciók
feldolgozására, tömör összegzésére, majd elmélyültebb tanulmányozásra és más tudásgyarapító tevékenységek végrehajtására;
– értelmezzen és elemezzen különbözõ szövegfajtákat;
– legyen képes az eltérõ szövegtípusok megkülönböztetésére;
– önállóan tárja fel a kölcsönhatásokat;
– hangos olvasáskor tartsa be a hangsúly és hanglejtési szabályokat.

Írásos közlés
Az írás gyakorlása során a tanuló(nak):
– jusson el a tudatos önkontroll szintjére;
– értse az élõbeszéd és az írásos közlés közötti különbséget a verstani, a központozási, a hiányos és a
teljes mondatszerkesztési, a köznyelvi és szaknyelvi, technikai szabályokat illetõen;
– rendelkeznie kell a legkülönbözõbb szövegfajták megírásának képességével;
– tudnia kell rendeltetésszerûen, mindig a kommunikáció szituációjának és céljának megfelelõen fogalmazni (a hivatalos vagy a magánjellegû közlésformát választani);
– tisztán kell látnia, hogy a különbözõ terjedelmû és típusú szövegek nagyon is megkövetelik a logikus,
tervszerû megformálást;
– készségszinten (pontosan) kell közvetítenie a legkülönbözõbb szövegfajtákból merített információkat
és írástechnikákat.

9. évfolyam
Évi óraszám: 59
Belépõ tevékenységformák
Szövegértés
Különbözõ köznyelvi szövegbõl képesek legyenek a tanulók a lényeges információt megkülönböztetni a
lényegtelentõl; az ismeretlen nyelvi elemek jelentését a szövegösszefüggésekbõl kikövetkeztetni és a fontos
információkat megérteni; értsék a köznyelvi beszélgetés vagy monológikus szöveg lényegét.

Szövegalkotás és beszédkészség
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándék kifejezése: köszönés, elköszönés, megszólítás, bemutatás, bemutatkozás, telefonálás; személyes levél megírása; érdeklõdés, engedélykérés, köszönet,
bocsánatkérés és az ezekre való reagálás; személyes véleménynyilvánítás, információcsere a közlésfolyamatban.
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Tanulási képesség
A tanulók szerezzenek jártasságot a jegyzet- és vázlatkészítésben. Önálló anyaggyûjtéssel is gyarapítsák az
iskolában elsajátított ismereteiket.

A román nyelv életének, rendszerének ismerete
A tanulók sajátítsák el a fonetikai fogalmakat; értsék a hang és betû viszonyát, a hangváltozások rendszerét; ismerkedjenek meg a leíró nyelvtan részeivel (alaktan és mondattan); tartsanak kiselõadást a román
nyelv eredetérõl, legyenek konkrét ismereteik a neolatin nyelvcsaládról.
Témakörök

Tartalmak

A közlésfolyamat, Dialógus/monológ a közlésfolyamatban. A nyelv alkalmazkodása a kommunikáció céljához.
a beszédhelyzet
A közlés logikai-szemantikai szervezése (a szóbeli szöveg jelentése).
A gondolatok, közlés egyszerû, ill. részletes terve. Szóbeli összegzés.
A közlés alaki felépítése.
A szóbeli szöveg tartalma. Szóválasztás. Az egyszerû, illetve a bõvített mondatok, valamint az összetett mondatok szerkesztése. A verbális és
nonverbális (gesztus, mimika stb.) kifejezõeszközök alkalmazása. A nyelv
függõleges tagolódása (csoportnyelv, szaknyelv stb.).
A tájékoztató szöveg. Az egyszerû párbeszéd szerkezete.
A párbeszéd megkezdéséhez szükséges nem nyelvi kifejezõeszközök (arcjáték, tekintet, kézmozdulat, testtartás, érintés). A párbeszéd folytatásához és
befejezéséhez szükséges formulák. Üdvözlési, bemutatkozási, azonosítási,
megengedési és felkérési formulák.
Az írott szöveg szerkesztése.
Az írott szöveg
Az írás célja. A szövegszerkesztés általános szabályai. Egy fogalmazvány
részei (bevezetés, kifejtés, befejezés).
A szöveg elrendezése. Az írásjel-kiegészítõk (aláhúzás, zárójel stb.) használata.
Az írásjelek: pont, vesszõ, kettõspont, kérdõjel, felkiáltójel, idézõjel.
A megvalósítás
Az ismeretközlõ, elemzõ, meggyõzõ közlésfajta.
kontextusai
Tanulmány. Esszé. Jegyzet. Röpdolgozat. Félévi dolgozat.
Az önkifejezõ, kapcsolattartó szöveg. Megélt események/tények leírása.
Levél a családhoz. Üdvözletek. Az elbeszélõ közlésfajta (szabad fogalmazás).
Irodalmi, illetve nem irodalmi mûrõl készült írások. Elbeszélés. Leírás. Portré.
Értekezés irodalmi és egyéb írásmûrõl. Tartalom. Lírai, epikai szövegek rövid
értékelése. (Lásd az irodalom kerettantervét is.).
Szókészlet. A szókincs bõvítése. Szavak gyakorisága a nyelvben. A szó
Szókészlettan
(forma és tartalom).
Alapszavak. Képzett szavak. Szótõ. Szufixumok és prefixumok.
A szócsaládok (kizárólag származtatott szavak esetében).
Szinonimák. Antonimák.
Hang. Betû. Ábécé. Hang és betû viszonya a román nyelvben. MagánhangHangtan
zók, mássalhangzók és félhangzók. Hangcsoportok (diftongus, triftongus).
Hiátus. Szótag. Hangsúlyos szótagok, hangsúlytalan szótagok. A szótagolás
fonetikai szabályai. A szavak elválasztásának helyesírása (választójel és hiányjel használata).
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Témakörök

Tartalmak

A mondattan alapfogalmai

A leíró nyelvtan részei (alaktan és mondattan). Mondattani fogalmak ismertetése. A mondat. Tõmondat és bõvített mondat. A mondat fõ részei (állítmány
és alany), a mondat bõvítményei (a jelzõ és a határozók).
Az összetett mondat. A mellérendelés és alárendelés.
Ige – a kommunikáció magva (megemlítés).
Mondatbeli szerep. Idõ, személy, szám. Felismerési gyakorlatok.
Személyes módok – ismerkedés (kijelentõ mód, kötõ mód – jelen és múlt,
feltételes-óhajtó mód – jelen és múlt, felszólító mód). Felismerési gyakorlatok.
Személytelen módok – általános ismertetés.
A kijelentõ mód idõi. A segédigék a fi (lenni), a avea (bírni), a vrea (akarni).
A segédige mint állítmány.
Fõnév (ismertetés). Köz- és tulajdonnevek. Fõnevek helyesírása. Nemük.
Számuk.
A névelõ használata. Határozott névelõ. Határozatlan névelõ.
A fõnév esetei.
Alanyeset. A fõnév mint alany és névszói állítmány.
Tárgyeset. Az elöljárószó – a tárgyeset kifejezésére szolgáló nyelvtani eszköz.
Egyszerû és összetett prepozíciók. Részeshatározó eset. Birtokos eset.
A birtokos névelõ. Birtokos névelõ egyeztetése nemben és számban a birtokkal.
Megszólító eset.
A fõnevek helyesírásának gyakorlása a fõnév különbözõ eseteiben. Írásjelek
használata.
A fõnév helyettesítése.
Névmások (személyük, számuk, nemük).
A személyes névmások hangsúlyos és hangsúlytalan alakjai. A személyes
névmás hangsúlytalan alakjainak helyesírása, kapcsolása. A személyes névmások egyéb alakjai: dînsul, dînsa, dînsii, dînsele. Az udvariassági névmások.
Az udvarias megszólítási formák magán és nyilvános nyelvezet. Udvariassági
megszólítási formák helyesírása (rövidítésük).
Számnév (ismertetés).
Tõszámnév (egyszerû és összetett). Sorszámnév. Számnevek helyesírása.
A fõnév és a jelzõs szerkezet.
Egyalakú és többalakú melléknevek (kizárólag gyakorlatok formájában). Szórend. A fõnévvel való egyeztetésük nemben, számban és esetben. Mondattani
szerepük. Szufixumokkal és prefixumokkal alkotott melléknevek (kizárólag
gyakorlatok formájában). A melléknév helyesírása.
Határozószó. Helyhatározószók, idõhatározószók, módhatározószók.
Melléknevekbõl képzett határozószók.
Egyes határozószók helyesírása.
Indulatszó. Kommunikációs szerepe.
Hangutánzó szó. Az indulatszó írásjelei.

Szótan
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Témakörök
A mondat
szintagmatikus
szerkezete
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Tartalmak
A mondat fõ részei.
Állítmány (ismertetése). A névszói állítmány.
Alany (ismertetés). Az általános alany. Állítmány egyeztetése az alannyal.
Az egyszerû mondat bõvítményei.
Jelzõ (ismertetés).
Melléknévi jelzõ. Fõnévi jelzõ.
Határozók (ismertetés).
Az összetett mondat.
Fõmondat. Mellékmondat. Mellérendelés. Alárendelés.
Helyesírás, írásjelek használata.

A továbbhaladás feltételei
Olvasható írás, a szöveg megértését biztosító néma olvasás és felolvasás. A kommunikációs helyzeteknek
megfelelõ nyelvhasználat. A témának, a beszédhelyzetnek megfelelõ fogalmazás. A nyelvi törvényszerûségek helyes alkalmazása (hang, szó, mondat) szabályainak alkalmazása. A román helyesírás ismerete és
helyes alkalmazása. Írott szövegekrõl, elõadásokról jegyzet és vázlat készítése.

10. évfolyam
Évi óraszám: 59

Belépõ tevékenységformák
Szövegértés
A tanulók megadott kérdések alapján dolgozzanak fel különbözõ szövegtípusokat. Tömörítsék a szövegek
üzenetét, elemezzék a szöveg makro- és mikroszerkezetét.

Szövegalkotás és beszédkészség
Alkossanak a kommunikációs helyzetnek megfelelõ szabatos szöveget.
Társalogjanak a témának és beszédhelyzetnek megfelelõen.
Írjanak egyszerû értekezéseket irodalmi mûvekrõl.
Fogalmazzák meg a drámai szituációkhoz kapcsolódó gondolataikat és a szituációkat, a szerepeket játszák
el.
Készítsenek különbözõ jegyzeteket és vázlatot írott szövegekrõl, elõadásokról.
Egyéni munkájuk során használják a könyvári információhordozókat.

A román nyelv élete, rendszerének ismerete
Értsék és tárják fel a szövegek mikro- és makroszerkezetét: bekezdések, utalások, kapcsolatok.
Ismerjék az alapszókincset és a szókincsbõvítés eszközeit.
Bõvítsék és használják adekvát módon fonetikai és szótani alapismereteiket.
Használják tudatosan az irodalmi nyelvet, s ahol idõszerû, a tájnyelvet.
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Tartalmak

A szöveg ismertetõjegyei, szerepe a közlésben; két alapformája (az élõbeszéd és az írás).
Az élõbeszéd.
Szóbeli kommunikáció (hallás utáni szövegértés és beszéd).
Kommunikációs helyzet.
A párbeszéd és a monologizált közlés (ismertetés).
Dialógus és társalgás. A beszélõhöz és a közlés sajátosságaihoz való alkalmazkodás (közvetlen/közvetett).
A szóbeli közlés tényezõi.
A közlés logikai-jelentéstani szervezése. A gondolatok rendszerezése (ismertetés).
A közlemény alaki felépítése.
Leíró szóbeli szöveg sajátossága (összetevõk, szövegösszefüggések egyszerû
kivitelezésük). A nyelvi és a nem nyelvi közlésformák.
Dialógus és monológ.
Az ismeretközlõ szöveg (események elbeszélése). Párbeszédben a kérdés és
a válasz felépítése. Párbeszéd kezdeményezésére, folytatására és befejezésére alkalmazott általános kifejezések. A „kérdés–válasz” szerkesztése. Kérés,
vélemény, benyomás és jóváhagyásra alkalmazott kifejezések.
Az írás folyamata Írott szöveg stílusa. Rendeltetésszerû szövegtervezés.
Áttérés egyenes beszédrõl függõ beszédre és fordítva.
Szimbólumok és szóképek.
Írásjelek: pont, vesszõ, pontosvesszõ, gondolatjel. Helyesírási jelek.
Stílusrétegek. Nyelvi kifejezésmód.
A közéleti írás (gyakorlati, informatív jelleg). Egyszerû, tájékoztató szöveg.
Egyszerû útmutatás.
A magán nyelvhasználat. Az önkifejezés. Elbeszélés egyes szám elsõ személyben. Érvelés.
Szabad fogalmazás. Képzeletbeli esetek elbeszélése. Tájleírás. Párbeszéd
összeállítása kitalált telefonbeszélgetésbõl kiindulva. Ismert személy portréjának leírása találós kérdés formájában.
Értekezés irodalmi mûrõl. Összegzés.
Jegyzetelés.
Irodalmi mû/részlet témája. Egyszerû értekezés már ismert lírai szövegekrõl.
(Lásd az irodalom kerettantervét is.)
A szókincs fogalma.
Szókészlet,
A szókincs bõvülése.
frazeológia
Szóteremtés: szóképzés – szóösszetétel.
A kettõs alaktani funkció.
Szócsaládok. Antonimák, szinonimák, homonimák.
Fonetikai alapismeretek (ismertetés).
Szótan
Az ige (ismertetés). Az ige mint állítmány.
Személyes módok: kijelentõ mód, felszólító mód, kötõ mód, feltételes-óhajtó
mód.
Személytelen módok: fõnévi igenév, határozói igenév, melléknévi igenév,
szupinum.
A fõnév (ismertetés) neme, száma, esete (ismertetés).
A melléknévi mutató névmás.
Egyszerû és összetett fõnevek ragozása határozott és határozatlan névelõvel,
tulajdonnevek ragozása (hím- és nõnem).
Helyesírási gyakorlatok.
A fõnév helyettesítõi.
A névmás.
Szövegtan
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Tartalmak

Számnév (ismertetés).
A fõnév meghatározói.
Melléknév (ismertetés).
Határozószó (ismertetés). A határozószó fokozása.
Elöljárószó.
Indulatszó.
Az egyszerû mon- Állítmány: igei, névszói.
dat
Alany.
A fõnévi, névmási, igei, határozói jelzõ.
Határozó.
Az összetett mon- Mondatfajták. Összetett mondat. Fõmondat.
dat
A fõmondat fõ alkotó elemei. Mellé- és alárendelés.
Kötõszók (ismertetés): mellérendelõ és alárendelõ mondat kötõszavai.

A továbbhaladás feltételei
Folyékony olvasás, szöveghû felolvasás. Kellõ helyesírású, olvasható írás.
A kommunikációs helyzetnek megfelelõ nyelvváltozat használata. A köznyelv és a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáinak ismerete.
Párbeszéd, érvelés alkalmazása mindennapi kérdések megválaszolásában, beszámolók készítésében.
Egyszerûbb értekezések készítése.
Hivatalos és személyes írások önálló szövegalkotása.
A román nyelv törvényszerûségeinek helyes alkalmazása.

11. évfolyam
Éves óraszám: 30– 59

Belépõ tevékenységformák
Szövegértés
A tanulók ismerjék és értelmezzék a különbözõ szövegtípusokat, stílusfajtákat.

Szövegalkotás és beszédkészség
A tanulók vállalkozzanak önálló szövegszerkesztésre magán és egyszerû hivatalos írásmûvek megírására:
értékelés, meghívó, reklámszöveg, kérvény, jegyzõkönyv, illetve személyes írások: szabad fogalmazás,
emlék, curriculum vitae-k stb.
Önállóan is gyûjtsenek segédanyagokat a könyvtár és a számítógép adatbázisaiból. Szelektálják és rendszerezzék az összegyûjtött anyagokat.

A román nyelv rendszerének ismerete
A tájnyelv és az irodalmi nyelv közti különbségek tudatában kommunikáljanak. (Lásd a Népismeret kerettantervét is.) Alkalmazzák a helyesírási törvényszerûségeket és tökéletesítsék nyelvhelyességi ismereteiket,
kísérjék figyelemmel a román nyelvû rádió- és tévémûsorokat.

2001/132/II. szám

Témakörök
Közlésfajták
Kommunikációtípusok

Az írott szöveg
stílusa
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Tartalmak
Szóbeli kommunikáció (hallás utáni értés és beszéd).
Beszédhelyzet.
Párbeszéd és monológ (ismertetés). Formális és informális dialógus.
Szóbeli szöveg felépítése.
A közlés logikai-szemantikai felépítése.
A közlés alakítása. A szövegösszetartó erõ. Verbális és nonverbális
kifejezõeszközök. A szövegösszefüggés három síkja (nyelvtani, jelentésbeli,
nyelven kívüli).
A tájékoztató szöveg. Elemzõ-meggyõzõ szöveg.
Általános és sajátos tárgyú szövegek szerkesztése.
A nem nyelvi kifejezõeszközök szerepe a szövegben. Ízlés, vélemény kifejezése, szándékok és tervek megfogalmazása.
A szövegek osztályozása. Gyakorlatok az irodalmi, illetve nem irodalmi szövegek bõvítésére és szûkítésére, a gondolatok logikai felépítése, egy gondolati vezérfonal kibontakoztatása. Szöveg átformálása az eredeti sorrend megváltoztatásával.
Gyakorlatok: váltsanak a párbeszédrõl elbeszélésre, prózáról versre.
A szöveg jellemzõinek bemutatása. Különbözõ írásmódok. Írásfajták jellegzetes grafikai struktúrája (szabad vers, vers- és prózarészletek). Írásjelek.
Gyakorlati és kifejezõ értékük.
Megvalósítandó kontextusok.
Nyilvános, köznapi szövegek. Dokumentum. Könyvtári kérõlap és cédulázás. Naplótervezés. Színházi programok. Kulturális esemény bemutatása.
Köznapi szövegek. Saját nézõpont. Érvelés.
Szabad fogalmazványok.
Értekezés (irodalmi/nem irodalmi szövegekrõl). Ismert mûvek és részletek
értelmezése. A cím jelentõsége. Irodalmi hõsök, szereplõk jellemzése. (Lásd
az irodalom kerettantervét is.)
Tudományos szövegek összefoglalása. Rövid könyvismertetés.
Szókincs. Az alap- és teljes szókincs (ismertetés).
A szavak értelme kontextusban.
A szókincsbõvítés: szóalkotás származtatás és összetétel útján (ismertetés), a
kettõs alaktani funkció, neologizmusok, rokon alakú szavak (paronimák),
homonimák, többjelentésû szavak, frazeológiai egységek.
A román nyelv beszédhangjai, diftongusok, triftongusok, hiátusok (ismertetés). Fonetikai változások.
Ige (ismertetés). Az ige ragozása: aktív, passzív, visszaható-dinamikus, viszszaható-passzív igeragozás.
Csak egyes szám 3. személyû igék.
Fõnév. A fõnév helyettesítõi. A határozatlan, a tagadó, a kérdõ-vonatkozó
névmás. A nyomosító névmás önálló és melléknévi alakjai. A számnév.
A fõnév determinánsai: a melléknév.
A határozószó (kérdõ, határozatlan határozószó).
Határozószós kifejezések. A határozószó mint állítmány.
Elöljárószók (ismertetés).
Indulatszók (ismertetés).
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Tartalmak
A mondatrészek.
Az állítmány. Az igei és névszói állítmány.
A jelzõ. A melléknévi, fõnévi, névmási, igenévi és határozószói jelzõ.
A határozók. A tárgy, a részes- és a körülményhatározók.
Az összetett mondat elemei. Fõmondat és mellékmondat.
Mellérendelés, alárendelés.
Jellegzetes alárendelõ kötõszók. Más összekötõ elemek.

A továbbhaladás feltételei
Ismeretlen szöveg értelmezõ és szöveghû felolvasása.
A magán és a közösségi kommunikációs helyzetnek megfelelõ nyelvváltozat és stílusréteg kiválasztása.
Általános és sajátos tárgyú szövegek megszerkesztése.
Irodalmi értekezések, értelmezések elkészítése, szereplõk jellemzése, könyvek ismertetése.
A nyelvhasználati normákhoz való tudatos alkalmazkodás.
A nyelvtani szabályok ismerete és pontos betartása.

12. évfolyam
Évi óraszám: 26–53
Belépõ tevékenységformák
Szövegértés
A tanulók válasszák ki a különbözõ szituációknak legmegfelelõbb nyelvváltozatot. Alkalmazzák ezeket a
rögtönzött beszédhelyzeteket.

Szövegalkotás és beszédkészség
A tanulók tartsanak lényegre törõ szóbeli elõadásokat különféle közlésformákban. Kapcsolódjanak be
alkalmi beszélgetésekbe, tartsanak elõadást a tanult kommunikációs ismeretek felhasználásával.
Vállalkozzanak különféle tartalmú nem irodalmi szövegek (publicisztikai, tudományos, közéleti, gyakorlati)
önálló elemzésére.
Írásban és szóban egyaránt fejtsék ki véleményüket a mindennapi élet momentumairól, irodalmi és mûvészeti élményeikrõl.
Készítsenek önálló mûelemzéseket többféle elemzési szempont szerint.
Feladatuk legyen a különbözõ problémák többoldalú megközelítése, feldolgozása, szempontok tárgyalása,
döntések indoklása.
Tájékozódjanak a különféle információforrásokban az irodalmi, mûvészeti kérdések megvitatásához.

A román nyelv rendszerének ismerete
A tanulók szóban és írásban ismertessék a román nyelv eredetét, rokonságát, nyelvtörténeti korszakait,
valamint a nyelv eredetérõl kialakított elméleteket. (Lásd a Román népismeret kerettantervét is.) Néhány
nyelvi példával ismertessék a diakron és szinkron nyelvvizsgálat lényegét.
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Tartalmak

Tudatos nyelvSzóbeli kommunikáció.
gyakorlás, közlés- Kommunikációs helyzetek.
fajták
Társalgási stílus. Dialógus, beszélgetés, vita és társalgás. A beszélõhöz való
alkalmazkodás. A közlés célja. A közéleti nyelv stílusai. A szóbeli szöveg
struktúrája. A szóbeli szöveg felépítése.
A közlés logikai-szemantikai szervezése.
Gondolatok összpontosítása egy témára, gondolatok összefüggése.
A dialogizált és monologizált közlés felépítése.
Önvallomás és dialógus.
Az írás folyamata Az írott szöveg megszerkesztése. A fogalmazás elkészítésének terve. Részekre osztás. Fejezet. Részlet. Szövegösszefüggés.
Kézírás és szövegkép.
A tartalom kiemelõ írásmódjai. A számítógép szóközeinek elrendezése. Rövidítések. Szimbólumok. Vázlatok. Rajzok. Lábjegyzet.
Írásjelek. Írásjelek kifejezõ értéke a különbözõ típusú szövegekben.
Szövegformálás.
Értékelés. Meghívó. Reklámszöveg szerkesztése. Referátum. Esszé. Elemzés. Jegyzõkönyv. Kérvény. Szabvány ûrlapok stb.
Az egyéni stílus mûfajai.
Emlék. Napló. Curriculum vitae.
Tudományos-fantasztikus elbeszélés. Fiktív szereplõk. Tudományosfantasztikus elemek az elbeszélésben. Az elbeszélések. Költõi fogalmazások.
Forgatókönyvek színpadi jelenetekhez. Irodalmi, illetve nem irodalmi mûrõl
készült írások. Szövegmagyarázat. Szintézis. Két irodalmi mû összehasonlítása. Olvasónapló. Zenei- és sportkrónika.
Szókészlettan
Szókincsünk eredete.
Örökölt és kölcsönszavak. A román nyelv latin jellege. Az egységes román
nyelv. Irodalmi nyelv. Nyelvjárások. Köznyelv. Írott nyelv.
A Magyarországon élõ románok tájnyelvének jellemzõi. A nyelv vertikális és
horizontális rétegezõdése. A szókincs bõvítése: szóalkotás, szóösszetétel,
nyelvtani kategóriák megváltozása. Szócsaládok.
Kölcsönszavak. Neologizmusok.
Szó és szövegkörnyezet. Szavak értelmének meghatározása kontextusban.
Tulajdonképpeni és átvitt értelmük.
Poliszémia.
Jelentéstani kategóriák.
Szinonimák. Homonimák. Antonimák.
Tautológia.
Argó és zsargon.
Alap- és teljes szókincs (ismertetés).
Fonetikai
Az eddig tanultak ismétlése.
fogalmak
Az összetett mon- Az alárendelõ mondat fajtái: állítmányi, alanyi, jelzõi, tárgyi, határozói alárendat
delés.
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Elvárható teljesítmény
–
–

Írott feladatokban elvárható az esztétikai íráskép és a megfelelõ helyesírás.
Könnyedség és spontaneitás a hétköznapi kommunikációban, valamint jártasság a gyakorlati szövegek
kivitelezésében.
– A meggyõzõ mûfajokban (írásban és szóban) a gondolatok, érvek világos megfogalmazása.
– A tanulók legyenek tájékozottak a könyvtár adta lehetõségekben, tudjanak kutatni és a begyûjtött információt megfelelõen feldolgozni.
– Legyenek tájékozottak a román nyelv rendszerében, ismerjék a nyelvfejlõdés fontosabb momentumait,
és tudják a román nyelv helyét az újlatin nyelvcsaládban.

NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
1-4. évfolyam
Célok és feladatok
A román nyelv oktatásának célja a nyelvoktató általános iskolában, hogy – domináns magyar nyelvi környezetben – biztosítsa a román nyelv második anyanyelvként való elsajátítását.
Az 1-4. évfolyamon a hangsúly elsõsorban a kommunikáció kialakítására és fejlesztésére esik, az idegen
nyelv oktatásának modern módszereinek alkalmazásával.

A román nyelv oktatásának célja, hogy a tanuló:
–
–
–
–
–
–
–
–

sajátítsa el a román nyelv alapjait,
fejlessze helyes szóbeli és írásbeli kommunikációs készségét,
készségszintre emelje a nyelv használatát,
sajátítsa el a köznyelv használatához szükséges szókincset,
helyesen ejtse ki a román nyelv hangjait,
tudjon helyesen olvasni, a román nyelv sajátos hanglejtésének betartásával,
fejlessze helyesírási készségét,
szerezzen ismereteket a román kultúráról.

A román nyelv oktatásának feladatai, hogy a tanuló:
–
–
–
–
–
–

legyen képes megérteni a tanár közlését,
legyen képes a román nyelv hangjait helyesen ejteni és a szavakat helyesen hangsúlyozni,
értse meg az egyszerû kérdéseket, és azokra tudjon válaszolni,
tudjon helyesen rövid mondatokat alkotni,
tudjon hangosan és némán olvasni,
legyen képes röviden megfogalmazni észrevételeit az olvasott szövegrõl.

Általános fejlesztési követelmények
Beszédértési készség, beszédkészség
Merjen a tanuló román nyelven megszólalni, fokozatosan növekedjen önbizalma.
Értse meg és tudja követni a tanár egyszerû utasításait.
Tudjon egyszerû módon kérdezni, válaszolni.
Legyen képes megoldani a hallás utáni értési feladatokat.
Megértési problémák esetén tudjon segítséget kérni.
A tanuló tudja használni a román nyelvet hétköznapi kommunikációs helyzetekben.
Legyen képes mondanivalóját a tartalomnak megfelelõ formában megfogalmazni.
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Tudjon beszélgetést kezdeményezni és folytatni, élményeirõl beszámolni, információt kérni és adni.
Tanuljon meg és adjon elõ néhány verset és dalt román nyelven.

Olvasásértési készség
Ébredjen fel a tanuló érdeklõdése a román népcsoport kultúrája iránt.
Ismerje fel és értse meg a leírt ismert szavakat, kifejezéseket.
A megértést cselekvéssel, szóban vagy írásban jelezze vissza.
Legyen képes helyesen és folyamatosan olvasni románul életkorának megfelelõen.
Tudjon szövegbõl egyszerû információkat kiemelni.
Legyen gyakorlata egyszerû, ismert nyelvi elemekbõl álló szöveg néma olvasással való megértésében.
Tudjon nyelvileg összetettebb szöveget is megérteni, feldolgozni (tanórán tanári segítséggel, illetve házi olvasmányként).
Ismerjen meg néhány román irodalmi alkotást (verset, mesét, elbeszélést).
Legyen képes ismert szöveget kifejezõen, hangsúllyal felolvasni.
Legyen igénye románul olvasni.

Írásbeli készség
Legyen képes a tanuló egyszerû szöveget lemásolni és tollbamondás után helyesen leírni.
Tudjon egyszerû, tényszerû információkat fogalmazni.
Legyen képes több mondatból álló összefüggõ szöveget írni (párbeszéd, üzenet, üdvözlõ képeslap, bemutatás).
Legyen képes a román nyelv alapvetõ nyelvi és nyelvhelyességi törvényszerûségeinek alkalmazására.
Tudjon különbséget tenni a magyar és a román nyelv között.
A román nép kultúrájáról szóló alkotásokon keresztül ismerje meg a román nép szellemiségét, a
kétnyelvûség elõnyeit.
Legyen képes röviden visszaadni írásban is egy-egy irodalmi alkotás lényegét.

1. évfolyam
Évi óraszám: 111
Belépõ tevékenységformák
Készségfejlesztési gyakorlatok
Beszédértés
–
–
–
–
–
–
–
–

a beszéd, a beszédhallás és értés fejlesztése,
a helyes és helytelen fonémák megkülönböztetése,
hallásgyakorlatok, új szavak felismerése különbözõ szövegtípusokban,
a szavak jelentésének felismerése kontextus alapján,
felismerési és azonosítási gyakorlatok a szóbeli közlés tartalmi jellege szerint,
párbeszédek megfigyelése és azokban való közremûködés,
beszélgetésre ösztönzõ gyakorlatok,
nyelvhelyességi játékok a helyes egyeztetésre.

Beszédkészség
–
–

helyes kiejtési gyakorlatok,
szavak, szószerkezetek, mondatok helyes hangsúlyozása,

58

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MAGYAR KÖZLÖNY

2001/132/II. kötet

memoriterek,
versmondás és énekek elõadása,
játékok,
tematikus kontextusban páros játékok,
szituációs játékok,
egyszerû mondatalkotási gyakorlatok,
a szavak használata különbözõ szövegekben,
az „a, î”, az „x” (gz, cs) hangok kiejtésének gyakorlása,
csoportos kiejtési gyakorlatok,
az „oa, ea” kettõshangzók tiszta kiejtése,
beszédfejlesztési gyakorlatok,
helyes kiejtési és hangsúlyozási gyakorlatok,
a beszéd összekapcsolása mozgással,
az új szókincs gyakorlása, játékhelyzetek, gyermekjátékok és mozgások keretében,
mondatalkotás megadott szavak segítségével,
szókincsfejlesztõ gyakorlatok igei szerkezetekkel.
Témakörök
Az én világom

A család
A ház, a lakás
Az iskola
Az idõjárás
Tevékenységek
Ünnepek

Tartalmak
Bemutatkozás (név, életkor).
Külsõ tulajdonságok.
Belsõ tulajdonságok.
Kedvenc játékok, játékszerek.
Családtagok.
Foglalkozások.
A ház helyiségei.
Bútorok.
Iskolai felszerelések.
Tevékenységek.
Évszakok.
Az idõjárási viszonyok.
Mindennapi tevékenységek.
A hét napjai, a hónapok.
Mikulás.
Karácsony.
Húsvét.
Anyák napja.

Beszédszándékok
A javasolt beszédszándékokat tematikus és szituációs helyzetek keretében gyakoroljuk és alkalmazzuk.
Köszönés és visszaköszönés találkozáskor és búcsúzáskor (alapköszönési formák).
Bemutatkozás (Ma numesc..., Pe mine ma cheama..., Eu sînt...).
Információ adása és kérése (va rog, te rog, unde este?, ce face?).
Köznapi tevékenységek kifejezése jelen idõben (învat, citesc, manînc, ma spal etc.).
Közvetlen környezetben lévõ elemek felismerése.
A tanuló környezetében lévõ elemek térbeli elhelyezése (aici, acolo, la scoala, în camera etc.).
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Személyek, tárgyak leírása, (bun, rau, mic, mare, frumos, urît etc.)
Óhaj kifejezése (doresc sa, as vrea sa).
Tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (mie îmi place sa, mie nu-mi place sa).
Köszönetnyilvánítás, válasz a köszönetre (va multumesc, cu placere).

A közlés felépítésének módja
Lexika
Szókincsfejlesztés: 250 lexikai egység elsajátítása a feldolgozott témakörök és a képes szótár alapján.

2. évfolyam
Évi óraszám: 111
Belépõ tevékenységformák
Készségfejlesztési gyakorlatok
Beszédértési készség
–
–
–
–
–
–

hallást és szövegértést igazoló gyakorlatok,
ismeretlen szó jelentésének felismerése szövegösszefüggés alapján,
hangazonosítási gyakorlatok szótagok keretében,
didaktikai játékok fõnév és melléknév, illetve alany és állítmány egyeztetésére,
gyakorlatok a kiejtési hibák javítására,
párbeszédet és beszélgetést ösztönzõ gyakorlatok.

Beszédkészség
–
–
–
–
–
–
–
–
–

rövid szövegalkotási gyakorlatok,
kérdésalkotási és válaszadási gyakorlatok,
tárgyak alaptulajdonságainak leírása,
olvasott vagy hallott szöveg elmesélése,
közlést kifejezõ mondatok szerkesztése,
szóképzõ gyakorlatok, szótagok segítségével,
beszédhangok helyes kiejtése,
magánhangzókat és mássalhangzókat megkülönböztetõ gyakorlatok,
kijelentõ és kérdõ mondatok mondathangsúlya.

Írott szövegértés
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a hang és betû összefüggésének felismerése,
kis- és nagybetûk írott és nyomtatott formáját felismerõ és megkülönböztetõ gyakorlatok,
szótagok felismerése egy szóban,
szótagoló olvasás gyakorlása,
a tanult betûk összeolvasása,
a hangos és néma olvasás gyakorlása,
a folyamatos olvasás fejlesztése,
verses szövegek olvasása és memorizálása,
iskolai könyvtár (román könyvek) megismerése.

Íráskészség
–
–
–
–

szabályos betûalakítási és kapcsolási gyakorlatok: szavak, szószerkezetek írása,
a szórend a mondatban,
mondatalkotási gyakorlatok megadott szavak alapján,
mondatzáró írásjelek alkalmazása,
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másolási gyakorlatok: szavak, kijelentõ és kérdõ mondatok,
tollbamondási gyakorlatok,
mondatalkotások eseményt ábrázoló képrõl.
Témakörök
Az én világom

A család

A ház, a lakás

Az iskola

Az idõ
Tevékenységek

Ünnepek

Tartalmak
Az ismeretek ismétlése és bõvítése.
Lakcím.
Az emberi test részei.
Ruházat, öltözködés.
Az ismeretek ismétlése és bõvítése.
Közeli rokonok.
Családi ünnepek.
Az ismeretek ismétlése és bõvítése.
Az udvar.
A kert.
Háziállatok.
Az ismeretek ismétlése és bõvítése.
Iskolai felszerelések.
Órarend.
Az ismeretek ismétlése és bõvítése.
Az óra.
Az ismeretek ismétlése és bõvítése.
A napszakokhoz kapcsolódó tevékenységek.
Hétvége.
Az ismeretek ismétlése és bõvítése.
Mikulás, karácsony, húsvét, anyák napja.
Születésnap.

Kommunikációs funkciók
Kommunikációs készség kialakítása
Szóbeli kommunikáció – témakörökhöz kapcsolódó rövid párbeszédek.
A szó – a kommunikáció eleme.
A párbeszéd – két személy közötti beszélgetés.
A tanulók alkalmazzák szóbeli készségük gyakorlása közben a következõ beszédszándékokat:
Köszönés és visszaköszönés találkozáskor és búcsúzáskor (alapköszönési formák).
Bemutatkozás (Ma numesc…, Pe mine ma cheama…, Eu sînt…).
Megköszönés (Multumesc! Va multumesc! Cu placere!).
Információ adása és kérése (Va rog..., Te rog..., Unde este? Cine este?).
Jókívánság kifejezése (La multi ani! Sarbatori fericite!).
Az idõbeli viszonyok kifejezése (Cît e ceasul? La ce ora ? Cînd?; dimineata, seara, dupa-masa).
Térbeli viszonyok kifejezése; hely: hol (aici, acolo, aproape, departe); mozgás: hová (la, în, din, pe).
Szándék kifejezése (vreau..., as vrea sa..., doresc…).
Köznapi tevékenységekrõl tájékoztatást adni.
Engedélykérés (Va rog sa-mi dati voie sa..., Va rog sa ma lasati sa...).
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Kommunikáció szerkesztési elemek
Szóbeli kommunikáció
Lexika
Szókincsfejlesztés: 250 lexikai egység elsajátítása a feldolgozott témakörök és leckék alapján.
Írott kommunikáció
Írás: ábécé, szavak írása, szótagolás, mondatírás.
Helyesírás: a szavak helyesírása, nagybetû a mondat elején, tulajdonnevek írása (családnév, keresztnév).
Az „a, â, î” betûk és a „ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi” betûcsoportokat tartalmazó szavak helyesírása. Az
„oa, ea, ia, ua, ua” stb. kettõshangzók helyesírása; írásjelek.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
– legyen képes megérteni ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget,
– tudjon verbális vagy nonverbális formában reagálni egy hallott szövegre,
– tudja tisztán, helyesen kiejteni a hangokat, szótagokat, szavakat, kettõshangzókat,
– tudjon helyes hanglejtéssel kijelentõ mondatokat mondani,
– legyen képes alkalmazni a tanult szonórikus szerkezeteket,
– tudjon kép alapján 2-3 önálló mondatot alkotni,
– adjon elõ 3 rövid verset és 3 tanult dalt,
– ismerje fel a hangok írott alakjait,
– tanári segítséggel legyen képes egy írott szövegbõl a lényeget kiemelni,
– ismerje fel a tanult mondatfajtákat írásjelük alapján,
– tudjon helyesen másolni betûket, szavakat, mondatokat és rövid szöveget,
– tudja helyesen leírni a román nyelv sajátos hangjait,
– tudjon tollbamondás után írni,
– tudja helyesen alkalmazni a mondatvégi írásjeleket.

3. évfolyam
Évi óraszám: 111
Belépõ tevékenységformák
Készségfejlesztési gyakorlatok
Beszédértési készség
– szövegértési gyakorlatok,
– fontosabb információk megértése hallott szöveg alapján, kérdések és válaszok megfogalmazásával,
– a szöveg eseményeinek idõrendi elhelyezése,
– ismert szavak azonosítása egy hallott közlés alapján,
– közlést szerkesztõ gyakorlatok új kifejezésekkel,
– magánhangzók, mássalhangzók, szótagok azonosítása, magánhangzók-csoportok felismerése megadott
szavak alapján,
– párbeszéd gyakorlatok: tanár – tanuló, tanuló – tanuló között,
– szerepjátékok.

Beszédkészség
–
–

mondatalkotási gyakorlatok megadott kérdések és szavak alapján,
rövid szóbeli szövegek alkotása,
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lexikai játékok,
szöveg elõadási gyakorlatok és játékok,
kiejtési gyakorlatok,
hanglejtési gyakorlatok,
versmondási gyakorlatok,
mesélés tanári segítséggel,
dialógus kezdése és befejezése,
ismert témakörökben beszélgetési gyakorlatok párban és csoportban.

Írott szövegértés
–
–
–
–

az olvasottak tartalmának és címének összefüggése,
olvasási gyakorlatok, válaszadás megadott kérdések alapján,
szereplõk felismerése elbeszélõ szöveg alapján,
hanglejtési és hangsúlyozási gyakorlatok kijelentõ, kérdõ és felszólító
a mondatvégi írásjeleknek megfelelõ hanglejtéssel való olvasás gyakorlása,
– könyvtárismeretek,
– versmondás, mesekönyvek, beszélgetések román mesekönyvek illusztrációi alapján.

mondatokkal;

Íráskészség
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

illusztráció elemzési gyakorlatok,
mondatbõvítési gyakorlatok,
kérdés és válasz szerkesztési gyakorlatok,
új kifejezések beépítésének gyakorlása a mondatban,
hangcsoportok helyesírásának gyakorlása,
írás, másolás és tollbamondás nagybetûk és mondatvégi írásjelek alkalmazásával; a sorvégi elválasztás
gyakorlása,
szépírási gyakorlatok,
rövid szövegírási gyakorlatok,
a szép és helyes írás igényének fejlesztése,
az egyéni írásmód fejlesztése.
Témakörök
Az én világom

A ház, a lakás
Az iskola

Az idõ
Szabadidõ
Egészség

Tartalmak
Ismeretek ismétlése és bõvítése.
A családi élet, szeretet és tisztelet.
A szülõk munkája.
Ismeretek ismétlése és bõvítése.
Rend és tisztaság.
Udvari és kerti tevékenységek.
Ismeretek ismétlése és bõvítése.
Viselkedés az iskolában.
Tantárgyak.
Iskolai tevékenységek.
Ismeretek ismétlése és bõvítése.
Évszakok (tevékenységek, öltözködés).
Játékok, játékszerek, tv (rajzfilmek), olvasás stb.
Az emberi test higiéniája.
Az egészséges étkezés.
Helyes öltözködés.
Orvosnál.
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Tartalmak
Ismeretek ismétlése és bõvítése.
Pedagógusnap.
Március 15.
Ismeretek ismétlése és bõvítése.
Vásárlás.

Kommunikációs funkciók
Kommunikációs készség kialakítása
Szóbeli kommunikáció.
Témakörökhöz kapcsolódó rövid párbeszédek.
A szó – kommunikációs elem.
A mondat – a mondatok hangsúlyozása.
A párbeszéd – két személy közötti beszélgetés.

Beszédszándékok
A javasolt beszédszándékokat tematikus és szituációs helyzetek keretében gyakoroljuk és alkalmazzuk.
Köszönés és visszaköszönés találkozáskor és búcsúzáskor (alapköszönési formák).
Bemutatkozás, bemutatás (Pe mine ma cheama…, ma numesc…, eu sînt…, dati-mi voie sa va prezint pe
doamna…, pe domnul…).
Meghívás: meghívás elfogadása és elutasítása (Va invit, Va astept cu drag, Vin cu placere, Nu pot veni,
Sînt ocupat).
Köszönet kifejezése (Multumesc! Va multumesc! Îti multumesc! Cu placere!).
Információt adni és kérni (Spune-mi, te rog…, Spune-ti-mi, va rog..., Unde este? Cine este?)
Óhaj kifejezése (Vreau sa…, Doresc sa..., Nu doresc sa…; as merge, as mînca).
Jó kívánság kifejezése (La multi ani! Sarbatori fericite!).
Térbeli viszonyok kifejezése: hely, irány, mozgás (Unde? la, în, aici, la dreapta, la stînga; De unde? de la,
din).
Idõbeli viszonyok kifejezése: kijelentõ mód jelen idõ, összetett múlt, jövõ idõ. Az óra (Cît e ceasul? La ce
ora?); az idõ (ieri, azi, mîine, luni, marti...).
Tulajdonságok kifejezése: mennyiség (Cîti? Cîte? Számnevek 20-tól –100-ig), minõség (bun, rau), tulajdonságok (mic, mare, frumos, urît…).

Kommunikáció szerkesztési elemek
Szóbeli kommunikáció
Lexika
Szókincsfejlesztés: 250 lexikai egység elsajátítása a feldolgozott témakörök és leckék alapján.
Írott kommunikáció
Írás: szabályos és szépírás, a szóközi távolság betartása.
Helyesírás: az „a, â, î” betûk, a „ce ci, ge, gi, che, chi ghe, ghi” betûcsoportok, a kettõshangzók és a
hármashangzók helyesírása.
Írásjelek: a pont, a kérdõjel, a felkiáltójel, a vesszõ és a kötõjel helyes használata.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
– legyen képes megérteni a tanult kifejezéseket és szavakat,
– legyen képes megérteni egy közlést,
– tudjon egy egyszerû párbeszédben részt venni,
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tudjon a tanár kérdéseire a beszédhelyzetnek megfelelõen válaszolni,
tudjon a tanult témakörökben információt átadni,
ismerjen közmondásokat, találós kérdéseket, tudjon elõadni 3 rövid román verset és 3 román dalt,
legyen képes egy eseményt rövid mondatokkal logikus és helyes sorrendben elmondani,
legyen képes megérteni és megoldani az olvasott feladatokat,
legyen képes kérdéseket és feleleteket alkotni az olvasmányok alapján,
értse meg egy írott szöveg lényegét,
tudjon tiszta, szép külalakkal rövid szöveget másolni,
tudjon tollbamondás után 4-5 mondatot írni.

4. évfolyam
Évi óraszám: 111
Belépõ tevékenységformák
Készségfejlesztési gyakorlatok
Beszédértési készség
– az események elrendezése idõrendben hallott szöveg alapján,
– hallott szöveg megértésének bizonyítása kipipálással, táblázat kitöltésével,
– nyelvhelyességi gyakorlatok helyes és helytelen nyelvi szerkezetek felismerése a közlés folyamatában,
– egyeztetési gyakorlatok,
– mimikai gyakorlatok,
– a testbeszéd összehangolása a szövegmondással,
– szövegértési gyakorlatok, a lényeg leszûrése,
– új kifejezések beépítése rövidebb szövegben,
– szöveg meghallgatása.

Beszédkészség
–
–
–
–
–
–
–

történetek, események elmondása,
az élõbeszéd szerkesztése képek alapján,
élõbeszéd szerkesztése kérdések alapján,
szótár használatának gyakorlása,
a helytelen és regionális kifejezések javítása,
párbeszéd és beszélgetési gyakorlatok ismert témakörök alapján,
szerepjátékok a beszédszándékok gyakorlására.

Írott szövegértés
–
–
–
–
–
–
–
–

a folyamatos olvasás gyakorlása,
egy szöveg fõ mondanivalójának kiemelése,
a cselekmény helyét és idejét meghatározó gyakorlatok,
szöveg és illusztráció közötti kapcsolatok felismerése,
szöveg fõ mondanivalójának összefoglalása,
a lényeg keresése és gyakorlati alkalmazása – egy adott témában – a tanár utasításainak segítségével,
versmondási gyakorlatok,
a kifejezõ olvasás gyakorlása a mondatvégi írásjelek figyelembevételével.
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Íráskészség
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

átélt események leírása,
közlést tömörítõ gyakorlatok,
szövegalkotási gyakorlatok képek alapján,
téma szerinti szógyûjtés,
alany és állítmány egyeztetése,
hiányos mondatok kiegészítése,
az „e” hanggal kezdõdõ szavak helyesírása,
nagybetûs szavak helyesírása,
írásjelek helyes alkalmazásának gyakorlása,
üdvözlõlap írás gyakorlása.
Témakörök
Az én világom

A család

A falu
A város

Szabadidõ
Egészség
Utazás

Vásárlás

Tartalmak
Ismeretek ismétlése és bõvítése.
Személyi adatok (születési hely és idõ).
Lakcím; hány éves vagyok?
Ismeretek ismétlése és bõvítése.
Megszólítási formák a családban.
A szülõk munkahelye.
Szakmák és foglalkozások.
Az én falum.
Románlakta települések (román elnevezések).
Fontosabb helyek és intézmények a faluban.
A legközelebbi város.
Gyula a magyarországi románok központja.
Lehetõség szerint a város meglátogatása.
Város és falu közötti különbségek.
Ismeretek ismétlése és bõvítése.
Más tevékenységek a szabadidõben (könyvtár, a szülõk segítése stb.).
Ismeretek ismétlése és bõvítése.
Beteg vagyok.
Utazás vonattal, autóbusszal, személygépkocsival.
Kerékpározás, közlekedési szabályok.
Balesetek megelõzése.
Élelmiszerboltban.
A piacon.
Zöldségek, gyümölcsök.

Kommunikációs funkciók
Kommunikációs készségek kialakítása
Szóbeli kommunikáció
Párbeszéd – beszélgetés két személy között, bemutatkozási formák, különbözõ kérések.
Monológ – beszéd kép alapján, esemény elmondása.
A mondat – a mondathangsúly, a mondanivaló közlése gesztusokkal.

Beszédszándékok
A javasolt beszédszándékokat tematikus és szituációs helyzetek keretében gyakoroljuk és alkalmazzuk.
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Köszönés találkozáskor és búcsúzáskor.
Bemutatkozás és valakinek a bemutatása (Ma numesc..., Doresc sa va prezint pe..., Va rog sa faceti
cunostinta cu…).
Köszönetnyilvánítás (Multumesc! Va multumesc! Cu placere!).
Információ kérése, adása (Te rog, spune-mi..., Spuneti-mi, va rog..., Unde este?).
Óhaj kifejezése (Doresc sa…, As vrea sa..., Nu doresc sa...,).
Utasítást adni és kapni (Asteapta-ma! Grabeste-te! Te astept! Nu te grabi!).
Jó kívánság kifejezése (Sarbatori fericite! La multi ani!).
Térbeli viszonyok kifejezése: hely, irány, mozgás (Unde? De unde? la, de la etc.).
Idõbeliség kifejezése; kijelentõ mód jelen idõ, összetett múlt, jövõ idõ; az óra és idõ kifejezése (Cît este
ceasul? La ce ora? Cînd? azi, mîine, ieri, luni, marti etc.).
Tulajdonság kifejezése: mennyiség (Cîti? Cîte?), számnevek 1–1000; minõség (bun, rau); tulajdonság
(mare, mic etc.).

Kommunikáció szerkesztési elemek
Szóbeli kommunikáció
Lexika
Szókincsfejlesztés: 250 lexikai egység elsajátítása a feldolgozott témakörök, leckék alapján.
Írott kommunikáció
Írás: szépírás, arányos elhelyezés az oldalon (a füzetlapon).
Helyesírás: ismeretek ismétlése, szavak, mondatok helyesírása, a kötõjel használata s-au / sau, s-a / sa.
Írásjelek helyes alkalmazása.
Szövegszerkesztés: üdvözlõlap írása.
Fogalmazás: szabad fogalmazás, fogalmazás képek alapján.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
– legyen képes megérteni a tanult és gyakran használt kifejezéseket,
– legyen képes megérteni a jól artikulált normál sebességgel mondott szöveget,
– tudja alkalmazni a tanult szószerkezeteket rövid párbeszédben,
– legyen képes információt adni családjára vonatkozóan,
– legyen képes szituációkban kérdéseket feltenni,
– tudjon 3 verset és 3 dalt elõadni,
– tudjon ismert szöveget folyékonyan, a mondatfajtának megfelelõ hanglejtéssel elolvasni,
– legyen képes egy olvasott szöveg lényegét megérteni,
– tudjon leírni egy személyt, egy tárgyat, egy állatot,
– tudjon mondatot kiegészíteni igékkel, fõnevekkel, melléknevekkel,
– tudja alkalmazni a tanult helyesírási szabályokat és írásjeleket.

5. évfolyam
Évi óraszám: 111
Belépõ tevékenységformák
Készségfejlesztési gyakorlatok
Beszédértés
Reagálási gyakorlatok egyszerû közlésekre és utasításokra.
Szavak, kifejezések, mondatok azonosítása és megkülönböztetése különbözõ helyzetekben.
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Egy hallott szöveg globális megértésének igazolása egyszerû feladatok végrehajtásával, mint: karikázd be, húzd alá, rajzolj stb.
Testbeszéd.
Térbeli eligazodás.

Beszédkészség
Kiejtési gyakorlatok.
Páros tevékenységek (egyszerû párbeszédek).
Kijelentések alkotása új szavakkal és nyelvi struktúrákkal.
Egyszerû leírások, képek (támaszszavak), támaszkérdések alapján.
Versmondás, éneklés.
Didaktikai játékok.

Írott szövegértés
Gyakorlatok egyszerû kijelentések felismerésére.
Kifejezõ olvasási, szerep szerinti olvasási gyakorlatok egyenletes tempóban.
Gyakorlatok többféle megoldással.
Megértést igazoló gyakorlatok ellenõrzõ kérdésekre adott válasszal.
Tájékozódási gyakorlatok egy térképen vagy egy rajzon.
Szótár használatának gyakorlása.

Íráskészség
Gyakorlatok szótár igénybevételével.
Betûpótlás, mondatok kiegészítése szavakkal.
Tollbamondás.
Mondatalkotási gyakorlatok.
Fogalmazási gyakorlatok (egyszerû leírások, felköszöntési minták) és elhelyezésük a lapon.
Didaktikai játékok.

Témakörök
A gyermek
és világa

A természet
és a környezet

Tartalmak
A köszönés és annak fogadása – figyelembe véve a napszakokat és a partnert.
Bemutatkozás. Valakinek a bemutatása.
Válasz a bemutatásra.
A lakás (ház) bemutatása.
A lakás helységeinek ismertetése (nappali, hálószoba, fürdõszoba, konyha,
gyermekszoba).
Személyleírás belsõ és külsõ tulajdonságok alapján. Rokonsági fokok.
Az emberi test részei. A ruházat.
Egészségi állapot. Az egészséges táplálkozás.
Foglalkozások (mesterségek).
Az iskola és termeinek bemutatása.
A tanuló órarendje. A tanítási év és a vakációk.
Az évszakok. Idõjárás. Az óra kifejezése. A napszakok.
Gyümölcsfák és díszfák. A kertben termesztett növények (virágok, zöldségek).
Háziállatok. Vadállatok.
Közlekedési szabályok (gyalogosok, kerékpárosok).
A környezettel való kapcsolat.
Az élelmiszerboltban. A ruházati- és a cipõboltban. A játékboltban.
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Tartalmak
Egy telefonbeszélgetés (meghívás, információkérés).
Üdvözlõlap megírása egyházi ünnepek (karácsony, húsvét) és születésnap
alkalmából.
Mesék: Piroska és a farkas, Hófehérke és a hét törpe.
A jó és rossz, az igazság és hazugság közötti harc. Pozitív, negatív szereplõk.
Egy rajzfilm elmesélése: Csizmás Kandúr.
Kedvelt szereplõ egy mesébõl (motiváció).
A tanuló napi programja.
A tanuló programja munkaszüneti napokon.
A moziban, egy gyalogtúrán stb.
Gyermek és ifjúsági tévéprogramok megtekintése.

Kommunikációs funkciók
Beszédszándékok és fogalomkörök
A javasolt beszédszándékokat tematikus és szituációs helyzetek keretében gyakoroljuk és alkalmazzuk:
– köszönés, a köszönés viszonzása (ismétlés, bõvítés),
– bemutatkozás, bemutatás (ismétlés, bõvítés),
– engedélykérés (permite-mi sa…, da-mi voie sa…),
– személyek, állatok, helyek, tárgyak leírása (ismétlés, bõvítés),
– információ adása és kérése (személyre, környezetre – Spune-mi, te rog; Unde este? Cine este? stb.),
– öröm és bánat kifejezése (sînt bucuros ca…, sînt suparat ca…),
– elnézés kifejezése (scuza-ma, iarta-ma, nu am vrut),
– állítás és tagadás kifejezése (da, este adevarat; nu, nu este adevarat),
– felköszöntés, jókívánság kifejezése (va felicit, va urez, La multi ani! stb.),
– elégedettség és elégedetlenség kifejezése (îmi place, nu-mi place),
– helyviszonyok – hely és távolság (aici, acolo, alaturi, lînga, în mijlocul, în fata stb.),
– idõviszonyok kifejezése (ismétlés, bõvítés) – sînt, eram, am fost, voi fi.
– jellemzõk, tulajdonságok kifejezése.

A kommunikáció alkotó elemei
Hangtan és helyesírás
Az elválasztás szabályai
–
–
–
–

írásjelek és szerepük
a kötõjel használata
a hangsúly szerepe a beszédben
kettõshangzók, hármas hangzók, hiátus

Lexika
Szókincsgyarapítás évente 250 lexikai egységgel
–
–

szókincsgyarapítás szóképzéssel (elõ- és utóképzõvel)
rokon értelmû és ellentétes értelmû szavak
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Nyelvtani ismeretek
A fõnév (ismétlés)
– a tulajdonnevek helyesírása
– a fõnevek birtokos- és részeshatározó esetének kifejezése (köz- és tulajdonneveknél)
– a fõnevek határozott és határozatlan névelõvel való ellátása
A névelõ
– a határozott és határozatlan névelõ (ismétlés)
– fõnevek ragozása határozott és határozatlan névelõvel
– a melléknévi névelõ (cel, cea, cei, cele)
– ragozás melléknévi névelõvel
A melléknév
– a tulajdonságot jelölõ melléknevek (ismétlés)
– melléknevek fokozása
– a mutató névmás melléknévi alakjai (acest elev / elevul aceasta)
– a birtokos névmás melléknévi alakjai (mei, tai, sai stb.)
A névmás
– személyes névmások (ismétlés)
– a személyes névmások alakjai részeshatározó és tárgyesetben
A számnév
– a tõszámnevek (ismétlés)
– 1000-tõl 1.000.000-ig
– az összeadás és kivonás
Az ige
– jelen idõ, befejezett múlt és jövõ idõ (ismétlés)
– a folyamatos múlt idõ
– a jövõ idõ kifejezése: o + a ragozandó ige kötõmódbeli alakja
– a felszólító mód
– a segédigék (ismétlés: a avea, a fi)
– az a vrea segédige
– a visszaható igék: a se spala, a se îmbraca, a se culca
A határozószó
– leggyakrabban használt idõ-, hely- és módhatározószók
Az elöljárószó (ismétlés, bõvítés) – la, cu, din, în, despre stb.
A kötõszó (ismétlés, bõvítés) – ori… ori, nici… nici stb.
Az indulatszó: of! au! vai! poc! stb.
Az egyszerû mondat – a mondat fõ részei
A bõvített mondat

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
– tudja végrehajtani a tanár utasításait,
– értse meg a rövid közléseket, értelmezze az ismeretlen szavak következtetés (dedukció) alapján,
– tudjon egyszerû információt kérni és adni,
– tudjon ismert szöveget egyenletes tempóban, helyes hanglejtéssel olvasni,
– tudjon két tanult verset és éneket elõadni,
– értse meg néma olvasással egy szöveg mondanivalóját,
– értse meg egy üdvözlõlap és képeslap üzenetét,
– helyesen írjon tollbamondás után,
– tudjon képezni mondatokat a szavak mondatbeli sorrendjének betartásával,
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készítsen különbözõ témájú fogalmazásokat (kulcsszavak alapján, vázlat segítségével),
tudjon megfogalmazni egy táviratot és egy üdvözlõlapot.

6. évfolyam
Évi óraszám: 111
Belépõ tevékenységformák
Készségfejlesztési gyakorlatok
Beszédértés
Gyakorlatok többféle megoldási lehetõséggel.
Válaszadási gyakorlatok átfogó kérdésekre.
Igaz/nem igaz típusú gyakorlatok.
Helyes választ megerõsítõ gyakorlatok (kipipálás, kiegészítés).
Mondatok kiválasztása egy sorozatból és azok rendszerezése a hallott szöveg alapján.

Beszédkészség
Kérdésfeltevési gyakorlatok.
Csoportos és páros tevékenységek.
Párbeszéd szituációs helyzetekben.
Egyszerû fogalmazás (megadott igékkel, kérdésekkel, szavakkal vagy képekkel).
Társalgás egyszerû témák alapján.

Írott szövegértés
Egyéni és csoportos olvasási gyakorlatok; olvasás szereposztással.
Táblázat kiegészítési gyakorlatok; többféle megoldási lehetõségû gyakorlatok; válaszadási gyakorlatok feltett kérdésekre.
Gyakorlatok szöveg és kép összehangolására; képek helyes felismerése.
Mondatalkotás új kifejezésekkel.
Gyakorlatok többféle megoldási lehetõséggel.

Íráskészség
Fogalmazás támaszkérdések alapján.
Egyszerû fogalmazások (megszokott, köznapi témák).
Nyomtatványok kitöltése személyi adatokkal.
Személyes levelek megfogalmazása.
Témakörök
A gyermek
és világa

Tartalmak
Bemutatkozás (ismétlés, bõvítés). Lakhely, cím.
A lakás bemutatása (ismétlés, bõvítés).
A tanárok és iskolatársak bemutatása.
Az emberi test részei.
A férfi és nõi öltözék.
Egészségi állapot. A fogorvosnál.
A házasság és az esküvõ. Rokonsági kapcsolatok.
A helyes táplálkozás. Az iskola ebédlõjében.
A fõétkezések. A tálalás.
Foglalkozások (ismétlés, gyarapítás). Mesterségek.
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Tartalmak
A szülõhely bemutatása. A város és a falu (különbségek).
Hazánk és Románia fontosabb városai.
Városi közlekedési eszközök.
Középületek. Közlekedési szabályok (ismétlés, bõvítés).
Bevásárlás: a piacon, az élelmiszerboltban, a ruházati boltban és a cipõboltban (ismétlés, bõvítés).
Idõjárás. Évszakokhoz kötõdõ tevékenységek. Az évszakoknak megfelelõ
ruházat.
A háziállatok gondozása. Az állatok gondozása télen. Az állatkertben (legismertebb vadállatok).
A zöldségek gondozása a veteményeskertben.
Egy vendéglõi ebéd (etikai normák).
A bizalmas és hivatalos levél. Egy levél részei. Családi és baráti levelezés. A
kérvény.
A postán. Egy levél vagy egy csomag feladása. Postai nyomtatványok kitöltése.
A városi könyvtárban. Egy múzeumban.
A világirodalom és román irodalom meséibõl: Hamupipõke, A kecske és a
három gida.
Mesék és adomák a magyarországi románok népi alkotásaiból (Pacala
avocat, Hai la prune, hai!)
Közmondások és találós kérdések.
Szereplõk jellemzése (belsõ és külsõ vonások kiemelésével) a tanult mesékbõl, idézetekkel alátámasztva.
A tanuló napi programja (ismétlés, bõvítés). Szórakoztató programok, amiben az egész család részt vesz: egy hétvégi üdülés; egy kirándulás a Balaton
partján; a strandon; egy üdülõben; egy kirándulás Romániába.
Gyermek- és ifjúsági mûsorok megtekintése a tévében.
Hobbik: bélyeggyûjtés, papírszalvéta gyûjtés, horgászás.

Kommunikációs funkciók
Beszédszándékok és fogalomkörök
A javasolt beszédszándékokat tematikus és szituációs helyzetek keretében gyakoroljuk és alkalmazzuk:
– személyes vonatkozású információk kérése és adása (ismétlés, bõvítés),
– engedélykérés kifejezése: da-mi voie, dati-mi voie, permite-mi, permiteti-mi (ismétlés, gyarapítás),
– öröm/bánat kifejezése (ismétlés, gyarapítás),
– bocsánatkérés kifejezése (ismétlés),
– állítás/tagadás kifejezése (bõvítés),
– gratulálni, gratulációt fogadni (ismétlés, bõvítés),
– elégedettség/elégedetlenség kifejezése (ismétlés, bõvítés),
– sajnálat kifejezése (îmi pare rau, nu am vrut sa, regret ca),
– érdeklõdés hogylétrõl (Cum te simti? Ti-ai revenit?),
– óhaj kifejezése, bõvítése (doresc, as vrea, îmi doresc, îti doresc),
– engedélykérés, tiltás kifejezése (se poate, e posibil, îti interzic sa),
– térbeli viszonyok kifejezése: a hely és távolság (ismétlés, bõvítés,)

72

MAGYAR KÖZLÖNY

2001/132/II. kötet

–

idõviszonyok kifejezése (ismétlés, bõvítés), idõtartam: încet, repede, demult,
a hónapok,
– jellemzõk kifejezése (ismétlés, bõvítés), értékek: scump, ieftin, primul, ultimul stb.,
– érzelmek kifejezése (elégedettség, nyugtalanság, félelem).

A kommunikáció alkotó elemei
Hangtan és helyesírás
–
–
–

szavak elválasztása (ismétlés, bõvítés),
írásjelek (ismétlés, bõvítés),
a kötõjel helyes használata (ismétlés, bõvítés): l-am vazut, m-a chemat, ti-am spus stb.

Lexika
–
–
–
–

szókincsgyarapítás évente 250 egységgel,
szókincsgyarapítás szóképzéssel (elõ- és utóképzõkkel),
rokon értelmû és ellentétes értelmû szavak,
szócsalád.

Nyelvtani ismeretek
A fõnév: elõzõ években tanultak felelevenítése
– fõnév + melléknév, illetve melléknév + fõnév ragozása,
A névelõ
– a határozott és a határozatlan névelõ (felismerés),
– a melléknévi névelõ (ismétlés),
– a birtokos névelõ, annak egyeztetése a birtokkal.
A melléknév
– melléknév egyeztetése a fõnévvel (ismétlés),
– változó és változatlan alakú melléknevek,
– melléknevek fokozása (ismétlés, bõvítés).
A névmás
– a személyes névmás (ismétlés, bõvítés),
– hangsúlyos és hangsúlytalan alakok,
– az udvariassági névmás,
– a visszaható névmás,
– a birtokos névmás.
A számnév (ismétlés, bõvítés)
– sorszámnév,
Az ige (ismétlés, bõvítés)
– felszólító mód és annak helyesírása: Du-te! Scrie-mi!
– feltételes-óhajtó mód jelen ideje,
– igei szókapcsolatok (a sterge putina, a da bir cu fugitii).
A határozószók: a leggyakoribb idõ-, hely- és módhatározószók
Az elöljárószó (ismétlés)
– elöljárószók birtokos esettel: deasupra, contra, împotriva,
– elöljárószók részeshatározó esetettel: datorita, multumita.
A mondat
– a bõvített mondat,
– a mellékmondatrészek.

rar

stb;
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A továbbhaladás feltételei
A tanuló
– tudjon információkat kérni és közölni,
– tudja teljesíteni a beszélgetõpartner utasításait, felkéréseit,
– tudjon elmondani 3 verset és 3 dalt elénekelni,
– értsen meg egy szöveget néma olvasással,
– értse meg egy levél tartalmát,
– tartsa be a román nyelv szórendjét és helyesírását,
– alkosson többféle fogalmazást (kép, vázlat, kulcsszavak alapján).

7. évfolyam
Évi óraszám: 111
Belépõ tevékenységformák
Készségfejlesztési gyakorlatok
Beszédértés
Gyakorlatok többféle megoldási lehetõséggel; feleletek kérdésekre.
Helyes választ megerõsítõ gyakorlatok (aláhúzással, kipipálással stb.).
Táblázat kiegészítési gyakorlatok; hiányos szövegek kiegészítése.
Irányvonal feltüntetése egy térképen vagy vázlaton; irány feltüntetése egy rajzon (térbeli eligazodás
céljából).

Beszédkészség
Párbeszéd gyakorlása.
Csoportos és páros tevékenységek gyakorlása.
Beszélgetés egyszerû témákról.
Átélt események és tapasztalatok közlése (monológ).

Írott szövegértés
Szerepekre osztott olvasás.
Táblázat kiegészítési gyakorlatok.
Mondatok logikai sorrendbe állítása egy olvasott szöveg alapján.
Mondatalkotási gyakorlatok.
Irányított és nem irányított olvasás.

Íráskészség
Fogalmazások megadott szavak felhasználásával.
Egyszerû fogalmazások.
Néhány esemény egyszerû ismertetése; gyakorlatok a következõ szavak alkalmazásával: mai întîi,
apoi, în cele din urma.
Különbözõ típusú levelek szerkesztése.
Fogalmazások megadott vázlat alapján.
Témakörök
Az egyén világa

Tartalmak
A barátság. Kollegialitás. Önfeláldozás. Az emberi jellem gyengéi.
A személyes napló.
Sporttevékenységek.
Egy iskolai ünnepély (évnyitó vagy évzáró). Egy családi ünnep. Ünnepi asztal.
Román hagyományos ételek. A fõzés – egy étel elkészítése. Egy sütemény
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A természeti
környezet
Fejlõdés
és változás

A társadalmi
és kulturális
környezet
A szabadidõ
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Tartalmak
elkészítési módja.
Hogyan készülõdik a család egy ünnepre? (ajándékok, ajándékozás)
Környezetvédelem. Háziállatok gondozása (ismétlés, bõvítés). Exotikus állatok (teknõsbéka, hamszter stb.).
Selejtanyagok felhasználása. Papírgyûjtés, vasgyûjtés.
Falusi élet (évszakhoz kötve).
Villamos készülékek. Háztartási gépek.
Mezõgazdasági gépek.
Egy üzem bemutatása (a gyulai húsfeldolgozó üzem).
Mesterségek. Kézmûvesek. Iparmûvészek.
Foglalkozások a harmadik évezred kezdetén.
Internetes levelezés. Internetes információk.
Hirdetések és reklámok.
A magyarországi román kisebbség bemutatása. Románlakta települések.
Az ortodox egyház (vallás).
Magyarországi román mesemondó: Mihai Purdi „Cîltu Batrînu”.
Cikkek a „Foaia româneasca” hetilapból. Lucia Borza és Lucian Magdu –
versek.
A fõváros megtekintése. Fõvárosi közlekedési eszközök: metró, trolibusz,
villamos.
A fõváros fõbb látnivalói: középületek és fontosabb épületek.
A szállás és étkezés lehetõségei.
Egy sakkparti.

Kommunikációs funkciók
Beszédszándékok és fogalomkörök
A javasolt beszédszándékokat tematikus és szituációs helyzetekben gyakoroljuk és alkalmazzuk:
– szándék kifejezése,
– érzelmek kifejezése (meglepetés, elismerés, csodálat),
– elfogadni/elutasítani egy meghívást: voi veni cu placere, regret, nu pot veni,
– figyelemfelhívás kifejezése: Asculta! Priveste! Fii atent!
– egy szituáció (helyzet) leírása: azi am fost, ieri m-am întîlnit stb.,
– javaslattevés: propun ca sa, cred ca, trebuie sa stb.,
– tanácsadás kifejezése: te sfatuiesc sa; este bine/rau; ar fi indicat ca stb.,
– öröm/bánat kifejezése: ma bucur ca, ma supar daca stb.,
– térbeli viszonyok kifejezése; hely: peste tot, în jurul, de-a lungul, deoparte stb; irány: spre nord,
dinspre/înspre sud, de la rasarit la apus stb.,
– idõviszonyok kifejezése: de cînd, totdeauna, de fiecare data, în timp ce,
– jellemzõk kifejezése; mennyiség: bucata, felie, metru, litru; formák: rotund, cerc, dungi, picatele,
carouri.

A kommunikáció alkotóelemei
Hangtan és helyesírás
–
–
–

elõzõ évfolyamokon tanultak felelevenítése,
a hiányjel (Las' sa mearga!),
a félmagánhangzók.

Lexika
–

szókincsgyarapítás évente 250 lexikai egységgel,
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szókincsgyarapítás szóösszetétellel,
rokon értelmû és ellentétes értelmû szavak sorozata,
neologizmusok.

Nyelvtani ismeretek
A fõnév
– az elõzõ évfolyamokon tanultak ismétlése,
– a tárgyeset mondattani szerepe,
– a megszólító eset,
– összetett fõnevek helyesírása: untdelemn, bunastare, pierde-vara, gura-casca, Tîrgu-Jiu stb.
A névelõ (ismétlés)
– a melléknévi névelõ,
– a melléknévi névelõ birtokos és részeshatározó esetben.
A melléknév (ismétlés)
– a hasonlítás (tot atît de…, ca si, mai putin…, decît…); az abszolút felsõfok.
A névmás (ismétlés)
– a mutató névmás ragozása,
– esetek, amelyekben a részeshatározó esetû hangsúlytalan személyes névmás a birtokos névmás melléknévi alakját helyettesíti (caut sapca mea – îmi caut sapca).
A számnév (ismétlés)
– a sorszámnevek ragozása: primul elev,
– a szorzás, az osztás.
Az ige (ismétlés)
– a személytelen módok mondattani szerepe,
– a fõnévi igenév hosszú alakja mint fõnév,
– a melléknévi igenév melléknévi szerepe.
Az elöljárószók (ismétlés, gyarapítás)
– elöljárószók, amelyek birtokos, részeshatározó és tárgyesetet vonzanak.
Mondattan (ismétlés, elmélyítés)
– a fõ- és mellékmondatrészek felismerése.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
– értse meg egy hallott üzenet lényegét,
– tudja megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentõl egy információból,
– tudja megfogalmazni mondanivalóját egy adott témában,
– tudjon önálló fordítást végrehajtani,
– tudja a lényegét kiemelni egy írott szövegbõl,
– ismerje fel a tanult szószerkezeteket és kifejezéseket,
– készítsen fordítást (írásban) szótár segítségével,
– tudjon különbözõ mûfajú fogalmazásokat készíteni,
– ismerje és használja az összefoglalás szabályait.
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8. évfolyam
Évi óraszám: 111
Belépõ tevékenységi formák
Készségfejlesztési gyakorlatok
Beszédértés
Hallott üzenetek lényegének megértése.
Egyszerûbb vagy bonyolultabb utasítások végrehajtása.
Helyes válaszokat megerõsítõ gyakorlatok kipipálással, aláhúzással stb.
Kérdések, amelyek a hallott szöveg megértésére utalnak.
Gyakorlatok többféle megoldási lehetõséggel.
Testbeszéd; szerepjátszás.
A szókészlet összehangolása a közlés mondanivalójával; a szavak szövegbe helyezése.

Beszédkészség
Irányított társalgási gyakorlatok; csoportos és páros tevékenységek.
Színlelési gyakorlatok mindennapi beszédhelyzetekre.
Gyakorlatok egyéni véleménynyilvánításra, egyes érzelmek kifejezésére, különbözõ beszédhelyzetekben.
Kérdésfeltevési gyakorlatok.
Információ kiegészítésének gyakorlása.

Írott szövegértés
Kérdésfeltevési és megválaszolási gyakorlatok.
Hasznos információk kiválasztása és rendszerezése egy szöveg szakaszonkénti áttekintésével.
Gyakorlatok a szavak átvitt értelmének felismerésére.
Irányított és nem irányított olvasás.

Íráskészség
Egy történet elmondásának, vagy folytatásának gyakorlása.
Egyenes beszéd függõ beszéddé alakításának gyakorlása.
Írásbeli gyakorlatok véleménynyilvánítás céljából mindennapi témákkal kapcsolatban.
Egyéni vagy csoportos fogalmazás szótár segítségével.
Fogalmazás gyakorlása (összefoglalás, fogalmazás, mese folytatása stb.).
Témakörök
Az egyén világa

Tartalmak
A barátság (ismétlés, bõvítés). Az ellenségeskedés. Tolerancia.
Házasság (hivatalos és egyházi). Esküvõ.
Beteglátogatás kórházban.
Temetés.
Iskolai vetélkedõk. Hagyományos vetélkedõk a magyarországi román gyermekek részére: „A legjobb versmondó”, „A legjobb mesemondó”, „Barátság
Kupa”, „Perinita”.
A tanulók felkészítése és részvétele a vetélkedõkön. (Az egész osztály megtanul egy mesét és két verset, melybõl az egyik egy román klasszikus költõ
mûve.)
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Témakörök
A természeti
környezet
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Tartalmak
Környezetvédelem (ismétlés, bõvítés).
A csönd világából: „Puiul” I. Alex. Bratescu-Voinesti-tól, „Caprioara”, Emil
Gîrleanu-tól, „Zdreanta” Tudor Arghezi-tõl, „Moartea caprioarei” Nicolae
Labis-tól.
A természeti szépségek prózában és versben. (C. Hogas, V. Alexandri, G.
Cosbuc).
A könnyûipar. Egy tejfeldolgozó üzem bemutatása.

A nehézipar. Az Ikarus autóbuszgyár bemutatása.

Fejlõdés
és változás

A társadalmi
és kulturális
környezet

A szabadidõ

Exportcikkek: Made in Hungary.
Földrajzi fogalmak. Románia és Magyarország felszíne. Lakosság.
Magyarország/Románia szomszédai.
Egy határközeli romániai város bemutatása (Arad, Nagyvárad).
Egy közlekedési baleset. Elsõsegélynyújtás egy sérültnek.
A számítógép fontossága. A számítógép és az oktatás.
Továbbtanulás. Iskolatípusok. A gyulai „Nicolae Balcescu” középiskola.
Új mesterségek (bõvítés).
A házépítésben történt változások.
A gazdaságok korszerûsítése.
A magyarországi románok szellemi és kulturális élete.
Román nyelvû kiadványok.
A románlakta települések kulturális élete (Gyula, Elek, Méhkerék, Battonya
stb.).
A magyarországi románok kulturális és politikai szervezetei (egyesületek,
M.R.O. Önkormányzata).
Romániai turisztikai célpontok (Duna-delta, Fekete-tenger partja, ómoldovai
kolostorok stb.).
Magyarországi turisztikai célpontok (Balaton, Ópusztaszer).
Egy külföldi kirándulás. Határátkelés: útlevél, vám, valuta stb.

Kommunikációs funkciók
Beszédszándékok és fogalomkörök
A javasolt beszédszándékokat tematikus és szituációs helyzetek keretében gyakoroljuk és alkalmazzuk:
– ízlések, preferenciák kifejezése (ismétlés, bõvítés),
– megelõzés, figyelmeztetés kifejezése (te previn, te avertizez),
– információ kérése, illetve adása (ismétlés, bõvítés),
– egy kölcsönös kommunikáció kezdeményezése,
– egy eseménysorozat részletezése,
– engedély/tiltás kifejezése (îti permit, îti interzic),
– tiltakozás kifejezése (nu sînt de acord; nu ai dreptate; nu e adevarat),
– érdeklõdés/nemtörõdömség kifejezése (este curios/curioasa, îl intereseaza,
nu-l intereseaza/o intereseaza, n-o intereseaza),
– optimizmus/pesszimizmus kifejezése (va reusi, nu va reusi stb.),
– idõviszonyok kifejezése: de cînd, din cînd în cînd, cînd si cînd stb.,
– jellemzõk kifejezése – mennyiség: hectar, ar, m2, m3, cm3 stb.
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A kommunikáció alkotó elemei
Hangtan és helyesírás
–
–
–

a kötõjeles írás (ismétlés, bõvítés: nu i-l dau, pare-mi-se),
a félmagánhangzók (ismétlés),
azonos magánhangzók hiátusban (ismétlés, bõvítés): alcool, fiinta, licee.

Lexika
–
–
–
–

szókincsgyarapítás évente 250 lexikai egységgel,
szóképzés egybeolvadással rövidítéssel,
neologizmusok (auto-, macro-, micro-, poli- stb.),
kettõs szófajok (frumos – melléknév is, módhatározószó is).

Nyelvtani ismeretek
A fõnév (ismétlés, bõvítés)
– többes számban többalakú fõnevek (colt - colti, colturi),
– csak egyes számú, ill. csak többes számú fõnevek (fier, aur, unt, mazare, ochelari, maruntaie, zori stb.),
– gyûjtõnevek (tinerete, batrînete),
– összetett fõnevek ragozása, mondattani szerepük.
A melléknév (a tanultak ismétlése)
– a melléknév mondattani szerepe,
– a nem fokozható melléknevek (major, minor, minim stb.).
A névmás (a tanultak ismétlése)
– nyomósító névmások (însumi, însami),
– kérdõ-vonatkozó névmások (care, cine, ce),
– határozatlan névmások (cineva, oricine),
– tagadó névmások (nimeni, nimic).
A számnév (a tanultak ismétlése)
– a gyûjtõszámnevek (amîndoi, ambii),
– az osztószámnevek (cîte unu, cîte doi),
– a szorzószámnevek (înzecit, însutit).
Az ige, a határozószó, az elöljárószó és a kötõszó (a tanultak ismétlése és bõvítése szókapcsolatokkal)
Az összetett mondat (ismétlés, bõvítés)
– a fõmondat és a mellékmondat.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
– tudja elkülöníteni egy standard nyelvezetû és normális beszédtempójú üzenetbõl a jellegzetes információkat,
– értse meg a kért információt,
– tudja megadni a beszélgetõpartnernek a kért információt,
– beszéljen egy megadott témáról,
– tudjon önállóan fordítani (szótár segítségével vagy anélkül),
– értse meg egy olvasott szöveg mondanivalóját,
– ismerje fel a tanult szószerkezeteket és kifejezéseket,
– készítsen egy összefoglalót.
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NÉPISMERET

ROMÁN TANÍTÁSI NYELVÛ, KÉTNYELVÛ ÉS NYELVOKTATÓ ISKOLÁK
1–4. évfolyam
Célok és feladatok
A román nemzetiségi általános iskolák valamennyi típusában – legyen az román tanítási nyelvû, kétnyelvû
vagy a román nyelvet csak oktató iskola – új tantárgy, a népismeret. Ennek keretében kap helyet a mai
Magyarországon élõ románok kultúrájának, hagyományainak és szokásainak ismertetése a tanulók nyelvi
tudásának és életkori sajátosságainak megfelelõen.
Elsõdleges cél egy általános kép kialakítása a Magyarországgal szomszédos országokról, a hazai románok
elõdjeinek származási helyérõl, az országban élõ más nemzetiségek létérõl, a XIX. és XX. századi román
paraszti életmód jellemzõ vonásairól.
A több generációs család bemutatása, a családi ház formájának, beosztásának, berendezési tárgyainak,
közvetlen környezetének ismertetése, a dolgos hétköznapok, a családi eseményekhez (születés, házasságkötés) kötõdõ szokások, a vallási ünnepek rendje, az önellátó gazdálkodás, a szabadidõ eltöltése, öltözködési és étkezési kultúra, a gyermekek játékai és játékszerei, a szájhagyomány útján fennmaradt mondókák és mesék megismertetése.
A hagyományõrzõ mesemondók, táncosok iránti tisztelet megtanítása, a nyelv iránti szeretet erõsítése, ösztönzés a karácsonyi, húsvéti és más szokások megtartására, a játékok alkalmazására, a játékszerek elkészítésére.
Mindezek alakítsák ki és erõsítsék a helyes identitástudatot, vezessenek el a hazai többi nemzetiség kultúrája iránti tisztelethez, különös tekintettel a többségi magyar nemzet hagyományaira.

Fejlesztési követelmények
A bemutatott példák és olvasmányok alapján váljon világossá, mely országokkal határos Magyarország, a
románokon kívül milyen etnikai kisebbségek élnek együtt az országban, melyek azok a helységek, vidékek
ahonnan a románok elõdjeit betelepítették, (néhányat megõriztek a családi nevek), és melyek azok, ahol
még ma is élnek leszármazottaik.
Tudatosodjanak a magyarországi románok életmódjának fõbb elemei: a család tagjai (3-4 generáció), a
lakóház, annak helyiségei és berendezési tárgyai, a közvetlen környezet, az udvar, a kert, az állattartás, a
foglalkozások, az ünnepi és mindennapi szokások, hiedelmek, a szabadidõ eltöltése, a gyermekek játékai
és játékszerei.
Váljon egyértelmûvé, hogy másképpen éltek az emberek régen, de különbség volt a szegényebb és módosabb rétegek között.
A tanuló ismerjen néhány népszokást (kántálás, tojásfestés, ünnepi ételek, böjti ételek stb.), lakodalmi
csujogatást, mondókát, népmesét, gyermekjátékot.
Legyen képes különbséget tenni az alapszókincs tájnyelvi és irodalmi változata között. Néhány példa segítségével érzékelje a hazai románok tájnyelvében létezõ különbségeket.
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1. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépõ tevékenységformák
Tanulmányi séta, egy régi és egy új falusi ház megtekintése. Külsõ jellemzõk megfigyelése.
Lakószobák száma és berendezése régen és ma.
Különbözõ gabonaszemek bemutatása, melyik szolgál emberi fogyasztásra, melyik állati eledel.
Egy hagyományos mesterség mûhelyének meglátogatása.
Néhány egyszerûbb szerszám bemutatása (kalapács, fûrész, harapófogó stb.), beszélgetés arról, mire használják. A szerszámok használatának eljátszása.
Paraszti gazdaság megtekintése, a melléképületek funkciója.
Beszélgetés a zöldségfélék és gyümölcsök felhasználásáról, téli tárolásukról.
Régi gyermekjátékok és a hozzájuk tartozó mondókák megtanulása. Bábu vagy baba térden való lovagoltatása. A De-a pitigaia és a De-a pisica-n sant összevetése a Csip-csip-csóka és az Enyém a vár…
játékokkal.
Néhány kiszámoló megtanulása.
Csõszkunyhó és kút készítése csutkából.
A szókincs bõvítése valamennyi témakörben.
Témakörök
A vidéki élet

A lakóház

Az udvar

Tartalmak
A vidéki lakosság többsége földmûves, béres, napszámos volt. De akadt
ács, asztalos, kerékgyártó, kovács, borbély, szabó, csizmadia.
A módosabbak közül került ki a bíró.
Kevés értelmiségi: pap, tanító, tanítónõ, jegyzõ.
Volt aki a postán, a vasútnál dolgozott.
A földmûvelés során fõleg önellátásra termesztettek búzát, (kenyérnek), árpát, kukoricát, tököt, répát, lucernát (az állatoknak). Az állattartás is a család
igényeire volt méretezve, általában lovat, tehenet (néha kecskét, juhot), sertést, baromfit tartottak. A lovat a mezõgazdasági munkákra használták, a
tejet házilag dolgozták fel (aludttej, vaj, túró), a baromfi és a sertés a húst
biztosította. A családok többségének kevés felesleg jutott eladásra.
A földmûvelõ munkákat egyszerû szerszámokkal végezték (eke, borona,
fogas, kasza, sarló, kézi kukoricavetõ), a kert mûveléséhez ásót, kapát, gereblyét, fûrészt használtak.
Egyéb szerszámok a ház körüli munkákhoz: kalapács, harapófogó, gyalu,
reszelõ, kézifúró, kézidaráló a kukorica õrlésére.
A régi parasztház beosztása: az utcai szoba, a konyha, a kisszoba, a kamra.
Egyes helyeken a ház folytatásaként állt az istálló.
Berendezési tárgyak: ágyak, asztal, székek, pad, komód, tálas, bölcsõ. A
kisszobában mosdótál.
Háztartási eszközök: fazekak, lábasok, tálak, evõeszközök, teknõ, dézsa,
hordó, üst, rosta, szita stb., valamint a kemence fûtéséhez és a kender feldolgozásához szükséges kellékek (tiló, gereben, rokka, szövõszék).
Minden házhoz tartozott udvar, benne gémeskút és itatóvályú, valamint a
melléképületek: nyári konyha, fészer, kukoricagóré, ólak, istálló, mint önálló
épület.
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Témakörök
A kert

Játékok

Kiszámolók

Játékszerek
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Tartalmak
A házhoz tartozó kertben a gyümölcsfák (szilva, meggy, dió, alma, néhol
szõlõ) mellett fõleg zöldségféléket: burgonyát, káposztát, sárgarépát, gyökeret, hagymát, fokhagymát, babot, mákot termesztettek.
Többségüket tárolták télire, savanyúságokat készítettek, a gyümölcsbõl lekvárt fõztek vagy megaszalták.
A legkisebbekkel rendszerint a nagyszülõk, a dédszülõk játszottak. A legismertebb játékok voltak a tapsikolás, lovagoltatás, Csip-csip-csóka, Itthon van a kutya?
A játékokhoz tartozó mondókákat ütemesen mondogatták.
A nagyobbak kedvelt játéka a Cica az árokban (magyar megfelelõje
Enyém a vár...). A szabályok ismertetése.
A kiszámolóknak fontos szerep jut a játékok elkezdése elõtt. A szótagolva
való, ütemes elmondás fejleszti a ritmusérzéket.
A szájhagyomány útján megõrzött kiszámolók megtanítása mellett az olvasókönyvbõl már ismertek közül néhánynak felidézése.
A legegyszerûbb és legkedveltebb játékszereket csutkából készítették maguk
a gyerekek. Ilyenek a csõszkunyhó és a kút.
A csõszkunyhó elkészítése, kúpszerûen összerakott csutkákból, nagy figyelmet és kézügyességet kíván.
A kút keresztbe tett párhuzamos csutkákból készül, a játék pedig abból áll,
hogy a kútba helyezett egy kisebb csutkát úgy kell kiemelni, hogy a kút ne
omoljon össze.

2. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépõ tevékenységformák
Néhány romániai népviseleti ruhadarab megfigyelése fényképeken. Jellegzetes, régi, hazai román paraszti
ruhadarabok és lábbelik bemutatása (pl. pruszlik, alsószoknya, bõ vászongatya, ing, munkakötény, papucs,
bocskor). Irodalmi és tájnyelvi elnevezésük.
Beszélgetés a téli és nyári viseletrõl.
A De-a puricele játék megtanulása, a hozzátartozó párbeszéddel, hasonlósága a Hátulsó pár elõre fuss
játékkal.
Játékszerek készítése (labda rongyból, illetve kócból, bútordarabok bogáncsból).
Húsvéti tojásfestés hagymahéjjal, díszítés levelekkel.
Játék a piros tojásokkal (összekoccantás, pénzdobás).
Témakörök
A ruházat

Tartalmak
Romániában tájegységenként változó a népviselet, gazdagon díszített, színes.
A különbözõ népviseletek bemutatása fényképeken, kiemelten a bánáti, a
mócok és a Kolozsvár környéki románok népviseletének megfigyelése. A
jellegzetes ruhadarabok elnevezése (hímzett blúz, kötényszoknya, szûk pantalló, tüszõ stb.)
A magyarországi románok ruházata régen is eltérõ volt a romániaiakétól.
Valamikor sok ruhadarabot otthon készítettek, kézzel varrtak. A vásznat is
maguk szõtték. Gyapjúfonálból kötöttek, illetve horgoltak mellényeket, kabátkákat.
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Témakörök
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Tartalmak

A férfiak, a nõk ruházata nyáron illetve télen. A kisebb gyermekek a nagyobbaktól örökölték a ruhákat. Gyakran a kisfiúk is leánykaruhácskát
hordtak, a télikabátot nõi nagykendõ helyettesítette.
Játékok
A nagyobb gyermekek kedvelt játékai: a sárgolyósdi. Az utca porából gyúrták a szükséges sarat. A játékhoz mondóka is tartozik. A De-a puri-cele
játék menete azonos a Hátulsó pár elõre fuss játék menetével, a kísérõ
párbeszéd azonban lényegesen különbözik.
A játék szabályainak és menetének ismertetése, majd bemutatása a gyakorlatban.
Játékszerek
Gyermekjátékokat csak a módosabb családok vehettek, rendszerint a vásárokon. Így a gyermekek többsége maga készítette játékszerekkel játszott. A
lovas szekeret (dobozból és csutkából), a labdát (rongyból, illetve kócból,
régen a tehén szõrébõl), a bútorokat (bogáncsból) minden gyermek el tudta
készíteni.
Húsvéti szokások A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep a románoknál. Egyik szimbóluma a
piros tojás. Régen hagymahéjjal, krepp papírral festették a húsvéti tojásokat,
amelyeket különbözõ, apró levelekkel díszítettek.
A piros tojásokkal való játék célja a tojás elnyerése. Ezt összekoccantással
vagy pénzdobással lehetett elérni. Az utóbbi változatot a fiúk játszották.
Mindennapi
A gyermekek körében kedveltek voltak a természeti jelenségekhez és állaszokások
tokhoz kapcsolódó mondókák. Gyakorta fejezték ki haragjukat csúfolódó
mondókákkal.
Szokások voltak az olyan szólásmondások, amelyeket akkor mondogattak,
ha kiesett egy tejfoguk, ha testvériesen osztoztak valamin, vagy ha az esti
lefekvéshez készülõdtek.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon felsorolni néhány mesterséget. Nevezzen meg szerszámokat és mondja meg mire használják.
Tudja elmondani, hogy a határban termesztett növények közül, melyeket használják emberi étkezésre, és
melyek szolgálnak állatok etetésére.
Sorolja fel egy hagyományos falusi lakóház helyiségeit, fontosabb berendezési tárgyait, emeljen ki néhány
ma már nem használatos eszközt.
Írja le egy lakóház udvarát az ott levõ melléképületekkel, jegyezze meg, melyiknek mi a funkciója.
Mondja el, milyen háziállataik vannak otthon, és mi a hasznuk.
Ismerje a zöldség- és gyümölcsféléket, beszéljen téli tárolásukról.
Tudja eljátszani, egyedül vagy társaival, a kisgyermekek játékait a hozzájuk tartozó versikékkel.
Készítse el a tanult játékszereket.
Legyen képes ütemesen elmondani két-három kiszámolót.
Tudjon megnevezni, fénykép alapján, néhány jellegzetes romániai népviseleti ruhadarabot.
Ismerje a hazai románok régi, ma már nem hordott, fontosabb ruhadarabjainak nevét irodalmi és tájnyelven.
Nevezze meg néhány ruhadarab alapanyagát (pl. vászon, flanel, szövet, selyem, bársony). Határozza meg a
mindennapi és ünnepi viselet közötti különbséget, és indokolja meg.
Sorolja fel a régi és mai játékszereket. Mondja el, hogyan készültek a régiek. Mutassa be társaival a tanult
játékokat, a kezdõ játékost válassza ki kiszámolóval.
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Vázolja röviden a tojásfestés és díszítés módját, egy társával mutassa be a piros tojásokkal való játékokat.
Tudja elõadni ütemesen a természeti jelenségekhez és állatokhoz, illetve a gyermekek mindennapi életének
eseményeihez kapcsolódó hagyományos mondókákat.

3. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépõ tevékenységformák
Magyarország térképének megtekintése, a szomszédos országok megnevezése. Ezek lakosai (osztrákok,
szlovákok, ukránok stb.) és a nyelv, amelyet beszélnek.
A románok által is lakott települések megkeresése Magyarország térképén. Azok neve magyarul és románul.
A tanulók román családi neve: melyek származnak mesterségbõl, illetve romániai vidék vagy folyó elnevezésébõl.
Mondatok az olvasókönyv meséibõl, és ezek bemutatása a falusiak által beszélt nyelven.
A helybeli templom(ok), imaház(ak) megtekintése, külsejük megfigyelése.
Karácsonyfadíszek készítése (pl. tobozból, dióból).
Az ünnep köszöntése kolindákkal.
A csillag-járás karácsonyi népszokásról készült fényképek megtekintése, a szokást bemutató fiúk öltözékének megfigyelése.
Betlehemes templom készítése (papírdoboz, jászol, kisded stb.).
A La cine-i inelul? és a Megy a gyûrû vándorútra játékok összehasonlítása.
Hegedû és állatok készítése kukoricaszárból.
Témakörök
Az ország,
amelyben élünk

Tartalmak
Magyarországon a lakosság többsége magyar. Anyanyelvük is magyar. Az
országban azonban élnek még más anyanyelvû lakosok is, pl. románok, németek, szlovákok, szerbek, horvátok stb. Ezek nemzeti kisebbségek.
Magyarország hét országgal határos. Ezekben is, a többségi lakosság mellett
élnek nemzeti kisebbségek. Valamennyien beszélik az ország hivatalos nyelvét.
Románok által is lakott települések az ország keleti határa mentén találhatók.
A helységeknek román nevük is van.

Hol élnek
románok
Magyarországon?
Honnan
A hazai románok közvetlenül Erdély nyugati vidékeirõl települtek be. Több
származnak
családi név utal erre (pl. Abrudan, Muresan, Ardelean, Crisan, Salajan,
õseink?
Tîrnovan), de sok románnak magyar családi neve van.
Több családi név õrzi az elõdök mesterségét, foglalkozását (pl. Cioban,
Olar, Pacurar). A hasonló nevû családokat ragadványnevekkel különböztették meg.
Nyelv,
Az írók, költõk választékos nyelven írnak. Ez az irodalmi nyelv. Egyes vidényelvjárás,
keken bizonyos szavakat az emberek az irodalmi nyelvtõl eltérõen mondatájnyelv
nak. Ez a nyelvjárás. Kis közösségek nyelve ettõl is eltérhet, ez a tájnyelv.
A magyarországi románok a bihari és a körösi román nyelvjárás egy-egy
tájnyelvi változatát beszélik.
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Témakörök
Vallási
közösségek
Karácsonyi
szokások

Játékok

Játékszerek
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Tartalmak
A hazai románok többsége az ortodox, kisebb része a görögkatolikus, illetve
a baptista egyház híve.
A húsvét mellett a románok másik legnagyobb keresztény ünnepe a karácsony.
Ünnepi szokások a kolindálás és a csillag-járás.
A kisgyerekek rövidebb versikékkel jártak fõleg a rokonokhoz karácsonyt
köszönteni. A nagyobbak hosszabb kolindákat énekeltek, és nemcsak a
rokonokhoz kopogtattak be. A csillag-járás alkalmával népi dramatikus játékot adtak elõ. Jelmezeiket a felnõttek segítségével készítették el. A
görögkatolikusoknál a betlehemezés a szokás.
A kapott ajándékokat (pl. alma, dió, kalács) fehér vászontarisznyába
gyûjtötték.
A La cine-i inelul? társasjáték (magyar megközelítõ megfelelõje a Megy a
gyûrû vándorútra...) sok figyelmet és ügyességet kíván, ugyanakkor izgalmas is. A játékot mondókával játszák.
Egyszerûbb játék a sotronul, szabályai megegyeznek a magyar ugróiskola
szabályaival.
A kukorica szárából fõleg a zsebkéssel jól bánó fiúk készítettek játékszereket: hegedût, állatokat.
A kemény szárból nagyobb állatokat csináltak, míg a szár puha belébõl apróbbakat (pl. koca, malac, kutya).

A továbbhaladás feltételei
A tanuló tudja megmutatni a térképen a Magyarországgal határos országokat. Sorolja fel nevüket, a többségi lakosságot és a nyelvet, amelyet beszélnek.
Nevezze meg a Magyarországon élõ nemzeti kisebbségeket.
Tudja helyesen leírni románul a románok által is lakott magyar települések nevét és a román családi neveket.
Válasszon a tanult témák közül egyet (pl. családi ház, kert, ruházat), és soroljon fel a témával kapcsolatos
szavakat a lakóhelyén beszélt tájnyelven.
Mutassa be társaival a La cine-i inelul? és a sotronul játékokat.
Készítsen el egy-két tetszés szerinti játékszert kukoricaszárból, illetve a kukoricaszár belsejébõl (pl. hegedû, ló, tehén, koca malacokkal stb.).
Tudja pontosan a karácsonyi ünnep dátumát.
Tanuljon meg két-három szabadon választott kolindát.

4. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépõ tevékenységformák
A kétegyházi tájház és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum meglátogatása.
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A tájház berendezési tárgyai, illetve a múzeumban kiállított tárgyak megtekintése, a ma már nem használatos tárgyak és eszközök megfigyelése.
Tájékozódás a nagyszülõktõl a böjti ételekrõl.
Hagymakalendárium készítése.
Keresztény ünnepek dátumának megkeresése a naptárban (vízkereszt, virágvasárnap, pünkösd, Szent Tódor- és Szent György-nap).
Családi ünnepek: születésnap, névnap, házassági évforduló. A szûkebb családi kör tagjainak születési helye, ideje. Névnapok megkeresése a naptárban. A szülõk házasságkötésének éve és napja. Az idõpontok
feljegyzése. A felköszöntéskor használt hagyományos: La multi ani!
Falusi lakodalmakról készült régi fényképek megtekintése.
Pörgettyû és papírsárkány készítése.
Közmondások kigyûjtése az eddig használt tankönyvekbõl.
Beszélgetés közismert mesék szereplõirõl. A mesék tanulsága.
Könyvtárlátogatás során a hazai román nyelvû kiadványok megtekintése.
Témakörök
Tájház

A Munkácsy
Múzeum

Böjtök

Karácsonyi
szokás

Újévi szokások

Más keresztény
ünnepek

Tartalmak
A kétegyházi tájház külsõ jegyei híven õrzik az egykori építkezési szokásokat. A bútorzat jellegzetes elhelyezése.
Belsõ díszítõ elemek: a gyapjú ágytakarókat, díszes, csipkés párnákat,
a rongyszõnyegeket a család nõ tagjai készítették.
A régi szerszámok, a kenderfeldolgozáshoz, a fonáshoz és a szövéshez használt eszközök a paraszti életmód emlékei.
A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum a hazai román (és szlovák) nemzeti kisebbség területi múzeuma. A tárgyak több évtizedes gyûjtõmunka során gyûltek össze. A néprajzi gyûjtõtáborokban román középiskolás diákok
is részt vettek.
A vallásos élet fontos része a böjt. A karácsony elõtti kisböjtöt és a húsvét
elõtti nagyböjtöt régen szigorúan betartották.
Böjt idején tilos volt állati eredetû élelmiszereket fogyasztani. A böjti
idõszakra készülõdés során minden edényt hamuból készült lúgos vízben
gondosan megtisztítottak a zsírtól.
A karácsony-köszöntõ hegedûszóval a legények kedvelt szokása volt. Kéthárom zenész kíséretében, csoportosan látogatták meg a lányos házakat. A
karácsonyi jókívánságok és kolindálás után a vendégek táncra perdültek a
háziakkal. A vendéglátók étellel, itallal kínálták a látogatókat.
A termés minõsége és mennyisége sokban függött az idõjárástól. Minden
gazdálkodó szerette volna tudni, milyen lesz munkája eredménye. Sokan
készítettek hagymakalendáriumot, mivel úgy gondolták, annak jóslata beválik.
Szilveszterkor és újévkor szokás volt hagyományos ételeket készíteni. Szilveszterkor szárnyast, mert az hátrakapar minden rosszat, újévkor sertéshúst,
mert a malac elõretúrja a szerencsét.
A karácsony és húsvét mellett ünnep számba ment vízkereszt, virágvasárnap,
pünkösd, Szent Tódor- és Szent György-napja.
Vízkereszt a házszentelés napja, virágvasárnap a nagyhét kezdete, ekkor
indul a húsvétra való felkészülés.
Szent Tódor-naphoz különféle hiedelmek kötõdnek, Szent György-napján
volt szokásban a locsolkodás, amikor is a legények kútvízzel locsolták meg a
lányokat.
Pünkösd a gabonaszentelés ünnepe is volt.
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Tartalmak

Családi
események

A családban ünnepnek számított a születés és a házasságkötés.
Az újszülött nevének megválasztása hagyományos módon történt, az elsõszülött fiú apja vagy nagyapja nevét kapta, az elsõszülött lány anyja vagy
nagyanyja nevét. A keresztanyát is a hagyományoknak megfelelõen
választották: az anya vagy az apa testvérének személyében. De a szülõk
esküvõi tanúi is lehettek keresztszülõk.
A házasságkötés fontos momentuma a lakodalom, hetekig is tarthatott a
készülõdés. Hagyományos ételeket szolgáltak fel, reggelig tartott a tánc, a
jókedvet a csujogatások fokozták.
Szórakozás, játék A legényeknek és lányoknak egyetlen szórakozási lehetõsége a vasárnapi és
ünnepnapi joc (táncház) volt. Itt ismerkedtek a fiatalok. Böjt idején azonban
ezt tiltották. Egy táncrend mindig ugyanabból a 4 (esetleg 5) gyorsabb és
lassúbb táncból állt. De a táncok falvanként különböztek.
A zenét rendszerint két zenész szolgáltatta, a táncokat oszlopba rendezõdve
járták, miközben, fõleg a legények, csujogattak. Ezek fejezték ki a fiatalok
érzelmeit: szimpátiát, gúnyt stb.
A fiúk a cérna faorsójából készített pörgettyûvel játszottak, abban versenyeztek, kinek a pörgettyûje forog tovább.
A papírsárkány eregetése is kedvelt idõtöltésnek számított.
Népi irodalom
Szájhagyomány útján sok közmondás maradt fenn. Ezeket a tömör tanácsokat, bölcsességeket a régiek igen gyakran használták a mindennapi beszédben.
Eleink számos anekdotát is ismertek. Ezek a rövid, csattanós, humoros történetek gyorsan terjedtek, szájról szájra járva átalakultak, ezért több változatuk ismert.
A hosszú, téli estéken a fonás, a kukoricamorzsolás serényebben haladt, ha
Mesék
az idõsek mesélni kezdtek. A hazai román népmesék között nem egy akad,
amelyet több estén át is meséltek, amíg a végére értek.
A mesékben valóságos és képzelt szereplõk, jók és rosszak, küzdenek egymással. A jó legyõzi a rosszat, az igazság mindig gyõzedelmeskedik.
Néhány kedvelt mese (Piroska és a farkas, Hófehérke, A kiskakas gyémánt félkrajcárja stb.) más népeknél is ismert.
A hazai román népmesék különös tehetségû elõadói voltak Vasile Gurzau,
Mesemondók,
Mihai Purdi, Teodor Simonca parasztemberek. Lakóhelyük (Méhkerék,
hagyományõrzõk Pusztaottlaka, Kétegyháza) tájnyelvén meséltek, így is jelentek meg nyomtatásban az utókor számára.
Mindhárom mesemondótól egy-egy rövidebb hazai népmesét átdolgozott
formában ismertetünk.
Táncosok, zenészek, énekesek.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum címét.
Soroljon fel néhány böjti, hagyományos szilveszteri és újévi ételt.
Tudja megmondani, mely ünnepek dátuma állandó.
Rögzítse írásban a család tagjainak (nagyszülõk, szülõk, testvérek) születési dátumát, névnapját, szüleinek
házasságkötési idõpontját.
Tanuljon meg két táncházi és két lakodalmi csujogatást.
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Beszéljen a falusi táncházról és annak tilalmáról.
Mondjon el, röviden, egy anekdotát és egy mesét.
Vonja le a tanulságot a Ciobanul mincinos (A hazug juhász) mesébõl.
Tanulja meg, dallamával együtt, a perinta körtáncot, és mutassa be társaival.

5–8. évfolyam
Célok és feladatok
A népismeret tanítása önálló tantárgyként a NAT bevezetésével vált lehetségessé.
A népismeret az anyanyelvi oktatás fontos része, amely alapvetõ ismereteket nyújt a románság kultúrájáról,
történelmérõl, hagyományairól és jelenérõl.
A népismeret tanításának célja, hogy minden tanuló ismerje meg lakóhelyének, régiójának legjellegzetesebb
hagyományait.
Alapozza meg, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a tevékeny hazaszeretet, a hagyományok megismerésének és megõrzésének értékét, népi kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését.
Fedezze fel a tanuló, hogy a népi hagyományok összekötnek a múlttal, és segítenek a jelenben való eligazodásban.
Ösztönözzön a szûkebb és tágabb szülõföld szellemi és tárgyi hagyományainak, történelmi, vallási emlékeinek felfedezésére, a még felidézhetõ vagy a még élõ néphagyomány gyûjtésére, hogy erõsödjék a tanulókban a múlt tisztelete, a haza szeretete és a hozzá való kötõdés.
A népi kultúra értékeinek megismerése által alapozza meg a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai
nevelését.
A szûkebb szülõföld hagyományainak alaposabb ismeretén keresztül cél a hazaszeretet megerõsítése, az
egészséges identitástudat kialakítása, amely arra tanítja tanulóinkat, hogy megbecsüljék nemzeti értékeinket,
szeressék és tiszteljék õsei értékét.
A néprajz forrásainak (archív fotók, filmek, régi dokumentumok, iratok, tárgyak, eszközök) bemutatása
mellett a tanulóknak általános ismereteket kell nyújtani a román nyelv eredetérõl, Románia természeti
szépségeirõl, jelentõsebb történelmi korszakairól, a tudományos és kulturális élet kiemelkedõ alakjairól.

Fejlesztési követelmények
A tanítás során legyen minél több alkalom a néphagyományok és alkotások élményszerû megismerésére,
múzeum, tájház látogatása, filmek megtekintése.
A tanuló cselekvõ és alkotó módon vegyen részt a néphagyományok megismerésében (a településre jellemzõ népszokások, népdalok, népmesék, népköltészeti alkotások, népi táncok stb.).
Váljon érthetõvé a tanuló számára, hogy a paraszti élet rendjét a hétköznapok és ünnepek váltakozása,
ritmusa is meghatározza, amelyek egyrészt a jeles napokhoz, ünnepekhez, munkaalkalmakhoz kapcsolódtak, másrészt a bölcsõtõl a koporsóig megszabták, meghatározták az élet kereteit.
A népismeret tanítása tudatosítsa a tanulóban, hogy elõször minden népnek saját hagyományát, nemzeti
értékeit kell megismernie, hogy azután másokét is megértse és tiszteletben tartsa.
Ismerje meg a tanuló az anyanemzet kulturális életének kiemelkedõ eseményeit, személyiségeit, alkotásaikat.
Legyen képes különbözõ forrásokból tájékozódni.
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5. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépõ tevékenységformák
A tanulónak legyenek ismeretei a román családok összetételérõl, használva az irodalmi és tájnyelvi kifejezéseket (dédszülõk, nagyszülõk, nagynéni, nagybácsi, unoka, unokatestvér, võ, meny, sógor, sógornõ, mostoha apa, mostoha anya, fogadott gyerek).
Ismerje a lakóház építésének technikáját, építési anyagokat: vert fal, vályog, nádtetõ, zsúptetõ.
Paraszti lakóház felépítése: két szoba, egy konyha, egy kamra.
Ház körüli épületek: nyári konyha, fészer a szerszámokkal, istálló, disznóól, galambdúc, pince stb.
Fényképek gyûjtése a berendezési tárgyak elrendezésérõl és a bútortípusokról: két ágy, pad, asztal, székek, szekrény, tálas stb.
Textíliák, dísztárgyak gyûjtése, bemutatása: hímzés és szõttes, a tisztaszoba textíliái, díszpárnák,
lepedõvégek, asztalterítõk, ikonok, dísztányérok, fényképek stb.
Ünnepi asztal megterítése (karácsonykor, lakodalom és böjt idején).
Fényképekrõl, filmekrõl ismerje fel a népi viselet jellegzetes darabjait.
Nõk öltözete: kendõ (delin kendõ), blúz, alsó szoknya, szoknya, kötény, cipõ, csizma, papucs stb.
Férfiak öltözete: ing, vászongatya, kötény, kalap, szalmakalap, kucsma, pantalló, bocskor (bõrbõl, posztóból) stb.
A tanuló tudja felsorolni a családtagok munkáit: állattartás, eszközök, lakóház stb. karbantartása,
földmûvelés, háztartás irányítása, tejfeldolgozás, szövés, fonás, kézimunkázás, idénymunkák a kertben,
kisebb testvérek felügyelete, udvarseprés, liba- és tehénpásztorkodás stb.
A betegségek és népi gyógymódok megismerése: sárgaság, köhögés, tüdõbaj, sebek, szemmel verés,
szenteltvíz, kamilla, csalán, káposztalevél, tömjén, hagyma, dohánylevél, paradicsom.
A ráolvasás.
Jellegzetes népi élelmiszerek és ételek megismerése, elkészítési módjuk leírása: disznó, juhhús, szárnyasok,
tojás, tej, tejtermékek, kenyér (sütése kemencében), zöldségek, gyümölcsök (aszalás, savanyítás), puliszka, málé.
Elkészítésük cserépedényben, vaslábasban.
A lakások díszítésénél alkalmazott tárgyak felismerése és esetleges bemutatása: szõnyegek, takarók, ágytakarók (lepedõvégek), díszpárnák, törülközõk, asztalterítõk.
Témakörök
A család

A lakóház
Népi építészet
Berendezési
tárgyak

Étkezés

Tartalmak
A család összetétele.
A nagycsalád.
Közeli és távoli rokonok.
Lakóház építése, külsõ jellegzetességei, építési alapanyagok.
Jellegzetes paraszti lakóház felépítése.
Épületek a ház körül.
A berendezési tárgyak elrendezése, bútortípusok elnevezése.
Konyhai eszközök.
Egyéb eszközök a kamrában.
Dísztárgyak.
Alapvetõ élelmiszerek.
Az étkezés rendje.
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Témakörök
Népviselet

Gazdálkodás

Népi gyógyászat

Élelmezés,
élelmiszerek
Népmûvészet
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Tartalmak
A jellegzetes öltözködés.
Ünnepi öltözet.
A nõk öltözete.
A férfiak öltözete.
Nemek és korosztályok szerinti munkák a házban és a ház körül.
Férfiak.
Nõk.
Gyerekek.
Mosakodás a gémeskútnál.
Fürdés hetente a teknõben, dézsában.
Betegségek.
Gyógymódok.
Népi gyógymódok.
A maguk termesztette élelmiszerek fogyasztása.
Cserépedény, vaslábas.
Jellegzetes népi ételek.
Szõttesek és hímzések a lakás díszítésére.
Hétköznapok lakástextíliái, a tisztaszoba lakástextíliái.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló vegyen részt a néphagyományok megóvásában és megõrzésében.
Ismerje meg a család felépítését (rokoni szálak), használja a helyi tájnyelvet és az irodalmi kifejezéseket,
készítsen egyszerû családfát.
Mutassa be szülõhelye jellegzetes építkezését, képekrõl ismerje fel a parasztház jellegzetességeit (falai,
teteje stb.), melléképületeit, funkcióit.
Sorolja fel a paraszti háztartás és gazdálkodás eszközeit, és tudjon azokról röviden beszélni.
Nevezzen meg román népi bútorokat.
Nevezze meg a népi ruházat legfontosabb kellékeit.
Az õsi mesterségek közül kettõt mutasson be.
Tanulja meg a legismertebb gyógynövények nevét (kamilla, csalán).
Látogasson múzeumokat, ismerjen fel régi fotókat, nézzen filmeket és alkalmazza ezeket forrásként.

6. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépõ tevékenységformák
A paraszti életmód megismerése. A földmûvelõk egy része mások földjét mûvelte a termés feléért.
A földnélküli parasztok elszegõdtek napszámosnak, béresnek, állatõrzõnek, aratómunkásnak stb.
A szókincs fejlesztése a különbözõ mesterségek és foglalkozások megismertetésével: kovács, ács, asztalos,
borbély, szabó, cipész, kerékgyártó, pap, jegyzõ, tanító, bíró stb.
Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások gyûjtése, pl. az újszülött látogatása, a keresztelõ (a csuklóra piros fonalat kötöttek, a bölcsõbe különféle mágikus erõvel bíró tárgyakat helyeztek el stb.).
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Érdeklõdjenek hogyan kötöttek házasságot a szülõk, nagyszülõk, dédszülõk.
Lakodalmi szokások gyûjtése, csujogatók megtanulása, elõadása.
Film megtekintése egy helyi lakodalomról.
Beszélgetések az érdekházasságról, lányszöktetésrõl, hozományról.
Elhalálozásról híradás: a harangjelzés különbözõ módjai.
A gyász megjelenítése, szokások megismerése: a tükör letakarása, ravatalozás a tisztaszobában. Fejkendõ,
zsebkendõ rögzítése a templomi lobogókra.
A nõtlen, hajadon fiatalok eltemetése mint menyasszony, võlegény.
Siratóénekek, halotti búcsúztatás.
A táncház szerepe: szervezõk, táncrend, a párok sorrendje, a zene, a csujogatások. Néhány csujogató
memorizálása.
Közösségi és gyermekjátékok gyûjtése, szabályainak ismertetése, bemutatása, eljátszása.
A játékok elkészítésének ismertetése és gyakorlati bemutatása, pl. csúzli, csutkababa, tojáshéjból madárka, síp libatollból, puska bodzából, rongylabda stb.
Érdeklõdjenek a fiatalok fonóhoz kapcsolódó szórakozásairól, pl. az orsó lopása, kiváltása.
Rövid beszámolók romániai utazásokról, kirándulásokról és élményekrõl.
Témakörök
Foglalkozások,
mesters égek
Családi
események

Szabadidõ
eltöltése

Ismeretek
Romániáról

Tartalmak
Földmûvelõk.
Mesterek.
Értelmiségiek.
Születés.
A gyermek megszületéséhez és a keresztelõhöz kapcsolódó hiedelmek és
szokások.
Házasság.
A házasságkötés szokásai.
Egy helyi lakodalom lefolyása.
Lakodalmi szokások.
Halálozás – temetés.
Temetési szokások és hiedelmek.
A gyász megjelenítése.
Halotti búcsúztatás.
Hagyományos népszokások megismerése.
A tánc, a táncház szerepe.
A népszokások hagyományhû felelevenítése.
Táncrendek.
Szórakozási lehetõségek.
A fonó.
Ide kapcsolódó más népszokások.
Gyermekjátékok.
Játékszerek elkészítésének ismertetése.
Mulatságok, szórakozások.
Az ország természeti szépségei. Olvasmányok kiemelkedõ román történelmi
személyiségekrõl.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje a naptári év legfontosabb népszokásait, a szabadidõ eltöltésének néhány momentumát.
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Lakóhelyérõl ismerjen egy hagyományos mesterséget folytató kézmûvest vagy tájházat.
Ismerje a románok által is lakott települések lakosainak összetételét.
Legyen ismerete a paraszti életrõl, a paraszti élet nehézségeirõl, eltérõ vagyoni helyzetérõl.
Tudja felsorolni a jeles családi eseményeket a bölcsõtõl a temetésig, valamint az ezekhez kapcsolódó népszokásokat, népköltészeti alkotásokat.
Ismerje a román népköltészet szépségeit, tanuljon meg négy népdalt, ismerjen fel két népi táncot, jellegzetes népi hangszereket, négy közösségi játékot (pl. a fonóban).
Nevezzen meg néhány természeti szépségeirõl ismert romániai tájat, mondákban szereplõ történelmi személyiségeket.

7. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépõ tevékenységformák
Ismeretek Magyarország lakosainak összetételérõl: állampolgárok, többség – kisebbség, nemzet – nemzetiség, etnikum.
A nemzetiségek betelepítése a szomszédos országokból.
(Honnan jöttek õseink?)
A települések helyzete a török hódoltság idején.
Az elnéptelenedés okai: különféle betegségek, harcok, háborúk.
A betelepítések okai, menete, gazdasági és politikai jelentõsége.
Ismeretek a románlakta településekrõl és azok megkeresése a térképen.
A román nyelv helye a latin nyelvcsaládban.
Egyházi iskolák létrejöttének jelentõsége az anyanyelv szempontjából.
A bihari és körösi román nyelvjárás megismerése és ezek összevetése az adott település tájnyelvével.
Népszokások.
Böjtök: minden hét szerdája és péntekje.
Június 24: koszorúfonás Szent Iván napján.
Kedd, mint szerencsétlen nap: nem fontak és nem szõttek.
Húsvét és pünkösd között, csütörtöki napokon tiltva volt a mosás, varrás, meszelés, a vihar megelõzése
végett.
A tavaszi zöldségvetéshez kapcsolódó szokások, pl. a mákot akkor kellett elvetni, amikor a hívek kijöttek
a templomból, mert így sûrûn kelt ki, vagy: a petrezselymet egy órakor volt jó vetni, hogy csak egy gyökere
legyen stb.
Disznóvágáskor kóstoló küldése a rokonoknak, szomszédoknak.
A román nép eredetérõl. Románia elhelyezkedése Európában. Nevezetes vidékek. Jeles történelmi személyiségek.
Témakörök
Az ország,
ahol élünk

Magyarországi
románok

Tartalmak
Magyarország földrajzi elhelyezkedése, szomszédos országok.
Nemzet – nemzetiség – etnikum.
Az anyanyelv.
A nemzetiségek betelepítése.
Románok a Kárpát-medencében.
A származásra utaló egyes családnevek.
Az elnéptelenedés okai.
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Témakörök

Nyelv, tájnyelv,
nyelvjárás
Népszokások

Ismeretek
Romániáról
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Tartalmak
A betelepítések okai.
Az egyházi közösségek létrejötte.
Egy adott település történetének rövid áttekintése.
A román irodalmi nyelv jelentõsége.
A latin nyelvcsalád tagjai.
Az elsõ román nyelvû egyházi iskolák alapítása.
A nagyböjt fogalma.
Szent Iván-napja (Sînziene).
Disznóvágáshoz kapcsolódó szokások.
Szokások a tavaszi vetés idején.
„Paparuga”-járás.
Topográfiai ismeretek.
Nagyobb történelmi korszakok.
Jelentõsebb események.
Vezetõ történelmi személyiségek.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló legyen tisztában az etnikai csoport és nemzetiség fogalmával.
Ismerje a nemzetiségek betelepítésének rövid történetét, a települések nevét és földrajzi elhelyezkedésüket.
Ismerje meg lakóhelye történetének nevezetesebb eseményeit (lehetõség szerint gyûjtõmunkával is kiegészítve).
Értse meg a nemzeti és etnikai kisebbség, a többség, a nemzet, az anyanyelv és a dialektus fogalmát.
Tudjon beszélni a kisebbségek együttélésérõl.
Indokolja meg a régiójához, nyelvéhez kötõdõ identitását.
Ismerjen az évszakokhoz kapcsolódó népszokásokat, hiedelmeket, pl. „paparuga”-járás.
Számoljon be egy élményérõl, pl. disznóvágás.
A térkép alapján vázolja Románia földrajzi jellemzõit. Nevezzen meg néhány fontos történelmi korszakot és
azok kiemelkedõ személyiségeit.

8. évfolyam
Évi óraszám: 37
Belépõ tevékenységformák
Az egyház jelentõsége identitásunk és nyelvünk megõrzésében.
A katolikus és az ortodox egyház szétválása (Bihar megyében görögkatolikusok).
A helyi templom: elõször fából építették, késõbb kõbõl.
Egyházi vezetõk: a lakóhelyen mûködõ egyházak papjainak, valamint a baptista prédikátorok nevének
megismerése.
Ismeretek az ortodox egyház hierarchikus felépítésérõl, az Aradi és Nagyváradi Püspökség vezetõ szerepérõl.
A lakóhely baptista gyülekezetének szokásai, pl. keresztelés felnõtt korban.
Állandó és változó dátumhoz kötõdõ ünnepek.
A különbözõ ünnepekhez kötõdõ népszokások, pl. locsolkodás Szent György-napján, turka-járás stb.
Tájékozódás Domokos Sámuel és Hocopán Sándor népmesegyûjtõi munkásságáról.
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Hagyományõrzõink (táncosok, zenészek, énekesek) felismerése fényképekrõl.
A romániai kulturális és tudományos élet jelentõsebb momentumainak vázlatos ismertetése.
Témakörök

Tartalmak

Vallás, egyház

Az ortodox egyház.
A helyi templom.
Baptista egyház.
A vallás mint a hazai román identitás megõrzésének egyik formája.
Keresztény
Állandó dátumhoz kötõdõ ünnepek.
ünnepek
Változó dátumhoz kötõdõ ünnepek.
és az ünnepekkel Karácsony.
kapcsolatos
Újév.
szokások
Húsvét.
Pünkösd.
Hagyományõrzõk Ismert mesemondóink.
Hagyományõrzõ néptáncosok.
Kitüntetett zenészek, énekesek.
Jeles személyisé- A kulturális élet néhány jeles személyisége és fontosabb életrajzi adataik.
gek
A hazai románság Az irányító kulturális, egyházi és politikai intézmények és szervezetek.
intézményrendszere
Ismeretek
A tudományok és mûvészetek fejlõdése és neves képviselõi.
Romániáról

A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje az egyház szerepét a nyelv és nemzeti identitás megõrzésében.
Legyenek ismeretei az egyház tudatformáló szerepérõl.
Ismerje a naptári év legfontosabb népszokásait (részvétel egy dramatikus játékban).
Legyen képes egy jeles naphoz kötõdõ népszokás leírására, önálló elõadására.
Tudjon beszámolni a lakóhelyéhez köthetõ neves személyiségek tevékenységérõl.
Ismerje a hazai románok irányító kulturális, egyházi és politikai szervezeteit és azok irányítóit.
Ismerje a helyi és az országos román önkormányzat vezetõ szerepét.
Legyenek ismeretei a megválasztás módjáról.
Ismerje a hazai román kulturális élet jeles személyiségeit.
Vázolja a magyarországi románok kulturális szövetségének szerepét a kulturális élet összefogásában, irányításában; a kutatóintézet szerepét a múlt és jelen megismerésében; az újság, a rádió, a tv fontos szerepét
az információ terjesztésében.
Legyen tájékozott a hazai román könyvkiadással kapcsolatban (néprajzi kézikönyvek, ismeretterjesztõ
könyvek, filmek, fotók), ezeket tudja forrásként használni.
Számoljon be egy múzeumlátogatásról.
Ismereteit tudja más tantárgyakhoz kapcsolni, pl. irodalom, történelem, ének-zene stb.
Tudjon felsorolni néhány jeles román tudóst, mûvészt, és nevezze meg azok alkotásai közül a legismertebbeket.
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9–12. évfolyam
Célok és feladatok
A román népismeret új tantárgy, amely egyrészt Románia földrajzához, történelméhez, néprajzához és
filológiájához kötõdõ ismeretanyagra épül, másrészt a hazai román kisebbség történelmi múltját, nyelvét, hitéletét, szokás- és hagyományvilágát mutatja be.
Cél- és feladatrendszerét abból a hitvallásból meríti, hogy csak az értékmentés, -teremtés és közvetítés
vállalásával formálható az egyén és közösség identitástudata.
A tantárgy tanításának célja a paraszti életmód, lélekrajz és sorsfilozófia megismertetése, az elõdök tárgyi
és szellemi értékeinek bemutatása. Miután „a népi kultúra értékrendszerében nem létezhetnek tartalom és
küldetés nélküli cselekmények, rítusok, gesztusok” stb. a népi játékokban, mágikus eljárásokban, folklóralkotásokban rejlõ többletjelentések megfejtésével az újabb nemzedékek számára is gazdag népkultúrakincset tár fel, amely megbecsülésre, tiszteletre és szeretetre készteti a lelket és az értelmet. Nem egy idealizált múlt tanítására vállalkozik, hanem egy minél valósághûbb, lényegi elemeket tartalmazó helyzet- és lélekrajz megformálását tûzi ki célul. A múltból a jelenbe vezetõ utak feltárása segít a jelenkor minél mélyebb
megértésében és egy reálisabb jövõkép megformálásában.
Központi rendezõ elve, hogy a helyi színt és értéket közvetítõ tudásanyagot a tanulók az egyetemes, valamint az együtt élõ két nép kulturális kontextusába ágyazva sajátítsák el, figyelemmel kísérve a hazánkban
élõ más ajkú nemzetiségek szokás- és hagyományrendszerét is.
A román népismeret tantárgy olyan individuumok nevelésére és oktatására vállalkozik, akik románságuk
megõrzésével és a magyarság szeretetével, a „gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan” szellemében
képesek felvállalni a harmadik évezred új kihívásait.

Fejlesztési követelmények
A tanulók:
– sajátítsanak el minél sokszínûbb ismereteket Románia földrajzáról, festõi tájairól, specifikus jelképeirõl;
– ismerjék meg a román nép és nyelv kialakulásához kötõdõ elméleteket, a különbözõ történelmi
korszakokat és a neves történelmi alakokat;
– értsék a történelem menetét, az egyetemes és a két nép (román–magyar) együttélésébõl adódó okokozati összefüggéseket;
– tiszteljék az együtt élõ kisebbségek kulturális értékeit;
– ismerjék a történelmi és a mai Magyarország területén élõ románság történetét, hitéletét, és sajátítsanak el helytörténeti ismereteket is;
– tudjanak meg minél többet az etnológiához kapcsolódó tudásanyagból is;
– legyenek képesek a társmûvészetek közötti kölcsönhatások felismerésére, figyeljenek az irodalom, a
zene és a képzõmûvészet összefüggéseire;
– mélyítsék tudásukat a történelmi és a mai Magyarország románságának kultúrtörténetébõl is;
– ismerjék a kulturális intézményeket (iskola, színház, sajtó, kulturális körök) a különbözõ tudományokat, a technika világát stb. és mindazokat a tudós egyéniségeket, akik zsenialitásukkal maradandót adtak a kisebbségnek, a nemzetnek, a világnak (néhányan közülük egyetemes hírnevet szereztek);
– kövessék figyelemmel a mai Románia aktuális eseményeit és a határokon túli román kisebbségek
kulturális életét;
– rendelkezzenek a mai hazai románság társadalmi-kulturális életéhez (intézmények, oktatás, sajtó,
kiadványok, egyesületek) kötõdõ tudásanyaggal;
– ismerjék és becsüljék a magyar kultúrát megõrizve és közvetítve a jövõ számára az elõ-deinktõl
örökölt értékeket: nyelvünket, vallásunkat, sajátos kultúrkincsünket.
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9. évfolyam
Évi óraszám: 59
Románia földrajza
Belépõ tevékenységformák
A tanulók:
– szerezzenek minél mélyebb ismereteket Románia gazdasági és természetföldrajzáról, de nemcsak a
tudományos szakirodalom alapján, hanem a mûvészetekben való fiktív utazások, és az egzotikus
régiókban megvalósult barangolások során is;
– önállóan is gyûjtsenek ismeretanyagot filmekbõl, tudományos mûvekbõl, utazási naplókból stb.,
mert mindezek tudást gyarapító, személyiségformáló, szépérzéket fejlesztõ tevékenységi formákat
jelentenek;
– készítsenek szóbeli beszámolót és írásos tájékoztatót Románia társadalmi-gazdasági helyzetérõl,
idegenforgalmáról stb.;
– írjanak fogalmazást a kisebbség és az adott élettér, miliõ viszonyulásáról;
– szerezzenek jártasságot a térképhasználatban;
– „utazzanak” térképen a legnevezetesebb helyekre, és társítsanak hozzájuk történelmi,
mûvelõdéstörténeti, mûvészeti ismereteket, melyek régmúlt idõk echóját hallatják;
– a földrajzi tudás- és szóanyag közvetítésén túl, fordítsanak kellõ hangsúlyt a nyelvmûvelésre, a szókincsgyarapításra (a terminus technikusok helyes használatára).
A román nyelv és kommunikáció óráin a földrajzhoz kötõdõ irodalmat sokrétû szövegtani, mondat- és
szótani, valamint jelentéstani gyakorlatokra is felhasználjuk.
Témakörök
Románia
földrajzi
elhelyezkedése
Földrajzi
térségek
Földrajzi
legendák
Települések

Turizmus

Tartalmak
Közigazgatási felosztása (a megyék).
Románia természeti adottságai és gazdasága.
A társadalom szerkezete, az aktív lakosság szerepe stb.
Hegységek: Kárpátok, Keleti-Kárpátok, Déli-Kárpátok, Kárpátalja, Bánáti
dombvidék, Nyugati Hegységrendszer.
Vizek: A Fekete-tenger (tengerpart), Duna-Delta, Vaskapu, Maros, Olt stb.
A „Caraimanul”, „Babele”, „Retezatul” stb. a legendák tükrében.
A Maros és az Olt folyók legendája. (A szövegek intertextuális, jelentéstani
elemzése a nyelvi társalgási órákon történik).
Falusi települések.
Élet a hegyvidék és alföld között. Tipikus román falvak (a máramarosi, a
bukovinai falu, települések a Mócok országából).
Jellemzõ képek.
Városi települések.
A tengerpart.
Síkvidéki, hegyaljai, hegyi, balneoklimatikus üdülõhelyek.
Síelõhelyek (Poiana Brasov, Predeal, Paltinis, Vatra Dornei).
Hegyvidékek.
Falusi turizmus.
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Tartalmak
Általános helyzetkép.
Etnikai szerkezet.
Társadalmi élet.
Társadalmi szerkezet.
Kormányzati rendszer.
A jogrendszer.
A pénzügyi rendszer.
A politikai többpártrendszer.
Az oktatás rendszere.
A kulturális élet.
A mindennapi élet.

A továbbhaladás feltételei
Románia földrajza
A tanulók:
– legyenek képesek a térkép készségszintû használatára;
– ismerjék Románia közigazgatási felosztását és fõbb természeti adottságait;
– tudjanak földrajzi jelképeket olvasni az atlasz megfelelõ lapjairól;
– tanuljanak meg legalább 5-6 földrajzi legendát;
– legyenek képesek a nevezetesebb városok földrajzi és történelmi bemutatására;
– mutassák be a híresebb üdülõhelyeket;
– formáljanak egy általános helyzetképet a mai Romániáról;
– legyenek alapismereteik a határ menti régiókban élõ románokról.

A románok története (a XX. század elejéig)
Belépõ tevékenységformák
A tanulók:
– szerezzenek jártasságot a történelmi atlasz gyors és rendeltetésszerû használatában;
– tanórákon túli tevékenységi formákkal is mélyítsék tudásukat, pl. különbözõ történelmi tárgyú szakirodalom, történelmi magazinok, tanulmányok olvasásával, filmek megtekintésével stb. (beleértve a hazai
román kiadványok tanulmányozását is);
– tájékozódjanak az Internet keresõprogramjában;
– értsék az alaptudományok közötti összefüggéseket, mint pl. a földrajz, a történelem, a filológia (majd
késõbb) az etnológia összefonódását;
– megismerési horizontjuk táguljon a mûvészetek, valamint az egyetemes filozófiai és irodalmi mozgalmak,
irányzatok felé is; pl. az Erdélyi Iskola bemutatásakor az európai felvilágosodás filozófiai-kulturális kontextusában is tudjanak gondolkodni;
– idézzék fel (szóban vagy írásban), azokat a nagy történelmi eseményeket, amelyek egy-aránt hatottak a román és a magyar nép történelmére;
– készítsenek szóbeli vagy írásos beszámolókat a két nép együttélésérõl;
– hasonlítsanak össze azonos eseményrõl készült történelmi forrásrészleteket;
– ismerjék a különbözõ elméleteket, a román és a magyar történészek álláspontját;
– önállóan is készítsenek tematikus bibliográfiát;
– tartsanak (4-5 perces) kiselõadásokat, vitaindítókat (jegyzet, feleletterv alapján);
– vitassák meg a kiemelkedõ történelmi személyiségek döntéseit;
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ismerjenek a nagy fejedelmekhez fûzõdõ legendákat;
idézzenek fel olyan irodalmi és képzõmûvészeti alkotásokat, amelyek a nagy uralkodókat idézik fel;
keressenek történelmi helyeket mai helyzetet tükrözõ térképeken.
Témakörök
A kezdetek
A középkori
államiság
A török veszély

A nemzeti
újjászületés
kora

A modern
állam kiépítése

Tartalmak
Õskor és ókor Románia tájain. A románok eredete.
A havasalföldi és moldvai állam megalapítása.
A középkori gazdaság és társadalom.
A török fenyegetés árnyékában.
Együtt élõ népek az erdélyi fejedelemségben a XVI–XVII. században.
A török uralom a fejedelemségekben.
A török elleni harcok.
Román– magyar kapcsolatok.
A mûvelõdés keretei.
A fanarióta korszak.
Az erdélyi románok a XVIII. században.
A Tudor Vladimirescu felkelés.
A „Szervezeti Szabályzat” kora.
Az erdélyi románok a reformkorban és az 1848-as forradalomban.
Az 1848-as forradalom a román fejedelemségekben.
A fejedelemségek egyesülése és Cuza reformjai.
A függetlenségi háború és a királyság kikiáltása.
Társadalmi, gazdasági változások a századfordulón.
A románok a dualizmus kori magyar államban, nemzetiségi politika.
Az erdélyi kérdés Romániában.
Az elsõ világháborúban.

A továbbhaladás feltételei
A románok története (a XX. század elejéig)
A tanulók:
– legyenek képesek az önálló anyaggyûjtésre, jegyzetkészítésre, logikusan felépített írásos és szóbeli
feleletre;
– az atlasz segítségével idézzenek fel történelmi eseményeket;
– értsék az ok-okozati összefüggéseket;
– egy-egy évszámból kiindulva elevenítsék fel a történelmi eseményeket;
– legyenek jártasak a tanult fogalmak világában;
– legyenek képesek egy kisebb lélegzetû történelmi tanulmány megértésére és lényegének kiemelésére;
– jellemezzék a nagyobb történelmi személyiségeket.
– tudjanak összefüggõen beszélni a Duna menti népek sorsközösségérõl;
– tájékozódjanak a legmodernebb bibliográfiákban.
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10. évfolyam
Évi óraszám: 59
A románok története (a XX. század)
Belépõ tevékenységformák
A tanulók:
– egyéni anyaggyûjtéssel is szerezzenek minél több ismeretet a mai Románia társadalmi, politikai,
gazdasági helyzetérõl és etnikai összetételérõl;
– az Internet, a tömegkommunikáció segítségével tájékozódjanak a legújabb szakirodalomban;
– folytassanak elemzõ beszélgetést nemzetközi szerzõdések, békekötések alapokmányairól;
– esszé formájában is fejtsék ki gondolataikat a kijelölt történelmi kérdésrõl.
Témakörök
Románia az elsõ
világháború után

A második
világháború
és hatásai
A kommunista
diktatúra Romániában
A romániai rendszerváltozás

Tartalmak
Románia a Párizs környéki békék után.
A társadalom problémái, a pártok és a politika, a nemzetiségi kérdés.
Mûvelõdés, életmód a két világháború között.
A király és a Vasgárda párharca.
A királyi diktatúra.
A második bécsi döntés, Észak- és Dél-Erdély.
A királyi diktatúra bukása.
Románia a második világháborúban.
Társadalmi, gazdasági változások a második világháború után.
A kommunista diktatúra kiépítése.
A nemzetiségi kérdés.
A temesvári és a bukaresti forradalom.
A többpártrendszer kialakulása.
A mai Románia társadalmi, gazdasági kérdései.

A magyarországi románok története
Belépõ tevékenységformák
A tanulók:
– könyvtárban, levéltárban, egyházi és múzeumi forrásokból gyûjtsenek ismeretanyagot a történelmi és a
mai Magyarország románságának (mûvelõdés)történetérõl;
– rajzolják meg a családfájukat;
– gyûjtsenek archív fotókat szülõfalujuk hajdani képérõl és egyéb tárgyakat a dédszülõk családi hagyatékából;
– állítsanak össze kiselõadásokat saját falujuk (városuk) helytörténetébõl;
– írjanak kisebb tanulmányokat azokról a neves egyéniségekrõl, akik sokat tettek e régió románságának szellemi felemelkedéséért;
– ismerjék azokat a történelmi dátumokat, amelyek a kerettantervben szerepelnek;
– szerezzenek ismereteket a honi etnikai, kisebbségi közösségek történelmi örökségébõl, e nemzetiségek irodalmából, zene- és tánckultúrájából;
– írjanak vitaindítót a kisebbségi jogi-állampolgári ismeretek témakörébõl.
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Helytörténet
Témakörök
A XVIII. század
elõtti múlt
nyomában
A települések
helyzete a török
hódoltság idején
A szervezett
újratelepítés
A múlt
nyomdokain

Helytörténet

Tartalmak
Történelmi adatok a román-magyar határmentén élõ románságról.
A románság jelenléte a Körösök vidékén, a XIII. században.
Vallomások a török utazó Evlia Celebi feljegyzéseibõl (a gyulai várban). E
régió elnéptelenedésének okai.
Az újratelepítés okai és körülményei.
A megyék újjászervezõdése:
Bihar (1688), Békés (1715) és Csanád (1730).
A Gyula és Magyarcsanád közti települések románsága a Fehér-Körös
felé nyúló hegyvidékrõl származhat, míg a Méhkerék és Pocsaj között letelepült lakosság a Bihari-hegységhez közelebb elterülõ Fekete-Körös vidékérõl jöhetett (térkép).
Az elõdök magukkal hozták a túlélés alaptényezõit: a nyelvet, az ortodox
vallást, a szokásokat, a mûvészeteket stb.
Mozaikok a románok által is lakott települések helytörténetébõl:
Elek, Battonya, Békéscsaba, Kétegyháza, Méhkerék, Pusztaottlaka, Gyula,
Körösszakál, Körösszegapáti, Bedõ, Pocsaj, Magyarcsanád.

Mozaikok a történelmi és a mai Magyarország románságának történetébõl
Témakörök

Tartalmak

Nemzeti-kulturális
törekvések
(1918-ig)

Az Erdélyi Iskola szerepe.
Az aradi Preparandia.
Mozaikok az Osztrák–Magyar Monarchia macedo–román közösségeinek
életébõl.
A budapesti Petru Maior egyesület történetébõl.
Moise Nicoara, Gheorghe Pomut, Iosif Vulcan, Iosif Ioan Ardelean, David
Voniga, Stefan Rusu és mások a magyarországi románság szolgálatában.

Neves
személyiségek
Kulturális
intézmények,
iskola, oktatás,
alapítványok
A román nyelvû
sajtó
és kiadványok

Kulturális élet
a XX. század második felében

Egyházi iskolák.
Román állami iskolák.
A felsõoktatás helyzete.
Alapítványok: Gozsdu, Ghiba-Birta Elena, Pap Teodor, Tegle Petru.
Az alapítványok szerepe a magyarországi románok kulturális életében.
A román sajtó története 1918-ig.
Iosif Vulcan és a Familia (Család) címû lap, 1864.
David Voniga és a Lumina (Fény) 1894.
A sajtó története a mai Magyarországon.
Évkönyvek és egyéb román kiadványok
A hazai románság kulturális élete.
Román intézmények.
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Tartalmak
Szintézis a jelentõsebb publikációkról.

Kisebbségi jogi és állampolgári ismeretek
Témakörök
A nemzetiségek
jogairól

Magyarország
kisebbségpolitikája ma

Tartalmak
Alapfogalmak: nép, nemzet, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum.
Azonosságtudat, identitás, kettõs kötõdések, román–magyar együttélés.
Az asszimiláció (okai, jellemzõi, fokozatai, iránya), összefüggései a városiasodással, a közigazgatással stb.
A kisebbségekre vonatkozó törvények.
Más kisebbségek Magyarországon.

A román nyelv
(Lásd a Nyelv és kommunikáció kerettantervét is.)

Belépõ tevékenységformák
A tanulók:
– rajzolják le a neolatin nyelvek ágrajzát;
– tanuljanak meg 20-30 alapszót, amelyek a nyelvrokonságot bizonyítják;
– térképhasználattal kövessék nyomon a román nyelvterületeket;
– mutassanak be élõszavas és írásos szöveget a körösvidéki román nyelvjárás mindkét tájnyelvi
változatáról;
– tartsanak vitaindítót a nyelv és identitás témakörébõl.
Témakörök

Tartalmak

A román nyelv
A román nyelv fõbb sajátosságai.
egy neolatin nyelv A neolatin nyelvek.
Román nyelvterületek bemutatása (térképhasználattal).
Hol és melyik
A román nyelv tájnyelvi változatai.
variánsát
beszélik?
Nyelvjárások,
A körösvidéki nyelvjárás és a két tájnyelvi változat jellemzõi.
tájnyelvi
változatok
Mi az irodalmi
A román nyelv irodalmi változata.
nyelv?
Stílusfajták.
A hazai románok A román nyelv helye és szerepe a honi románság életében ma.
nyelve
A hazai románság csoportokra bontása anyanyelvismeret alapján.
Nyelv – identitás A nyelv mint az értékmentés és -közvetítés kulcstényezõje.
Ifjú nemzedék – iskola – nyelv (tájszólás – irodalmi nyelv).
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A továbbhaladás feltételei
A románok története a XX. században
A tanulók:
– legyenek képesek egy reális helyzetrajz lényegre törõ felvázolására a mai Románia társadalmi, politikai, gazdasági életérõl és annak etnikai összetételérõl;
– tudjanak bibliográfiákat készíteni az iskolai és közkönyvtárak, valamint az Internet keresõprogramjának használatával;
– tájékozódjanak a legújabb szakirodalomban;
– ismerjék a román és a magyar történészek állásfoglalásait a XX. századi Romániáról;
– legyenek képesek pályamunka megírására (tanári irányítással);
– legyenek jártasak a tanult fogalmakban, és értsék az ok-okozati összefüggéseket;
– kísérjék figyelemmel a napi eseményeket.

A magyarországi románok története
A tanulók:
– ismerjék a magyarországi románok történelmi múltját, a(z) (újra)telepítések okait és körülményeit;
– rendelkezzenek alapvetõ helytörténeti ismeretekkel;
– kísérjék figyelemmel a nemzeti-kulturális törekvéseket és a románság szellemi elitjének cselekvési
programját;
– legyenek széleskörû ismereteik a történelmi és a mai Magyarország románságának mûvelõdéstörténetébõl;
– ismerjék a hazai románok intézményeit és a román nyelvû kiadványokat;
– rendelkezzenek alapvetõ kisebbség-jogi és állampolgári ismeretekkel.

A román nyelv
A tanulók:
– értsék a diakron és a szinkron nyelvvizsgálat közötti különbséget;
– legyenek alapismereteik a román nyelv kialakulásáról;
– legyenek képesek a neolatin nyelvcsalád felvázolására, az e nyelveket beszélõ országok (népek,
etnikumok és kisebbségek) életterének bemutatására (térképhasználattal);
– ismerjék a román nyelvjárások és a tájnyelvi változatok fõbb sajátosságait;
– fejtsék ki véleményüket a kétnyelvûségrõl, a kisebbségi nyelv pozícióvesztésének okairól, a nyelv és
identitás tárgyáról;
– ismerjék a különbözõ stílusfajtákat.

11. évfolyam
Évi óraszám: 59
A vallások és az egyházak szerepe a románok kultúrájában
Belépõ tevékenységformák
A tanulók:
– vitassák meg az egyházszakadás közvetett és közvetlen okait;
– írjanak esszéket a keresztény hit lényegérõl (s benne az ortodoxizmusról);
– tekintsenek meg egy ortodox templombelsõt, nevezzék meg annak fõbb részeit, ismerjék meg a különbözõ kegytárgyakat és az egyházi szent könyveket;
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fogalmazzanak meg értekezéseket az egyház szerepérõl a román nyelv és kultúra megõrzésében;
tudásukat dolgozatok és feleletek formájában is tegyék mérlegre.
Témakörök
A kereszténység,
a keresztény
egyház
A Nagy Egyházszakadás (1054)
Az ortodoxizmus

A szent építmény
részei

A görög katolicizmus

A reformáció

Tartalmak
A kereszténység elsõ évszázadainak nyomában – a keresztény hit lényege
(tömör áttekintés).
Az egyházszakadás közvetett és közvetlen okai, következményei.
A keleti és a nyugati kereszténység elkülönülése.
Dogmatikai, egyházfegyelmi, liturgikus eltérések.
Az ortodoxizmus alaptanai.
Az ortodox egyházak (köztük a Román Ortodox Egyház) általános áttekintése.
A templom mint szent építmény.
Építészeti stílusjegyei.
Belsõ részei.
Kegytárgyak.
Egyházi (szent)könyvek.
Magyarországi román görög katolikusok: Léta, Bedõ, Pocsaj.
A görög katolicizmus lényege.
Dogmatikai, liturgiai és egyházfegyelmi különbségek a görögkeleti és
görög katolikus szertartás között.
A protestáns egyházak. Fõbb protestáns egyházak.
A protestantizmus lényege és hatása a kultúra fejlõdésére.
A román baptista közösségek (általános áttekintés).

A magyarországi románok népi kultúrája
Belépõ tevékenységformák
A tanulók:
– gyûjtsenek archív fotókat a tradicionális faluról, mesterségekrõl, munkaeszközökrõl stb.;
– írásban és szóban jellemezzék az elõdök ruházatát, népi konyhamûvészetét, ünnepekhez kötõdõ
szokásait stb.;
– látogassák a kétegyházi tájházat; készítsenek népi ételeket; tekintsenek meg archív filmeket;
– fejtsék meg az emberi élet nagy eseményeihez kötõdõ jelentõsebb szimbólumokat;
– tanuljanak és adjanak elõ népdalokat, népi táncokat, meséket, legendákat, népi színjátékokat stb.;
– az értékmentés céljából gyûjtsenek õsi szokásokat, hagyományokat, folklóralkotásokat;
– szervezzenek tanulmányi kirándulásokat, és látogassák a múzeumi gyûjteményt is mint az eltûnt
idõk fennmaradt tanúbizonyságát;
– vegyenek részt néprajzi, önismereti táborokban; tiszteljék az apáink apáitól örökölt értékeket.
Témakörök
A paraszti
közösségek
A család
szerkezete,
rokoni
kapcsolatok
Gazdasági
és társadalmi

Tartalmak
(A nagyobb hangsúly a magyarországi románság tárgyi és szellemi kultúrájának bemutatására esik.)
Párhuzamok a román és a magyar népi kultúrában.
A tradicionális típusú család bemutatása.
A család társadalmi-gazdasági egység.
A család felépítése. Kapcsolatrendszere. Rokoni kapcsolatok.
A nemzetiségi, a vallási és helyi endogámia.
Nincstelen parasztok, jobbágyok, késõbb szabadparasztok, szolgák, disznópásztorok, béresek.
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és társadalmi
helyzet
Lakókörnyezet
Fõbb
tevékenységek,
használati
eszközök
Õsi mesterségek

Lakóházak,
gazdasági
építmények

A lakóház
belsõ
elrendezése

A bútorok
Ruházkodás

A népi textíliák,
azok funkciói,
és díszítõelemei

Étkezési
szokások,
speciális
ételek
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nópásztorok, béresek.
Zsúfolt lakóházú, keskeny és kanyargós utcájú települések.
Földmûvelés. Állattenyésztés.
Len- és kenderfeldolgozás.
Faeke (késõbb vaseke).
Cséplés nyomtató lóval.
Románia tájain fafeldolgozás: építmények, fatemplomok (Máramaros, Nyugati-Kárpátok).
Fazekasság (Horezu, Ohaba, Vama).
A magyarországi románoknál: szûcsmesterség, fonás, szövés, hímzés.
E régió hagyományait követõ építkezési módok (falverés, nádtetõ stb.).
Alföldi típusú lakóházak.
Két- vagy háromosztatú lakóház.
Gazdasági építmények:
mezõgazdasági termények tárolására;
állatok szállása;
gazdasági eszközök és takarmány elhelyezésére.
Háromosztatú térelrendezés (tisztaszoba, konyha, lakószoba) és a mellékhelyiségek.
A szobák belsõ elrendezése.
A hagyomány szerint diagonális elrendezés.
A század elejétõl párhuzamos elhelyezés.
A szoba legfõbb díszítõelemei: a festõminták, festett falak.
Keményfából faragott bútordarabok, különbözõ geometriai formákkal
vagy virág motívumokkal díszítve.
A polgári bútor megjelenése a XIX. század második felében.
Románia különbözõ tájegységeinek népviselete, valamint a magyarországi
románok ruházata.
A ruházat rendeltetése.
Mindennapi viseletre szánt ruhák.
Vasárnapi (ünneplõ) ruhák.
A nõi és a férfi ruházat a román népviseletben.
A paraszti lakásbelsõ legjellegzetesebb román elemei: a szõtt, hímzett textíliák.
A vászonszövés mûvészete.
Két anyag kombinációjával nyert szõttesek.
A díszítõ funkciójú textíliákat kenderbõl és pamutból szõtték, pl. abroszok,
ágyterítõk, csipkés párnák stb.
Különbözõ funkciójú és jellegû szõttesek.
Viseleti darabok és ünnepi alkalmakkor használt, díszítõ funkciójú textíliák.
A szõttesek színvilága, díszítõelemei, geometriai motívumrendszere.
Különbözõ technikai eljárások, egyszerû és bonyolult hímzéstechnikák
alkalmazása.
Tradicionális ételek. Böjti ételek.
Ünnepekhez kötõdõ étkezési szokások (húsvét, karácsony, parasztlakodalom, halotti tor) és szezonmunkák idején, aratáskor, betakarításkor.

Román szokások, hiedelmek és hagyományok
(Mindezek bemutatása egyetemes és nemzeti kontextusban;
párhuzamok a román és a magyar népi kultúrában.)
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Témakörök
Naptári ünnepek
és szokások
Nevek,
ragadványnevek
Átmeneti rítusok
A születés

A keresztelés
Népi
összejövetelek
a lakodalom
elõtti idõszakból
A házasodás

A lakodalom

A magyar népszokások hatása
A temetés

2001/132/II. kötet

Tartalmak
A naptári ünnepek 4 ciklusra bontva.
Téli, tavaszi, nyári, õszi ünnepkör.
A magyarországi románok nevei, ragadványnevei.
Terhesség. Népi szokások és hiedelmek, jövendõmondó eljárások.
Születés. Születési szokások.
Az újszülött sorsát befolyásoló mágikus eljárások.
Hiedelmek, babonák. Profán szimbólumok.
A bölcsõdal.
A születés a mûvészetekben.
Az újszülött integrálódása a keresztény ortodox egyházba.
Szakrális rítusok, szimbólumok.
Tradicionális táncmulatságok
A vasár- és ünnepnapi táncház.
Fonó.
A leányszöktetés („fujitul”).
Az eljegyzés.
Endogámia, exogámia.
Az egyházi esküvõ.
A lakodalmi ceremónia. Szokások és népi alkotások. Lakodalmi hívogatás.
A lakodalom mint népi színjátszás.
A lakodalom a mûvészetekben.
(Lásd a Román irodalom kerettantervét is.)
Egyes magyar népszokások átvétele.

Az elváláshoz és az átmenethez kötõdõ cselekmények, rítusok és hiedelmek.
A temetési szertartás fõbb szegmentumai.
A temetési szertartás mint õsi szimbólumok hordozója.
Halált jósló jelek. A virrasztó. A halottas menet.
A halottsiratás, a népek õsi szokása.
A halottsirató ének – a nõk improvizatív költészete.
A halottbúcsúztató ének: „Hora mortului” a magyarországi románok jellegzetes folklóralkotása.
A halál mint a házasságkötés misztériuma. Kifejezése a román kultúrában és
az egyetemes mûvészetekben.
(Lásd a Román irodalom kerettantervét is.)
Népi hitvilág, hie- Pozitív és negatív jelek: „jó óra”, „rossz óra”; „jó napok”, „rossz napok”.
delmek,
Kedd asszonya, Péntek asszonya stb.
babonák
Népi gyógyászat Gyógynövények és egyéb anyagok alkalmazása a népi gyógyászatban.
Mágikus gyógyítás. Ráolvasások.
A gyermek szere- A gyermek jogai, kötelességei, szabadideje.
pe a tradicionális
közösségekben
Gyermekjátékok A felnõttek világából vett játékok: a családi élet szokásai (pl. lakodalom,
temetés stb.) a gyermeki színjátszásban.
Igazi gyermekjátékok: „de-a bighe”, „de-a tetrutale” stb.
Gyermekszínház: kolindálás, paparudele-játék (esõvarázslás) stb.
Gyermekdalok, mondókák, kiszámolók, találós kérdések, nyelvtörõk.
A gyerekek
Játékszerkészítés a tradicionális közösségekben.
játékszerei
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Népköltészet
(Lásd a Román irodalom kerettantervét is.)
(Mûnemek – mûfajok)
Témakörök

Tartalmak

A folklór mint
hagyomány- és
szokásköltészet

Az agrárszokások költészete: az aratódalok.
Karácsonyi énekek: vallásos és világi témájú kolindák.
Lakodalmi költészet: a táncszó, csujogatás, menyegzõi köszöntõk, võfélyversek, menyasszony-siratók, ételköszöntõk stb.
A népgyógyászat költészete: mágikus énekek, ráolvasások.
Halottsiratók, halotti énekek
Tanköltemények Szólások és közmondások. (Méhkeréki szólások és közmondások
Horcopán Sándor gyûjtése).
Találós kérdések.
Gyermekfolklór.
A népballada
Miorita (A bárányka) Mesterul Manole (Manole Mester).
Népi epika
Népmesék: tündérmesék, tanmesék.
Egyetemes, nemzeti és helyi motívumok V. Gurzau, T. Simonca, M. Purdi
meséiben.
Népi legendák
Földrajzi és történelmi legendák: Volt egyszer egy Bucur nevû pásztor…
(Legenda Bukarest alapításáról).
Legenda Moldova megalapításáról.
Vlad Tepes egy katonája.
Cuza Voda és a katona.
Bologu nevû betyár legendája.
Legenda Paradaicaról.
A növényÁllatok, madarak, növények a legendák világában.
és madárvilág
A napraforgó legendája.
A fecskemadár legendája stb.
Népi líra
Érosz a folklórban. Szerelmi tárgyú dalok. Csujogatók.
Népi színjátszás
Paraszti karnevál: turkajárás, maszkos alakoskodások.
Misztériumjátékok.
Betlehemezés.
Egyéb népi színjátékok.
Népzene
Bölcsõdal, szerelmi dal, ballada, siratóének, hóra.
Néptánc-mûvészet A magyarországi románok néptánc kultúrája.
Bihari táncok.

A továbbhaladás feltételei
A vallások és az egyházak szerepe a románok kultúrájában
A tanulók:
– rendelkezzenek ismeretekkel a kereszténység lényegérõl;
– értsék az egyházszakadás okait és következményeit;
– legyenek alapismereteik a keleti és a nyugati egyházak dogmatikai, egyházfegyelmi és liturgikus
különbségeirõl;
– ismerjék a fõbb ortodox egyházakat;
– ismerjék az ortodoxizmus alaptanait, tudjanak felsorolni néhány kegytárgyat és szent könyvet;
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–
–

legyenek képesek értelmezni a szakrális jelképrendszert;
a szintézis igényével tudjanak beszélni a protestantizmus lényegérõl, és ismerjék a protestáns egyházakat;
– tájékozódjanak a görög katolikus és a baptista közösségek életérõl is.

A magyarországi románok népi kultúrája
A tanulók:
– ismerjék a paraszti közösségek belsõ rendszerét;
– legyenek képesek a román és a magyar népi hagyományok kölcsönhatásának felismerésére;
– ismerjék a tradicionális típusú család felépítését, kapcsolatrendszerét;
– legyenek jártasak a lakókörnyezet, a ruházkodás, a népi étkezési szokások témakörében is;
– értsék az endogámia és exogámia lényegét;
– ismerjék a naptári ünnepeket és az ezekhez fûzõdõ népköltészetet;
– legyenek alapismereteik a magyarországi románok ragadványneveirõl;
– ismerjék az átmeneti rítusokhoz fûzõdõ szokásokat és szóhagyományozó alkotásokat;
– értsék a gyermek szerepét a tradicionális közösségekben és legyenek ismereteik a hajdani játékszerkészítésrõl;
– legyenek képesek a folklóralkotások téma- és formavilágának komplex elemzésére;
– ismerjenek román szólásokat, közmondásokat, balladákat, legendákat és népmeséket;
– legyenek képesek a mesék elemzésére, az egyetemes, a nemzeti és a helyi motívumok feltárására.

12. évfolyam
Évi óraszám: 53
Tudományok – mûvészetek – nyelv
Belépõ tevékenységformák
A tanulók(nak):
– legyenek általános ismereteik a négy alaptudományról: földrajz, történelem, etnológia, filológia;
– hozzanak példákat az irodalom és a társmûvészetek közötti összefüggésekre;
– keressék a tudományok és a különbözõ mûvészeti ágak közötti összefüggéseket;
– szóbeli feleletek, referátumok, írásbeli dolgozatok formájában bizonyítsák be általános mûveltségüket a
mûvészetekben (építészet, festészet, zene stb.);
– aktívan és alkotóan kapcsolódjanak be az integrált ismereteket közvetítõ órák tananyag feldolgozásába, a földrajz, a történelem és a jelképrendszerekben gazdag mûvészetek világába;
– diakronikus és szinkronikus látásmóddal integrálják és rendszerezzék ismereteiket;
– elevenítsenek fel történelmi eseményeket az irodalom, a festészet és a zene mûvészeti kódjain;
– a társmûvészetek közötti összefüggéseket a stílusirányzatok aspektusából is figyeljék meg, s minél mélyebb látásmóddal kövessék a modernizmust a mûvészetekben;
– tartsanak (kis)elõadásokat a modern és a posztmodern irányzatokról (a fenti példák alapján);
– írjanak dolgozatot mindazokról a román kulturális és tudományos felfedezésekrõl, amelyek európai és
egyetemes értékûek;
– ismertessék a román tudomány és technika legfõbb vívmányait;
– vegyenek részt a mûvészetekkel, a tudománnyal, technikával, sporttal stb. kapcsolatos vetélkedõkön;
– elemezzenek történelmi, tudományos stb. témájú szövegeket (szófaji, jelentéstani szempontból), mert
ezek a nyelvi gyakorlatok jól szolgálják a szókincsgyarapítást, a helyes és árnyalt kifejezésmódot;
– látogassanak el múzeumokba, képtárakba, kulturális intézményekbe, mert mindezek hatékonyan fejlesztik az etikai és esztétikai érzéket, és segítik az önmeghatározást.
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Tartalmak

(Földrajzi, történelmi, vallástörténeti, mûvészeti és nyelvi ismeretek egyidejû közvetítése.
A szövegek sokrétû nyelvi elemzése).
Tudományok –
A havasalföldi kolostorok.
mûvészetek
Építészeti stílusok: bizánci, brîncoveanu, argesi stílus stb.
Történelmi alakok.
Irodalmi és képzõmûvészeti alkotások.
A moldvai kolostorok. A moldvai festészet stílusjegyei.
A „moldvai stílus”, a „voroneti kék”.
A XVIII. század építészete és képzõmûvészete.
A brîncoveanu stílus.
A XIX. század a neoklasszikus és a román, nemzeti stílus korszaka.
A XIX. és a XX. századi román építészet, képzõmûvészet (vázlatokban).
C. Brâncusi szoborcsoportjai.
A magyarországi románok képzõmûvészete.
Színház
Színháztörténeti alapismeretek.
Színészek. Rendezõk. Dramaturgok.
Drámairodalom. (Lásd a Román irodalom kerettantervét is.)
Zene
Zenei ismeretek.
Zeneirodalom. Zenetörténet (zeneszerzõk, karmesterek, operaénekesek).
Filmmûvészet
A filmmûvészet nagyjai (színészek, rendezõk).
Kulturális
(Lásd a Román irodalom kerettantervét is.)
intézmények
Tudományok
A különbözõ tudományok (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, történelem, filozófia, pszichológia, nyelvészet) neves tudósai.
Technika
Repüléstan.
Sport
Híres sportolók.
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V.

PROGRAME-CADRU
Pentru învãþãmîntul minoritar

LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ

ªCOLI CU LIMBA DE PREDARE ROMÂNÃ ªI BILINGVE
Clasele 1–4
Scopurile ºi sarcinile
Scopul principal al predãrii limbii ºi literaturii române în clasele 1-4 ale ºcolii generale este ca
ea sã contribuie la pãstrarea limbii ºi identitãþii noastre. Limba este o forþã de coeziune, prin
ea se exprimã valorile noastre culturale, ºi tot prin ea se pãstreazã tradiþiile noastre. O condiþie
primordialã a folosirii limbii materne ºi a formãrii unei culturi generale este ataºamentul faþã
de neam ºi de cultura sa. Prin urmare procesul instructiv-educativ în limba maternã este
important atît pentru individ, cît ºi pentru comunitate. Þinînd cont de particularitãþile de vîrstã
ale elevilor, obiectivul predãrii limbii ºi literaturii române în clasele 1-4 ale ºcolii generale
este ca elevii sã fie capabili, pornind de la folosirea instinctivã a limbii însuºite în familie, sã
treacã la folosirea conºtientã a limbii, aceasta fiind pentru ei o descoperire. Prin folosirea
conºtientã a limbii elevii retrãiesc mai profund sentimentul de identitate a mediului lor
restrîns ºi mai larg, ei învaþã sã transmitã informaþii în limba românã despre România ºi patria
lor, despre datinile, tradiþiile, obiceiurile ºi sãrbãtorile acestora.
Scopul predãrii limbii ºi literaturii române este ca elevii sã foloseascã limba atît la nivelul
receptãrii, cît ºi la cel al producerii mesajelor, ºi sã fie capabili sã foloseascã în scris limba lor
maternã. Totodatã disciplina noastrã trebuie sã transmitã elevilor o perspectivã a
interculturalitãþii prin care ei se vor putea apropia ºi mai mult de complexitatea culturii
româneºti, de varietatea limbii române, descoperind semnificaþiile profunde ale cuvintelor ºi
ale expresiilor, diferenþele sau elementele comune dintre limba românã ºi maghiarã. Astfel
elevii îºi vor însuºi deprinderi de toleranþã ºi de cooperare.
Programa-cadru a disciplinei conþine sarcinile didactice ºi educative ale predãrii limbii ºi
literaturii române (în domeniul culturii conform tradiþiilor), þinînd cont de particularitãþile de
vîrstã ale elevilor, pe baza cãrora se realizeazã treptele de trecere (cu precizarea ºi
concretizarea sarcinilor) dintre diferite tipuri de ºcoalã. Programa concretizeazã scopurile ºi
sarcinile pentru diferite tipuri de ºcoalã ºi stabileºte conþinutul ºi standardele de învãþare
pentru fiecare an de studiu, ºi prevede nivelul dorit de dezvoltare a deprinderilor pentru
fiecare clasã în parte. Paralel cu dezvoltarea capacitãþii de exprimare oralã este importantã
însuºirea de cãtre elevi a deprinderilor de citire ºi de scriere corectã, precum ºi de alcãtuire în
scris a textelor. Astfel elevii trebuie sã fie capabili sã se exprime oral pe baza unor exerciþii de
îmbogãþire a cunoºtinþelor prin care ei, pornind de la deprinderi de înþelegere a limbii, îºi vor
dobîndi deprinderi de folosire independentã a limbii.
Elevii trebuie sã ajungã treptat la folosirea independentã a limbii, trecînd de la exerciþiile
dirijate aºa-numite închise la exerciþii deschise. Paralel cu dezvoltarea capacitãþilor de
exprimare corectã este foarte importantã dezvoltarea deprinderilor de înþelegere a mesajelor ºi
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a textului, de citire (cu voce tare ºi în gînd) ºi la fel de importantã este ºi îmbogãþirea treptatã
ºi conºtientã a vocabularului.
Prin punerea în roluri a poveºtilor, legendelor, poeziilor, memorizãrilor contribuim la o mai
bunã înþelegere a textelor. Prin acest procedeu elevii îºi vor dezvolta cunoºtinþele relative la
lexic, cele de exprimare (oralã ºi în scris), astfel ei vor fi în stare sã citeascã ºi sã înþeleagã un
text la un nivel mai ridicat.
Sarcina cea mai complexã la clasele 1-4 este însuºirea de cãtre elevi a folosirii în scris a
limbii. Ei trebuie sã ajungã la un nivel de folosire în scris a limbii ca mijloc de exprimare, ºi
trebuie sã stãpîneascã tehnica scrisului ºi folosirea conºtientã a limbii, trebuie sã-ºi însuºeascã
sistemul limbii ºi punerea în aplicare ºi folosirea acestui sistem în diferite activitãþi. O
importanþã egalã cu dezvoltarea deprinderilor o are sarcina de a-i educa pe elevi în spiritul
respectului faþã de limba românã ca limbã maternã. Elevii trebuie sã devinã conºtienþi cã ei
sînt purtãtori ai unor comori strãmoºeºti pe care le vor transmite generaþiilor viitoare; ei
trebuie sã devinã indivizi care sã aibã un spirit receptiv ºi de toleranþã, cãrora le place sã
citeascã, sã se cultive în limba lor maternã, atît în limba þãrii lor, cît ºi în alte limbi.

Obiective generale
Pregãtirea elevilor pentru însuºirea deprinderilor de limbã necesare comunicãrii în societate ºi
folosirii în mod civilizat a limbii.
Elevii care frecventeazã ºcoala vorbesc limba lor maternã la un nivel scãzut sau spontan.
Astfel sarcina ºcolii este pregãtirea elevilor în vederea folosirii conºtiente a limbii. De-a
lungul cursurilor de limbã elevii trebuie sã fie conºtienþi de importanþa comunicãrii corecte în
limba românã, prin urmare ei vor fi capabili sã-ºi dezvolte conºtient aptitudinile de limbã.
Dezvoltarea conºtientã va rezulta ca aceastã comunicare, verbalã sau nonverbalã, sã nu fie
influenþatã în mod spontan.
În procesul de însuºire a limbii române îi vom forma pe elevi sã fie capabili de a formula
diferit intenþiile lor de comunicare, conform situaþiilor (în relaþiile prieteneºti ºi cele oficiale).
De-a lungul procesului de însuºire a limbii, elevii, prin experienþa dobînditã în diverse situaþii
ºi prin învãþarea unor tehnici variate, se vor deprinde cu alegerea celor mai eficiente metode
în vederea dezvoltãrii lor. Diferitele situaþii de comunicare contribuie la dezvoltarea
aptitudinilor elevilor de a se adapta la diverse situaþii de contact lingvistic.
Textele destinate memorizãrii, împreunã cu operele literare vor contribui la eficacitatea
însuºirii limbii. De-a lungul analizelor creaþiilor populare se dezvoltã la elevi sentimentele de
identificare afectivã, iar prin folosirea expresiilor variate ei îºi vor îmbogãþi treptat
vocabularul; exerciþiile de punere în roluri, situaþiile de joc le dezvoltã aptitudinile de folosire
spontanã a limbii, creînd o atitudine deschisã faþã de ceilalþi, astfel elevii se vor putea exprima
mai liber în situaþii de comunicare în grup.
Formarea aptitudinilor la elevi de a crea texte în funcþie de cerinþele regulilor ºi formelor
limbii române contribuie la încurajarea imaginaþiei, a exprimãrii libere ºi a unui stil
individual. Deprinderile de a crea texte în scris ºi oral se dezvoltã prin elaborarea de cãtre
elevi a diferitelor tipuri de texte. Prezentarea unor opere literare ajutã dezvoltarea exprimãrii
libere a elevilor.
Îmbogãþirea conºtientã ºi permanentã a vocabularului îi ajutã pe elevi sã redacteze ºi sã
prezinte diferite texte legate de o temã datã. Astfel vom dezvolta la elevi ºi aptitudinile de
autocontrol.

Dezvoltarea aptitudinilor de înþelegere a textului
În vederea desfãºurãrii unor activitãþi eficiente este important ca elevii sã înþeleagã
explicaþiile ºi indicaþiile simple în limba românã ale profesorului, legate de cunoºtinþele ce
urmeazã sã fie însuºite sau de temele de conversaþie curentã. Prin diverse exerciþii bazate pe
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logicã ºi creativitate ºi prin activitãþile în perechi, elevii trebuie sã înþeleagã ºi întrebãrile care
se vor ivi în diferite situaþii de comunicare din viaþa cotidianã ºi cele care nu se leagã direct de
textul respectiv.
Trebuie sã se formeze la elevi deprinderile de citire într-un ritm adecvat înþelegerii textului ºi
de citire individualã în gînd. Se poate pretinde de la elevi citirea textelor cunoscute doar dupã
o pregãtire prealabilã. Dupã interpretarea textelor se vor da explicaþii privind cuvintele ºi
expresiile dialectale ce prezintã diferenþe faþã de limba literarã. Atragem atenþia elevilor
asupra mijloacelor specifice ale comunicãrii, asupra valorii artistice a operelor ºi asupra
relaþiilor interpersonale. Ei trebuie sã se identifice cu situaþiile pozitive de viaþã, iar în legãturã
cu personajele negative ei trebuie sã prezinte punctul lor de vedere critic.

Dezvoltarea aptitudinilor de învãþare ºi transmiterea tehnicilor de prelucrare a
cunoºtinþelor
Elevii trebuie sã înþeleagã cã este necesar ca ei sã-ºi îmbogãþeascã cunoºtinþele într-un cadru
cît mai larg (biblioteci, programe tv ºi radio, presã). Ei trebuie sã se familiarizeze cu
sistematizarea logicã ºi selectivã a informaþiilor ºi cu elaborarea schiþelor. Le dezvoltãm
totodatã simþul de a distinge binele de rãu, de a alege ceea ce este corect. Va trebui dezvoltatã
la elevi ºi capacitatea selectãrii lucrãrilor de bazã.
Manualele ºi textele alese pentru muncã în clasã dezvoltã identificarea afectivã a elevilor,
judecata lor moralã ºi înþelegerea valorilor estetice ale textelor.
Operele literare ºi creaþiile populare vor dezvolta la elevi conºtiinþa datoriei morale,
necesitatea de a-i cunoaºte pe strãmoºi, formarea conºtiinþei identitare ºi aprecierea în mod
pozitiv a alteritãþii.
Cadrele didactice trebuie sã predea elevilor cunoºtinþe despre românii din Ungaria, despre
tradiþiile literare, artistice ºi istorice ale localitãþilor respective.

Structura limbii române; formarea atitudinii conºtiente de folosire a limbii
Se vor preda cunoºtinþe de bazã legate de structura limbii române, la un nivel încît elevii sã
recunoascã ºi sã nominalizeze pãrþile principale. Prin însuºirea vocabularului, prin observarea
ºi urmãrirea regulilor gramaticale în vorbirea curentã, trebuie sã se dezvolte la elevi
aptitudinile de exprimare corectã în limba românã, sã fie capabili sã-ºi comunice clar ºi sigur
intenþiile, cu ajutorul unor unitãþi lexicale ºi gramaticale adecvate.

Însuºirea deprinderilor de scriere
Se pun bazele însuºirii scrierii literelor ºi grupurilor de litere ºi a legãturilor între ele. Se
formeazã la elevi un ritm corect de scriere ºi un aspect plãcut al formei literelor prin copiere,
dictare, scriere din memorie, prin scrierea unor texte, propoziþii ºi cuvinte fãrã greºeli, fãrã
emiterea sau schimbarea literelor, respectînd regulile de ortografie învãþate. Se creeazã
totodatã obiceiul de a-ºi controla singur textul scris.
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Clasa 1
Numãrul orelor: 148

Activitãþi de învãþare
Dezvoltarea deprinderilor de înþelegere a mesajului oral
Exerciþii de înþelegere în diferite situaþii de comunicare, a cuvintelor ºi textelor auzite în
poezii destinate memorizãrii, în situaþii obiºnuite ale vieþii cotidiene ºi în cadrul activitãþilor
conform specificului de vîrstã a elevilor. Exerciþii de înþelegere a mesajului oral în tipuri
deosebite: dupã audierea ºi citirea textului, în context ºi în diferite forme situaþionale.

Dezvoltarea deprinderilor de exprimare oralã
Exerciþii de respiraþie corectã în timpul vorbirii, de dozare eficientã a aerului din plãmîni.
Observarea elevilor de-a lungul diferitelor activitãþi ºi urmãrirea formãrii corecte a sunetelor
în diverse exerciþii. Dezvoltarea la elevi a aptitudinilor de observaþie, de analizã, de
comparaþie ºi a capacitãþilor vizuale în vorbire; amplificarea capacitãþilor lor de memorizare,
de recunoaºtere a funcþiilor semnelor lingvistice, de coordonare a miºcãrii ºi de simþ al
miºcãrii ritmice.
Conversaþii despre ilustraþii. Exerciþii de pronunþare a accentului în cuvinte, în propoziþii, în
situaþii de comunicare diferite în timp, în cadrul diverselor activitãþi. Culegerea pentru fiecare
situaþie de comunicare în parte a textelor destinate memorizãrii. Însuºirea cuvintelor legate de
familie, de ºcoalã, de mediul înconjurãtor.

Intenþii de comunicare
Activizarea ºi aplicarea în practicã a situaþiilor de comunicare în diverse împrejurãri ale vieþii
cotidiene. Formarea ºi dezvoltarea vorbirii clare, agreabile ºi corect articulate.

Vocabularul
Exerciþii de comunicare în propoziþii de structurã ºi conþinut diferit cu vocabularul prevãzut
dinainte. Dezvoltarea continuã a vocabularului. Crearea ºi formarea, printr-o activitate
permanentã, a capacitãþii elevilor de a se folosi de limba românã.

Texte destinate memorizãrii
Exerciþii cu texte în dialog cu participarea a doi sau a mai mulþi elevi. Învãþarea ºi recitarea
unor texte pentru copii, cîntece ºi poezii. Povestire dupã ilustraþii, citire expresivã a
poveºtilor, transmiterea unor impresii, prezentarea unor evenimente, denumirea personajelor.
Exerciþii în vederea gãsirii rãspunsurilor corecte la întrebãri.

Folosirea bibliotecii
Vizitã la Biblioteca de bazã a cãrþilor româneºti. Exerciþii privind regulile de comportament al
elevilor în bibliotecã. Alegerea ºi împrumutarea cãrþilor de poveºti ºi ale cãrþilor cu ilustraþii.
Gãsirea unor rãspunsuri corecte la întrebãri.

Dansul, teatrul
Prezentarea unor piese cu cîntece cu caracter popular, împreunã cu miºcãri ºi gesturi ale
corpului, alese dupã imaginaþia elevilor, bazatã pe imitaþie.

Teme
Dezvoltarea
deprinderilor
de înþelegere
a mesajului oral

Conþinuturi
Înþelegerea cuvintelor, a unor texte simple, folosite în comunicarea
cotidianã; durata, ritmul ºi accentul cuvintelor, textelor, diverselor tipuri
de comunicare. Exersarea strategiilor de înþelegere auditivã ºi vizualã,
de decodare ºi de comunicare a mesajului.
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Teme

Conþinuturi

Dezvoltarea
deprinderilor de
exprimare oralã

Respiraþia ºi articularea corectã în timpul vorbirii. Pronunþarea corectã a
sunetelor, cuvintelor, propoziþiilor ºi folosirea corectã a liniei melodice a
frazei. Respiraþia, crearea sunetelor ºi articulaþia. Durata ºi ritmul
subiectelor de comunicare. Folosirea propoziþiilor ºi cuvintelor în
vorbire ºi în diverse situaþii de comunicare. Alegerea unor texte cu ritm
adecvat, fãrã dificultãþi de vocabular (poveºti, texte scurte pentru recitat,
poezii cu numãrãtori, opere literare scurte ºi opere scurte de popularizare
a ºtiinþei). Scene cu glume din copilãrie.
Întrebãri ºi rãspunsuri sub formã de dialog.
Formule de salut, de adresare, de prezentare, de rãmas bun, cererea unor
informaþii simple.
Exprimarea înþelegerii sau a neînþelegerii mesajului, dobîndirea unor
obiecte ºi lucruri.
Formule de mulþumire, de laudã ºi de iertare.
Cuvinte, construcþii de cuvinte în diferite situaþii de viaþã cotidianã.
2-3 texte scurte pentru recitat,
cîte un joc popular de copii,
cîte un joc sub formã de dialog în roluri,
ghicitori, proverbe, exerciþii cu texte dificile de pronunþat, jocuri cu
pãpuºi.
Pregãtirea treptelor de realizare individualã a sarcinilor. Vizitã la
bibliotecã, modul de a împrumuta cãrþi. Obiceiurile de lecturã în
bibliotecã. Împrumutarea cãrþilor cu poveºti ilustrate ºi a cãrþilor
ilustrate, folosirea lor în practica limbii române.
Miºcãri de dans pe ritm de muzicã. Exerciþii pe ritm ºi pe mãsurã datã.
Obiceiuri populare. Piese cu carater popular.

Intenþii
de comunicare

Vocabularul
Texte destinate
memorizãrii

Folosirea
bibliotecii

Dansul, teatrul

Cerinþe de promovare
Pentru clasa întîi programa-cadru nu stabileºte cerinþe de promovare.
Programa considerã clasa întîi ºi clasa a doua ca fiind o singurã etapã de dezvoltare.

Clasa a 2-a
Numãrul orelor: 148
Activitãþi de învãþare
Dezvoltarea deprinderilor de înþelegere a mesajului oral
Exerciþii de formulare de rãspunsuri corecte la diferite întrebãri. Elaborarea întrebãrilor ºi
rãspunsurilor pe baza textelor citite. Exersarea înþelegerii cuvintelor, textelor, propoziþiilor cu
ajutorul exerciþiilor auditive ºi vizuale. Scopul este ca elevii sã înþeleagã comunicarea, sã se
dezvolte la ei o conºtiinþã lingvisticã, sã se perfecþioneze analiza corectã a sunetelor, sã se
facã exerciþii de decodare a sensului în situaþii de comunicare cu duratã diferitã.

Dezvoltarea deprinderilor de exprimare oralã
Dezvoltarea exprimãrii orale (îmbogãþirea vocabularului, alcãtuirea propoziþiilor, locul
propoziþiilor în frazã). Selectarea cuvintelor pentru diferite situaþii de comunicare, crearea
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propoziþiilor ºi aºezarea lor în ordine logicã. Exerciþii pentru pronunþarea corectã a sunetelor
ºi a grupurilor de sunete. Însuºirea tehnicilor de respiraþie corectã în timpul exerciþiilor, rolul
pauzei în vorbirea curentã. Dialoguri în diverse situaþii de comunicare. Selectarea corectã a
conþinutului comunicãrii în funcþie de scopul urmãrit, de legãturile logice ºi de intenþiile
vorbitorului (cuvîntul, locuþiunile, crearea propoziþiilor, legãtura între ele).
Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare prin dialog în roluri, formarea regurilor de
comunicare.

Dezvoltarea deprinderilor de citire corectã
Dezvoltarea recunoaºterii literelor, pronunþarea corectã a sunetelor la începutul, la mijlocul ºi
la sfîrºitul cuvîntului. Reprezentarea gradului de înþelegere a textului. Pe baza dezvoltãrii
treptate a deprinderilor se trece la citirea cuvintelor de douã, trei, patru sau cinci litere fãrã
silabisire. Însuºirea tehnicilor de citire corectã, mai întîi cu voce tare, pe urmã în gînd.
Atenþie! Pentru însuºirea tehnicilor de citire corectã este necesar ca cele trei organe: vãzul,
percepþia ºi auzul sã funcþioneze în comun, la acelaºi nivel de stabilitate.
Formarea tehnicilor de citire expresivã. Exersarea creºterii lungimii cuvintelor (prin exerciþii
de mãrire a unghiului de vedere) ce urmeazã sã fie pronunþate, folosirea exerciþiilor pentru
citirea corectã a acestora ºi pentru citirea corectã a unui text.

Însuºirea sistemului de semne al scrierii
Exersarea poziþiei corecte a degetelor în timpul scrisului, a instrumentelor de scris ºi a
corpului. Respectarea distanþei corecte între litere ºi între rînduri. Însuºirea formelor literelor
(mici ºi mari), precum ºi a legãrii literelor între ele. Exerciþii de tehnici ale scrierii pe bazã de
copiere, dictare ºi de descriere din amintire.
Dezvoltarea scrierii fluente, corecte, pline de vervã prin exersarea scrierii cuvintelor,
expresiilor ºi a propoziþiilor scurte. Dezvoltarea aptitudinilor de elaborare a unui text prin
copierea unor fragmente cunoscute, prin dictarea aceloraºi texte ºi prin scrierea lor din
amintire. Dezvoltarea aptitudinilor de autocontrol ºi de corectare a greºelilor cu ajutorul
cadrelor didactice.

Texte literare, înþelegerea textului
Alegerea ilustraþiilor. Descrierea unor ilustraþii, confirmarea înþelegerii textului citit de cãtre
elevi prin povestirea conþinutului, prin întrebãri ºi rãspunsuri, prin rezolvarea temelor.
Denumirea personajelor. Dezvoltarea deprinderilor de a prezenta corect ºi cu intonaþie
adecvatã poveºtile, poeziile, textele destinate memorizãrii. Diferenþierea textelor ºi a poeziilor
prin analiza tonului ºi ritmului lor.

Vocabularul
În clasa a doua se va urmãri adîncirea cunoºtinþelor însuºite anterior, învãþarea la un nivel mai
ridicat, adîncirea cunoºtinþelor gramaticale, comunicarea corectã din punct de vedere
gramatical, folosirea cuvintelor cu o intonaþie corectã.

Intenþii de comunicare
Exprimarea acordului sau a dezacordului faþã de ceva, a aprobãrii, a interzicerii, a datoriei.
Intenþia, voinþa, propunerea, cererea politicoasã. Existenþa, acþiunea, posesiunea, raporturi
temporale (prezent).
Denumirea zilelor sãptãmînii ºi a lunilor.
Calitate, culori, vîrstã. Cantitatea de la 1 la 1000.

Texte destinate memorizãrii
Folosirea bibliotecii
Alegerea volumelor despre animale ºi plante, folosirea enciclopediilor cu ajutorul adulþilor.
Dezvoltarea treptatã a aptitudinilor de a se orienta cu siguranþã în biblioteci.
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Dansul, teatrul
Prezentarea caracterelor prin inventarea unor situaþii, crearea în mod spontan a unor poezii pe
ritm de muzicã ºi de miºcare a corpului. Prezentarea obiceiurilor, a teatrului de pãpuºi,
dezvoltarea deprinderilor de joc.

Teme
Dezvoltarea
deprinderilor
de înþelegere
a mesajului oral
Dezvoltarea
deprinderilor
de exprimare
oralã

Dezvoltarea
deprinderilor
de citire corectã
a)Însuºirea
sistemului
de semne
al literelor
b) Deprinderile
de citire

Însuºirea
sistemului
de semne
al scrierii

Texte literare,
înþelegerea
textului

Conþinuturi
Semnificaþia cuvintelor, rolul lor în vorbire. Cunoºtinþe referitoare la
cuvinte, expresii, propoziþii, enunþuri, informaþii.
Situaþii de comunicare ºi rãspunsuri simple, texte ce conþin aplicarea
formelor de cerere, de reacþie la ceva, de informaþii despre ceva, de
rãspunsuri.
Exersarea pronunþãrii corecte a sunetelor (vezi, spune, ascultã). Discuþii
despre ilustraþii. Evenimente. Exerciþii continue de pronunþare ºi de
accentuare. Culegerea cuvintelor pentru anumite evenimente. Începerea
unei povestiri ºi încheierea ei. Cãutarea posibilelor legãturi între
cuvinte, instrumente ºi obiecte.
Jocuri imitînd situaþii privitoare la cuvinte din vocabular. Poveºti scurte,
poezii, poezioare hazlii.
Jocuri didactice (cu animale ºi plante).
Învãþarea literelor ºi legarea lor, exersarea cititului în etapa citirii
cuvintelor.
Citirea ºi pronunþarea literelor ºi grupurilor de litere specifice limbii
române. Schimbãri la nivelul pronunþãrii.
Exerciþii de citire pe silabe cu schimbarea ritmului, pe baza unor texte
cunoscute, dar necitite recent. Exerciþii de citire cu cuvinte tot mai lungi
ºi rar folosite. Citirea unor expresii, locuþiuni, a unor structuri compuse
din texte. Schimbarea ritmului de citire (în ritm egal ºi ritm alternativ:
lent, rapid ºi mijlociu).
Scrierea corectã a elementelor grafice ale literelor. Formarea corectã a
literelor, realizarea corectã a formei literelor. Construirea de cuvinte din
litere, legarea lor corectã.
Exersarea scrierii literelor de mînã ºi de tipar.
Scrierea ºi legarea literelor:
i, î, u, t, þ,
n, m, p,
o, a, ã, â, d,
e, l, b,
l, b + i, a, o, e
v, r,
m, b, e, r, b + e,
e, l, + b,
f, h, k + i, a, o, e, l,
f, g, k + i, a, o, b, r, v,
c + i, e, h,
s, º + i, u, a, o, e, t, l, r, z, x.
Scrierea literelor mari, a grupurilor de vocale ºi a grupurilor de litere.
Sãrbãtorile obiºnuite, sãrbãtorile ºi familia: viaþa familiei, activitãþi în
familie (ziua onomasticã, ziua de naºtere, ziua mamei, Moº Nicolae,
ziua copilului).
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Teme

Vocabularul
Intenþii
de comunicare

Texte destinate
memorizãrii

Folosirea
bibliotecii
Dansul, teatrul
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Conþinuturi
Sãrbãtoarea de Crãciun.
Natura ºi omul: aspecte ale mediului înconjurãtor, schimbarea vremii,
schimbarea anotimpurilor, viaþa oamenilor, animalelor, plantelor de-a
lungul anotimpurilor.
Munca omului, igiena corporalã, îmbrãcãmintea.
Exersarea în context a cuvintelor din vocabularul fundamental.
Eu ºi familia mea: rudele mele, evenimente familiale mai importante.
Eu ºi ºcoala mea: relaþii interpersonale (prietenii), regulile de bunã
conduitã, tradiþii sãrbãtoreºti, legãtura cu diferite instituþii.
Eu ºi natura: plantele ºi animalele mediului meu mai larg.
Viaþa ºi carateristicile animalelor mele preferate.
Stabilirea programului zilnic, jocurile.
3-4 numãrãtori,
2-3 jocuri populare pentru copii,
2-3 jocuri de copii pe roluri,
fragmente din douã-trei poveºti scurte,
2-3 poezii scurte, ghicitori.
Cunoaºterea alfabetului românesc, însuºirea aºezãrii în ordine
alfabeticã.
Cãutarea unor texte de popularizare a ºtiinþelor.
Cîntece de leagãn, paºi ritmici de dans, punerea în roluri a unor poveºti,
jocuri de mimicã, tradiþii, sãrbãtori.

Cerinþe de promovare
Elevii trebuie sã înþeleagã întrebãrile care se pun în cadrul temelor studiate ºi în situaþiile
legate de temele respective ºi sã fie capabili sã rãspundã la ele; sã desprindã din comunicãrile
auzite, informaþiile necesare pentru ei; sã înþeleagã comenzi de douã-trei propoziþii; sã
înþeleagã intenþiile vorbitorului din informaþiile primite ºi sã fie în stare sã tragã concluzii
asupra relaþiilor dintre vorbitori; sã perceapã indicaþiile verbale ale exerciþiilor de înþelegere
dupã auz a textului; sã fie în stare sã execute indicaþii de douã-trei propoziþii.
Elevii sã fie capabili sã pronunþe „materia activã” a celor învãþate, folosindu-se consecvent de
pronunþie, de accent, de intonaþie ºi de aptitudinile de vorbire.
Sã fie capabili totodatã sã-ºi exprime pãrerera asupra propoziþiilor respective. În anumite
situaþii din mediul lor, elevii sã fie capabili sã punã întrebãri ºi sã rãspundã (relaþii prieteneºti,
cumpãrãturi) la alte întrebãri.
Elevii trebuie sã fie capabili sã foloseascã în mod creator cunoºtinþele lor gramaticale.
Sã fie capabili sã prezinte dialoguri ºi poezii.
Sã fie în stare sã descrie în 6-8 propoziþii oameni, obiecte ºi animale.
Sã recunoascã elementele de limbã studiate ºi structurile lor.
Sã recunoascã pãrþile componente ale textului.
Sã fie capabili sã rezolve temele legate de text.
Elevii sã fie capabili sã citeascã, cu intonaþie corectã, fragmente de text ºi propoziþii.
Sã fie capabili sã citeascã în gînd ºi sã înþeleagã un text de 4-5 propoziþii, sã fie în stare sã
rãspundã la întrebãrile referitoare la înþelegerea textului.
Elevii sã aibã un vocabular activ (compus din cel puþin 350-400 de elemente active ºi 80-100
de elemente pasive). Sã aibã curaj sã vorbeascã în limba românã.
Sã fie în stare sã dea ºi sã cearã informaþii în mediul în care trãiesc.
Sã formeze ºi sã lege cu siguranþã literele mici ºi mari.
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Elevii sã aibã un scris ordonat, curat ºi citeþ.
Sã fie în stare sã copieze fãrã greºeli un text compus din elemente gramaticale cunoscute ºi
vocabular cunoscut. Sã fie capabili sã scrie din memorie cuvinte, propoziþii ºi expresii.
Sã fie în stare sã scrie dupã dictare propoziþii scurte.
Sã fie capabili sã scrie texte simple, scurte corecte din punct de vedere logic.
Sã cunoascã tipurile de teme din manual ºi caietul de lucrãri ºi sã fie în stare sã le rezolve cu
ajutorul profesorului.

Clasa a 3-a
Numãrul orelor: 148
Activitãþi de învãþare
Dezvoltarea deprinderilor de înþelegere a mesajului oral
Perfecþionarea deprinderilor de comprehensiune a unui mesaj, a folosirii conºtiente a limbii ºi
a simþului auditiv pentru a distinge clar sunetele. Dezvoltarea înþelegerii ºi recunoaºterii
cuvintelor, expresiilor ºi a propoziþiilor simple. Însuºirea conþinutului unor indicaþii.
Dezvoltarea deprinderii de a reacþiona în diferite situaþii. Formarea conºtientã a strategiilor de
comprehensiune a unui mesaj oral, dezvoltarea capacitãþilor de a descoperi informaþii
importante.
Transformarea unei acþiuni sau întîmplãri în alte situaþii de comunicare.

Dezvoltarea deprinderilor de exprimare oralã
Dezvoltarea deprinderii de a pronunþa cuvintele dupã normele standard de pronunþare (la
nivelul vocabularului, formãrii propoziþiilor, legãturii între elementele frazei ºi al alcãtuirii
unui text).
Modelarea continuã a normelor de comportament corect în procesul comunicãrii.
Dezvoltarea deprinderilor de comunicare a elevilor prin situaþii dialogate (pe roluri).
Însuºirea elementelor alcãtuirii unui text oral sau scris (pregãtirea compunerilor). Schimbarea
liniei melodice a comunicãrii în diferite tipuri de propoziþii. Exersarea ºi aplicarea diverselor
situaþii de comunicare în timpul unor activitãþi (în timpul unor conversaþii la telefon ºi cînd
elevii cer anumite informaþii). Formele de comunicare, prezentarea, gãsirea rãspunsurilor la
întrebãri. Povestirea unor activitãþi, a unor întîmplãri. Completarea unui text, exerciþii de
transformare a propoziþiei.

Dezvoltarea deprinderilor de citire
Analiza textelor dupã conþinutul lor, dezvoltarea aptitudinilor de înþelegere a textului.
Dezvoltarea ritmului de citire prin diferite schimbãri de ritm (încet-repede, repede-încet,
încet-mai încet-repede etc.).
Cãutarea elementelor de limbã studiate în diferite contexte.
Formarea aptitudinilor de citire continuã ºi cu voce tare, rolul pauzei.
Dezvoltarea aptitudinilor de citire comprehensivã ºi în gînd prin exerciþii (cu ajutor ºi
individual).
Citirea cu intonaþia respectivã a semnelor de punctuaþie de la sfîrºitul propoziþiilor.

Texte literare, înþelegerea textului
Efectuarea procedeelor de analizã a textului: la nivelul structurii, acþiunii, locului acþiunii,
timpului acþiunii, evidenþierea personajelor, recunoaºterea ºi denumirea diferitelor caractere
umane, cãutarea relaþiei cauzã-efect.
Recunoaºterea ºi cãutarea mijloacelor artistice în poezie ºi în prozã.
Descoperirea mijloacelor artistice la nivelul empiric, gãsirea lor cu ajutorul profesorului.
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Dezvoltarea deprinderilor de exprimare în scris
Exerciþii pentru formarea scrisului corect, îngrijit ºi citeþ.
Efectuarea unor exerciþii scurte ºi pe parcurs tot mai dificile, prin copiere, prin relatare în scris
din memorie ºi prin dictare.
Consemnarea în scris a unor intenþii ºi pãreri personale (dupã pregãtire prealabilã).
Dezvoltarea continuã a autocontrolului.
Exerciþii de alcãtuire a propoziþiilor ºi a cuvintelor în vederea dezvoltãrii scrisului cu nerv
prin schimbãri de ritm al scrisului.

Noþiuni de gramaticã, ortografie
Aºezarea în ordine alfabeticã a cuvintelor.
Exersarea regurilor de despãrþire a cuvintelor în silabe.
Recunoaºterea în text a felurilor de propoziþie.
Cãutarea pãrþilor de vorbire în texte, recunoaºterea ºi denumirea lor pe baza unor exemple
concrete.
Exerciþii de ortografie legate de morfologie.
Exersarea continuã a structurãrii corecte a propoziþiilor.

Vocabularul
Exerciþii de îmbogãþire a vocabularului prin jocuri, situaþii de comunicare.
Exerciþii cu cuvinte din poveºti, poezii, zicãtori ºi jocuri didactice.

Intenþii de comunicare
Exerciþii de exprimare a acordului ºi dezacordului faþã de ceva, a aprobãrii, a interzicerii.
Exprimarea obligaþiilor. Exerciþii de exprimare a intenþiei, voinþei, propunerii, cererii
politicoase. Aplicarea în vorbirea curentã a folosirii corecte a unor informaþii despre existenþã,
acþiune, posesiune, raporturi cronologice ºi a prepoziþiilor.
Dezvoltarea aptitudinilor de folosire a limbii adecvate la diferite situaþii de comunicare.

Texte destinate memorizãrii
Folosirea bibliotecii
Cãutarea publicaþiilor pe baza catalogului. Orientare sigurã în secþia cãrþilor pentru copii.

Dansul, teatrul
Punerea în roluri a unor poveºti scurte ºi întîmplãri. Jocuri cu caracter spontan cu ajutorul
profesorului. Prezentarea unor jocuri populare cu cîntece pentru copii, alãturate de dans.

Teme
Dezvoltarea
deprinderilor
de înþelegere
a mesajului oral

Dezvoltarea
deprinderilor
de exprimare
oralã

Conþinuturi
Exerciþii cu cuvintele din vocabular ºi din manual (da-nu).
Aºezarea în ordine a cuvintelor auzite, pe o temã datã, dupã diferite
criterii.
Aºezarea în ordine a unor figuri, ilustraþii, cuvinte, expresii (ordinea
cronologicã, relaþia cauzã-efect).
Descrieri, tabele (despre ilustraþiile, propoziþiile indicate), desene.
Rãspunsuri la întrebãri în mai multe variante.
Recunoaºterea diferenþelor între textele ascultate ºi informaþiile care
însoþesc aceste texte (ilustraþii sau texte scurte).
Exerciþii de pronunþare corectã a cuvintelor (respiraþia în timpul vorbirii,
articulaþia, ritmul, cadenþa, accentul). Texte destinate memorizãrii.
Conversaþii în jurul ilustraþiilor. Exerciþii de comunicare: dorinþa de a
obþine ceva, reacþii, culegerea unor informaþii, formele corecte ale
rãspunsurilor.
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Teme

Dezvoltarea
deprinderilor
de citire

Texte literare,
înþelegerea
textului

Dezvoltarea
deprinderilor
de exprimare
în scris
Noþiuni
de gramaticã,
ortografie

Vocabularul
Intenþii
de comunicare
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Conþinuturi
Exerciþii de alcãtuire a unui text:
– legarea propoziþiilor,
– începerea ºi încheierea relatãrii unei întîmplãri,
– adunarea cuvintelor.
Situaþii de comunicare pe bazã de dialog sau monolog, completarea
dialogurilor incomplete.
Dialoguri în situaþiile de comunicare ºi în temele din manual. Diverse
situaþii, scurte întîmplãri prezentate oral.
Texte pe bazã de situaþii de comunicare în legãturã cu impresii,
ilustraþii, evenimente.
Dezvoltarea tehnicii de citire, în sensul ca citirea sã fie folositã ca
instrument de cunoaºtere, intensificarea exactitãþii înþelegerii.
Potrivirea ilustraþiilor la textele la care se referã.
Culegerea ºi scoaterea în evidenþã ale informaþiilor importante din texte.
Genurile poeziei populare, genurile basmului, tipologiile basmului.
Atmosfera poeziei, ritmul ei, caracteristicile structurii poetice.
Legende, fragmente ale unor povestiri.
Completarea unor texte incomplete, stabilirea ordinii cronologice, a
relaþiei cauzã-efect, a ordinii spaþiale.
Poveºti, cîntece populare, poezii, jocuri populare, tradiþii populare ale
românilor din Ungaria ºi din literatura din România. Texte narative,
blocuri de texte structurate dupã criterii logice. Poezii ºi poveºti despre
familie, ºcoalã, mediul înconjurãtor.
Analizã literarã: ritmul, refrenul, repetiþia cuvîntului, comparaþia.
Titlul, pagina, dialogul, strofa, alineatul, încheierea.
Formarea propoziþiilor ºi a cuvintelor.
Legarea propoziþiilor.
Consemnarea impresiilor cu ajutorul profesorului.
Formarea deprinderii de exprimare în scris care devine un instrument de
lucru.
Cuvîntul, despãrþirea în silabe.
Felurile propoziþiilor: enunþiative ºi interogative.
Sunetele. Pãrþile de vorbire: timpul ºi numãrul verbului.
Substantivul: numãrul ºi genul.
Substantivul cu articol hotãrît ºi nehotãrît.
Adjectivul.
Ortografia cuvintelor formate din mai multe grupuri de litere.
Semnele de punctuaþie de la sfîrºitul propoziþiilor.
Topica pãrþilor de vorbire în propoziþii simple.
Vocabular compus din 400-600 de cuvinte.
Eu ºi familia mea: rudele mele, evenimente mai importante din viaþa
familiei.
Mesele comune, tradiþii, cunpãrãturi.
Eu ºi ºcoala mea: angajaþii ºcolii, activitatea lor, clasa mea, relaþiile
mele interpersonale.
Starea vremii. Sãrbãtori religioase.
Regiuni, oraºe, localitãþi locuite ºi de naþionalitãþi.
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Teme
Texte destinate
memorizãrii

Folosirea
bibliotecii
Dansul, teatrul
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Conþinuturi
4-5 numãrãtori,
4-5 jocuri de copii, jocuri pe roluri,
2-3 fragmente scurte din poveºti,
3-4 poezii scurte, ghicitori, proverbe.
Cunoaºterea publicaþiilor românilor din Ungaria.
Structura enciclopediilor, a dicþionarelor pentru copii, relatãri despre
animale, despre copii.
Jocuri de copii. Imitarea spontanã a miºcãrii animalelor.
Prezentarea unor scurte poveºti ºi a unor poezii.
Confecþionarea pãpuºilor. Tradiþii populare. Prezentarea a 2-3 scurte
fragmente de poveºti.

Cerinþe de promovare
Elevii sã fie capabili sã înþeleagã explicaþiile simple ale învãþãtorului, legate de disciplinele
respective, de subiectele conversaþiilor cotidiene, date în limba românã ºi care sînt mai lungi
decît cele din clasele anterioare; sã înþeleagã dialogurile ºi textele legate de situaþii de
comunicare ce conþin ºi elemente cunoscute de limbã.
Sã fie capabili sã înþeleagã exact sentimentele vorbitorului, legãtura acestuia faþã de temã ºi
legãtura între vorbitor ºi tema respectivã.
Sã înþeleagã întrebãrile puse pe marginea textului.
Elevii sã fie capabili sã dea ºi sã primeascã informaþii în situaþii reale de comunicare.
Sã utilizeze cu uºurinþã formulele cel mai frecvent utilizate în viaþa cotidianã (salutul,
cumpãrãturile, situaþii din viaþa ºcolii).
Sã fie capabili sã prezinte în cîteva propoziþii coerente tablourile ºi locurile care se leagã de
temele familiare ale elevilor.
Sã fie în stare sã facã deosebire între diferitele tipuri de texte.
Sã fie capabili sã-ºi exprime în mod adecvat sentimentele cu intonaþia, cu accentul ºi cu
ritmul potrivit vorbirii.
Elevii sã fie capabili sã citeascã ºi sã prelucreze cu dicþionar texte în funcþie de nivelul lor de
cunoºtinþe.
Sã se orienteze în textul respectiv ºi sã prezinte conþinutul acestuia.
Sã înþeleagã un text ºi sã facã rezumatul acestuia.
Sã caute ºi sã adune texte într-o temã predatã în clasã.
Sã citeascã cu voce tare, clar, accentuat ºi cursiv.
Sã se orienteze în bibliotecã.
Sã rãspundã la întrebãri, folosindu-se de diferite noþiuni legate de textul respectiv.
Elevii sã fie capabili sã-ºi exprime în scris intenþiile.
Sã exprime în scris pãreri proprii.
Sã fie capabili sã scrie corect dupã dictare texte ce conþin elemente gramaticale cunoscute.
Sã scrie din memorie cuvinte, expresii ºi propoziþii simple.
Sã cunoascã tipurile de teme din manual ºi din caietul de lucrãri ºi sã fie capabili sã le rezolve.
Sã fie capabili sã descrie evenimente ºi acþiuni în desfãºurare.
Sã scrie compuneri dupã o temã datã ºi dupã situaþii ce intrã în sfera lor de interes.
Sã aibã un scris clar ºi citeþ.
Sã fie capabili sã-ºi structureze economicos ºi dupã criterii estetice lucrãrile în scris.
Sã foloseascã corect semnele de punctuaþie de la sfîrºitul propoziþiilor ºi semnele diacritice.
Sã copieze fãrã greºeli timp de 3-4 minute.
Elevii sã fie capabili sã scrie corect dupã dictare cuvinte ºi propoziþii scurte.
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Sã scrie fãrã greºeli cuvinte din memorie ºi texte destinate memorizãrii.
Sã-ºi corecteze ºi sã-ºi controleze lucrãrile elaborate.
Elevii sã dispunã de un vocabular activ, însuºit temeinic prin repetiþii, compus din cuvinte referitoare
la temele ºi situaþiile de comunicare (la ore, în afara orelor, în cadrul activitãþilor în timpul liber), de cel
puþin 550-600 de cuvinte din vocabularul activ ºi 150-200 de cuvinte din cel pasiv.

Clasa a 4-a
Numãrul orelor: 148
Activitãþi de învãþare
Dezvoltarea deprinderilor de înþelegere a mesajului oral
Perfecþionarea însuºirii intonaþiei ºi a ritmului comunicãrii verbale curente.
Dezvoltarea deprinderilor de comunicare verbalã ºi de înþelegere a unui mesaj oral.
Dezvoltarea înþelegerii vorbirii coerente ºi continuarea vorbirii dupã înþelegerea acesteia.
Crearea unei game largi de posibilitãþi pentru ca elevii sã fie în stare sã observe ºi sã perceapã
modalitãþile de exprimare pe baza diferitelor tipuri de texte.
Înþelegerea textului, a cuvintelor dialectale în situaþii de comunicare în perechi ºi în grup,
participarea elevilor la asemenea situaþii de comunicare.

Dezvoltarea deprinderilor de exprimare oralã
Diferite activitãþi de comunicare, folosirea elementelor nonverbale (de mimicã ºi de gesturi)
în vederea exprimãrii conþinutului mesajului.
Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare coerentã fãrã abatere de la tema datã, urmãrind
ordinea logicã directã a comunicãrii (alcãtuirea textului prin comunicare verbalã).
Folosirea cuvintelor adecvate conþinutului.
Alcãtuirea în scris a unui text, elaborarea unor compuneri narative.
Dezvoltarea aptitudinilor de folosire a limbii adecvate situaþiei de comunicare.

Dezvoltarea deprinderilor de citire
Dezvoltarea deprinderilor de citire în gînd ºi cu voce tare ºi a celor de înþelegere a textului.
Formarea priceperilor de folosire a mai multe procedee, de prelucrare a textului ºi formarea
aptitudinilor de exprimare a unor pãreri proprii.
Rolul mijloacelor lingvistice în exprimarea conþinutului.
Folosirea dicþionarelor, enciclopediilor, formarea deprinderilor elevilor pentru a deveni
cititori, orientarea sigurã în biblioteci.
Orientarea rapidã în receptarea textului. Diverse tehnici de citire în ritmuri diferite. Citirea
textului cu o intonaþie adecvatã intenþiilor de comunicare.
Dezvoltarea citirii cursive.

Texte literare, înþelegerea textului
Sesizarea ºi gruparea informaþiilor, faptelor ºi a datelor.
Citirea ºi analiza poveºtilor, poeziilor ºi a întîmplãrilor.
Studierea acþiunilor personajelor ºi a relaþiilor dintre personaje.
Formularea întrebãrilor, evidenþierea esenþialului, dramatizarea, formarea opiniei, ordinea
cronologicã, relaþia cauzã-efect, ordinea spaþialã. Operaþiuni de analizã a textului.
Dezvoltarea citirii comprehensive, relatarea conþinutului (cu ajutorul profesorului).

Dezvoltarea deprinderilor de exprimare în scris
Însuºirea scrisului în limba românã la nivelul deprinderilor.
Aplicarea regulilor de despãrþire a cuvintelor în silabe ºi în texte necunoscute. Copierea unui
text necunoscut.
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Consemnarea în scris, din memorie sau dupã dictare, a unui text cunoscut.
Redarea în scris a unor întrebãri ºi rãspunsuri simple referitoare la texte scrise.
Folosirea corectã a caietului, corectarea ºi autocontrolul.

Întocmirea unui text
Întocmirea unei compuneri dupã criterii stabilite, rezumarea textului, structurarea lui dupã
elementele componente.
Elaborarea în scris, în comun, a unei poveºti, cu aspect îngrijit al scrisului.
Redactarea unor compuneri narative despre un ºir de evenimente mai mult vizuale.
Formularea unor aprecieri în diferite situaþii (dupã ilustraþii, texte, obiecte).
Dezvoltarea cunoaºterii temeinice a sunetelor.
Exersarea dezvoltãrii propoziþiei simple.
Acordul în gen al adjectivului cu substantivul.
Recunoaºterea ºi folosirea în propoziþie a substantivului articulat.
Folosirea corectã a pãrþilor de vorbire în diferite feluri ale propoziþiei.
Funcþiile prepoziþiilor în propoziþie, exersarea ortografierii lor corecte.
Funcþiile pronumelor ºi adverbelor în propoziþie ºi folosirea lor corectã în propoziþie.

Vocabularul
Exersarea unor texte ºi jocuri, imitînd situaþii, referitoare la cuvinte din vocabular.
Exerciþii premanente cu folosirea elementelor de limbã din poveºtile, poeziile ºi jocurile
didactice studiate în clasã.

Intenþii de comunicare
Participarea cu mai mulþi colegi la conversaþii în diverse situaþii de comunicare, formularea
întrebãrilor, solicitarea informaþiilor, analizã, evidenþiere.
Evidenþierea cuvintelor din texte.
Jocuri didactice, conversaþii, dialoguri în diferite situaþii de comunicare, formularea
rãspunsurilor.
Alcãtuirea unui text din 7-8 propoziþii despre impresiile ºi constatãrile elevilor.
Exersarea continuã a pronunþãrii ºi a intonaþiei corecte cu cuvintele ºi expresiile din
vocabular, þinînd cont de relaþiile logice. Intrarea elevilor în situaþii spontane de comunicare,
orientarea în situaþii reale ale vieþii cotidiene.

Texte destinate memorizãrii
Folosirea bibliotecii
Capacitatea de a se orienta în cataloagele bibliotecii. Cãutarea în mod independent a operelor,
dezvoltarea aptitudinilor de bunã orientare în texte.
Îndrãgirea bibliotecii.

Dansul, teatrul
Exerciþii cu paºi de dans în funcþie de ritmuri diferite.
Prezentarea unor stigãturi, exerciþii inventate pe melodii populare.
Prezentarea textului unor poveºti, acompaniatã de muzicã.

Teme
Dezvoltarea
deprinderilor
de înþelegere
a mesajului oral

Conþinuturi
Participarea la conversaþii libere: practicarea reglãrii intensitãþii vocii.
Înþelegerea coerentã a impresiilor, a conþinutului lecturilor, perceperea
unor acþiuni uºor de urmãrit.
Întocmirea unor texte cu diferite teme ºi în situaþii diferite.
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Teme
Dezvoltarea
deprinderilor
de exprimare
oralã

Dezvoltarea
deprinderilor
de citire

Texte literare,
înþelegerea
textului

Dezvoltarea
deprinderilor
de exprimare
în scris
a) Scrierea
b) Cunoºtinþe
gramaticale

Întocmirea
unui text

Vocabularul
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Conþinuturi
Corectarea accentuãrii cuvintelor pronunþate greºit, îndreptarea textelor
în cursul perceperii ºi înþelegerii lor.
Înþelegerea vocabularului activ în text. Înlocuirea cuvintelor neidentice
din punct de vedere al conþinutului cu cuvinte potrivite.
Exerciþii de pronunþare corectã.
Exerciþii privind folosirea în vorbire, în citirea expresivã, în textele
destinate memorizãrii a propoziþiilor ºi a aspectului fonetic al textelor.
Redarea conþinutului lecturilor, rezumarea ºi completarea acestuia.
Exerciþii de comunicare.
Dramatizarea poveºtilor, legendelor.
Înlocuirea folosirii instinctuale a limbii cu folosirea conºtientã a ei.
Citire cursivã în gînd ºi cu voce tare.
Împãrþirea corectã a unitãþilor propoziþiei, intonaþia corectã. Citire
în gînd în cadrul unor exerciþii de înþelegere a textului.
Citirea expresivã a unor poezii cunoscute. Citirea expresivã ºi
explicativã a unor texte scurte. Folosirea pauzelor conform sensului.
Creaþii populare ºi creaþii literare (poezii) din literatura românilor din
Ungaria ºi din literatura din România destinate copiilor.
Elemente ale literaturii: textul narativ, cartea, ilustraþiile, personajele.
Schimbãri la nivelul intonaþiei în diferite tipuri de texte. Personificarea.
Capitolul. Jocuri populare pentru copii, structuri de texte cu informaþii
reale din viaþa cotidianã, cu valoare de comunicare.
Pãrþi ale operelor de popularizare a ºtiinþei referitoare la mediul
înconjurãtor, la familie, la modul de viaþã sãnãtos, la cãlãtorii, la
activitãþi în timpul liber, la meleagurile þãrii.
Fragmente din legendele avînd la bazã întîmplãri din secolele XIX ºi XX.
Literele ºi grupurile de litere ale alfabetului. Despãrþirea cuvintelor în
silabe ºi formarea cuvintelor.
Scrierea cuvintelor dupã analizã, ortografia.
Alcãtuirea propoziþiilor din cuvinte, a textului din propoziþii dupã
criterii date. Topica. Corectarea greºelilor din texte.
Sunetele: vocalele, consoanele, diftongii, grupuri de sunete.
Literele: silaba, cuvîntul, propoziþia.
Pãrþile de vorbire: verbul, conjugarea verbelor, substantivul, genul,
numãrul, forma articulatã, gradele de comparaþie ale adjectivului,
numeralul, pronumele, adverbul.
Acordul adjectivului cu substantivul.
Propoziþia optativã, exclamativã ºi imperativã.
Propoziþia simplã ºi dezvoltatã.
Redactarea textului în mod variat: dupã succesiunea evenimentelor,
relaþia cauzã-efect, ordinea, cronologicã, locul acþiunii, cãutarea ºi
selectarea propoziþiilor în funcþie de anumite teme, înlocuirea lor cu
cuvinte expresive.
Caracterizarea personajelor ºi a obiectelor pe baza unor întrebãri, pãreri
ºi date.
Îmbogãþirea vocabularului cu 700-800 de cuvinte din vocabularul activ
ºi cu 300-400 de cuvinte din vocabularul pasiv.

2001/132/II. kötet

MAGYAR KÖZLÖNY

Teme
Intenþii
de comunicare

Texte destinate
memorizãrii

Folosirea
bibliotecii

Dansul, teatrul
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Conþinuturi
Temele principale:
relaþii umane, viaþa familiei, generaþiile, treburi casnice, sãrbãtorile.
Localitatea unde trãim – locuri renumite, alte localitãþi din împrejurimi.
Mediul nostru cel mai apropiat.
Relaþii interpersonale, prietenii, reguli de conduitã, tradiþii legate de
sãrbãtori.
Contacte personale cu instituþii.
Mediul mai larg: plante, animale.
Animalele mele preferate, caracteristicile acestora.
Programe zilnice: jocuri, alte activitãþi în timpul liber.
Modul de viaþã sãnãtos: structura corpului omenesc, activitatea
medicului, primul ajutor.
Cãlãtorii, vacanþã, circulaþia în mediul urban ºi în cel rural, zonele
geografice ale României ºi Ungariei.
Noþiuni de gramaticã: forme ale timpului trecut: recunoaºterea în text a
perfectului compus ºi a imperfectului. Timpul viitor, verbele reflexive.
Raporturi temporale ºi spaþiale.
Stabilirea locului ºi miºcãrii.
5-6 proverbe, zicãtori, ghicitori, numãrãtori,
4-5 jocuri de copii,
2 poveºti scurte din literatura românilor din Ungaria ºi din literatura
românã,
poezii despre mamã, anotimpuri, sãrbãtori.
Cunoaºterea publicaþiilor românilor din Ungaria: sãptãmînalul ºi alte
publicaþii.
Studierea operelor ºi culegerilor aparþinînd literaturii pentru copii a
românilor din Ungaria.
Poezii pentru copii ale Luciei Borza, din poveºtile lui Vasile Gurzãu,
Mihai Purdi, Teodor ªimonca.
Poezii pentru copii, poveºti semnate de Elena Farago, Ion Creangã,
Mihai Eminescu.
Dansuri din folclorul românilor din Ungaria.
Prezentarea pe scenã a unor poveºti dramatizate din folclorul românilor
din Ungaria.

Cerinþe de promovare
Elevii sã fie capabili sã înþeleagã explicaþiile simple ale învãþãtorului, legate de disciplinele
respective, de subiectele conversaþiilor cotidiene, date în limba românã ºi care sînt mai lungi
decît cele din clasele anterioare.
Sã fie capabili sã înþeleagã ºi întrebãrile care se pun în situaþii de comunicare cotidiene ºi care
nu se referã direct la textele respective.
Sã înþeleagã dialogurile ºi textele legate de situaþii de comunicare ce conþin elemente
cunoscute de limbã.
Sã fie capabili sã înþeleagã exact sentimentele vorbitorului, legãtura acestuia faþã de tema
respectivã.
Sã înþeleagã cuvintele din graiul românilor din Ungaria.
Sã înþeleagã ºi sã recunoascã cuvintele ºi expresiile învãþate ºi în alte contexte.
Elevii sã fie capabili sã dea ºi sã primeascã informaþii în situaþii de comunicare cunoscute.
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Sã utilizeze cu uºurinþã formulele cel mai frecvent utilizate în viaþa cotidianã (salutul,
cumpãrãturile, situaþii din viaþa ºcolii).
Sã fie capabili sã prezinte în cîteva propoziþii coerente tablourile ºi locurile care se leagã de
temele familiare ale elevilor.
Sã facã deosebire între diferite tipuri de texte.
Sã-ºi exprime în mod adecvat sentimentele, cu intonaþia, cu accentul ºi cu ritmul potrivit
vorbirii.
Elevii sã fie capabili sã citeascã ºi sã prelucreze cu dicþionar texte în funcþie de nivelul lor de
cunoºtinþe.
Sã citeascã cu voce tare clar ºi expresiv, cu intonaþia corectã.
Sã citeascã texte în gînd, independent ºi comprehensiv ºi sã fie în stare sã le rezume
conþinutul în proporþii stabilite dinainte.
Sã fie capabili sã recunoascã caracteristicile diferitelor tipuri de texte, unitatea logicã a
textelor, relaþiile lor.
Sã recunoascã modul de redactare ºi caracteristicile a cît mai multe texte conform trãsãturilor
specifice ale vîrstei ºi sferei lor de interes.
Sã se orienteze sigur ºi repede în texte.
Sã fie în stare ca prin citit sã-ºi îmbogãþeascã cunoºtinþele, sã evidenþieze fapte ºi date din
acestea.
Sã citeascã ºi alte cãrþi în afara manualului.
Sã cunoascã alfabetul românesc.
Sã fie în stare sã copieze un text de 15 rînduri fãrã sã confunde literele sau sã omitã litere.
Sã scrie corect dupã dictare un text cunoscut de 20 de rînduri.
Sã scrie un text din memorie.
Sã redacteze texte coerente cu caracter descriptiv, compus din cît mai multe propoziþii.
Sã scrie, sã redacteze o compunere simplã legatã de persoana lor.
Sã alcãtuiascã propoziþii unitare din punct de vedere logic.
Sã scrie o scrisoare simplã.
Sã lase cuiva un mesaj scris.
Sã cunoascã bine regulile de despãrþire a cuvintelor în silabe.
Sã fie capabili sã se autocontroleze.
Sã recunoascã ºi sã foloseascã verbele cele mai uzitate, la timpul prezent, perfectul compus ºi
la viitor.
Sã facã eforturi pentru a folosi corect acordul în propoziþiile simple ºi dezvoltate
(acordul între pãrþile de vorbire: substantiv+adjectiv; la nivelul porpoziþiei: subiect+predicat).
Sã foloseascã corect semnele de punctuaþie învãþate.
Pînã la sfîrºitul ciclului de studiu elevii sã dispunã de un vocabular activ (cca 800 de cuvinte)
ºi pasiv (200 de cuvinte) cu care pot comunica cu siguranþã în diferite situaþii de comunicare
reale.
Sã înþeleagã tematica manualelor ºi a unor lucrãri pentru tineret conform vîrstei lor ºi sã
rezolve independent temele date de învãþãtor.

Clasele 5–8

Scopurile ºi sarcinile
Scopul predãrii limbii române în ºcolile generale cu limba de predare românã ºi bilingve este
de a forma un elev cu o culturã comunicaþionalã, literarã de bazã, care este capabil sã utilizeze
în formã practicã cunoºtinþele sale.
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Programa-cadru de limba ºi literatura românã propune o schimbare fundamentalã la nivelul
studierii limbii ºi literaturii române, care prevede folosirea limbii standarde. Cerinþele de bazã
în toate clasele vor urmãri formarea unui stil corect ºi coerent, acordat la normele limbii
standarde.
În cursul predãrii se va urmãri ca pînã la sfîrºitul clasei a opta elevul sã devinã capabil sã se
exprime corect, aplicînd regulile ortografiei ºi ortoepiei. Structurile gramaticale nu vor fi
tratate izolat, ci pe baza comentãrii textelor literare ºi nonliterare. Cunoºtinþele gramaticale se
vor însuºi treptat în funcþie de dificultatea ºi nevoile de comunicare.
Pentru fiecare an, textele literare propuse pentru a fi studiate, corespund vîrstei ºi nivelului de
cunoaºtere al limbii elevilor, oferã posibilitate de a cunoaºte poeþi ºi scriitori marcanþi ai
literaturii române ºi ai literaturii românilor din Ungaria.
Selectarea creaþiilor se face pe baza criteriului: valoric, estetic, stilistic, tematic ºi formativ, în
scopul conºtientizãrii valorii operelor în elev.
Elevul
– sã fie capabil sã recunoascã genul, specia, compoziþa operei literare,
– sã se familiarizeze cu limbajul artistic, prin care sã-ºi dezvolte vocabularul atît în
exprimarea oralã, cît ºi în exprimarea scrisã,
– sã manifeste curiozitate ºi interes faþã de literatura beletristicã,
– sã-ºi conºtientizeze plãcerea lecturii,
– sã dezvolte permanent deprinderile de citire, – cu voce tare ºi în gînd, corectã, cursivã,
conºtientã ºi logicã –,
– sã dezvolte atitudini favorabile faþã de istoria, cultura ºi folclorul românilor.

Obiective generale
Dezvoltarea deprinderilor de exprimare civilizatã. În cursul pregãtirii trebuie acordat atenþie
ca sã se aprofundeze la elev capacitatea ºi necesitatea de a comunica în limba românã. În toate
situaþiile sã fie capabil de a utiliza limba ca mijloc de comunicare. Sã sesizeze avantajele
bilingvismului. Sã fie capabil de a recunoaºte legãtura dintre intenþia vorbitorului ºi conþinutul
mesajului. Scopul educaþiei de comunicare este de a dezvolta la elev utilizarea diferitelor
moduri de conversaþie. Sã fie capabil de a participa la conversaþii ºi discuþii.
Dezvoltarea capacitãþii de receptare a mesajului este o importantã condiþie în procesul de
învãþarea eficientã. Trebuie urmãrit ca elevul sã fie capabil de a citi cursiv într-un ritm
adecvat vîrstei. Prin citire sã-ºi îmbogãþeascã vocabularul activ. Cunoaºterea creaþiilor literare
potrivite vîrstei contribuie la formarea cerinþei de a citi. Prin creaþiile literare elevul poate
cunoaºte spiritualitatea poporului român, îºi dezvoltã orizontul de vedere, care contribuie la
înþelegerea mediului mai restrîns al românilor, întãrind prin acestea apartenenþa sa la poporul
român. Cunoaºte formarea ºi evoluþia literaturii române, viaþa ºi operele mai importante ale
scriitorilor ºi poeþilor români din România ºi din Ungaria.
Dezvoltarea capacitãþii de formulare a textului este un indispensabil proces în formarea
deprinderii unui scris citeþ ºi într-un ritm susþinut, ca elevul sã ºtie folosi bazele structurii
gramaticale ale limbii române. Sã utilizeze scrisul ca mijloc de autoexprimare. Sã fie capabil
sã foloseacã conºtient regulile fonetice, morfologice ºi sintactice. Sã fie capabil sã foloseacã
structurile gramaticale specifice limbii române. În cursul comunicãrii scrise sã întrebuinþeze
cu siguranþã forma, stilul adecvat situaþiei ºi intenþiei. Sã fie capabil de a folosi corect ºi
cursiv limba românã, avînd la bazã normele limbii uzuale. Sã foloseascã potrivit articularea ºi
accentuarea, precum ºi formarea propoziþiilor în scopul creãrii textelor.
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Dezvoltarea capacitãþilor de învãþare este o parte fundamentalã în procesul obþinerii
cunoºtinþelor. Elevul trebuie sã se deprindã cu tehnicile de interpretare de text, (evidenþiere,
sintezã, dezvoltare de text), precum ºi cu tratarea simultanã a comunicãrii verbale ºi vizuale.
Elevul trebuie sã cunoascã ºi sã întrebuinþeze tehnicile de autodezvoltare (bibliotecã,
dicþionare, lexicoane etc.).

Clasa a 5-a
Numãrul orelor: 148
Activitãþi de învãþare
Exerciþii de dezvoltare a capacitãþilor
Mesajul oral
–
–
–
–
–
–
–

ascultarea mesajelor în diferite condiþii de comunicare,
formularea de întrebãri pentru sesizarea raporturilor logice de tipul: De ce?, Din ce
cauzã?, În ce condiþii?,
sesizarea apelului esenþial dintr-un mesaj ascultat,
identificarea unor informaþii noi ºi stabilirea legãturii acestora cu cele achiziþionate
anterior,
discriminarea structurilor gramaticale (morfologice ºi sintatice) corecte de cele incorecte
în enunþ,
identificarea enunþurilor în funcþie de intonaþie,
demonstrarea verbalã ºi nonverbalã a unor texte literare ºi nonliterare.

Exprimarea oralã
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

identificarea elementelor semnificative dintr-un mesaj ascultat,
realizarea oralã a unui plan simplu de idei,
comunicare pe baza unui plan de idei realizat anterior,
trecerea de la vorbirea directã la vorbirea indirectã,
formarea genitivului ºi a dativului,
alcãtuirea propoziþiilor simple ºi compuse,
utilizarea pãrþilor de propoziþie studiate,
stabilirea acordurilor gramaticale,
exersarea sinonimelor, antonimelor, paronimelor (fãrã sã se facã referire la terminologie),
folosirea cuvintelor noi în contexte diferite,
jocuri de cuvinte,
rostirea corectã a cuvintelor cu probleme de accentuare,
corectarea pronunþãrii regionale,
reglarea intonaþiei, a tonului ºi a vitezei vorbirii,
recitarea poeziilor,
transpunerea în dialog a unei povestiri sau poveºti,
dezvoltarea comunicãrii prin monolog narativ ºi descriptiv,
iniþierea ºi intervenirea în actul comunicãrii,
exprimarea propriilor opinii în legãturã cu un fapt cunoscut.

Mesajul scris
–
–
–

formularea mesajului într-o succesiune logicã,
identificarea elementelor descrise într-un text narativ,
prezentarea unei imagini, unui obiect, unui loc,
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identificarea dialogului într-un text narativ,
evidenþierea diferenþelor dintr-un dialog ºi o descriere,
recunoaºterea ºi prezentarea sumarã a trãsãturilor fizice ºi sufleteºti ale personajelor,
analiza lecturilor dupã urmãtoarele puncte de vedere: personaje, locul ºi timpul acþiunii,
desfãºurarea acþiunii,
citirea fluentã ºi expresivã a unor texte la prima vedere, cu adaptarea volumului ºi
intonaþiei impuse de semnele de punctuaþie,
identificarea pãrþilor de vorbire,
stabilirea acordurilor,
conversaþii în grup pe baza lecturilor.

Exprimarea scrisã
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

formularea corectã a propoziþiilor enunþiative, interogative ºi imperative,
transpunerea ideilor într-o succesiune logicã,
descrierea unor persoane, obiecte, fenomene,
utilizarea corectã, în scris, a unor elemente care asigurã succcesiunea logicã a propoziþiilor
în textul redactat (deci, apoi, în primul rînd, prima oarã, a doua oarã etc.),
structurarea textului scris în cele trei pãrþi (introducere, cuprins ºi încheiere),
împãrþirea textului în unitãþi logice de conþinut,
formularea ideilor principale,
dezvoltarea ideilor principale într-un ºir logic,
transformarea unei secvenþe dialogate în povestire,
selectarea vocabularului adecvat,
înlocuirea expresiilor ºi cuvintelor cu echivalente,
utilizarea semnelor de punctuaþie,
jocuri gramaticale de corectare a greºelilor de ortografie ºi de punctuaþie,
compunerea de texte narative, descriptive ºi dialogate,
formularea unor opinii proprii ºi introducerea lor în compuneri.

Teme
Acte
de manifestãri
ale copilului
în diferite
situaþii

Literatura
popularã:
poveºti, basme,
doine,
proverbe,
ghicitori
Limba vorbitã

Conþinuturi
Componentele comunicãrii orale: telefon, radio, televizor.
Comunicarea scrisã: bilet, scrisoare.
Dezvoltarea deprinderii de exprimare (oralã ºi scrisã) pentru a realiza
urmãtoarele acte de comunicare: formule de salut, de prezentare, de
permisiune, de solicitare, povestirea unor fapte, întîmplãri, exprimarea
acordului sau dezacordului în legãturã cu un fapt sau atitudinea unei
persoane, redactarea textului scris, planul simplu de idei, ortografia ºi
punctuaþia.
Cartea: rolul ilustraþiilor.
Textul narativ. Delimitarea textului în fragmente logice. Formularea
ideilor logice, principale. Recunoaºterea determinanþilor spaþiali ºi
temporali ai acþiunii. Povestirea oralã a lecturii. Rezumatul acþiunii
dupã un plan simplu. Caracterizarea personajului.
Genul liric: doina (strofa, versul, diminutivele).
Sunetele limbii române: formarea sunetelor, sunetele specifice limbii
române.
Silaba, silabisirea, accentul. Propoziþia forma de bazã a comunicãrii
(afirmativã, negativã, enunþiativã, interogativã, imperativã).
Verbul (verbe auxiliare, copulative, reflexive la indicativ: prezent,
perfectul compus, viitor).
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Teme
Limba scrisã

Lecturi literare

Sensul
ºi structura
cuvintelor

Familia, locurile
natale, natura
Copilul
ºi mediul social

Bibilioteca

2001/132/II. kötet

Conþinuturi
Elaborarea textelor în funcþie de diferite tipuri de comunicare:
felicitare, telegramã, afiº, reclamã.
Redactarea unor compuneri dirijate pe baza unor cuvinte ºi expresii
date, pe baza unor tablouri, benzi.
Vasile Alecsandri: Sfîrºit de toamnã
Ion Creangã: Punguþa cu doi bani, Povestea unui om leneº
Mihai Eminesu: Ce te legeni…
B. ªt. Delavrancea: Bunicul, Bunica
Lucia Borza: Mama
Citire expresivã, conversaþie, interpretare de text.
Lexicul: cuvîntul, cuvinte cu aceeaºi formã, dar cu sens diferit.
Formarea cuvintelor cu sufixe, prefixe.
Scrierea corectã a cuvintelor.
Utilizarea cratimei: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un, va / v-a,
sau / s-au, nai / n-ai etc.
Îmbogãþirea ºi dezvoltarea vocabularului pe baza textelor literare ºi
nonliterare.
Colectivitatea familiarã ºi ºcolarã.
Colectivitatea locului natal.
Comunitãþi de naþionalitate.
Îmbogãþirea vocabularului.
Dezvoltarea conversaþiei pe baza textelor literare ºi nonliterare.
Importanþa cãrþilor.
Reviste, anuare, presã, cãrþi auxiliare, lexicoane, enciclopedii.

De memorizat
5 proverbe
5 ghicitori
2 poezii (din literatura românã ºi literatura românilor din Ungaria)

Limbã ºi comunicare
Lexic:
– cuvîntul, despãrþirea cuvintelor în silabe, diminutive, sinonime, antonime, prefixe, sufixe.
Morfologie:
−
substantivul: genul, numãrul, comune, proprii, articulate, nearticulate, cazurile,
– adjectivul: acordul adjectivului cu substantivul, gradele de comparaþie ale adjectivului,
– pronumele: personal, de politeþe ºi reflexiv,
– numeralul: cardinal ºi ordinal,
– verbul: conjugarea verbelor, verbe auxiliare, verbul copulativ „a fi” ºi verbele reflexive la
indicativ (prezent, trecut, viitor),
– adverbul: de loc, de timp, de mod,
– prepoziþia,
– conjuncþia,
– interjecþia.

Noþiuni literare
titlul, autorul, pagina, tabla de materii, capitolul, doina, povestea, proverbe, ghicitori,
naraþiunea, descrierea, dialogul, strofa, versul, pastelul, portretul, caracterizarea;
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structura operelor: introducerea, intriga, punctul culminant, deznodãmîntul, încheierea;
scrisoarea: adresarea, formulã de încheiere, conþinutul mesajului.

Cerinþe de promovare
Elevul
– sã demonstreze prin mijloace verbale ºi nonverbale receptarea mesajului oral,
– sã participe activ la jocurile de rol ºi alte jocuri didactice,
– sã foloseascã vocabularul de bazã în stil îngrijit,
– sã formuleze corect ºi clar gîndurile ºi sentimentele proprii,
– sã utilizeze cuvintele ºi expresiile învãþate,
– sã aprecieze sumar lecturile citite,
– sã caracterizeze sumar personajele,
– sã recunoascã un text literar ºi nonliterar,
– sã recunoascã un text narativ ºi un text descriptiv, sã ºtie a folosi dicþionarul,
– sã scrie lizibil ºi cursiv, aºezînd corect textul în paginã,
– sã foloseascã corect semnele de ortografie ºi punctuaþie,
– sã povesteascã pe scurt, în scris, o întîmplare,
– sã transforme propoziþii dupã urmãtoarele: afirmative-negative, afirmative-interogative,
schimbarea timpurilor verbale.

Clasa a 6-a
Numãrul orelor: 148
Activitãþi de învãþare
Exerciþii de dezvoltare a deprinderilor
Mesajul oral
–
–
–
–
–
–
–
–
–

selectarea informaþiilor noi dintr-un text ascultat,
identificarea secvenþelor descriptive, narative ºi dialogate dintr-un enunþ oral,
receptarea cuvintelor noi dupã auz în texte literare ºi nonliterare,
integrarea cuvintelor noi în serii sinonimice ºi antonimice,
stabilirea sensului unui cuvînt necunoscut prin apel la context,
discriminarea formelor lexicale corecte de cele incorecte,
identificarea structurilor corecte ºi incorecte în vorbire,
sesizarea unui dialog iniþiat de partener,
dezvoltarea atenþiei distributive ºi a capacitãþii de a urmãri mesajul partenerului.

Exprimarea oralã
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

stabilirea ideilor în jurul cãrora se organizeazã o temã datã,
prezentarea ºi comentarea succintã a unor texte literare sau nonliterare,
determinarea oralã a sensului unor cuvinte în diferite contexte,
utilizarea cuvintelor noi în contexte diferite,
jocuri asociativ-verbale,
alcãtuirea de familii de cuvinte,
utilizarea sinonimelor ºi a antonimelor în contexte date,
folosirea corectã în vorbire a limbii literare,
discriminarea ideilor principale de cele secundare, a esenþialului de elementele de detaliu,
realizare oralã – individual sau în grup – a unui plan simplu,
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selectarea ºi utilizarea conectorilor textuali („mai întîi”, „apoi”, „în primul rînd”, „în al
doilea rînd”, „ de asemenea”, „deci” etc.),
rostirea corectã a cuvintelor cu probleme de accentuare,
comunicarea fluentã a enunþurilor,
conºtientizarea diferenþei dintre pronunþia regionalã ºi cea literarã,
punerea în dialog a unei povestiri, recitarea unor poezii,
expunerea ºi motivarea pãrerii personale,
exprimarea acordului ºi a dezacordului, a afirmaþiei, a negaþiei ºi a interogaþiei,
selectarea ºi folosirea adecvatã a cuvintelor de iniþiere, de menþinere ºi de încheiere a unui
dialog,
însuºirea ºi utilizarea conversaþiei eficiente,
coordonarea elementelor verbale ºi nonverbale într-un dialog,
dezvoltarea inþiativei de comunicare ºi de intervenire în conversaþie.

Mesajul scris
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

întrebãri cu rãspuns la alegere,
relevarea ideilor principale ºi secundare ale unui text dat,
identificarea ºi delimitarea pãrþilor componente ale unei lecturi (introducere, cuprins ºi
încheiere),
analiza lecturilor din urmãtoarele puncte de vedere: „cine?” (personajele), „cînd?”, „unde?”
(plasarea acþiunii în timp ºi spaþiu), „cum?” (modul de desfãºurare a acþiunii), stilul,
identificarea expresiilor noi într-un text citit,
folosirea dicþionarelor biligve (român-maghiar, maghiar-român) ºi a dicþionarelor
expilicative,
identificarea sinonimelor ºi antonimelor,
identificarea categoriilor morfologice cu rol expresiv,
cãutarea informaþiei dorite cu ajutorul tablei de materii,
citirea corectã ºi fluentã a unui text cunoscut în faþa unui auditoriu,
valorificarea elementelor nonverbale,
identificarea figurilor de stil învãþate,
discuþii în grup pe marginea lecturii suplimentare.

Exprimarea scrisã
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

diferenþierea ideilor principale de ideile secundare,
selectarea ideilor pentru un text propriu,
selectarea cuvintelor adecvate temei,
diferenþierea sensului cuvîntului în context,
scrierea corectã dupã dictare,
identificarea ºi ordonarea secvenþelor narative dintr-un text dat,
caracterizarea sumarã a personajelor corespunzãtoare secvenþelor textului,
povestire la persoana a treia singular,
rezumarea unui text ºtiinþific,
transformarea unui text dialogat în povestire,
povestirea unui film, a unei piese de teatru, a unui desen animat,
formularea unor opinii referitoare la textele studiate.

Teme
Acte
de manifestare
ale elevului

Conþinuturi
Comunicare dialogatã ºi monologatã. Selectarea limbajului în funcþie de
scopul comunicãrii. Organizarea logicã a ideilor pentru comunicarea
mesajului.
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Conþinuturi
Formule de iniþiere, menþinere ºi de încheiere ale unui dialog. Formule
de salut, de prezentare, de identificare, de permisiune ºi de solicitare.
Cererea ºi oferirea unei informaþii despre identitatea, starea, ocupaþia,
mediul familial al unei persoane, sau despre calitatea, utilitatea unui
obiect.
Situarea unui loc în raport cu altul. Localizarea unei regiuni sau a unei
zone geografice.
Exprimarea acordului sau dezacordului în legãturã cu un fapt sau o
persoanã.
Descrierea unui obiect, prezentarea unei acþiuni, compararea a douã sau
mai multe obiecte, persoane sau idei.
Deosebirile dintre textele narative ºi cele descriptive.
Caracterizarea personajelor. Portetul fizic ºi moral.
Recunoaºterea caracteristicilor specifice ale naraþiunii, descrierii pe baza
textelor literare ºi nonliterare.
Dezvoltarea vocabularului: sinonime, antonime, derivare, compunere.
Derivarea cu prefixe ºi sufixe.
Familia de cuvinte.
Fonetica: semivocalele, diftongii, triftongii, hiatul.
Regulile de despãrþire a cuvintelor în silabe.
Pãrþile de vorbire ºi ortografierea lor.
Propoziþia simplã ºi propoziþia dezvoltatã.
Culegãtori de foclor din Ungaria. Strigãturi, zicãtori, proverbe, ghicitori,
colinde, urãri.

Literatura
popularã
din Ungaria
Lecturã educativã Parabola biblicã: Samariteanul cel milos.
Interpretãri de texte literare ºi utilitare:
reclame, afiºe, anunþuri educative.
Lirica
Gruparea poeziilor dupã tematici. Pasteluri ºi poezii de dragoste.
româneascã
Vasile Alecsandri: Miezul iernii
Mihai Eminescu: La mijloc de codru…, O, rãmîi
George Topîrceanu: Rapsodii de primãvarã
Lucia Borza: Anotimpuri
Ana Blandiana: Cuvînt înainte
Marin Sorescu: Cunoºtinþe peste cunoºtinþe
Figuri de stil: enumeraþia, repetiþia, comparaþia ºi epitetul.
Texte
Articolul de dicþionar, reclama.
nonliterare,
Cuvinte încruciºate, anagrame, jocuri distractive.
utilitare
ºi distractive
Comunicarea
Scopul compunerii.
scrisã
Pãrþile componente ale unui text. Aºezarea în pagina de caiet.
Elemente suplimentare în scriere: sublinieri, paranteze.
Folosirea corectã a semnelor de punctuaþie.
Scrierea funcþionalã: notiþele, temele, extemporalul, lucrarea
semestrialã. Scrierea unor sentimente proprii.
Scrierea creativã.
Compuneri libere: povestirea, descrierea, caracterizarea.
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Conþinuturi
Redactarea unui rezumat pe baza textelor literare ºi nonliterare.
Transformarea unui dialog în text narativ, rezumatul, povestirea.

Biblioteca

ªtiri, articole.
Stuctura sãptãmînalului românesc din Ungaria.
Alte publicaþii din Ungaria.

De memorizat
5 strigãturi
o colindã
o poezie la alegerea profesorului

Limbã ºi comunicare
Lexic:
– forma ºi conþinutul cuvîntului, cuvîntul de bazã, cuvîntul derivat, rãdãcina, prefixe, sufixe,
– familia lexicalã, cîmpuri lexicale; nume de rudenii, nume de culori, nume de animale
(domestice ºi sãlbatice); sinonime, antonime.
Foneticã:
– semivocalele, diftongii, triftongii, hiatul, cratima ºi apostoful.
Morfologie:
– verbul nucleul comunicãrii: timpul, numãrul, persoana, conjugarea, conjunctiv (prezent),
condiþional-optativ, imperativ, moduri personale ºi nepersonale (recunoaºterea în text),
verbele auxiliare,
– substantivul: actualizare, rolul prepoziþiei în exprimarea acuzativului, genitivului,
utilizarea corectã a substantivelor proprii în genitiv ºi dativ.
– articolul: articolul demonstrativ, acordul.
– adjectivul: reactualizare, formarea adjectivelor cu sufixe ºi prefixe,
– pronumele: actualizare, forme accentuate ºi neaccentuate ale pronumelor, personale,
pronumele demonstrativ, pronumele posesiv,
– numeralul: numeralul ordinal,
– adverbul: reactualizare, adverbe provenite din adjective,
– interjecþia: rolul interjecþiei în comunicare.
Sintaxã:
– funcþia sintacticã a pãrþilor de vorbire.

Noþiuni literare
biblioteca, volumul, opera literarã, textul utilitar, jocuri distractive, caracterizarea
personajelor; figuri de stil: comparaþia, enumeraþia, repetiþia, epitetul; organizarea logicosemanticã a mesajului, ideea principalã, secundarã, planul simplu ºi dezvoltat de idei,
rezumatul oral, monologul, dialogul.

Cerinþe de promovare
Elevul
– sã diferenþieze enunþurile principale în raport cu cele secundare,
– sã recunoascã cuvintele ºi expresiile specifice limbii literare,
– sã participe activ la jocurile de rol ºi jocurile didactice,
– sã utilizeze cunoºtinþele gramaticale în comunicare,
– sã foloseascã termeni adecvaþi vîrstei ºi statutului partenerului,
– sã foloseascã expresii potrivite limbii îngrijite ºi limbii literare,
– sã selecteze textele în funcþie de stil,
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sã selecteze textele în funcþie de conþinut,
sã recunoascã sensul cuvintelor în contexte,
sã recunoascã elementele de compoziþie ale unei poveºti ºi povestiri,
sã recunoascã dialogul, naraþiunea, descrierea ºi caracterizarea,
sã înþeleagã semnificaþia a 5-6 strigãturi ºi urãri,
sã prezinte, în scris, o întîmplare interesantã cu respectarea regulilor ortografice ºi ale
aºezãrii în paginã.

Clasa a 7-a
Numãrul orelor: 148
Activitãþi de învãþare
Exerciþii de dezvoltare a deprinderilor
Mesajul oral
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

interpretarea mesajului oral,
sesizarea informaþiilor noi dintr-un text ascultat,
receptarea corectã a structurii fonematice a unui cuvînt,
discriminarea formelor lexicale corecte de cele incorecte,
însuºirea cuvintelor noi în texte literare ºi nonliterare,
integrarea cuvintelor noi în serii sinonimice ºi antonimice,
stabilirea sensului unui cuvînt necunoscut prin deducþie,
sesizarea sensului omonimelor,
identificarea arhaismelor ºi a regionalismelor,
sesizarea structurii morfologice corecte ºi incorecte în fluxul comunicãrii,
sesizarea formulelor de iniþiere, de menþinere ºi de încheiere ale unui dialog,
urmãrirea adecvatã a situaþiei de comunicare ºi participare la o conversaþie.

Exprimarea oralã
–
–
–
–
–
–
–

dezvoltarea oralã a unui plan simplu prin adãugarea ideilor secundare,
exerciþii de transfer comunicativ dinspre planul dezvoltat spre rezumat ºi spre povestirea
conþinutului,
determinarea sensului cuvintelor ºi expresiilor în contexte diferite,
rolul accentului în determinarea sensului cuvintelor,
utilizarea paronimelor,
dezvoltarea vocabularului prin folosirea sinonimelor ºi antonimelor,
iniþierea, menþinerea ºi încheierea unui dialog purtat cu parteneri din diferite categorii
sociale.

Mesajul scris
–
–
–
–
–
–
–
–
–
−

redarea conþinutului prin rezumat ºi prin povestire,
identificarea temei principale în texte literare ºi nonliterare,
identificarea momentelor subiectului într-o naraþiune,
identificarea caracteristicilor operelor epice ºi lirice (în prozã ºi versuri),
identificarea figurilor de stil într-un text epic ºi liric: epitet, hiperbolã, antitezã, metaforã etc.
sesizarea rolului descrierii în realizarea portretului ºi a tabloului,
sesizarea rolului dialogului în caracterizarea personajelor,
identificarea expresiilor noi într-un text citit,
folosirea dicþionarelor ºi a dicþionarului explicativ pentru relevarea sensului cuvintelor,
sesizarea rolului sinonimiei, al antonimiei ºi al omonimiei într-un text dat.
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Exprimarea scrisã
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

recunoaºterea destinaþiei unui text, selectarea informaþiei solicitate,
structurarea detaliilor în jurul ideii principale,
redactarea de texte utilitare,
rezumarea ºi povestirea unor texte narative,
caracterizarea personajelor,
valorificarea posibilitãþilor de expresie oferite de sinonime, antonime ºi omonime,
recunoaºterea sensurilor cuvintelor în contexte diferite,
utilizarea expresivitãþii formelor arhaice ºi regionale,
recunoaºterea mijloacelor de îmbogãþire a vocabularului,
folosirea corectã a topicii în propoziþie ºi în frazã,
ortografierea diftongilor, triftongilor ºi a vocalelor în hiat,
folosirea regulilor de despãrþire a cuvintelor în silabe,
scrierea corectã a neologismelor.

Teme
Formule
de comunicare

Stilul textelor
literare
ºi nonliterare

Arta
interpretativã

Elemente
de construcþie
ale comunicãrii
orale ºi scrise

Conþinuturi
Dialogul ºi monologul informativ (relatarea unor întîmplãri).
Organizarea logico-semanticã a mesajului, ordonarea ideilor.
Organizarea formalã a mesajului.
Structura textului oral descriptiv.
Organizarea replicilor într-un dialog
(formule de iniþiere, de menþinere ºi de încheiere ale dialogului).
Structura secvenþelor de tip întrebare-rãspuns.
Stilul artistic.
Mihail Sadoveanu: Domnu’ Trandafir
Ion Creangã: Harap Alb
Vasile Alecsandri: Iarna
Lucian Magdu: Aduceri-amintere
I. Al. Brãtescu-Voineºti: Puiul
Stilul publicistic.
Sãptãmînalul românilor din Ungaria, revista Lumina.
Stilul tehnico-ºtiinþific.
Periodicul Izvorul, publicaþia Simpozion.
Manuale de biologie, fizicã, chimie editate în România.
Stilul administrativ, completarea formularelor (la poºtã, la hotel etc.).
Redactarea unei cereri.
Lectura expresivã ºi interpretativã.
Ion L. Caragiale: Vizita (interpretare dialogatã)
Recitãri.
George Coºbuc: Mama, La oglindã
Mihai Eminescu: Somnoroase pãsãrele
Spectacole artistice: participarea la Ziua naþionalitãþilor sau la serate
literare, spectacole de teatru.
Actualizarea cunoºtinþelor despre vocabular.
Regionalisme, arhaisme.
Graiurile românilor din Ungaria.
Folosirea corectã a articolului genitival ºi a celui adjectival.
Folosirea corectã a formelor accentuate ºi neaccentuate ale pronumelui
personal.
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Biblioteca
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Conþinuturi
Folosirea corectã a timpurilor verbale (indicativ prezent, imperfect,
perfectul compus ºi viitor).
Folosirea ºi conjugarea corectã a celor mai frecvente verbe
neregulate (a lua, a ºti, a da, a bea, a vedea etc.).
Ortografierea pãrþilor de vorbire.
Rolul mãnãstirilor, cultura religioasã.
Mãnãstiri din România, în special Curtea de Argeº.
Domnitori români: ªtefan cel Mare, Neagoe Basarab,
Mircea cel Bãtrîn, Vasile Lupu º.a. în literatura românã.
Credinþe populare legate de jertfã.
Circulaþia europeanã a jertfei în legenda Kõmûves Kelemenné.
Lectura ºi analiza legendei Meºterul Manole.
Ion Creangã: Harap-Alb
Caractere de personaje în poveste: pozitive – negative.
Proverbe ºi zicãtori.
Limbajul poveºtii.
Personalitatea polivalentã a scriitorului: povestitor, scriitor, autor
de manuale.
Primul abecedar.
Parabola biblicã: Fiul rãtãcitor.
Legãturile sentimentale dintre pãrinþi ºi copii.
Norme de conduitã ºi responsabilitate.
Folosirea dicþionarelor: explicativ ºi altele.
Dicþionarele: român-maghiar, maghiar-român.

De memorizat
Mihai Eminescu: Somnoroase pãsãrele
George Coºbuc: Mama
Vasile Alecsandri: Iarna

Limbã ºi comunicare
Lexic:
– omonime, paronime, dialogul, monologul, regionalisme, arhaisme, graiuri, stilul tehnicoºtiinþific, publicitar, administrativ, artistic.
Morfologie:
– verbul: actualizare, moduri personale ºi nepersonale, verbe neregulate,
– substantivul: reactualizare, substantive compuse, (declinarea),
– articolul: articolul posesiv ºi demonstrativ,
– pronumele: pronumele de întãrire, negativ, nehotãrît,
– adjectivul pronominal demonstrativ,
– numeralul: colectiv, fracþionar, distributiv,
– adverbul: gradele de comparaþie ale adverbului,
– prepoziþia: actualizare ºi lãrgire (prepoziþii folosite în cazul acuzativ, dativ ºi genitiv),
– conjuncþia ºi interjecþia: actualizare, lãrgire.
Sintaxa:
– predicatul verbal ºi predicatul nominal.
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Noþiuni literare
schiþa, nuvela, amintirea, povestirea, legenda, poezia de dragoste, parabola, versificaþia,
figuri de stil.

Cerinþe de promovare
Elevul
– sã facã diferenþã între enunþurile principale ºi cele secundare, sã diferenþieze cuvintelecheie de detalii,
– sã sesizeze înþelesul general al mesajului,
– sã se exprime corect, coerent ºi fluent,
– sã respecte succesiunea corectã a propoziþiilor, în fluxul vorbirii,
– sã acorde corect adjectivul cu substantivul,
– sã aºeze corect cuvintele în serii sinonimice ºi antonimice,
– sã utilizeze corect formele accentuate ºi neaccentuate ale pronumelui personal,
– sã înþeleagã sensul parþial ºi global al textelor literare,
– sã recunoascã tipurile de texte,
– sã efectueze citire expresivã,
– sã cunoascã structura unui text liric ºi epic,
– sã comenteze lecturile învãþate,
– sã caracterizeze personaje literare,
– sã efectueze un plan de idei detaliat,
– sã efectueze un plan pe o temã datã,
– sã realizeze lucrãri personale îngrijite,
– sã traducã din românã în maghiarã 8 rînduri,
– sã foloseascã corect regulile ortografice.

Clasa a 8-a
Numãrul orelor: 148
Activitãþi de învãþare
Exerciþii de dezvoltare a deprinderilor
Mesajul oral
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

rezumarea unor mesaje orale,
dezvoltarea unui enunþ sau a unui cuvînt într-o secvenþã textualã într-un enunþ,
construirea unor mesaje orale însoþite de elemente nonverbale,
adecvarea lexicului la semnificaþia mesajului,
identificarea particularitãþilor graiului,
identificarea categoriilor gramaticale învãþate,
identificarea relaþiilor sintactice într-o propoziþie sau într-o frazã,
identificarea cuvintelor-cheie într-un mesaj oral,
identificarea începutului de dialog,
aranjarea ideilor în funcþie de utilizare a mesajului,
receptarea ºi reþinerea ideilor ºi a argumentelor dintr-un text.

Exprimarea oralã
–
–
–
–

formularea ideilor în jurul unei teme date,
construirea unui text care sã exprime opinia personalã despre un anumit eveniment,
compararea sensurilor unor cuvinte în contexte diferite,
construirea unor familii de cuvinte,
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utilizarea corectã a antonimelor, sinonimelor, omonimelor ºi a cuvintelor polisemantice,
utilizarea corectã a construcþiilor gramaticale învãþate,
exerciþii de construire a unui monolog sau a unui dialog,
descrierea unor obiecte, a unor tablouri din naturã, a unor fenomene,
construirea unor naraþiuni scurte,
utilizarea expresivã a limbii,
construirea unor enunþuri ºi texte informative.

Mesajul scris
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

identificarea ordinii logice ºi cronologice a unui text,
identificarea cuvintelor din grai, a arhaismelor ºi a neologismelor,
recunoaºterea cuvintelor derivate ºi compuse,
exerciþii de recunoaºtere a construcþiilor gramaticale studiate,
utilizarea corectã a variantelor lexicale,
recunoaºterea elementelor etice ºi culturale într-un text,
identificarea structurii textelor lirice ºi epice,
discriminarea trãsãturilor specifice celor douã genuri,
recunoaºterea relaþiilor de sinonimie, antonimie, omonimie ºi polisemie într-un text dat,
identificarea particularitãþilor textelor literare ºi nonliterare,
comentarea sensului global al unui text.

Exprimarea scrisã
–
–
–
–
–
–
–
–

exerciþii de scriere corectã, îngrijitã ºi ordonatã,
deprinderea de redactare a unor texte funcþionale de toate zilele (scrisoare, bilet,
telegramã, cerere, invitaþie),
prezentarea trãsãturilor unui peisaj, unei opere de artã, unei persoane prin utilizarea
resurselor expresive ale limbii,
aplicarea corectã a semnelor de punctuaþie în frazã,
rolul expresiv al semnelor de punctuaþie,
exerciþii morfosintactice de exprimare corectã oralã ºi scrisã,
comentarea subiectului, personajelor, elementelor de stil pe baza unui text literar,
întocmirea planului unei lucrãri pe o temã datã.

Teme

Conþinuturi

Structura textelor
utilitare
ºi nonliterare
Sintaxa
propoziþiei

Redactarea unei scrisori, cereri, invitaþii.
Redactarea unei schiþe, unui rezumat ºi a unei compuneri.
Formularea unui anunþ.
Pãrþile principale ale propoziþiei: subiectul, predicatul.
Pãrþile secundare: atributul, complementul.
Predicatul verbal ºi cel nominal.
Verbul „a fi”.
Construcþii atributive (maºinã de scris, profesor de matimaticã).
Complementul direct cu ºi fãrã prepoziþie (spãl maºina, îl caut pe Ion).
Complementul indirect.
Funcþia sintacticã a adverbelor (complementele circumstanþiale).
Activitatea poetului.
Poezia de dragoste: Sara pe deal.
Natura în opera lui Eminescu: Mai am un singur dor.
Sentimentul morþii în poeziile lui Eminescu ºi Petõfi.

Mihai Eminescu
poet naþional
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Conþinuturi

Din operele lui
I. Slavici
G. Coºbuc
V. Alecsandri

Activitatea literarã a lui Ioan Slavici.
Nuvela: Gura satului. Mentalitatea oamenilor de la sat. Bîrfe ºi prejudecãþi.
Modul de distracþie din trecut ºi prezent (jocul, ºezãtoarea, discoteca,
televizorul, cinematograful).
Activitatea literarã a lui G. Coºbuc.
George Coºbuc: Nunta Zamfirei
Obiceiuri de nuntã în poezie.
Obiceiuri de nuntã la noi în sat.
Alegoria.
Strigãturi de nuntã.
Vasile Alecsandri: O searã la Lido
Sintaxa frazei
Propoziþia – actualizare.
Fraza: propoziþia principalã ºi propoziþia secundarã.
Coordonare ºi subordonare.
Pronumele interogativ-relativ.
Conjuncþii coordonatoare, subordonatoare, locuþiuni conjuncþionale.
Punctuaþia frazei.
Traduceri din limba românã în limba maghiarã ºi din limba maghiarã în
limba românã.
ªcoala
Ioan Slavici: Budulea Taichii
de odinioarã
Limbajul nuvelei, convieþuirea ºi toleranþa.
în operele literare Tudor Arghezi: Abecedarul
I. L. Caragiale: Bacalaureat
Comicul ºi limbajul schiþei.
Rolul portecþionismului ºi al relaþiilor personale.
Avarismul
Barbu ªt. Delavrancea: Hagi Tudose.
sursã de inspiraþie Analiza operei, figura lui Hagi Tudose.
Figura avarului în literatura maghiarã, de pildã Zsugori uram.
Mijloace moderne Calculatorul.
de comuniare,
Corespondenþa electronicã.
informare
Informaþii obþinute pe internet.
Mesaje SMS, reclame, publicaþii la TV ºi în ziare.
Bibliotecã
Vizitarea Arhivei Episcopiei Ortodoxe sau a arhivei localitãþii.
Cãrþi vechi bisericeºti.
Rolul cãrþii la începutul secolului XXI.

De memorizat
George Coºbuc: Nunta Zamfirei (fragment, 3-5 strofe)
Mihai Eminescu: Sara pe deal
5 strigãturi din folclorul românesc din Ungaria

Limbã ºi comunicare
Sintaxã:
– propoziþia ºi pãrþile de propoziþie,
– fraza, coordonare, subordonare,
– regenta, subordonata,
– citatul,
– documente oficiale ºi particulare,
– modalitãþi de restrîngere ºi de expansiune a textului.
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Noþiuni literare
comicul, limbajul, cãrþi vechi, corespondenþa electronicã.

Cerinþe de promovare
Elevul
– sã înþeleagã semnificaþia globalã a unui mesaj ascultat ºi sã deosebeascã informaþiile
esenþiale de cele neimportante,
– sã recunoascã sensul cuvintelor prin raportare la semnificaþia mesajului ascultat,
– sã ºtie sã construiascã un mesaj oral pe o temã datã,
– sã ºtie sã facã o rezumare oralã a unui text narativ,
– sã caracterizeze oral un personaj dintr-un text dat,
– sã ºtie sã identifice momentele subiectului unei opere epice,
– sã recunoascã modurile de expunere dintr-o naraþiune,
– sã recunoascã procedeele de expresivitate artisticã într-o operã literarã,
– sã desprindã sensul cuvîntului prin raportare la context,
– sã recunoascã valorile de stil ale categoriilor gramaticale,
– sã ºtie sã facã rezumarea unui text narativ,
– sã caracterizeze în scris un personaj,
– sã prezinte caracteristicile unui text literar,
– sã redacteze texte cu destinaþie funcþionalã: cerere, telegramã ºi invitaþie,
– sã ºtie a elabora compuneri, avînd în vedere exprimarea corectã ºi cunoºtinþele de
ortografiere, precum ºi regulile de despãrþire a cuvintelor în silabe.

Clasele 9–12
A. LITERATURÃ
Scopurile ºi sarcinile
Reforma învãþãmîntului maghiar are ca obiectiv principal formarea elevilor la nivelul
standardelor internaþionale de pregãtire adaptatã la cerinþele societãþii maghiare actuale.
În realizarea programei-cadru a literaturii române s-a þinut seamã de nivelul presupus al
performanþelor, al intereselor, al trebuinþelor ºi al aspiraþiilor elevilor. Programa-cadru a fost
elaboratã printr-o proiectare modernã ºi accentueazã ca scop formarea unor elevi capabili sã
se raporteze la culturã autonom, critic ºi creativ.
Scopul este îndrãgirea literaturii, trezirea interesului pentru texte artistice ºi dezvoltarea
discernãmîntului critic, a sensibilitãþii estetice ºi etice prin receptarea operelor literare.
Literatura participã prin conþinutul sãu educativ la formarea unei personalitãþi, prin urmare
programa de faþã tinde spre o deschidere spre idei, sentimente ºi atitudini care înnobileazã
omul. Prin studierea literaturii române ºi a literaturii românilor din Ungaria intenþionãm sã
formãm ºi sã lãrgim orizontul cultural al elevilor.
Literatura mai înainte de toate înseamnã o miºcare de idei ºi atitudini, de opþiuni tematice,
filozofice ºi stilistice, o viziune asupra lumii, un spirit al timpului. În alegerea materialului
didactic criteriile de evaluare au fost valoarea artisticã ºi reprezentativitatea în interiorul unui
gen literar.
Programa-cadru de literaturã românã oferã totodatã profesorilor ºi un cadru flexibil de
organizare a muncii instructiv-educative, lãsînd o considerabilã libertate în privinþa alegerii
textelor de studii ale capitolelor obligatorii ºi opþionale. În aceste circumstanþe profesorii pot
gãsi modalitãþile optime de a realiza cerinþele prevãzute. În acelaºi timp studiul literaturii
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române trebuie sã se adapteze condiþiilor particulare ale colectivului clasei ºi ale
individualitãþii elevilor.

Obiective generale
Studiind literatura românã în liceu elevii trebuie sã devinã capabili:
– sã cunoascã momentele principale din evoluþia literaturii române de la origini pînã în
prezent, personalitãþile culturale ºi literare marcante care au ilustrat, prin opera ºi
activitatea lor, aceste momente;
– sã dobîndeascã o imagine de ansamblu asupra literaturii române, în relaþie cu dezvoltarea
culturii ºi literaturii universale;
– sã înveþe sã-ºi perfecþioneze exprimarea oralã ºi scrisã în concordanþã cu normele limbii
literare ºi cu diferitele situaþii de comunicare;
– sã însuºeascã o concepþie evoluatã despre artã, norme de comportament corect;
– sã cunoascã principalele perioade ale literaturii române ºi sã le caracterizeze;
– sã-ºi îmbogãþeascã cunoºtinþele despre scriitori ºi operele lor prin receptarea textului liric,
epic ºi dramatic;
– sã ºtie sã foloseascã manualul de literaturã dupã menirea lui;
– sã fie capabili de a-ºi exprima pãrerile în mod individual, sã formeze aprecieri critice prin
care interpreteazã perioadele literaturii române, scriitori ºi opere literare;
– sã stãpîneascã terminologia adecvatã studiului literaturii;
– sã ºtie sã ierarhizeze valorile literaturii române;
– sã-ºi consolideze interesul pentru cunoaºterea literaturii române ºi sã-ºi îmbogãþeascã
limbajul;
– sã se foloseascã de limbajul necesar studierii literaturii;
– sã asimileze ºi sã integreze valorile estetice în activitãþile, comportamentele ºi aspiraþiile
lor.

Clasa a 9-a
Numãrul orelor: 74
Activitãþi de învãþare
Cultivarea comunicãrii estetice
Exerciþii creative.
Recunoaºterea intenþiilor în comportamentul personajelor din operele literare.
Interpretarea comunicãrii prin gesturi.

Dezvoltarea capacitãþii de receptare a mesajului
Dezvoltarea citirii cu voce ºi în gînd pe baza diferitelor tipuri de lecturi.
Recitarea expresivã a textelor memorizate.
Demonstrarea receptãrii operelor literare studiate.
Metode de prelucrare a textelor pe baza unor întrebãri.
Împãrþirea textului, accentuarea esenþei. Raportul dintre integral ºi parþial.
Compararea diferitelor comentarii literare.
Dezvoltarea creativitãþii.

Dezvoltarea capacitãþii de exprimare
Dezvoltarea deprinderii de scriere.
Compuneri descriptive, descrieri ale naturii, naraþiuni.
Formarea unor pãreri proprii despre ideile formulate în operele literare.
Referate pe diferite teme.
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Capacitatea de învãþare
Orientare în literatura de specialitate.
Redactarea unor schiþe ºi notiþe individual ºi cu ajutorul profesorului.
Folosirea schiþelor în elaborarea compunerilor cu diferite teme.
Lãrgirea cunoºtinþelor acumulate în ºcoalã prin cercetãri individuale. Întrebuinþarea bibliotecii.
Adunarea informaþiilor, evaluarea ºi utilizarea acestora.

Relaþia dintre cititor ºi literaturã
Exerciþii de comentariu a textelor.
Relatarea mai detaliatã a temelor literare atractive pentru elevi.
Prelucrarea creativã a textelor literare de diferite teme ºi genuri.
Recunoaºterea motivelor de bazã ale literaturii populare ºi ale literaturii culte.
Discuþii asupra sentimentelor. Motivarea alegerilor conduitei morale.

Moduri de exprimare literarã
Distingerea autorului, naratorului ºi a personajelor. Evaluarea pãrerilor.
Denumirea operei literare, a speciilor ºi a genurilor literare.
Efectul afectiv al ritmului ºi al rimei. Rolul efectului sonoric al unui text.
Distingerea timpului, spaþiului ºi a acþiunii.
Aºezarea operei literare în contextul epocii.
Evocarea biografiei autorilor.
Evaluarea temelor ºi a problemelor legate de diferite epoci în operele literare studiate.
Acceptarea ºi importanþa operei literare în momentul apariþiei ºi în epocile posterioare.

Teme

Conþinuturi

Literatura,
artã a cuvîntului

Arta ºi ºtiinþa, modalitãþi specifice de cunoaºtere a realitãþii. Literatura
ºi celelalte arte.
Opera literarã – realitate ºi ficþiune. Imaginea artisticã. Funcþia
expresivã a limbajului în opera literarã. Denotaþie ºi conotaþie.
Structura operei literare. Raportul dintre conþinut ºi formã. Specificul
structurilor narative. Temã, motiv, laitmotiv. Subiectul, momentele
subiectului, conflictul, personajul literar, moduri de expunere:
naraþiunea, descrierea, dialogul.
Specificul structurilor lirice.
Categorii de conþinuturi propuse:
universul – Geneza din Biblie; Rugãciunea unui dac, Scrisoarea I de
Mihai Eminescu;
viaþã ºi moarte – Mioriþa; Mai am un singur dor de Mihai Eminescu,
Gorunul de Lucian Blaga, Tinereþe fãrã bãtrîneþe ºi viaþã fãrã de moarte;
natura – Pasteluri de Vasile Alecsandri, Sara pe deal de Mihai
Eminescu, Noapte de varã de George Coºbuc, Noaptea de mai de
Alexandru Macedonski, Nada florilor de Mihail Sadoveanu;
adolescenþa – Fiul risipitor din Biblie, Fiind bãiet... de Mihai
Eminescu, La Medeleni de I.Teodoreanu, Cronicul vîrstelor de Lucian
Blaga, Bursierul de Barbu ªtefãnescu Delavrancea;
iubirea – Cîntarea cîntãrilor din Biblie, Dorinþa, De ce nu-mi vii... de
Mihai Eminescu, La oglindã de George Coºbuc, Izvorul nopþii, Lumina
de Lucian Blaga;

Teme
fundamentale
ale literaturii
române
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Conþinuturi

joc ºi joacã – Amintiri din copilãrie de Ion Creangã, Prefaþã la Þara
piticilor de Tudor Arghezi;
familia – Amintiri din copilãrie de Ion Creangã, Bunica de Barbu
ªtefãnescu Delavrancea, Mama de George Coºbuc, Pãrinþii de Ana
Blandiana;
ºcoala – Cum am învãþat româneºte de Costache Negruzzi, Bacalaureat
de Ion Luca Caragiale;
aspecte din viaþa satului – Nunta Zamfirei, Moartea lui Fulger de
George Coºbuc, Gura satului de Ioan Slavici;
menirea artistului ºi a artei – Balada Meºterul Manole, Rugãciune de
Octavian Goga, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian
Blaga, fragment din Moartea unui artist de Horia Lovinescu;
viciile omeneºti – Hagi Tudose de Barbu ªtefãnescu Delavrancea,
Moara cu noroc de Ioan Slavici, Cîinele ºi cãþelul de Grigore
Alexandrescu;
aventurã, cãlãtorie – Chira Chiralina de Calistrat Hogaº, Europolis de
Jean Bart, Toate pînzele sus de Radu Tudoran;
lumea fantasticã – Lostriþa de Vasile Voiculescu, 12 000 de capete de
vitã, Cum am gãsit piatra filosofalã de Mircea Eliade.
(Operele enumerate sînt recomandate.)
Stiluri funcþionale Limbajul tehnico-ºtiinþific, artistic, administrativ, publicistic. Limbajul
standard. Caracteristici. Stilul beletristic. Figuri de stil. Elemente ale
expresivitãþii artistice (vers, strofã, mãsurã, accent, rimã, ritm;
versificaþie clasicã, versificaþie modernã).
Genuri ºi specii
Genul epic. Particularitãþi. Sistematizarea cunoºtinþelor din clasele
literare
ºcolii generale: epica în versuri – poemul eroic, epopeea; epica în
prozã – schiþa, nuvela, povestirea, romanul.
Genul dramatic. Particularitãþi. Actualizarea cunoºtinþelor din ºcoala
generalã: tragedia, comedia, drama.
Genul liric. Particularitãþi. Sistematizarea cunoºtinþelor din clasele
ºcolii generale: oda, satira, pastelul, elegia, sonetul, rondelul ºi gazelul
– poezii cu formã fixã.
Literatura
Literatura popularã, parte a culturii populare, expresie a bogãþiei
popularã,
spirituale a poporului. Trãsãturi caracteristice. Teme ºi motive în
parte integrantã literatura popularã.
a literaturii
Lirica popularã. Caracteristici. Specii reprezentative (doina, cîntecul,
române
bocetul, strigãturile, proverbele, zicãtorile). Doina – creaþie liricã
specificã poporului român. Varietetea doinelor.
Epica popularã în versuri. Balada. Varietatea baladelor. Mioriþa
(comentariu literar).
Legenda. Trãsãturile caracteristice. Elemente de legendã ºi de baladã în
Mãnãstirea Argeºului (comentariu literar).
Epica popularã (în prozã). Specii reprezentative. Basmul. Structuri
narative. Motive. Valori artistice ºi morale. (Tinereþe fãrã bãtrîneþe ºi
viaþã fãrã de moarte).
Creaþii populare cu caracter dramatic. Poezia obiceiurilor. Colindele.
Valoarea literaturii populare. Literatura popularã, izvor de inspriaþie
pentru literatura cultã. Miturile fundamentale (prezentare generalã).
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Conþinuturi
Trãsãturi specifice. Teme ºi motive. Specii reprezentative – cîntecul,
bocetul, strigãturile, proverbele, zicãtorile, basmul, poezia
obiceiurilor.
(Vezi ºi programa-cadru Cultura ºi civilizaþia româneascã.)
Latinitatea limbii române. Continuitatea ºi unitatea limbii române.
Limba românã pînã în secolul al XVI-lea. Limba literarã. Dialecte ºi
graiuri. Limba românilor din Ungaria.
(Vezi ºi programa-cadru Cultura ºi civilizaþia româneascã.)

Cerinþe de promovare
La sfîrºitul clasei a 9-a elevii trebuie:
– sã prezinte noþiunile de teorie literarã prevãzute de programã, pe baza textelor literare de
referinþã:
operã literarã, imagine artisticã, structura operei literare, temã, motiv, laitmotiv, subiect,
conflict;
genuri literare (epic, liric, dramatic); speciile genurilor literare (poem eroic, epopee, schiþã,
nuvelã, povestire, roman, tragedie, comedie, dramã, odã, satirã, pastel, elegie, sonet,
rondel, gazel);
– sã aplice, ºi în situaþii noi, noþiunile de teorie literarã studiate; sã le recunoascã, sã le
identifice pornind de la alte opere literare;
– sã deosebeascã unele genuri ºi specii literare de altele;
– sã expunã trãsãturile definitorii ale literaturii populare, principalele teme, motive ºi genuri
ale acesteia (doina, balada, legenda, basmul);
– sã prezinte informaþii esenþiale privind originea poporului român ºi a limbii române,
caracterul romanic al limbii;
– sã deprindã, pe baza lecturii ºi în procesul de receptare a operelor, valorile estetice,
moral-civice ºi mesajul umanist al literaturii române;
– sã elaboreze pe diferite teme compuneri, rãspunsuri la întrebãri, motivãri-argumentãri etc.,
– sã ºtie sã alcãtuiascã rezumate, caracterizãri, recenzii, referate, analize.

Clasa a 10-a
Numãrul orelor: 74
Activitãþi de învãþare
Cultivarea comunicãrii estetice
Exerciþii variate pentru dezvoltarea tehnicii de comunicare.
Expunerea ºi susþinerea pãrerii proprii.
Exerciþii de redactare a întrebãrilor ºi a rãspunsului.

Dezvoltarea capacitãþii de receptare a mesajului
Demonstrarea capacitãþii de citire ºi de receptare a mesajului.
Dezvoltarea analizei de text.
Delimitarea ideilor. Relevarea esenþei.
Recunoaºterea raporturilor cauzã-efect.
Recunoaºterea particularitãþilor genurilor literate.
Identificarea stilurilor ºi a mijloacelor de exprimare.
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Dezvoltarea capacitãþii de exprimare
Exerciþii de dezvoltare a exprimãrii orale ºi scrise.
Redactarea unor naraþiuni, descrieri, caracterizãri. Disertaþia.
Dezvoltarea tehnicii de argumentare în referate.
Observarea ºi aprecierea însuºirilor, a mobilului acþiunii ºi a acþionãrii personajelor.
Redactarea unor analize literare pe baza punctelor de vedere date.

Capacitatea de învãþare
Dezvoltarea metodelor individuale de culegere a informaþiilor.
Cunoºtinþe de bibliotehnicã. Internet. Ordonarea informaþiilor culese din bibliografii ºi cãrþi
de specialitate în schiþe.
Culegerea datelor în grup sau individual.
Prelucrarea informaþiilor. Regulile, cunoaºterea ºi aplicarea normelor etice ale citãrii.

Relaþia dintre cititor ºi literaturã
Recunoaºterea motivelor ºi temelor esenþiale pe baza lecturilor.
Completarea cunoºtinþelor prin lecturã individualã.
Identificarea situaþiilor ºi caracterizarea pe baza lecturilor, a pieselor ºi a filmelor televizate
vãzute.
Moduri de prezentare a sentimentelor ºi a ideilor în operele literare.
Recunoaºterea mobilului de manifestare ºi comportament al personajelor.
Relaþii ºi paralele între literaturã ºi celelalte ramuri ale artei.

Moduri de exprimare literarã
Aplicarea sigurã a cunoºtinþelor noi de teorie literarã ºi a noþiunilor în cadrul analizelor
literare.
Aºezarea operelor literare citite în contexte diferite.

Teme
Cultura
ºi literatura
românã
în secolul XVI

Conþinuturi

Începuturile culturii scrise. Cultura românã în limba slavonã.
Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Teodosie, scriere
monumentalã a culturii în limba slavonã. Caracterul românesc al
culturii în limba slavonã.
Începuturile scrisului în limba românã (Scrisoarea lui Neacºu). Textele
rotacizante (maramureºene). Activitatea lui Coresi, semnificaþia
acesteia.
Literatura
Contribuþia literaturii religioase la dezvoltarea limbii române. Rolul lui
religioasã
Varlaam, al lui Simion ªtefan ºi al lui Dosoftei. Biblia de la Bucureºti,
în secolul XVII
operã monumentalã a culturii ºi a limbii române. Antim Ivireanul.
Marii cronicari
Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce. Importanþa Letopiseþelor
ai secolului XVII marilor cronicari în dezvoltarea culturii ºi a limbii române. Afirmarea
ºi începutul
originii latine a poporului român ºi a limbii române. Patriotismul
secolului XVIII
cronicarilor. Particularitãþi ale Letopiseþelor.
Cronicari munteni. Rolul lui Constantin Cantacuzino.
Contribuþia istoriografiei la dezvoltarea limbii literare ºi a literaturii
române.
Dimitrie
Dimensiunile europene ale personalitãþii lui Dimitrie Cantemir. Istoria
Cantemir,
ieroglificã – primul roman de ficþiune în literatura românã. Trãsãturi
personalitate
specifice ale umanismului românesc. Descrierea Moldovei (prezentare
multilateralã
generalã).
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Conþinuturi

Iluminismul. ªcoala Ardeleanã – expresie a iluminismului românesc.
Condiþiile specifice ale apariþiei ªcolii Ardelene. Reprezentanþi –
Samuil Micu, Gheorghe ªincai, Petru Maior, Ion Budai-Deleanu.
Activitatea lor culturalã ºi literarã. Idei istorice ºi lingvistice în
afirmarea originii limbii ºi poporului român. Rolul ªcolii Ardelene în
formarea ºi afirmarea conºtiinþei naþionale. Ion Budai-Deleanu –
Þiganiada. Idei iluministe în Þiganiada.
Iluminismul în Þara Româneascã ºi Moldova.
Vãcãreºtii, Costache Conachi, Dinicu Golescu (prezentare generalã).
Începuturile presei ºi ale teatrului în limba românã.
Literatura
Cadrul social, politic ºi cultural. Dezvoltarea presei, a învãþãmîntului ºi
românã
a teatrului în limba românã. Gheorghe Asachi, Andrei Mureºanu,
în perioada
Ion Heliade Rãdulescu, Costache Negruzzi, Grigore Alexandrescu,
de la 1848
Nicolae Bãlcescu, Alecu Russo, Dimitrie Bolintineanu, Anton Pann,
Vasile Alecsandri (prezentare generalã).
Curentele literare în epocã – clasicism, preromantism, romantism.
Dacia literarã – program al romantismului românesc. Rolul revistei în
orientarea literaturii române. Contribuþia lui Mihail Kogãlniceanu.
Ion Heliade Rãdulescu – exponent al culturii române moderne ºi
îndrumãtor cultural. Activitatea literarã ºi lingvisticã. Zburãtorul
(comentariu literar). Grigore Alexandrescu – activitate literarã. Umbra
lui Mircea. La Cozia (comentariu literar). Fabule.
Contribuþia scriitorilor de la 1848 la dezvoltarea limbii ºi literaturii
române, la constituirea genurilor ºi speciilor literare. Clasicism ºi
romantism în literatura acestei epoci (sintezã).
Vasile Alecsandri, Vasile Alecsandri – viaþa ºi activitatea literarã. Participarea la marile
sintezã
evenimente culturale ºi politice ale epocii. Contribuþia sa la dezvoltarea
a literaturii epocii poeziei, prozei ºi dramei. Poezia liricã ºi epicã. Doine, Lãcrãmioare,
Pastelurile (prezentare generalã). Poezia de dragoste. Steluþa, O searã
la Lido (prezentare generalã). Poezia marilor evenimente istorice
(prezentare generalã). Proza lui Vasile Alecsandri. Istoria unui galbîn
ºi a unei parale, Balta Albã (comentariu literar). Teatrul. Chiriþa în
provincie (prezentare generalã). Vasile Alecsandri – deschizãtor de
drumuri în literatura românã.
Literatura
Bogdan Petriceicu Hasdeu – Rãzvan ºi Vidra (comentariu literar).
românã în
perioada de dupã
Revoluþia de la
1848
Epoca marilor
Junimea ºi Convorbiri literare. Titu Maiorescu – îndrumãtor cultural ºi
clasici
literar. Rolul Junimii ºi al Convorbirilor literare în dezvoltarea
ai literaturii
literaturii române. Aportul fundamental al lui Titu Maiorescu –
române
contribuþii la dezvoltarea limbii literare. Principii estetice pe baza
studiilor O cercetare criticã asupra poeziei române de la 1867 ºi
Comediile d-lui I. L. Caragiale. Idei critice referitoare la literatura
popularã. Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu.
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Conþinuturi
Prezentare generalã. Centre culturale. Reviste ºi publicaþii. Românii din
Ungaria de azi în presa secolului al XIX-lea. Iosif-Ioan Ardelean
Monographia comunii Chitichaz (prezentare generalã). Din creaþiile lui
David Voniga, Iustin Popfiu, Iosif Vulcan (prezentare generalã).
(Vezi ºi programa-cadru Cultura ºi civilizaþia româneascã.)

Cerinþe de promovare
La sfîrºitul clasei a 10-a elevii trebuie:
– sã demonstreze dobîndirea cunoºtinþelor generale despre cultura ºi literatura românã veche
(începuturi, literatura în limba slavonã, esenþa româneascã a acestei culturi, începuturile
scrisului în limba românã, contribuþia literaturii religioase ºi a istoriografiei la dezvoltarea
limbii ºi literaturii române);
– sã explice rolul ªcolii Ardelene, ca manifestare a iluminismului românesc ºi miºcare
culturalã pentru afirmarea conºtiinþei naþionale;
– sã defineascã cadrul, conþinutul ºi rolul revoluþiei de la 1848, semnificaþia evenimentelor
din 1848 pentru evoluþia culturii ºi literaturii române (mari personalitãþi, opere
fundamentale, genuri ºi specii literare, direcþii ºi tendinþe);
– sã încadreze fenomenele culturale ºi literare în contextul istoric ºi social;
– sã elaboreze compuneri cu subiecte variate, rãspunsuri la întrebãri, argumentãri, rezumate,
caracterizãri, recenzii, referate, disertaþii despre perioade ºi opere literare;
– sã însuºeascã, pe baza lecturii ºi în procesul de receptare a operelor, valorile estetice,
moral-civice ºi mesajul umanist al literaturii române.

Clasa a 11-a
Numãrul orelor: 111
Activitãþi de învãþare
Cultivarea comunicãrii estetice
Identificarea modului de prezentare a sentimentelor umane.
Exprimare fluentã. Prezentarea expresivã a unor fragmente.
Redarea sentimentelor, relaþiilor prin intonaþie, ritm, melodie etc.

Dezvoltarea capacitãþii de receptare a mesajului
Identificarea textelor de diferite genuri prin interpretare adecvatã.
Recunoaºterea unor idei complexe. Relatarea argumentelor pro ºi contra.
Observarea particularitãþilor de comunicare într-un text cotidian ºi literar.
Diferenþierea sensului propriu ºi al celui figurat al cuvintelor.

Dezvoltarea capacitãþii de exprimare
Exprimarea pãrerilor proprii. Dezbateri argumentative polemice.
Redactarea evenimentelor trãite, a unui reportaj, a unei recomandãri pe o temã datã.
Redarea conþinutului unor scene de viaþã în formã autenticã.

Capacitatea de învãþare
Selectarea lecturilor la o temã datã.
Redactarea unor compuneri despre personaje literare, despre cîte o perioadã sau eveniment.
Culegerea materialului. Redactarea unor schiþe, notiþe.
Folosirea informaþiilor bibliografice în redactarea unor referate, comunicãri.
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Relaþia dintre cititor ºi literaturã
Aprecierea situaþiilor, ideilor, caracterelor interdependente în operele literare studiate.
Evaluarea relaþiilor umane. Observarea schimbãrilor de valori.
Observarea influenþelor filozofice, ale criticii societãþii în unele opere.

Moduri de exprimare literarã
Recunoaºterea genurilor literare pe baza operelor studiate.
Diferenþierea principalelor componente structurale ale acþiunii (subiectului).
Identificarea spaþiului ºi a timpului.
Înþelegerea rolului de exagerare ºi generalizare.
Aplicarea cunoºtinþelor interdisciplinare.
Aplicarea improvizãrii.

Teme

Conþinuturi

Mihai Eminescu

Viaþa ºi activitatea literarã. Marile teme ale creaþiei eminesciene.
Concepþia despre poezie ºi misiunea poetului – Epigonii (comentariu
literar).
Poezia de meditaþie. Scrisoarea III (comentariu literar). Încadrarea în
seria Scrisorilor. Structura. Tablouri. Concepþia asupra ideii de patrie.
Poezia iubirii ºi a naturii – prezentare generalã. Sara pe deal
(comentariu literar). Compoziþia. Tablourile. Cadrul natural, mijloc de
potenþare a sentimentului iubirii. Intensitatea sentimentelor.
Expresivitatea ºi muzicalitatea limbajului poetic. Floarea albastrã
(comentariu literar). Semnificaþia simbolului. Dorinþa (comentariu
literar). Viziunea asupra iubirii ºi naturii. Expresia plenitudinii clipei de
dragoste.
Din corespondenþa lui Mihai Eminescu cu Veronica Micle.
Poezia de inspiraþie mitologicã, folcloricã – prezentare generalã.
Revedere (comentariu literar). Structura poeziei. Semnificaþia ei
filozoficã – viziunea asupra condiþiei umane. Simplitatea ºi
profunzimea expresiei lirice.
Poezia filozoficã ºi religioasã. Luceafãrul (comentariu literar). Geneza
poemului. Compoziþia: planurile universal-cosmic ºi uman-terestru.
Bogãþia de teme ºi motive. Elementele epico-lirice ºi dramatice în
poem. Semnificaþia filozoficã (sensurile alegorice ale poemului).
Expresivitatea limbajului poetic. Luceafãrul, capodoperã a poeziei
eminesciene.
Proza lui Mihai Eminescu.
Privire generalã asupra curentului literar.

Realismul în
literatura românã
Ion Creangã
Activitatea literarã – poveºtile ºi povestirile. Amintiri din copilãrie
(comentariu literar). Evocarea copilãriei ºi a satului. Structura
compoziþionalã. Caracterizãri. Particularitãþile artei narative. Modalitãþi
de realizare a umorului. Limbajul artistic. Povestea lui Harap-Alb
(comentariu literar). Motivele fundamentale ale basmului.
Originalitatea operei (motivarea situaþiilor ºi a acþiunilor,
individualizarea fantasticului, valoarea dialogului).
Contribuþia lui Ion Creangã la dezvoltarea prozei. Din corespondenþa
lui Ion Creangã cu Mihai Eminescu.
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Conþinuturi

Activitata literarã (dramaturgia, nuvelele ºi povestirile, schiþele) –
prezentare generalã.
O scrisoare pierdutã, O noapte furtunoasã (comentariu literar).
Momentele subiectului. Gradarea conflictului ºi tensiunea dramaticã.
Compoziþia. Personajele. Mijloace de individualizare. Natura ºi
mijloacele comicului. O scrisoare pierdutã – capodopera dramaturgiei
române. În vreme de rãzboi (comentariu literar).
Nãpasta (comentariu literar).
Contribuþia lui Ion Luca Caragiale la dezvoltarea prozei.
Ioan Slavici
Activitatea literarã. Contribuþia la dezvoltarea prozei. Nuvelele –
Budulea Taichii, Popa Tanda, Gura satului.Tipologie, imaginea satului
ardelean.
Moara cu noroc (comentariu literar). Tematica. Momentele subiectului.
Personajele. Dramatismul acþiunii. Descrierea personajelor. Analiza
psihologicã. Mara (prezentare generalã).
Literatura
Tendinþe, direcþii ideologice ºi stilistice în dezvoltarea literaturii ºi
românã
culturii române. Sãmãnãtorismul ºi poporanismul. Simbolismul.
la sfîrºitul
Reviste literare ºi personalitãþi.
secolului XIX
Sãmãnãtorul – George Coºbuc, Alexandru Vlahuþã, Nicolae Iorga.
ºi începutul
Viaþa Româneascã – Constantin Stere; rolul lui Garabet Ibrãileanu.
secolului XX
Simbolismul în literatura românã. Reprezentanþi – Alexandru
Macedonski, Dimitrie Anghel, ªtefan Peticã, George Bacovia,
Ion Minulescu.
Alexandru
Activitatea literarã. Teoretician al simbolismului românesc. Literatorul.
Macedonski
Ciclul Nopþilor. Poema rondelurilor.
Noaptea de decemvrie (comentariu literar). Poem romantic cu elemente
simboliste. Aspiraþia spre ideal. Semnificaþia alegoriei. Mesajul poeziei.
George Bacovia Activitatea literarã. George Bacovia ºi simbolismul autentic. Plumb,
Lacustrã (comentariu literar).
Barbu ªtefãnescu Activitatea literarã. Contribuþii la dezvoltarea prozei: Sultãnica,
Delavrancea
Trubadurul, Hagi Tudose ºi a dramei: Trilogia Moldovei – Apus de
soare, Viforul, Luceafãrul (prezentare generalã). Apus de soare
(comentariu literar). Capacitatea de evocare a dramaturgului. Conflictul
piesei. Eroic ºi monumental în construcþia personajului literar (ªtefan
cel Mare). Tehnica portretului. Mesajul patriotic al dramei.
George Coºbuc
Activitatea literarã. Creaþia poeticã a lui George Coºbuc, expresie a
vieþii ºi aspiraþiilor poporului român.
Poezia erosului rural ºi a naturii: La oglindã, Duºmancele, Numai una,
Pe lîngã boi, Noapte de varã, Vara, În miezul verii (prezentare
generalã). Poezia marilor evenimente din viaþa satului. Nunta Zamfirei,
Moartea lui Fulger (comentariu literar). Valorificarea artisticã a
tradiþiilor ºi a obiceiurilor poporului. Atmosfera de basm a
ceremonialelor. Expresivitatea limbajului poetic.
Evocarea trecutului ºi a Rãzboiului pentru Independenþã. O scrisoare
de la Muselim-Selo (comentariu literar). Poezia socialã. Doina, Decebal
cãtre popor (prezentare generalã).
Octavian Goga
Activitatea literarã. Monografia satului ardelean. Octavian Goga, poet
al „pãtimirii noastre”.
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Conþinuturi

Caracterul naþional ºi social al poeziei sale. Mesianismul acesteia.
Originalitatea artisticã. Rugãciune (comentariu literar). Poetul, interpret
al nãzuinþelor poporului. Vigoarea imaginilor ºi a limbajului, caracterul
profetic al stilului. Oltul (comentariu literar). Expresivitatea limbajului
poetic, originalitatea ºi sugestivitatea versurilor. Caracterul simbolic al
poemului. Sensul patriotic al mesajului. Mijloace ºi modalitãþi poetice.
Noi, Casa noastrã, Bãtrînii (comentariu literar).
Mihail
Activitatea literarã. Marile teme ale prozei sadoveniene. Hanu-Ancuþei
Sadoveanu
(prezentare generalã). Baltagul (comentariu literar). Imaginea artisticã a
vieþii pãstorilor. Elemente folclorice. Semnificaþia personajelor.
Vitoria Lipan, personaj exemplar. Arta naraþiunii.
Romanul de inspiraþie istoricã. Neamul ªoimãreºtilor (comentariu
general). Compoziþia romanului.
Contribuþia lui Mihail Sadoveanu la dezvoltarea literaturii române.
Ion Agârbiceanu Activitatea literarã. Marile teme ale prozei sale. Nuvele – Fefeleaga
(comentariu literar), Arhanghelii (comentariu literar).

Cerinþe de promovare
La sfîrºitul clasei a 11-a elevii trebuie:
– sã expunã principalele trãsãturi ale epocilor ºi perioadelor literare care fac obiect de studiu
în aceastã clasã;
– sã prezinte informaþii fundamentale despre aspectele activitãþii literare ale scriitorilor
studiaþi în acest an ºcolar;
– sã citeascã integral operele sau fragmentele literare prevãzute pentru comentarii literare ºi
prezentãri generale;
– sã dea dovadã cã ºi-au însuºit tehnicile necesare analizei operelor literare, adecvate
genului literar din care fac parte;
– sã demonstreze cã sînt capabili sã stabileascã ºi corelaþii, analogii, paralele în studierea
literaturii;
– sã motiveze integrarea scriitorilor ºi a operelor în direcþii, tendinþe ºi curente literare;
– sã argumenteze contribuþia unor scriitori la dezvoltarea literaturii române;
– sã caracterizeze perioada marilor clasici;
– sã prezinte contribuþia creaþiei poetice eminesciene la dezvoltarea poeziei române;
– sã ºtie sã prezinte particularitãþile curentelor literare studiate;
– sã prezinte particularitãþile liricii studiate în aceastã clasã;
– sã comenteze, oral sau în scris, structura ºi forma operelor studiate; personajele
reprezentative, motivele;
– sã comenteze pe baza deprinderilor însuºite opere (fragmente) care nu au fost studiate în
cadrul lecþiilor;
– sã ºtie sã integreze un fragment în structura de ansamblu a unei opere ºi sã defineascã
semnificaþia ºi valoarea acestuia;
– sã însuºeascã pe baza lecturilor valorile estetice, moral-civice ºi mesajul umanist al
literaturii române;
– sã elaboreze compuneri pe diferite teme, motivãri-argumentãri;
– sã ºtie sã alcãtuiascã rezumate, caracterizãri, comentarii, analize comparative, sinteze,
recenzii.
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Clasa a 12-a
Numãrul orelor: 99
Activitãþi de învãþare
Cultivarea comunicãrii estetice
Interpretarea ºi dezbaterea legãturilor ºi a relaþiilor sentimentale prezente în operele literare.
Jocuri de rol.

Dezvoltarea capacitãþii de receptare a mesajului
Cãutarea ºi exprimarea ideilor ascunse în operele literare studiate, recunoaºterea cadrului
social-istoric.
Observarea modurilor de exprimare artisticã ºi a figurilor de stil.
Dezvoltarea simþului critic. Formarea pãrerilor proprii.
Perceptarea ºi acceptarea operei literare.

Dezvoltarea capacitãþii de exprimare
Argumentarea pãrerii proprii pe baza operelor literare studiate, în stil corect ºi personal.
Redactarea unor prezentãri, recomandãri, critici. Argumentarea.
Utilizarea regulilor de citare.
Aprecierea caracterului personajului literar.
Abordare multilaterarã a problemelor.

Capacitatea de învãþare
Culegerea informaþiilor despre teme literare cu ajutorul unor mijloace externe.
Ridicarea unor probleme personale pe baza cercetãrilor individuale.
Redactarea unor lucrãri vaste.
Orientare tematicã în cadrul materialelor suplimentare informative.

Relaþia dintre cititor ºi literaturã
Incursiuni prin speciile literaturii de largã circulaþie.
Aprecierea operelor literare de largã circulaþie sau a operelor ecranizate atractive.
Conceperea rolului ºabloanelor ºi al schemelor.
Experienþa acceptãrii literaturii contemporane.
Observarea ºi dezbaterea tendinþelor ºi modurilor de comportament.

Moduri de exprimare literarã
Observarea ºi valorificarea modurilor de exprimare artisticã ºi funcþiei mijloacelor stilistice.
Redactarea individualã a cunoºtinþelor despre cele mai mari epoci ale literaturii române.
Orientare în cronologia literaturii române.
Analiza temelor de bazã ale literaturii ºi a semnificaþiei motivelor.
Dezvoltarea treptatã a deprinderilor de analizã literarã.
Formularea unor concluzii pe baza noilor lecturi.
Observarea influenþei autorilor în tradiþia literarã.
Tradiþia literarã a regiunii, a localitãþii.
Literatura, ca o tradiþie continuã, însã istoric schimbãtoare.

Teme

Conþinuturi

Proza româneascã Perioada 1900-1918. Elemente de continuitate. Duiliu Zamfirescu,
în secolul XX
Barbu ªtefãnescu Delavrancea, Ion Agârbiceanu, Gala Galaction,
Ion Alexandru Brãtescu-Voineºti, Calistrat Hogaº, Alexandru Vlahuþã.

2001/132/II. kötet

Teme

MAGYAR KÖZLÖNY

151

Conþinuturi

Perioada interbelicã. Direcþii ºi tendinþe. Orientarea spre roman, direcþii
în evoluþia romanului. Reprezentanþi de seamã.
Liviu Rebreanu Creator al romanului românesc modern. Pãdurea spînzuraþilor
(comentariu literar). Geneza romanului, structura, mesajul artistic. Ion
(comentariu literar). Þãranul în operele lui Liviu Rebreanu.
Nuvelele lui Liviu Rebreanu. Catastrofa, Iþic ªtrul, dezertor, Rãfuiala,
Proºtii (comentariu literar).
Camil Petrescu
Noutatea prozei lui Camil Petrescu în literatura interbelicã. Ultima
noapte de dragoste, întîia noapte de rãzboi (comentariu literar).
Structura romanului (planul subiectiv ºi planul obiectiv), roman de
observaþie ºi analizã psihologicã, drama intelectualului. Patul lui
Procust (prezentare generalã).
Romanul ca dosar de existenþã, autenticitatea, stilul.
George Cãlinescu Personalitate proeminentã a literaturii noastre. Poet, critic, dramaturg,
prozator, istoric literar. Enigma Otiliei (comentariu literar). Roman de
tip balzacian, psihologia avarului ºi a arivistului. Istoria literaturii
române de la origini pînã în prezent (prezentare generalã).
Marin Preda
Activitatea literarã. Personalitate proeminentã a prozei române dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial. Moromeþii (prezentare generalã). Tabloul
realist al satului românesc. Destinul lui Ilie Moromete; individualizarea
personajului; alte personaje (Niculai Moromete). Cel mai iubit dintre
pãmînteni (comentariu literar). Soarta intelectualului.
Mircea Eliade
Personalitate complexã a literaturii române. Viaþã ºi activitate
multilateralã. Maitreyi (comentariu literar). La þigãnci (prezentare
generalã).
Critica
Reprezentanþi de seamã – Eugen Lovinescu, George Cãlinescu, Tudor
ºi istoria literarã Vianu, Perpessicius, Pompiliu Constantinescu, Vladimir Streinu,
în secolul XX
ªerban Cioculescu.
Tudor Arghezi
Tradiþie ºi inovaþie în poezia arghezianã. Universul poetic; poezie
programaticã, lirica eroticã, socialã, filozoficã; înnoirea limbajului
poetic. Testament (comentariu literar). Arta poeticã arghezianã.
Conceptul de esteticã a urîtului. Limbajul poetic. Flori de mucigai
(comentariu literar). Duhovniceascã, Psalmi (comentariu literar). În
cãutarea lui Dumnezeu. Dumnezeirea în creaþia arghezianã ºi a lui Ady
Endre.
Lucian Blaga
Reprezentant al liricii moderne. Universul ºi particularitãþile liricii lui
Lucian Blaga. Tendinþe ale liricii universale receptate în poezia lui
Lucian Blaga, fondul filozofic al poeziei. Expresionismul. Eu nu
strivesc corola de minuni a lumii (comentariu literar). Arta poeticã a lui
Lucian Blaga. Conceptele de cunoaºtere lucifericã ºi paradisiacã;
metafora revelatorie ºi plasticizantã, poezia – formã artisticã de
potenþare a misterului, versul liber. Gorunul (comentariu literar).
Comunicare cu natura; valorificarea unor motive populare (elemente
mioritice); limbajul poetic. Meºterul Manole (comentariu literar).
Transpunerea artisticã a mitului popular; situarea acþiunii într-un timp
mitic românesc, elemente expresioniste.
Ion Barbu
Arta poeticã a lui Ion Barbu. Etapele creaþiei. Parnasianism ºi depãºirea
lui în poeziile primei perioade de creaþie. Dupã melci (comentariu
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Conþinuturi

literar). Ciclu baladic ºi oriental. Riga Crypto ºi lapona Enigel
(comentariu literar). Forma de baladã; sensul simbolic; treptele
cunoaºterii; limbajul cu nuanþe arhaice ºi populare.
Poezia dupã
Locul ºi importanþa poeziei contemporane în evoluþia literaturii române
cel de-al II-lea
(prezentare generalã). Cadrul social-politic ºi cultural al epocii.
rãzboi mondial
Dogmatismul ideologic ºi literatura.
ªtefan Augustin Mistreþul cu colþi de argint (comentariu literar). Funcþiile moderne ale
Doinaº
baladei; epicul ca pretext pentru liric. Contrastul dintre geniu ºi omul
comun.
Nicolae Labiº
Meºterul Manole, Mioriþa, Moartea cãprioarei (comentariu literar).
Caracter de odã. Particularitãþi ale lirismului.
Nichita Stãnescu Cîntec (comentariu literar). Expresia liricã a sentimentelor;
originalitatea limbajului poetic. Leoaicã tînãrã, dragostea (comentariu
literar). În dulce stil clasic (comentariu literar).
Dramaturgia
Caracteristicile dramaturgiei. Reprezentanþi de seamã.
dupã cel de-al
II-lea rãzboi
mondial
Marin Sorescu
Iona (comentariu literar). Locul operei în creaþia dramaticã a
scriitorului; viziunea sa asupra vieþii umane; tehnica parabolei; limbajul
metaforic.
Horia Lovinescu Moartea unui artist (comentariu literar). Transfigurarea artisticã
originalã a mitului estetic al Meºterului Manole; problema creatorului
ºi a menirii lui; caracterizarea personajelor.
Românii
Poezia ºi proza românilor din Ungaria în secolul al XX-lea:
din Ungaria
Maria Berényi, Lucia Borza, Ilie Ivãnuº, Lucian Magdu.
în literatura
(Vezi ºi programa-cadru Cultura ºi civilizaþia româneascã.)
secolului XX
Scriitori de
Privire generalã. Elena Vãcãrescu, Panait Istrati, Eugen Ionescu, Vintilã
origine românã
Horia ºi alþii
în alte literaturi

Cerinþe de promovare
La sfîrºitul clasei a 12-a elevii trebuie:
– sã cunoascã ºi sã caracterizeze principalele direcþii literare din perioada interbelicã;
– sã prezinte cunoºtinþe fundamentale despre activitatea literarã a scriitorilor studiaþi;
– sã explice diversitatea temelor de inspiraþie ºi noile structuri compoziþionale ale prozei ºi
poeziei moderne;
– sã prezinte ºi sã expunã aspectele caracteristice structurilor narative ºi lirice;
– sã ºtie sã utilizeze aprecierile critice în tipuri diferite de compuneri în mod demn unui
absolvent;
– sã distingã particularitãþile poeziei secolului al XX-lea (poezia începutului de secol, a
literaturii interbelice ºi de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial);
– sã demonstreze cã posedã cunoºtinþe fundamentale despre activitatea literarã a scriitorilor
ºi poeþilor studiaþi în aceastã clasã;
– sã prezinte particularitãþile artistice ale textelor dramaturgice studiate ºi dezvoltarea
dramaturgiei în literatura românã;
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–

sã motiveze, cu exemple, prin ce elemente caracteristice o operã, o personalitate literarã
constituie momente importante în dezvoltarea literaturii române;
– sã prezinte specificul literaturii române, precum ºi integrarea acesteia în contextul
literaturii universale;
– sã elaboreze compuneri, rezumate (pe o temã, despre un scriitor sau o perioadã);
compuneri-caracterizare de personaj ºi comentarii literare, în funcþie de particularitãþile
etapei de instruire;
– sã deprindã, pe baza lecturii ºi în procesul de receptare a operelor, valorile estetice, moralcivice ºi mesajul umanist al literaturii române.

B. LIMBÃ ªI COMUNICARE
Scopurile ºi sarcinile
Aceastã programã a fost elaboratã luînd în seamã profilul, nivelul lingvistic specific liceului
nostru, precum ºi urmãtoarele scopuri:
Predarea limbii române urmeazã exemplul planificãrii programei moderne.
Programa-cadru pune accent pe dezvoltarea capacitãþii de autoexprimare, precum ºi pe
întocmirea ideilor în mod autonom ºi creativ.
Þinînd seamã de valorile caracteristice ale unei societãþi deschise, actuala programã se
bazeazã pe metode eficiente, oferã posibilitãþi de opþiune în privinþa textelor de studiat.
Acest plan urmãreºte predarea practicã a limbii, iar scopurile specifice sînt abilitatea
lingvisticã, îmbogãþirea competenþei comunicative ºi de formare a textelor (referitoare la cele
mai diferite tipuri de texte), precum ºi perfecþionarea permanentã a competenþei comunicative
ºi textuale.
Conþinuturile sînt proiectate în corelaþie cu un set de competenþe specifice pentru fiecare
clasã.
Apariþia unui anumit element în prgrama-cadru nu impune neapãrat existenþa unei lecþii cu
acelaºi titlu într-un manual.
Se recomandã abordarea acestor elemente noi cu modalitãþi cît mai practice care permit
înþelegerea fenomenului respectiv (exerciþii, exemplificãri, explicaþii succinte etc.).
Aspectele teoretice vor fi reduse la strictul necesar în favoarea aplicaþiilor practice pentru cã
se pune accent pe dezvoltarea competenþei comunicative.
În acest fel, profesorii pot gãsi modalitãþi optime de a construi competenþele propuse, de a
adapta studiul limbii la condiþiile particulare ale clasei ºi ale individualitãþii elevilor.

Obiective generale
În cadrul finalitãþilor generale ale educaþiei lingvistice se urmãreºte ca româna sã fie limbã
vehicularã a domeniilor culturale specifice din Programa naþionalã de bazã:
Se pretinde îmbogãþirea competenþei comunicative ºi a capacitãþii de înþelegere ºi întocmire a
textelor.
Întocmirea diferitelor texte orale ºi scrise.
Formarea în mod adecvat a abilitãþii lingvistice în raport cu scopul ºi situaþia comunicãrii.
Importanþa dezvoltãrii capacitãþii de gîndire în limba românã, cunoaºterea realitãþii sociale ºi
istorice a comunitãþilor lingvistice.
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Utilizarea corectã ºi adecvatã a limbii
Înþelegerea
Elevul sã ºtie:
– sã identifice din conversaþia altora nucleele importante ºi principiul de organizare a
textului;
– sã exprime cu claritate punctul de vedere ºi scopul emiþãtorului.

Comunicarea
Elevul:
– sã-ºi planifice ºi sã-ºi organizeze propriul sãu discurs, þinînd cont de factorii situaþiei
comunicative ºi de timpul care îi stã la dispoziþie;
– obiectivele indicate privesc ºi comunicarea la distanþã (mijloace telefonice etc.).

Relaþia dintre literaturã ºi cititor
Elevul:
– sã înþeleagã texte de diferite teme;
– sã fie capabil de prelucrarea diferitelor date ºi informaþii; sã facã rezumate ºi studii
aprofundate, precum ºi alte acte de îmbogãþire a cunoºtinþelor;
– sã analizeze ºi sã interpreteze texte diverse;
– sã fie capabil de a distinge diferitele tipuri de texte;
– sã înfrunte în mod autonom interferenþele;
– în lectura cu „voce tare” sã se adapteze la situaþia datã, reglînd aspectele fonice, prozodice.

Scrierea
În practica scrierii elevul trebuie:
– sã ajungã la nivelul autocontrolului lingvistic conºtient;
– sã înþeleagã diferenþa dintre comunicarea oralã ºi cea în scris, privind regulile prozodice
ºi de punctuaþie ale sintaxei eliptice ºi explicite ºi ale lexicului comun ºi celui tehnic.
– sã fie capabil de a realiza texte de diferite tipuri;
– sã aibã cunoºtinþe adecvate despre formularea diverselor scrieri ºi despre alegerea formei
de comunicare oficialã sau individualã în raport cu situaþia ºi scopul comunicãrii;
– sã vadã clar cã diferitele tipuri de texte pretind formularea logicã ºi planificatã;
– sã redea la nivel de deprindere (cu exactitate) informaþii ºi tehnici de scriere din diferitele
tipuri de texte.

Clasa a 9-a
Numãrul orelor: 59
Activitãþi de învãþare
Receptarea mesajului
Elevii sã fie capabili de a distinge din diferitele texte informaþia esenþialã ºi cea de detaliu; sã
deducã din context unitãþile lexicale necunoscute ºi sã sesizeze informaþiile importante. Sã
înþeleagã limbajul curent ori esenþa discursului monologic.

Exprimarea oralã ºi scrisã
Receptarea, intenþiei de comunicare: formule de salut, adresare, prezentarea unei persoane,
sau a se prezenta, interpelare telefonicã; scrierea unei scrisori persoanle, a se interesa, a cere o
permisiune, a mulþumi, a cere scuze ºi a rãspunde la aceste acte; exprimarea impresiilor
personale, schimb de informaþii în comunicare.
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Capacitatea de învãþare
Elevii sã-ºi îmbogãþeascã cunoºtinþele prin utilizarea resurselor adunate în afara orelor
ºcolare. Sã elaboreze planuri de idei în vedera realizãrii unui text.

Cunoºtinþe asupra sistemului limbii române
Elevii sã-ºi însuºeascã noþiunile fonetice; sã înþeleagã relaþia dintre fonem ºi grafem, sistemul
schimbãrilor fonetice Sã facã cunoºtinþã cu pãrþile gramaticii descriptive: morfologie ºi
sintaxã. Sã fie capabili de a prezenta referate despre originea limbii române ºi sã aibã
cunoºtinþe concrete despre limbile neolatine.

Teme
Comunicarea
oralã,
situaþia
de comunicare

Procesul scrierii

Contexte
de realizare

Lexicologie

Noþiuni
de foneticã

Conþinuturi
Situaþia de comunicare dialogatã / monologatã. Acomodarea limbajului
la scopul comunicãrii.
Organizarea logico-semanticã a mesajului (semnificaþia textului oral,
elementele esenþiale / detaliile semnificative). Ideea principalã, ideea
secundarã. Planul simplu ºi planul dezvoltat de idei. Rezumatul oral.
Organizarea formalã a mesajului. Consistenþii textului oral. Selectarea
cuvintelor. Organizarea propoziþiei ºi a frazei. Dispunerea ºi
funcþionarea simultanã a elementelor verbale / nonverbale (gesturi,
mimicã etc.), expresivitatea în vorbire a registrelor limbii (standard,
familiar etc.).
Textul informativ. Structura dialogului simplu. Semnalele verbale /
nonverbale de iniþiere a unui dialog (mimicã, privire, gesticulãri,
þinutã). Formule elementare de meþinere ºi de încheiere ale dialogului.
Formulele de salut, de prezentare, de identificare, de permisiune ºi de
solicitare.
Organizarea textului scris. Scopul redactãrii. Regulile redactãrii unui
text. Pãrþile componenete ale unei compuneri (introducerea, cuprinsul,
încheierea).
Prezentarea textului. Elemente auxiliare în scriere (sublinieri, parantezã
etc.).
Semnele de punctuaþie: punctul, virgula, douã puncte, semnul întrebãrii,
semnul exclamãrii, ghilimelele.
Scriere funcþionalã (pentru un scop practic, informativ).
Studiu. Eseu. Notiþe. Teme. Extemporal. Lucrare semestrialã.
Scrierea reflexivã (inspiratã din experienþa personalã).
Relatarea unor fapte ºi întîmplãri personale.
Scrisoarea familialã. Scrisoarea de felicitare.
Scrierea imaginativã (compuneri libere).
Povestirea. Descrierea. Portretul.
Scrierea despre textul literar / nonliterar. Rezumatul.
Aprecieri sumare referitoare la textele lirice ºi epice.
(Vezi ºi programa-cadru de literaturã.)
Îmbogãþirea vocabularului. Frecvenþa cuvintelor în limbã. Cuvîntul
(formã ºi conþinut). Cuvînt de bazã. Cuvînt derivat. Rãdãcina. Sufixele
ºi prefixele. Familia lexicalã (numai cuvintele formate prin derivare).
Sinonimele. Antonimele.
Sunet, literã, alfabet. Corespondenþa dintre sunet ºi literã în limba
românã. Vocalele, consoanele, semivocalele. Grupurile de sunete
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Conþinuturi
(diftongul, triftongul). Hiatul. Silaba. Silabele accentuate ºi silabele
neaccentuate. Regulile fonetice de despãrþire. Ortografia pentru
despãrþirea cuvintelor în silabe (inclusiv folosirea cratimei ºi a
apostrofului).
Pãrþile gramaticii (morfologie ºi sintaxã). Actualizarea cunoºtinþelor de
sintaxã. Propoziþia. Propoziþia simplã ºi propoziþia dezvoltatã. Pãrþile
principale ale propoziþiei (predicatul ºi subiectul) ºi pãrþile secundare
ale propoziþiei (atributul ºi complementul). Propoziþia afirmativã ºi
propoziþia negativã. Propoziþia enunþiativã ºi propoziþia interogativã.
Fraza. Coordonarea ºi subordonarea (prin conjuncþii).
Verbul – nucleul comunicãrii (actualizare). Funcþii sintactice.
Timp, persoanã, numãr. Exerciþii de recunoaºtere în text.
Modurile personale – familiarizare (indicativ, conjunctiv – prezent ºi
perfect, condiþional-optativ – prezent ºi perfect, imperativ). Exerciþii de
recunoaºtere în texte.
Moduri nepersonale – prezentare generalã.
Timpurile modului indicativ. Verbele auxiliare: a fi, a avea, a vrea
(a voi). Valoarea predicativã a verbelor a fi, a avea, a vrea (a voi).
Substantivul (actualizare).
Substantive comune ºi substantive proprii. Ortografierea substantivelor.
Genul. Numãrul.
Articolul. Articolul hotãrît. Articolul nehotãrît.
Nominativul. Funcþii sintactice: subiect ºi nume predicativ.
Acuzativul. Prepoziþia – instrument gramatical pentru exprimarea
acuzativului. Prepoziþia simplã ºi compusã.
Dativul.
Genitivul. Articolul genitival (posesiv). Acordul în gen ºi numãr al
articolului genitival cu substantivul determinat.
Vocativul.
Ortografierea substantivelor utilizate la diverse cazuri. Aspecte de
punctuaþie.
Substituþii substantivului.
Pronumele. Persoanã, numãr, gen. Formele accentuate ºi neaccentuate
ale pronumelui personal. Ortografierea pronumelui personal (forme
neaccentuate). Alte forme ale pronumelui personal: dînsul, dînsa, dînºii,
dînsele. Pronumele personal de politeþe. Formule reverenþioase de
adresare (limbaj familiar ºi solemn). Ortografierea pronumelui personal
de politeþe (prescurtãri).
Numeralul (actualizare).
Numeralul cardinal (simplu ºi compus). Numeralul ordinal.
Ortografierea numeralelor. Determinanþii substantivului.
Adjectivul (actualizare). Adjective variabile ºi invariabile (exclusiv prin
exericiþii). Topica. Acordul cu substantivul în gen, numãr ºi caz. Funcþii
sintactice. Adjective formate cu prefixe ºi cu sufixe (exclusiv prin
exerciþii). Ortografierea adjectivului.
Adverbul. Adverbe de loc, de timp, de mod. Adverbe provenite din
adjective. Ortografierea unor adverbe.
Interjecþia. Rolul ei în comunicare. Onomatopeea. Punctuaþia
interjecþiei.
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Conþinuturi
Pãrþile principale ale propoziþiei.
Predicatul (actualizare). Predicatul nominal.
Subiectul (actualizare). Subiectul exprimat ºi neexprimat (subînþeles ºi
inclus.) Acordul dintre subiect ºi predicat.
Pãrþile secundare ale propoziþiei.
Atributul (actualizare). Atributul adjectival. Atribut substantival.
Complementul (actualizare).
Fraza. Propoziþia principalã. Propoziþia secundarã.
Coordonarea. Subordonarea. Aspecte de ortografie ºi punctuaþie.

Cerinþe de promovare
Scriere lizibilã, „citire mutã” cu o rapiditate care permite înþelegerea textului, citire cu voce
tare. Folosirea limbii în raport cu situaþia comunicãrii. Compunerea conform temei ºi situaþiei
comunicative.
Utilizarea corectã a regulilor limbii (sunet, cuvînt, propoziþie).
Cunoaºterea ºi utilizarea ortografiei româneºti.
Elaborarea schiþelor ºi a notiþelor pe baza unor texte scrise ºi prelegeri orale.

Clasa a 10-a
Numãrul orelor: 59
Activitãþi de învãþare
Receptarea mesajului
Elevii sã relateze, pe baza unor întrebãri diferite texte aparþinînd diverselor stiluri funcþionale.
Sã rezume mesajul textelor, sã analizeze macro- ºi micro-structura unui text

Exprimarea oralã ºi scrisã
Elevii sã alcãtuiascã mesaje orale prin selectarea elementelor lexicale adecvate în funcþie de
tema abordatã ºi de situaþia de comunicare.
Sã-ºi adapteze vorbirea la parteneri, la teme ºi la situaþia de comunicare.
Sã redacteze texte simple despre opere literare.
Sã-ºi formuleze ideile legate de o situaþie dramaticã; sã interpreteze diferite roluri dramatice.
Sã elaboreze în scris notiþe, aprecieri privind structura unor texte ºi comunicãri. Pe parcursul
executãrii temelor sã foloseascã informaþii din biblioteci.

Cunoºtinþe asupra sistemului limbii române
Elevii sã înþeleagã rolul ºi sã interpreteze micro- ºi macro-structura textului: alineate, note,
relaþii, acorduri.
Sã aibã o imagine despre vocabularul limbii române ºi sã foloseascã procedeele de îmbogãþire
a vocabularului.
Sã dezvolte ºi sã foloseascã în mod adecvat cunoºtinþele de bazã ale foneticii ºi morfologiei.
Sã foloseascã conºtient limba literarã ºi, unde e cazul, graiul local.
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Conþinuturi
Situaþia de comunicare. Situaþia de comunicare dialogatã / monologatã
(actualizare). Dialogul ºi conversaþia. Adaptarea la interlocutor ºi la
particularitãþile emiterii (directe / mediate).
Structura textului oral.
Organizarea logico-semanticã a mesajului. Ordonarea ideilor
(actualizare).
Organizarea formalã a mesajului. Progresia secvenþelor în textul oral
descriptiv (constituenþi, modalitãþi simple de realizare a coerenþei
textuale). Modalitãþi de conectare a elementelor nonverbale la cele
verbale.
Textul dialogat ºi cel monologat. Organizarea textului informativ
(relatarea unor întîmplãri). Organizarea replicilor într-un dialog
complex. Formulele de iniþiere, încheiere ºi menþinere ale dialogului.
Structurarea secvenþelor „întrebare – rãspuns”. Modalitãþile de
formulare a unei cerinþe, opinii, impresii ºi permisiuni.
Stilul textului scris. Organizarea unui text în funcþie de destinaþie.
Transformarea vorbirii directe în vorbirea indirectã ºi invers.
Simbolurile ºi imaginile.
Semnele de punctuaþie: punctul, virgula, punctul ºi virgula, linia de
dialog ºi de pauzã. Semnele ortografice.
Contexte de realizare.
Scrierea funcþionalã (pentru un scop practic, informativ). Textul simplu
de tip informativ. Instrucþiunea simplã.
Scrierea reflexivã (inspiratã din experienþa personalã). Relatarea la
persoana I. Argumentarea unui punct de vedere.
Scrierea imaginativã (compuneri libere). Povestirea unor fapte,
întîmplãri imaginate. Descrierea unui peisaj. Construirea unui dialog,
pornind de la o convorbire telefonicã imaginatã. Portretul-ghicitoare al
unei persoane cunoscute.
Scrierea depre textul literar / nonliterar. Rezumatul. Conspectul unui
text de informare. Subiectul fragmentului / operei literare. Aprecieri
simple, referitoare la organizarea textelor lirice studiate.
Noþiunea de vocabular. Îmbogãþirea vocabularului.
Derivarea (actualizare).
Compunerea.
Schimbarea valorii gramaticale.
Familia de cuvinte.
Antonimele. Sinonimele. Omonimele.
Noþiuni de foneticã (actualizare).
Verbul (actualizare). Verbul ca predicat.
(Verbele predicative ºi verbele nepredicative).
Moduri personale: modul indicativ, modul conjunctiv, modul
condiþional-optativ, modul imperativ.
Moduri nepersonale: modul infinitiv, modul gerunziu, modul participiu,
modul supin.
Substantivul (actualizare).
Genul, numãrul, cazul (actualizare).
Adjectivul pronominal demonstrativ.
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Teme

Sintaxa
propoziþiei
Sintaxa frazei
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Conþinuturi
Declinarea cu articolul hotãrît ºi nehotãrît a substantivelor comune
simple ºi compuse, declinarea substantivelor proprii (masculine ºi
feminine).
Exerciþii de ortografie ºi punctuaþie.
Substituþii substantivului: pronumele (actualizare), numeralul
(actualizare).
Determinanþii substantivului: adjectivul (actulizare), adverbul
(actualizare), gradele de comparaþie.
Prepoziþia (actualizare).
Interjecþia (actualizare).
Predicatul: verbal, nominal.
Subiectul.
Atributul: substantival, pronominal, verbal, adverbial.
Felul propoziþiilor.
Fraza. Propoziþia regentã. Elementul regent.
Coordonarea ºi subordonarea.
Conjuncþia (actualizare): conjuncþii coordonatoare ºi subordonatoare.

Cerinþe de promovare
Citirea fluentã, corectã ºi expresivã conform conþinutului textului.
Scrierea lizibilã cu ortografie adecvatã.
Utilizarea adecvatã a diverselor tipuri de propoziþii în funcþie de tema ºi de situaþia de
comunicare.
Cunoaºterea normelor limbajului standard ºi al celui dialectal.
Folosirea dialogului, a argumentãrii în comunicarea cotidianã ºi în elaborarea referatelor.
Pregãtirea unor comentarii mai simple.
Elaborarea textelor personale ºi oficiale.
Folosirea adecvatã a regulilor limbii române.

Clasa a 11-a
Numãrul orelor: 30 ºi 59
Activitãþi de învãþare
Receptarea mesajului
Elevii sã cunoascã ºi sã aprecieze structura diverselor texte ºi stiluri.

Exprimarea oralã ºi scrisã
Elevii sã foloseascã diferite modalitãþi de compoziþie pentru realizarea textelor personale ºi
cele oficiale: referat, invitaþie, texte de publicitate, cerere, proces-verbal, texte personale:
amintiri, curriculum vitae, compunere liberã. Sã utilizeze cu succes posibilitãþile date de
biblioteci ºi de informaticã; sã selecteze ºi sã clasifice, informaþiile acumulate.

Cunoºtinþe asupra sistemului limbii române
Elevii sã comunice conºtient în folosirea limbii literare ºi a graiului local. (Vezi ºi programacadru Cultura ºi civilizaþia româneascã.)
Sã valorifice cunoºtinþele ortografice ºi de punctuaþie. Sã perfecþioneze cunoºtinþele de limbã
ºi comunicare corectã. Sã urmãreascã cu atenþie programele româneºti de radio ºi televiziune.
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Conþinuturi
Situaþia de comunicare. Comunicarea dialogatã / monologatã
(actualizare). Dialogul formal ºi informal. Structurarea textului oral.
Organizarea logico-semanticã a mesajului.
Organizarea formalã a mesajului. Modalitãþi de asigurare a progresiei în
textul oral. Înlãnþuirea elementelor verbale ºi nonverbale în context.
Textul informativ.
Organizarea monologului expozitiv ºi demonstrativ. Adecvarea
elementelor nonverbale la mesaj. Modalitãþile de exprimare a gusturilor
ºi opiniilor, formularea de intenþii ºi de proiecte.
Organizarea textului scris. Exerciþii de alcãtuire a planului unui text
literar / nonliterar, ordonarea logicã a ideilor, dezvoltarea unei idei
principale, refacerea unui text, schimbînd ordinea iniþialã a secvenþelor,
expansiunea ºi restrîngerea textului narativ.
Exerciþii de trecere de la relatare la dialog, din prozã în versuri.
Prezentarea textului. Diversele tipuri de scriere. Structura graficã
specificã unor compuneri (versul liber, diverse fragmente de poezie ºi
prozã).
Punctuaþia. Valoarea funcþionalã ºi expresivã a semnelor de punctuaþie.
Contexte de realizare.
Scrierea funcþionalã (pentru un scop practic, informativ).
Textul documentar. Fiºa de bibliotecã ºi de lecturã. Macheta unui
jurnal. Programul de spectacol. Prezentarea unui eveniment cultural.
Scrierea reflexivã. „Punctul de vedere”. Textul argumentativ.
Compuneri libere.
Scrierea despre textul literar / nonliterar. Comentarea unor secvenþe din
operele studiate. Semnificaþia titlului. Personajul literar (caracterizare).
(Vezi ºi programa-cadru de literaturã.) Rezumatul unui text ºtiinþific.
Transpunerea benzii desenate în text literar. Recenzia scurtã.
Lexicul.
Vocabularul fundamental ºi masa vocabularului (actualizare).
Sensul cuvintelor în context.
Mijloace de îmbogãþire a vocabularului. Derivarea (actualizare).
Compunerea (actualizare). Schimbarea valorii gramaticale.
Împrumuturile. Neologismele. Paronimele. Categorii semantice
(actualizare). Omonime. Cuvinte polisemantice.
Unitãþi frazeologice.
Sunetele limbii române, diftongii, triftongii, hiatul (actualizare).
Alternanþe fonetice.
Despãrþirea în silabe a derivatelor ºi a compuselor.
Verbul (actualizare). Diateza activã. Diateza pasivã. Diateza reflexivdinamicã. Diateza reflexiv-pasivã.
Verbele personale. Verbele impersonale ºi unipersonale.
Locuþiuni verbale.
Substantivul.
Substituþii substantivului: pronumele, pronumele nehotãrît, pronumele
negativ, pronumele interogativ, pronumele relativ, pronumele ºi
adjectivul pronominal de întãrire.
Numeralul.
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Teme

Sintaxa
propoziþiei

161

Conþinuturi
Determinanþii substantivului: adjectivul, adverbul, adverbe interogative,
adverbe nehotãrîte, locuþiuni adverbiale, adverbe predicative.
Prepoziþia (actualizare).
Interjecþia (actualizare).
Pãrþile propoziþiei. Predicatul verbal. Predicatul nominal.
Atributul (actualizare):
atributul adjectival, atributul substantival, atributul pronominal,
atributul verbal, atributul adverbial.
Complementul (actualizare): complemente necircumstanþiale,
complemente circumstanþiale.
Elementele componente ale frazei. Propopziþia regentã ºi propoziþia
subordonatã.
Raporturile de coordonare. Raporturile de subordonare în frazã.
Conjuncþiile specifice raportului de subordonare. Alte elemente de
relaþie.

Cerinþe de promovare
Citirea fluentã ºi corectã a unui text la prima vedere.
Alegerea stilului ºi limbajului adecvat situaþiei comunicãrii personale ºi sociale.
Redactarea textelor de tip general ºi particular.
Folosirea diferitelor modalitãþi de compoziþie a unor texte cu subiect general. Folosirea
conºtientã a normelor limbii.
Cunoaºterea regulilor gramaticale ºi utilizarea lor exactã.
Redactarea unor studii, comentarii, caracterizarea personajelor, recenzia unor cãrþi.

Clasa a 12-a
Numãrul orelor: 26 ºi 53
Activitãþi de învãþare
Receptarea mesajului
Elevii sã aleagã limbajul cel mai potrivit diferitelor situaþii. Sã simuleze diferite situaþii de
comunicare ºi sã le prezinte.

Capacitate de exprimare scrisã ºi oralã
Elevii sã þinã mici conferinþe în diferite forme de comunicaþii. Sã intervinã în conversaþii
ocazionale conform cunoºtinþelor de comunicare. Sã analizeze texte nonliterare (publicistice,
stiinþifice, cotidiene, practice).
Sã-ºi exprime oral ºi în scris pãrerile despre diferitele momente ale vieþii cotidiene, ale
literaturii ºi despre impresii artistice.
Sã elaboreze analize despre opere artistice din mai multe puncte de vedere. Sã ºtie sã se
apropie de diferitele probleme din mai multe puncte de vedere, sã le elaborareze, sã discute
criteriile, sã-ºi justifice deciziile.
Sã foloseascã sursele informaticii a mass-mediei pentru discutarea ºi argumentarea unor
probleme literare, artistice.
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Cunoºtinþe despre sistemul limbii române
Elevii sã relateze în scris ºi oral originea limbii române, momentele cele mai importante în
evoluþia ei, înrudirea cu alte limbi neolatine precum ºi diversele teorii despre formarea limbii
române. (Vezi programa-cadru Cultura ºi civilizaþia românescã.)
Cu cîteva exemple sã demonstreze esenþa cercetãrii lingvistice diacronice ºi sincronice.

Teme

Conþinuturi

Cultivarea limbii, Comunicarea oralã. Situaþii de comunicare. Stilul comunicãrii.
tipuri
Dialogul, discuþia, convorbirea ºi conversaþia. Adaptarea la
de comunicare
particularitãþile individuale de vorbire ale interlocutorului. Scopul
comunicãrii. Stilurile funcþionale ale limbii.
Organizarea logico-semanticã a mesajului.
Convergenþa ideilor în jurul unei teme, conexiuni între idei.
Organizarea formalã a mesajului dialogat ºi monologat.
Monologul confesiv ºi dialogul.
Procesul scrierii Organizarea textului scris.
Planul de structurare a compunerii. Secþiunea. Capitolul. Secvenþa.
Coerenþa textului scris.
Scrierea de mînã ºi prezentarea textului. Modalitãþile de reliefare
graficã a conþinutului. Spaþiul grafic al ordinatorului. Siglele.
Simbolurile. Schiþele. Desenele. Subsolul paginii.
Grafia ºi punctuaþia. Valoarea expresivã a semnelor grafice ºi de
punctuaþie, cumulate în diferite tipuri de texte.
Contexte de realizare.
Referinþa. Invitaþia personalã. Construirea unui text publicitar. Referat.
Eseu. Analizã. Cerere. Proces-verbal. Formulare tipizate etc.
Scrierea reflexivã.
Evocarea. Jurnalul. Curriculum vitae.
Povestirea stiinþifico-fantasticã. Personaje imaginare. Elemente
ºtiinþifico-fantastice în povestire. Compuneri narative. Compuneri
poetice. Compuneri de tip dramatic.
Scrierea despre textul literar ºi nonliterar.
Comentariul de text. Compunerea de sintezã. Paralela între douã opere
literare. Nota de lecturã. Cronicã (muzicalã, sportivã etc.).
Lexicologie
Structura etimologicã a lexicului. Cuvinte moºtenite ºi cuvinte
împrumutate.
Caracterul latin al limbii române. Unitatea de limbã a tuturor românilor.
Limba literarã. Dialecte. Limba vorbitã. Limba scrisã.
Dinamica vocabularului (apariþii de cuvinte noi, dispariþii de cuvinte,
modificãri de sens).
Mijloace de îmbogãþire a vocabularului: derivarea, compunerea,
schimbarea valorii gramaticale. Familia de cuvinte.
Mijloace externe de îmbogãþire a vocabularului. Împrumuturile.
Neologismele.
Cuvîntul ºi contextul. Stabilirea sensului cuvintelor în context. Sensul
propriu (de bazã ºi secundar) ºi sensul figurat.
Polisemia.
Categorii semantice. Sinonimele. Omonimele. Antonimele .
Paronimele. Pleonasmul.
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Teme

Noþiuni
de foneticã
Sintaxa
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Conþinuturi
Tautologia.
Argoul ºi jargonul.
Vocabularul fundamental ºi masa vocabularului (actualizare).
Actualizarea celor învãþate.
Tipuri de fraze.
Predicatul ºi propoziþia subordonatã predicativã.
Subiectul ºi propoziþia subordonatã subiectivã.
Atributul ºi propoziþia subordonatã atributivã.
Complemenul direct ºi propoziþia subordonatã completivã directã.
Complementul indirect ºi propoziþia subordonatã completivã indirectã.
Complementele circumstanþiale ºi propoziþiile subordonate
circumstanþiale.

Cerinþe de promovare
Pentru lucrãrile în scris se pretinde scrierea esteticã ºi ortografia corectã.
Uºurinþã, spontaneitate în comunicarea cotidianã, elaborarea unor texte practice.
În stil argumentativ (scris ºi oral) elevii trebuie sã dea dovadã de claritate în formularea
ideilor.
Sã fie orientaþi în posibilitãþile date de bibliotci, sã ºtie sã caute ºi sã foloseascã sursele în mod
adecvat.
În sistemul limbii române sã fie orientaþi, sã cunoascã etapele importante ale evoluþiei limbii,
sã o încadreze în familia limbilor romanice.
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ªCOLI ÎN CARE LIMBA ROMÂNÃ ESTE OBIECT DE STUDIU
Clasele 1–4
Scopurile ºi sarcinile
Predarea limbii române, în ºcolile în care limba românã se predã ca disciplinã de studiu, are
ca scop – ca într-un mediu dominat de limba maghiarã – sã asigure posibilitatea de a însuºi
limba românã ca a doua limbã maternã.
La clasele 1-4 scopul primordial e sã se punã accent pe formarea ºi dezvoltarea deprinderii de
a conversa, aplicînd metodele didactice moderne folosite în predarea limbilor strãine.

Scopul predãrii limbii române este ca elevul:
–
–
–
–
–
–
–

sã însuºeascã cunoºtinþele de bazã ale limbii române,
sã-ºi dezvolte deprinderile de folosire corectã a limbii atît oral, cît ºi în scris, sã se
deprindã cu folosirea practicã a limbii,
sã însuºeascã un lexic care se leagã de viaþa cotidianã,
sã pronunþe corect sunetele limbii române,
sã citeascã corect, respectînd intonaþia specificã limbii române,
sã-ºi dezvolte deprinderile de scriere corectã,
sã cunoascã informaþii privind cultura româneascã.

Sarcinile predãrii limbii române este ca elevul:
–
–
–
–
–
–

sã înþeleagã mesajul transmis de profesor,
sã articuleze corect sunetele limbii române ºi sã accentueze corect cuvintele,
sã înþeleagã întrebãrile simple ºi sã rãspundã la acestea,
sã ºtie sã alcãtuiascã corect propoziþii scurte,
sã ºtie sã citeascã cu voce tare ºi în gînd,
sã poatã face mici observaþii despre cele citite.

Obiective generale
Dezvoltarea receptãrii mesajului oral ºi a exprimãrii orale
Elevul sã aibã curajul de a vorbi în limba românã, treptat sã-ºi consolideze încrederea în
sine.
Sã înþeleagã ºi sã efectueze indicaþiile profesorului.
Sã ºtie formula o întrebare simplã, sã rãspundã la o întrebare.
Sã fie capabil de a efectua exerciþii legate de înþelegere dupã auz.
Sã ºtie sã cearã explicaþii privind problemele legate de înþelegere.
Sã ºtie sã foloseascã limba românã în comunicarea curentã.
Sã fie capabil de a-ºi formula comunicãrile într-o formã ce corespunde conþinutului.
Sã ºtie a iniþia ºi a susþine o conversaþie, a relata un eveniment trãit, a cere ºi a da
informaþii.
Sã memoreze ºi sã redea cîteva poezii ºi cîntece în limba românã.

Dezvoltarea capacitãþii de receptare a mesajului scris
Sã se trezeascã în elev interesul faþã de cultura româneascã.
Sã recunoascã ºi sã înþeleagã cuvintele ºi expresiile scrise învãþate deja.
Sã semnaleze înþelegerea lor verbal sau în scris.
Sã fie capabil de a citi corect ºi cursiv româneºte conform vîrstei.
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Sã ºtie a selecþiona din text informaþii simple.
Sã aibã experienþa înþelegerii unui text citit în gînd, compus din elementele lingvistice deja
învãþate.
Sã înþeleagã un text mai complex din punct de vedere gramatical, sã fie capabil de a-l analiza
(în clasã cu ajutorul profesorului, sau ca lecturã particularã).
Sã cunoascã cîteva opere literare româneºti (poezie, poveste, povestire).
Sã fie capabil de a citi expresiv, cu intonaþie adecvatã un text cunoscut.
Sã simtã necesitatea de a citi în limba românã.

Dezvoltarea capacitãþii de exprimare scrisã
Elevul sã fie capabil sã copieze ºi sã scrie corect dupã dictare un text simplu.
Sã ºtie a redacta informaþii reale, simple.
Sã fie capabil de a redacta corect un text, compus din mai multe propoziþii simple (dialog,
mesaj, felicitare, prezentare).
Sã fie capabil de a folosi corect legãturile gramaticale ale limbii române.
Sã facã deosebire între limba românã ºi limba maghiarã.
Sã se familiarizeze cu spiritualitatea culturii româneºti, prin studierea operelor literare
româneºti ºi sã recunoascã avantajele biligvismului.
Sã fie capabil sã redea pe scurt ºi în scris esenþa unei opere literare.

Clasa 1
Numãrul orelor: 111
Activitãþi de învãþare
Exerciþii de dezvoltare a deprinderilor
Mesajul oral
–
–
–
–
–

dezvoltarea comunicãrii ºi a înþelegerii mesajelor,
discriminarea fonemelor corecte de cele incorecte,
receptarea auditivã a cuvintelor noi în diferite texte,
stabilirea sensului unui cuvînt, apelînd la context,
recunoaºterea ºi identificarea unor mãrci expresive, caracteristice conþinutului mesajului
oral,
– exerciþii de urmãrire a unor dialoguri, de participare la realizarea lor,
– exerciþii pentru stimularea conversaþiei,
– jocuri didactice de stabilire a acordurilor.

Exprimarea oralã
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

exerciþii de rostire corectã,
antrenamente de accentuare corectã a cuvintelor, expresiilor, propoziþiilor,
memorizãri,
recitarea unor poezii ºi interpretarea unor cîntece,
jocuri de copii,
activitãþi în perechi în context tematic,
jocuri didactice,
exerciþii de construire a propoziþiilor simple,
exerciþii de utilizare a cuvintelor în contexte diferite,
exerciþii de pronunþare corectã a vocalelor „ã, î” ºi a lui „x” (gz, cs),
exerciþii de pronunþare în grup,
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exerciþii pentru pronunþarea corectã a diftongilor „oa, ea”,
dezvoltarea vorbirii,
exerciþii de pronunþare corectã a cuvintelor ºi a intonaþiei,
exerciþii de vorbire însoþitã de acþiuni,
exersarea noului vocabular în cadrul unor jocuri instructive, jocuri cu cînt, cu gimnasticã,
alcãtuire de propoziþii cu cuvinte date,
exerciþii de dezvoltare a vocabularului prin structuri verbale.

Teme
Copilul
ºi universul sãu

Familia
Casa
ªcoala
Vremea
Activitãþi
Sãrbãtori

Conþinuturi
Prezentare (numele, vîrsta)
Însuºiri fizice
Însuºiri morale
Jocuri ºi jucãrii preferate
Membrii familiei
Ocupaþii
Încãperi
Mobilierul
Obiecte ºcolare, rechizite
Activitãþi
Anotimpurile
Caracteristicile climatice
Activitãþi curente
Zilele sãptãmînii, lunile anului
Moº Nicolae
Crãciunul
Paºtile
Ziua mamei

Funcþii comunicative
Acte de vorbire
Actele de vorbire propuse vor fi prelucrate în funcþie de tematicã ºi vor fi prezentate ºi
exersate în contexte situaþionale:
– a saluta, a rãspunde la salut la întîlnire ºi la sosire (formule de salut de bazã),
– a se prezenta (Mã numesc..., Pe mine mã cheamã…, Eu sînt…,),
– a da ºi a solicita informaþii de ordin personal (Vã rog, Te rog, Unde este? Ce face?),
– a relata despre activitãþi uzuale la prezent (învãþ, citesc, mãnînc, mã spãl etc.),
– a identifica elemente ale mediului înconjurãtor,
– a localiza elemente din mediul înconjurãtor al elevului (aici, acolo, la ºcoalã, în camerã
etc.),
– a descrie persoane ºi obiecte (bun, rãu, mic, mare, frumos, urît etc.),
– a exprima intenþii (Doresc sã..., Aº vrea sã...,),
– a exprima ceea ce-þi place ºi ceea ce nu-þi place (Mie îmi place sã..., Nu-mi place sã...),
– a mulþumi, a rãspunde la mulþumiri (Vã mulþumesc! Cu plãcere!).

Elemente de construcþie ale comunicãrii
Lexic
Dezvoltarea vocabularului: însuºirea a 250 de unitãþi lexicale pe baza temelor ºi a
dicþionarului ilustrat.
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Clasa a 2-a
Numãrul orelor: 111
Activitãþi de învãþare
Exerciþii de dezvoltare a deprinderilor
Mesajul oral
–
–
–
–

confirmarea înþelegerii mesajului ascultat,
stabilirea sensului unui cuvînt necunoscut prin raportare la context,
identificarea sunetelor din structura silabei,
jocuri didactice de stabilire a acordului dintre adjectiv ºi substantiv, respectiv a acordului
dintre subiect ºi predicat,
– exerciþii de corectare a greºelilor de exprimare,
– exerciþii de stimulare la dialoguri ºi conversaþii.

Exprimarea oralã
–
–
–
–
–
–
–
–
–

construirea unor texte scurte,
formulãri de întrebãri ºi rãspunsuri,
descrierea caracteristicilor de bazã ale unor obiecte,
povestirea unor texte citite sau audiate,
exerciþii de construire a unor enunþuri,
exerciþii de formare a unor cuvinte cu ajutorul unor silabe,
exerciþii de pronunþare corectã a sunetelor,
exerciþii de diferenþiere a vocalelor ºi a consoanelor,
intonaþia propoziþiilor enunþiative ºi interogative.

Mesajul scris
–
–
–
–
–
–
–
–
–

asocierea sunetului cu litera,
exerciþii de identificare a literelor mari ºi a literelor mici de tipar ºi scrise de mînã,
identificarea silabelor din structura unui cuvînt,
citirea cuvintelor pe silabe,
exerciþii de citire integralã a cuvintelor,
exersarea citirii cu voce tare ºi în gînd,
dezvoltarea citirii fluente,
exerciþii de citire ºi de memorare a unor texte în versuri,
cunoaºterea bibliotecii ºcolii (cãrþi româneºti).

Exprimarea scrisã
–
–
–
–
–
–
–

scrierea ºi legarea corectã a literelor; scrierea cuvintelor ºi a expresiilor,
topica într-o propoziþie,
exerciþii de alcãtuire a unor propoziþii pe baza cuvintelor date,
folosirea semnelor de punctuaþie la sfîrºitul propoziþiilor,
exerciþii de copiere: cuvinte, propoziþii enunþiative, interogative,
exerciþii de dictare,
alcãtuirea propoziþiilor pe baza unor imagini care reprezintã evenimente.
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Copilul
ºi universul sãu

Familia

Casa

ªcoala

Vremea

Activitãþi
Sãrbãtori
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Conþinuturi
Actualizarea cunoºtinþelor ºi dezvoltarea temelor
Adresa
Pãrþile corpului
Îmbrãcãmintea
Actualizarea cunoºtinþelor ºi dezvoltarea temelor
Rudele apropiate
Sãrbãtori în familie
Actualizarea cunoºtinþelor ºi dezvoltarea temelor
Curtea
Grãdina
Animale domestice
Actualizarea cunoºtinþelor ºi dezvoltarea temelor
Rechizite ºcolare
Oralul
Actualizarea cunoºtinþelor ºi dezvoltarea temelor
Ceasul
Actualizarea cunoºtinþelor ºi dezvoltarea temelor
Activitãþi legate de pãrþile zilei
Sfîrºit de sãptãmînã
Actualizarea cunoºtinþelor ºi dezvoltarea temelor
Moº Nicolae, Crãciunul, Paºtile, Ziua mamei, ziua de naºtere

Funcþii comunicative
Formarea capacitãþii de comunicare
Comunicarea oralã – mici dialoguri legate de temele prevãzute.
Cuvîntul – element de comunicare.
Dialogul – convorbirea între douã persoane.

Acte de vorbire
Elevii, folosindu-ºi deprinderile de exprimare oralã, sã realizeze urmãtoarele acte de vorbire:
– a saluta, a rãspunde la salut la întîlnire ºi la despãrþire (formule de salut de bazã),
– a se prezenta (Mã numesc…, Pe mine mã cheamã..., Eu sînt…,),
– a mulþumi (Mulþumesc! Vã mulþumesc! Cu plãcere!),
– a da ºi a cere informaþii (Vã rog..., Te rog..., Unde este? Cine este?),
– a adresa o urare (La mulþi ani! Sãrbãtori fercite!),
– exprimarea timpului (Cît e ceasul? La ce orã? Cînd?; dimineaþa, seara, dupã-masã).
– a localiza spaþiul: locul (aici, acolo, aproape, departe), miºcarea: unde (la, în, din, pe).
– a exprima intenþii (Vreau sã…, Aº vrea sã…, Doresc…),
– a relata despre activitãþi uzuale,
– a cere permisiunea (Vã rog sã-mi daþi voie sã…, Vã rog sã mã lãsaþi sã…).

Elemente de construcþie ale comunicãrii
Comunicarea oralã
Lexic
Îmbogãþirea vocabularului: însuºirea a 250 de expresii ºi unitãþi lexicale pe baza temelor
discutate ºi a lecþiilor studiate.
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Comunicarea scrisã
Scrierea: alfabetul, scrierea cuvintelor, despãrþirea cuvintelor în silabe, scrierea propoziþiilor.
Ortografia: scrierea ortograficã a cuvintelor, scrierea cu literã mare la începutul propoziþiei,
scrierea cu literã mare a substantivelor proprii (numele ºi prenumele).
Scrierea corectã a cuvintelor care conþin literele „ã, â, î”, grupurile de litere „ce, ci, ge, gi, che,
chi, ghe, ghi”.
Scrierea corectã a diftongilor „oa, ea, ia, ua, uã”, punctuaþia.

Cerinþe de promovare
Elevul
– sã ºtie a desprinde sensul unui mesaj cunoscut,
– sã ºtie reacþiona verbal / nonverbal la un mesaj ascultat,
– sã fie capabil sã pronunþe clar, prin articulare corectã, fonemele, silabele, cuvintele,
diftongii,
– sã utilizeze intonaþia potrivitã a enunþurilor afirmative,
– sã ºtie folosi structurile sonore învãþate,
– sã ºtie sã formeze independent 2-3 propoziþii pe baza unei imagini,
– sã recite trei poezii scurte ºi sã prezinte trei cîntece învãþate,
– sã recunoascã semnele caligrafice ale sunetelor,
– sã fie capabil sã desprindã informaþia dintr-un mesaj scris, cu ajutorul profesorului,
– sã fie capabil sã recunoascã tipurile de propoziþie în funcþie de punctuaþie,
– sã ºtie copia corect litere, cuvinte, propoziþii ºi texte scurte,
– sã ºtie scrie corect literele proprii limbii române,
– sã fie capabil sã scrie dupã dictare,
– sã foloseascã corect semnele de punctuaþie la sfîrºitul propoziþiilor.

Clasa a 3-a
Numãrul orelor: 111
Activitãþi de învãþare
Exerciþii de dezvoltare a deprinderilor
Mesajul oral
–
–
–
–
–
–
–
–
–

exerciþii de receptare a textelor,
sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat, prin formularea de întrebãri ºi
de rãspusuri,
ordonarea temporalã a secvenþelor dintr-un text,
identificarea cuvintelor cunoscute dintr-un enunþ audiat,
alcãtuirea unor enunþuri cu expresii noi,
exerciþii de identificare a vocalelor, a consoanelor ºi a silabelor,
identificarea grupurilor de sunete în cuvinte date,
exerciþii de dialog între învãþãtor – elev, elev – elev, elev – elevi,
jocuri de rol.

Exprimarea oralã
–
–
–
–
–

construirea propoziþiilor pe baza unor întrebãri ºi cuvinte date,
construirea unor texte orale scurte,
jocuri lexicale,
exerciþii ºi jocuri de dicþie,
exerciþii de pronunþare clarã,
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exerciþii de reglare a intonaþiei,
recitãri de poezii,
povestire cu ajutorul profesorului,
formule de iniþiere ºi de încheiere a unui dialog,
discuþii în perechi ºi în grup pe teme cunoscute.

Mesajul scris
–
–
–
–
–

identificarea titlului cu conþinutul celor citite,
exerciþii de citire, formulãri de rãspunsuri la întrebãrile puse,
recunoaºterea personajelor din texte narative,
intonarea ºi accentuarea propoziþiilor enunþiative, interogative ºi imperative,
exerciþii de citire cu adaptarea intonaþiei impuse de semnelele de punctuaþie de la sfîrºitul
propoziþiilor,
– cunoaºterea bibliotecii,
– recitarea unor poezii, cãrþile de poveºti, discuþii pe baza unor ilustraþii din cãrþile de
poveºti româneºti.

Exprimarea scrisã
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

exerciþii de analizare a imaginilor,
dezvoltarea unor propoziþii,
formulãri de întrebãri ºi rãspunsuri,
integrarea în propoziþii a cuvintelor noi,
exerciþii de scriere a cuvintelor care conþin grupuri de sunete,
exerciþii de scriere, de copiere, de dictare a propoziþiilor pentru folosirea majusculei ºi a
semnelor de punctuaþie,
despãrþirea cuvintelor la capãt de rînd,
exerciþii de scriere caligraficã,
exerciþii de scriere a unor texte scurte,
dezvoltarea exigenþei de a scrie îngrijit ºi corect,
dezvoltarea scrisului propriu.

Teme
Copilul
ºi universul sãu
Casa

ªcoala

Vremea
Timpul liber
Sãnãtatea

Conþinuturi
Actualizarea ºi dezvoltarea cunoºtinþelor
Viaþa în familie, dragostea ºi respectul
Munca pãrinþilor
Actualizarea ºi dezvoltarea cunoºtinþelor
Ordinea ºi curãþenia
Activitãþi în curte ºi în grãdinã
Actualizarea ºi dezvoltarea cunoºtinþelor
Comportarea la ºcoalã
Obiectele de învãþãmînt
Activitãþi ºcolare
Actualizarea ºi dezvoltarea cunoºtinþelor
Anotimpurile (activitãþi, îmbrãcãminte)
Jocuri, jucãrii, televizor (desene animate), cititul etc.
Igiena corporalã
Alimentaþia sãnãtoasã
Îmbrãcãmintea potrivitã
La doctor
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Sãrbãtori

Activitãþi
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Conþinuturi
Actualizarea ºi dezvoltarea cunoºtinþelor
Ziua pedagogului
15 Martie
Actualizarea ºi dezvoltarea cunoºtinþelor
La cumpãrãturi

Funcþii comunicative
Formarea capacitãþii de comunicare
Comunicarea oralã – mici dialoguri legate de tematicile prevãzute.
Cuvîntul – element de comunicare.
Propoziþia – intonarea propoziþiilor.
Dialogul – conversaþie între douã persoane.

Acte de vorbire
Actele de vorbire vor fi discutate în funcþie de tematicã ºi vor fi prezentate în contexte
situaþionale:
– a saluta, a rãspunde la salut la întîlnire ºi la despãrþire (formule de bazã),
– a se prezenta ºi a prezenta pe cineva (Pe mine mã cheamã..., Mã numesc..., Eu sînt...,
Daþi-mi voie sã vã prezint pe doamna / pe domnul...,),
– a invita, a accepta, a refuza o invitaþie (Vã invit, Vã aºtept cu drag, Vin cu plãcere, Nu pot
veni, Sînt ocupat),
– a mulþumi ºi a rãspunde la mulþumiri (Mulþumesc! Vã mulþumesc! Cu plãcere!),
– a da ºi a cere informaþie (Spune-mi, te rog…, Spuneþi-mi, vã rog…, Unde este…? Cine
este…?),
– a exprima o dorinþã (aº merge, aº mînca),
– a adresa o urare (La mulþi ani! Sãrbãtori fericite!),
– relaþii spaþiale: locul, direcþia, miºcarea (Unde? la, în, aici, la dreapta, la stînga; De unde?
de la, din),
– relaþii temporale: modul indicativ timpul prezent, perfectul compus, viitorul. Exprimarea
orei (Cît este ceasul? La ce orã?). Exprimarea timpului (ieri, azi, mîine, luni, marþi).
– Însuºiri, caracteristici: cantitatea (Cîþi?, Cîte?). Numeralele de la 20-100. Calitatea (bun,
rãu). Însuºiri (mic, mare, frumos, urît).

Elemente de construcþie ale comunicãrii
Comunicarea oralã
Lexic
Îmbogãþirea vocabularului cu 250 de unitãþi lexicale pe baza tematicilor ºi a lecturilor
studiate.

Comunicarea scrisã
Scrierea: scrierea caligraficã, respectarea spaþiului dintre cuvinte.
Ortografia: scrierea corectã a literelor „ã, â, î”, a grupurilor de litere „ce, ci, ge, gi, che, chi,
ghe, ghi” ºi a diftongilor ºi a triftongilor.
Folosirea corectã a semnelor de punctuaþie: punctul, semnul întrebãrii, semnul exclamãrii,
virgula ºi cratima.
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Cerinþe de promovare
Elevul
– sã sesizeze sensul cuvintelor ºi al expresiilor,
– sã înþeleagã informaþia unui enunþ,
– sã fie capabil sã întreþinã un dialog simplu,
– sã ºtie sã rãspundã la întrebãrile profesorului în funcþie de cerinþele comunicãrii,
– sã fie capabil sã ofere informaþii pe baza temelor studiate,
– sã cunoascã proverbe, ghicitori, sã recite trei poezioare ºi sã interpreteze trei cîntece
româneºti.
– sã ºtie sã redea corect ºi logic o întîmplare în propoziþii scurte,
– sã extragã ºi sã rezolve temele referitoare la textele citite,
– sã formuleze corect întrebãri ºi rãspunsuri pe baza lecturilor,
– sã deprindã informaþia dintr-un mesaj scris,
– sã foloseascã corect semnele de punctuaþie,
– sã copieze corect ºi cu o caligrafie îngrijitã ºi ordonatã un text scurt,
– sã fie capabil sã scrie dupã dictare 4-5 propoziþii.

Clasa a 4-a
Numãrul orelor: 111
Activitãþi de învãþare
Exerciþii de dezvoltare a deprinderilor
Mesajul oral
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ordonarea temporalã a secvenþelor dintr-un mesaj oral,
confirmarea textelor audiate prin bifare, completare de tabel,
exerciþii de sesizare intuitivã a structurilor gramaticale corecte ºi incorecte în fluxul
enunþului,
exerciþii de realizare corectã a acordului,
exerciþii de mimare,
potrivirea elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimicã),
receptarea textelor, rezumarea esenþialului,
integrarea cuvintelor noi în texte scurte,
exersãri de ascultare a unor mesaje.

Exprimarea oralã
–
–
–
–
–
–
–

povestirea unor fapte, întîmplãri,
construirea unor texte orale pe baza unor imagini,
construirea unor texte orale pe baza unor întrebãri,
exerciþii de folosire a dicþionarului,
corectarea pronunþãrii incorecte ºi regionale,
exerciþii de dialog ºi de conversaþie pe teme cunoscute,
jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vorbire.

Mesajul scris
–
–
–
–

exerciþii de citire fluentã,
formularea ideilor principale dintr-un text citit,
indentificarea determinanþilor spaþiali ºi temporali ai acþiunii,
sesizarea legãturii dintre imagine ºi text,
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rezumarea ideilor principale dintr-un text,
cãutarea ºi utilizarea – în cadrul unei teme – a esenþialului, pe baza indicaþiilor
profesorului,
– exerciþii de recitare a unor poezii,
– exerciþii de citire expresivã, respectînd intonaþia impusã de semnele de punctuaþie.

Exprimarea scrisã
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

descrierea unor întîmplãri trãite,
reducerea enunþurilor detaliate la informaþia esenþialã,
redactarea unor texte pe baza unor imagini,
alegerea cuvintelor în funcþie de temã,
stabilirea acordului dintre subiect ºi predicat,
exerciþii de completare a propoziþiilor lacunare,
exerciþii de scriere corectã care încep cu litera „e”,
scrierea corectã a cuvintelor cu majuscule,
utilizare corectã a semnelor de punctuaþie,
redactarea unei felicitãri.
Teme

Copilul
ºi universul sãu
Familia

Satul

Oraºul

Timpul liber
Sãnãtatea
Cãlãtoria

Cumpãrãturi

Conþinuturi
Actualizarea ºi dezvoltarea cunoºtinþelor
Date personale (locul ºi data naºterii)
Adresa domiciliului; cîþi ani am?
Actualizarea cunoºtinþelor
Forme de adresare membrilor din familie
Locul de muncã al pãrinþilor
Meserii ºi profesii
Satul meu
Sate locuite ºi de români (denumirile româneºti)
Locuri ºi instituþii mai importante din sat
Oraºul cel mai apropiat
Giula, centrul românilor din Ungaria. Vizitarea oraºului în funcþie de
posibilitãþi
Deosebirea dintre oraº ºi sat
Actualizarea ºi dezvoltarea cunoºtinþelor
Alte activitãþi din timpul liber (biblioteca, ajutorul dat pãrinþilor etc.)
Actualizarea ºi dezvoltarea cunoºtinþelor
Sînt bolnav
Cãlãtorie cu trenul, autobuzul ºi maºina
Ciclismul, reguli de circulaþie
Prevenirea accidentelor
La magazinul alimentar
La piaþã
Fructe ºi legume

Funcþii comunicative
Formarea capacitãþii de comunicare
Comunicarea oralã
Dialogul – conversaþie între douã persoane, formule de prezentare, diverse solicitãri.
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Monologul – comunicarea dupã imagine, povestirea unui eveniment.
Propoziþia – intonaþia propoziþiilor, comunicare prin gesturi ºi mimicã.

Acte de vorbire
Actele de vorbire propuse vor fi discutate în funcþie de tematicã ºi vor fi prezentate în
contexte situaþionale:
– a saluta, a rãspunde la salut la întîlnire ºi la despãrþire,
– a se prezenta, a prezenta pe cineva (Mã numesc…, Doresc sã vã prezint pe..., Vã rog sã
faceþi cunoºtinþã cu…),
– a mulþumi (Mulþumesc! Vã mulþumesc! Cu plãcere!),
– a cere ºi a da informaþii (Te rog, spune-mi…, Spuneþi-mi, vã rog…, Unde este?),
– a exprima o dorinþã (Doresc sã…, Aº vrea sã…, Nu doresc sã…),
– a da ºi a primi o comandã (Aºteaptã-mã! Grãbeºte-te! Te aºtept. Nu te grãbi!),
– a adresa o urare (Sãrbãtori fericite! La mulþi ani!),
– relaþii spaþiale: locul, direcþia, miºcarea (Unde? De unde? la, de la etc.),
– relaþii temporale: modul indicativ, timpul prezent, perfectul compus, viitorul; exprimarea
orei (Cît este ceasul? La ce orã? Cînd?); exprimarea timpului (azi, mîine, ieri, luni,
marþi...),
– însuºiri, caracteristici: cantitatea (Cîþi? Cîte?). Numeralele 1-1000. Calitatea (bun / rãu).
Însuºiri (mare, mic, frumos, urît).

Elemente de construcþie ale comunicãrii
Comunicarea oralã
Lexic
Îmbogãþirea vocabularului: însuºirea a 250 de expresii ºi unitãþi lexicale pe baza temelor
discutate ºi a lecturilor studiate.

Comunicarea scrisã
Scrierea: scrierea caligraficã, aºezarea corectã a textului în paginã.
Ortografia: actualizarea cunoºtinþelor, scrierea corectã a cuvintelor ºi a propoziþiilor, cratima
sau / s-au, sa / s-a.
Folosirea corectã a semnelor de punctuaþie învãþate.
Scrierea funcþionalã: felicitarea.
Compunere: scriere dupã imaginaþie, compunere dupã ilustraþii.

Cerinþe de promovare
Elevul
– sã fie capabil sã recunoascã sensul cuvintelor ºi al expresiilor învãþate ºi des folosite,
– sã ºtie sã desprindã sensul global al unui mesaj clar articulat, rostit cu vitezã normalã,
– sã fie capabil sã intreþinã un dialog scurt, folosind structurile sonore însuºite,
– sã ºtie sã ofere informaþii despre familia sa,
– sã formuleze întrebãri în situaþii de comunicare uzualã,
– sã recite trei poezii ºi sã interpreteze trei cîntece,
– sã citeascã fluent texte cunoscute, respectînd intonaþia oralã de tipul propoziþiei,
– sã desprindã esenþa mesajului citit,
– sã prezinte o persoanã, un obiect, un animal,
– sã completeze propoziþiile cu verbe, substantive, adjective,
– sã utilizeze corect regulile de ortografie ºi semnele de punctuaþie învãþate.
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Clasa a 5-a
Numãrul orelor: 111
Activitãþi de învãþare
Exerciþii de dezvoltare a deprinderilor
Mesajul oral
Exerciþii de rãspuns la comenzi, formule simple de comunicare în societate.
Exerciþii de identificare ºi de discriminare.
Exerciþii de confirmare a înþelegerii globale a unui text audiat prin îndeplinirea unor
sarcini simple de tipul: încercuieºte, sublinazã, deseneazã etc.
Exerciþii de mimare.
Exerciþii de orientare în spaþiu.

Exprimarea oralã
Exerciþii de pronunþie.
Activitãþi în perechi (dialoguri simple).
Exerciþii de alcãtuire de anunþuri cu elementele de vocabular ºi structurile noi.
Descrieri simple pe baza unor imagini (cuvinte de sprijin) întrebãri de sprijin.
Recitare de poezii / interpretãri de cîntece.
Jocuri didactice.

Mesajul scris
Exerciþii de identificare a unor enunþuri simple.
Exerciþii de citire expresivã ºi pe roluri, în ritm susþinut.
Exerciþii cu alegere multiplã.
Exerciþii de confirmare a receptãrii prin rãspunsuri la întrebãri de control.
Exerciþii de orientare pe o hartã sau desen.
Exerciþii de utilizare a dicþionarului.

Exprimarea scrisã
Exerciþii de utilizare a dicþionarului.
Exerciþii de completare.
Exerciþii de scriere dupã dictare.
Exerciþii de alcãtuire de propoziþii.
Exerciþii de redactare (scurte descrieri, formule de felicitare) cu aºezarea în paginã.
Jocuri didactice (rebus, grilã etc.).
Teme
Copilul
ºi universul sãu

Conþinuturi
Salutul ºi rãspunsul la salut – în funcþie de partener ºi în funcþie de
pãrþile zilei. Prezentarea. Prezentarea cuiva. Rãspunsul la prezentare.
Prezentarea locuinþei (casei). Prezentarea încãperilor locuinþei (camera
de zi, dormitorul, baia, bucãtãria, camera copiilor).
Descrierea unei persoane pe baza însuºirilor fizice ºi morale. Relaþii de
rudenie.
Pãrþile corpului. Îmbrãcãmintea. Starea sãnãtãþii.
Alimentaþia sãnãtoasã. Ocupaþii.
Descrierea clãdirii ºcolii ºi a clasei.
Orarul elevului. Anul ºcolar ºi vacanþele.
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Conþinuturi

Natura
ºi mediul
înconjurãtor

Anotimpurile. Starea vremii. Exprimarea orei. Pãrþile zilei.
Pomi fructiferi ºi ornamentali. Plante cultivate în grãdinã (flori,
zarzavaturi).
Animale domestice. Animale sãlbatice.
Reguli de circulaþie (pietoni, cicliºti).
Raportul cu mediul înconjurãtor. La alimentarã. La magazinul de
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte. La magazinul de jucãrii.
Mediul social
O convorbire telefonicã (o invitaþie, solicitarea unei informaþii).
Redactarea unei felicitãri cu ocazia sãrbãtorilor religioase (Crãciunul,
Paºtile) ºi cu ocazia zilei de naºtere.
Lumea fantasticã Poveºtile: Scufiþa Roºie, Albã-ca-Zãpada. Lupta între bine ºi rãu /
adevãr ºi minciunã.
Personaje: pozitive / negative.
Povestirea unui desen animat – Motanul încãlþat.
Personajul preferat dintr-un basm (motivaþie).
Activitãþi zilnice Programul de zi al elevului.
ºi recreative
Programul elevului în zilele nelucrãtoare.
La cinematograf, în drumeþie etc.
Vizionarea unor emisiuni la televizor pentru elevi ºi tineret.

Funcþii comunicative
Acte de vorbire
Actele de vorbire propuse vor fi abordate în funcþie de tematicã ºi vor fi prezentate în contexte
situaþionale:
– salutul, rãspunsul la salut (reluare, îmbogãþire)
– a se prezenta, a prezenta pe cineva (reluare, îmbogãþire)
– a cere permisiunea (permite-mi; dã-mi voie sã...)
– a descrie persoane, animale, obiecte, locuri (reluare, îmbogãþire)
– a cere ºi a da informaþii (de ordin personal, despre mediul înconjurãtor)
– a-ºi exprima bucuria sau supãrarea (sînt bucuros cã…, sînt supãrat cã…)
– a se scuza (scuzã-mã, iartã-mã, nu am vrut…)
– a confirma / a infirma (da, este adevãrat; nu, nu este adevãrat…)
– a felicita, a primi felicitãri (vã felicit, vã urez, La mulþi ani!)
– a-ºi exprima mulþumirea / nemulþumirea (îmi place, nu-mi place)
– a exprima relaþii spaþiale – locul ºi distanþa (aici, acolo, alãturi, lîngã, în mijlocul, în faþa
etc.)
– a exprima relaþii temporale (reluare, îmbogãþire) – sînt, eram, am fost, voi fi
– a exprima însuºiri, caracteristici.

Elemente de construcþie ale comunicãrii
Foneticã ºi ortografie
–
–
–
–
–

despãrþirea cuvintelor în silabe
semnele de punctuaþie ºi rolul lor
folosirea cratimei
rolul accentului în vorbire
diftongi, triftongi, hiat
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Lexic
–
–
–

îmbogãþirea vocabularului cu 250 de unitãþi lexicale pe an
îmbogãþirea vocabularului prin derivare (sufixe, prefixe)
sinonime, antonime

Morfosintaxã
Substantivul (reluare)
– ortografierea substantivelor proprii
– exprimarea cazurilor genitiv ºi dativ (substantive comune ºi proprii)
– articularea cu articol hotãrît ºi nehotãrît
Articolul hotãrît ºi nehotãrît (reluare)
– declinarea substantivelor cu articol hotãrît ºi nehotãrît
Articolul adjectival (cel, cea, cei, cele)
– declinarea cu articol adjectival
Adjectivul calificativ (reluare)
– gradele de comparaþie ale adjectivului
Adjectivele demonstrative (acest elev / elevul acesta)
Adjectivele posesive (mei, tãi, sãi etc.)
Pronumele personale (reluare)
– formele pronumelor personale în cazul dativ ºi acuzativ
Numerale ordinale (reluare)
– de la 1.000–1.000.000
– adunarea ºi scãderea
Verbul
– prezent, perfectul compus, viitor (reluare)
– imperfectul
– viitorul exprimat prin o + formele de conjunctiv ale verbului de conjugat
– imperativul
– verbele auxiliare (reluare: a avea, a fi)
– verbul auxiliar: a vrea
– verbele reflexive: a se spãla, a se îmbrãca, a se culca
Adverbul – de loc, de timp, de mod – cele mai uzuale
Prepoziþia (reluare, îmbogãþire) – la, cu, din, în, despre etc.
Conjuncþia – (reluare, îmbogãþire) ori... ori, nici... nici etc.
Interjecþia – of! au! vai! poc!
Propoziþia simplã – pãrþile principale ale propoziþiei
Propoziþia dezvoltatã

Cerinþe de promovare
Efectuarea unor ordini date de profesor.
Înþelegerea globalã a unui mesaj scurt ºi deducerea cuvintelor noi.
Solicitarea ºi comunicarea unor informaþii simple.
Citirea unui text cunoscut într-un ritm susþinut, folosind intonaþia corectã.
Recitarea a douã poezii ºi cîntarea a douã cîntece învãþate.
Desprinderea sensului global al unui text scurt, citit în gînd.
Înþelegerea sensului unei felicitãri sau ilustrate primite.
Scrierea corectã dupã dictare.
Alcãtuirea unor propoziþii, folosind ordinea corectã a cuvintelor.
Alcãtuirea diferitelor tipuri de compuneri (pe baza cuvintelor-cheie, plan de idei).
Formularea unor telegrame ºi a unor felicitãri.
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Clasa a 6-a
Numãrul orelor: 111
Activitãþi de învãþare
Exerciþii de dezvoltare a deprinderilor
Mesajul oral
Exerciþii cu alegere multiplã.
Exerciþii de rãspuns la întrebãri globale.
Exerciþii de tip adevãrat / fals.
Activitãþi de confirmare a rãspunsului corect (bifare, completare).
Exerciþii de ordonare a propoziþiilor dintr-un set, conform textului audiat.

Exprimarea oralã
Exerciþii de formulare de întrebãri.
Activitãþi pe perechi / în grup.
Dialog situaþional.
Descrieri simple (cu suport verbal, întrebãri, cuvinte de sprijin sau imagini).
Discuþii pe subiecte simple.

Mesajul scris
Activitãþi de lecturã individualã sau în grup; lecturã pe roluri.
Activitãþi de completare de tabele; exerciþii cu alegere multiplã; rãspunsuri la întrebãri.
Activitãþi de combinare a textului cu imaginea; punerea de etichete imaginilor.
Exerciþii de alcãtuire de propoziþii cu cuvintele noi achiziþionate.
Exerciþii cu alegere multiplã.

Exprimarea scrisã
Redactãri pornind de la întrebãri de sprijin.
Redactãri cu structurã simplã (pe teme familiare).
Completare de formulare cu date personale.
Redactare de scrisori personale.
Teme
Copilul
ºi universul sãu

Natura ºi mediul
înconjurãtor

Conþinuturi
Prezentarea (reluare, îmbogãþire). Domiciliu / adresã.
Prezentarea locuinþei (reluare, îmbogãþire).
Prezentarea colegilor ºi a profesorilor.
Pãrþile corpului uman. Îmbrãcãmintea bãrbãteascã ºi de damã. Starea
sãnãtãþii. La dentist.
Cãsãtoria ºi nunta. Relaþii de rudenie.
Alimentaþia sãnãtoasã. În sala de mese a ºcolii. Mesele principale.
Servirea mesei.
Ocupaþii (reluare, dezvoltare).
La cantina ºcolii. Meserii.
Prezentarea localitãþii natale. Oraºul ºi satul (deosebiri). Oraºe
importante din þarã ºi din România. Mijloace de transport urban.
Edificii publice. Reguli de circulaþie (reluare, îmbogãþire). La
cumpãrãturi: la piaþã, la alimentara, la magazinul de îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte (reluare, îmbogãþire).
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Conþinuturi

Caracteristici climatice. Activitãþi legate de anotimpuri. Îmbrãcãmintea
în funcþie de anotimp. Îngrijirea animalelor domestice. Îngrijirea
animalelor în timpul iernii.
La grãdina zoologicã (cele mai cunoscute animale sãlbatice).
Îngrijirea legumelor din grãdina de zarzavat. Masa servitã la restaurant
(norme etice).
Mediul social
Scrisoarea familialã ºi cea oficialã. Pãrþile unei scrisori. Corespondenþã
ºi cultural
amicalã ºi familialã. Cererea. La poºtã. Expedierea unei scrisori sau
unui colet. Completarea formularelor poºtale.
La biblioteca orãºeneascã. La muzeu.
Lumea fantasticã Basme din literatura universalã ºi literatura românã: Cenuºãreasa, Capra
cu trei iezi. Snoave ºi poveºti din creaþia popularã a românilor din
Ungaria (Pãcalã avocat, Hai la prune, hai!).
Proverbe ºi ghicitori.
Caracterizarea personajelor (trãsãturi fizice ºi morale) din basmele
învãþate (exemplificãri cu citate).
Activitãþi zilnice Programul de zi al elevului (reluare, îmbogãþire). Activitãþi recreative la
ºi recreative
care participã întreaga familie: în week-end; o excursie pe malul lacului
Balaton; la ºtrand; într-o staþiune; o excursie în România. Vizionarea
unui program la televizor pentru elevi ºi tineret. Pasiuni: pescuitul,
colecþionarea de mãrci poºtale, colecþionarea de ºerveþele.
Funcþii comunicative

Acte de vorbire
Actele de vorbire propuse vor fi abordate în funcþie de tematicã ºi vor fi prezentate în contexte
situaþionale:
– a cere ºi a da informaþii de ordin personal (reluare, dezvoltare)
– a cere permisiunea: dã-mi voie, daþi-mi voie; permite-mi, permiteþi-mi (reluare,
îmbogãþire)
– a-ºi exprima bucuria sau supãrarea (reluare, îmbogãþire)
– a se scuza (reluare)
– a confirma / a infirma (dezvoltare)
– a felicita, a primi felicitãri (reluare, dezvoltare)
– a-ºi exprima mulþumirea / nemulþumirea (reluare, dezvoltare)
– a-ºi exprima regretul (îmi pare rãu, nu am vrut sã, regret cã)
– a întreba, a vorbi de sãnãtate (Cum te simþi? Þi-ai revenit?)
– a exprima dorinþe (dezvoltare: doresc, aº vrea, îmi doresc, îþi doresc)
– a exprima rugãminþi (dezvoltare)
– a permite, a interzice (se poate, e posibil, îþi interzic sã)
– relaþii spaþiale: locul ºi distanþa (reluare, îmbogãþire)
– relaþii temporale (reluare, îmbogãþire), durata: încet, repede, demult, rar; lunile anului
– însuºiri, caracteristici (reluare, îmbogãþire), valori: scump, ieftin, primul, ultimul etc.
– a exprima sentimente (satisfacþie, neliniºte, teamã)

Elemente de construcþie ale comunicãrii
Foneticã ºi ortografie
–
–
–

despãrþirea cuvintelor în silabe (reluare, dezvoltare)
semnele de punctuaþie (reluare, îmbogãþire)
folosirea corectã a cratimei (reluare, dezvoltare): l-am vãzut, m-a chemat, þi-am spus etc.
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Lexic
–
–
–
–

îmbogãþirea vocabularului cu 250 de unitãþi lexicale pe an
îmbogãþirea vocabularului prin derivare (reluare, dezvoltare)
sinonime, antonime (dezvoltare)
familia de cuvinte

Morfosintaxã
Substantivul
– reactualizarea celor învãþate în anii precedenþi
– declinarea substantivelor precedate sau urmate de un adjectiv
Articolul
– articolul hotãrît ºi nehotãrît (recunoaºtere)
– articolul adjectival (reluare)
– articolul posesiv sau genitival – acordul cu obiectul posedat
Adjectivul
– acordul adjectivului cu substantivul (reluare)
– adjective variabile / invariabile
– gradele de comparaþie ale adjectivelor (reluare, dezvoltare)
Pronumele
– pronumele personal (reluare, îmbogãþire)
– forme accentuate ºi neaccentuate
– pronumele de politeþe
– pronumele reflexiv
– pronumele posesiv
Numeralul (reluare, dezvoltare)
– numeralul ordinal
Verbul (reluare, dezvoltare)
– modul imperativ; ortografierea: Du-te!
– modul condiþional-optativ, timpul prezent
– locuþiuni verbale (a ºterge putina, a da bir cu fugiþii)
Adverbul – de timp, de loc, de mod – cele mai uzuale
Prepoziþia (reluare)
– prepoziþii care cer cazul genitiv: deasupra, contra, împotriva
– prepoziþii care cer cazul dativ: datoritã, mulþumitã
Propoziþia dezvoltatã
Pãrþile secundare ale propoziþiei

Cerinþe de promovare
Înþelegerea globalã a mesajului audiat.
Efectuarea unor ordini, rugãminþi cerut de partener.
Solicitarea ºi comunicarea unor informaþii personale.
Recitarea a trei poezii ºi interpretarea a trei cîntece învãþate.
Înþelegerea globalã a unui text citit în gînd.
Înþelegerea unei scrisori primite.
Respectarea topicii ºi ortografiei limbii române.
Alcãtuirea diferitelor tipuri de compuneri (dupã tablou, plan de idei, cuvinte-cheie etc.).
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Clasa a 7-a
Numãrul orelor: 111
Activitãþi de învãþare
Exerciþii de dezvoltare a deprinderilor
Mesajul oral
Exerciþii cu alegere multiplã; rãspunsuri la întrebãri.
Activitãþi de confirmare a rãspunsului corect (subliniere, bifare etc.).
Completare de tabel; completare de text lacunar.
Marcarea unui traseu pe o hartã, plan, marcarea unei rute pe un desen (pentru
orientarea în spaþiu).

Exprimarea oralã
Exerciþii de participare la dialog.
Activitãþi pe perechi / în grup.
Discuþii pe subiecte simple.
Expunerea unor evenimente ºi experienþe trãite (monolog).

Mesajul scris
Exerciþii de lecturã pe roluri.
Exerciþii de completare de tabel.
Exerciþii de ordonare a unui set de propoziþii conform unui text citit.
Exerciþii de alcãtuire de propoziþii.
Lecturã dirijatã / nedirijatã.

Exprimarea scrisã
Redactãri pornind de la cuvinte de sprijin.
Elaborãri de redactãri cu structurã simplã.
Relatarea simplã a unor evenimente; exerciþii de folosire a conectorilor (mai întîi, apoi,
în cele din urmã).
Redactarea diferitelor tipuri de scrisori.
Compuneri dupã un plan dat.
Teme
Universul
personal

Mediul
înconjurãtor

Progres
ºi schimbare

Conþinuturi
Prietenia. Colegialitatea. Spirit de sacrificiu.
Slãbiciunile caracterului omenesc.
Jurnalul personal. Activitãþi sportive.
O serbare ºcolarã (început sau sfîrºit de an ºcolar). O aniversare în
familie. Masa festivã. Mîncãruri tradiþionale româneºti. Gãtitul –
pregãtirea unei mîncãri. Prepararea unei prãjituri. Cum se pregãteºte
familia pentru o sãrbãtoare? (cadouri, oferirea cadourilor)
Protecþia mediului înconjurãtor. Îngrijirea animalelor domestice
(reluare, dezvoltare). Animale exotice (broasca þestoasã, hanister etc.).
Utilitatea materialelor refolosibile. Colecþionarea hîrtiei, fierului vechi.
Viaþa la þarã – legatã de anotimpuri.
Aparate electrice. Obiecte de uz casnic.
Maºini – unelte din agriculturã. Prezentarea unei uzine (uzina de
prelucrare a cãrnii din Giula).
Meserii. Meºteºugari. Artizani.

182

MAGYAR KÖZLÖNY

Teme

Mediul social
ºi cultural

Activitãþi
recreative
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Conþinuturi
Ocupaþii ºi profesiuni la începutul mileniului trei.
Corespondenþã prin internet.
Informaþii prin internet.
Anunþuri ºi (reclame) publicitate.
Prezentarea minoritãþii române din Ungaria. Localitãþi locuite ºi de
români. Biserica (religia) ortodoxã.
Povestitori de origine românã din Ungaria: Mihai Purdi, „Cîlþu
Bãtrînu”.
Articole din publicaþia „Foaia româneascã”.
Lucia Borza ºi Lucian Magdu – poezii.
O vizitã în capitala þãrii. Mijloacele de transport din capitalã: metroul,
troleibuzul, tramvaiul.
Obiective importante din capitalã: edificii publice ºi construcþii
reprezentative.
Cazarea (posibilitãþi) ºi servirea mesei (posibilitãþi).
O partidã de ºah.

Funcþii comunicative
Acte de vorbire
Actele de vorbire vor fi abordate în funcþie de tematicã ºi vor fi prezentate în contexte
situaþionale:
– a exprima intenþii
– a exprima sentimente (surprizã, admiraþie, uimire)
– a accepta / a refuza o invitaþie: voi veni cu plãcere; regret, nu pot veni
– a atrage atenþia: Ascultã! Priveºte! Fii atent!
– a descrie o situaþie: azi am fost, ieri m-am întîlnit etc.
– a face propuneri: propun ca sã, cred cã, trebuie sã etc.
– a da sfaturi: te sfãtuiesc sã; este bine / rãu; ar fi indicat ca
– a-ºi exprima bucuria / supãrarea: mã bucur; mã supãr dacã etc.
– relaþii spaþiale – locul: peste tot, în jurul, de-a lungul, de-o parte etc., direcþia: spre nord;
dinspre / înspre sud; de la rãsãrit la apus etc.
– relaþii temporale: de cînd, totdeauna, de fiecare datã, în timp ce
– însuºiri, caracteristici – cantitãþi: bucatã, felie, metru, litru; forme: rotund, dungi, picãþele,
carouri

Elemente de construcþie ale comunicãrii
Foneticã ºi ortografie
–
–
–

reactualizarea celor învãþate în anii precedenþi
apostroful
semivocalele

Lexic
–
–
–
–

îmbogãþirea vocabularului cu 250 de unitãþi lexicale pe an
îmbogãþirea vocabularului prin compunere
serii sinonimice / antonimice
neologisme

2001/132/II. kötet

MAGYAR KÖZLÖNY

183

Morfosintaxã
Substantivul
– reactualizarea celor învãþate în anii anteriori
– cazul acuzativ – funcþia sintacticã
– cazul vocativ
– ortografierea substantivelor compuse: untdelemn, bunãstare, pierde-varã, gurã-cascã,
Tîrgu-Jiu etc.
Articolul (reactualizare)
– articolul demonstrativ
– formele de genitiv sau dativ
Adjectivul (reactualizare)
– comparativul de egalitate, inferioritate; superlativul absolut
Pronumele (reactualizare)
– declinarea pronumelui demonstrativ
– cazuri în care forma neaccentuatã a pronumelui personal þine locul adjectivului posesiv
(caut ºapca mea – îmi caut ºapca)
Numeralul (reactualizare)
– declinarea numeralelor ordinale: primul elev
– înmulþirea, împãrþirea
Verbul (reactualizare)
– modurile nepersonale – funcþia sintacticã
– infinitivul lung cu valoare substantivalã
– participiul cu valoare adjectivalã
Prepoziþia (reactualizare, dezvoltare)
– prepoziþii care cer genitivul, dativul ºi acuzativul
Sintaxã (reluare, aprofundare)
– recunoaºterea pãrþilor principale ºi secundare ale propoziþiei

Cerinþe de promovare
Desprinderea semnificaþiei globale a unui mesaj audiat.
Discriminarea informaþiei esenþiale de cele neimportante.
Construirea unui mesaj oral pe o temã datã.
Realizarea independentã a unei traduceri.
Desprinderea semnificaþiei globale a unui text citit.
Recunoaºterea sintagmelor ºi a expresiilor învãþate.
Realizarea unei traduceri cu ajutorul dicþionarului.
Alcãtuirea diferitelor tipuri de compuneri.
Cunoaºterea regulilor alcãtuirii unui rezumat.

Clasa a 8-a
Numãrul orelor: 111
Activitãþi de învãþare
Exerciþii de dezvoltare a deprinderilor
Mesajul oral
Înþelegerea globalã a unor mesaje audiate.
Executarea unor comenzi (simple sau complexe).
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Exerciþii de confirmare a rãspunsului corect prin bifare, subliniere etc.
Întrebãri orale vizînd înþelegerea mesajului verbal.
Exerciþii cu alegere multiplã.
Exerciþii de simulare; joc de roluri.
Exerciþii de adecvare a lexicului la semnificaþia mesajului; contextualizarea unor
cuvinte.

Exprimarea oralã
Exerciþii de conversaþie semidirijatã; activitãþi pe perechi / în grup.
Exerciþii de simularea unor situaþii de comunicare uzualã.
Exerciþii de exprimare a pãrerii personale, a unor sentimente, în diferite situaþii de
comunicare.
Exerciþii de formulare de întrebãri.
Exerciþii de completare a informaþiei.

Mesajul scris
Exerciþii de formulare de întrebãri ºi rãspunsuri.
Exerciþii de selectare ºi ordonare a informaþiei utile prin parcurgerea mai multor
paragrafe dintr-un text.
Exerciþii de recunoaºtere a sensului figurat.
Lecturã dirijatã / nedirijatã.

Exprimarea scrisã
Exerciþii de povestire sau de continuare a unei povestiri.
Exerciþii de transpunere din stilul direct în stilul indirect.
Exerciþii de exprimare în scris a opiniei asupra unor teme din universul apropiat.
Exerciþii de redactare individualã sau în grup cu ajutorul dicþionarului.
Activitate de redactare (rezumat, compunere, continuarea unor poveºti etc.).
Teme
Universul
personal

Mediul
înconjurãtor

Conþinuturi
Prietenia (reluare, dezvoltare). Duºmãnia. Toleranþa. Cãsãtoria (oficialã
ºi religioasã). Nunta. Vizitarea unui bolnav la spital. Înmormîntarea.
Concursuri ºcolare.
Concursuri tradiþionale pentru copiii români din Ungaria: „Cel mai bun
recitator”, „Cel mai bun povestitor”, „Cupa Prieteniei”, „Periniþa”.
Pregãtirea ºi participarea elevilor la concurs. (Se va învãþa cu toatã clasa
o poveste ºi douã poezii din care una din clasicii români).
Ocrotirea mediului (reluare, îmbogãþire).
Din lumea tãcerii: „Puiul” de Ioan Al. Brãtescu-Voineºti, „Cãprioara”
de Emil Gîrleanu, „Zdreanþã” de T. Arghezi, „Moartea cãprioarei” de
N. Labiº.
Frumuseþile naturii în prozã ºi poezie. (Vezi: C. Hogaº, V. Alexandri,
G. Goºbuc.)
Industria uºoarã. Prezentarea unei uzine de prelucrare a laptelui.
Industria grea. Prezentarea fabricii de autobuze „Ikarus”. (Produse de
export: Made in Hungary.)
Noþiuni de geografie. Relieful României ºi al Ungariei. Populaþia. Þãrile
vecine ale Ungariei / României.
Prezentarea unui oraº din România, din apropierea frontierei (Oradea,
Arad).
Un accident rutier. Prim ajutor dat unui accidentat.
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Teme
Progres
ºi schimbare

Mediul social
ºi cultural

Activitãþi
recreative
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Conþinuturi
Importanþa calculatorului. Calculatorul ºi învãþãmîntul.
Continuarea studiilor. Tipuri de ºcoli. Liceul „N. Bãlcescu” din Giula.
Profesii noi (dezvoltare).
Schimbãrile survenite în construcþia caselor. Modernizarea gospodãriilor.
Viaþa culturalã ºi spiritualã a românilor din Ungaria. Publicaþii în limba
românã.
Viaþa culturalã a românilor din localitãþile locuite ºi de români (Giula,
Aletea, Micherechi, Bãtania etc.). Grupãrile culturale, politice ale
românilor din Ungaria (asociaþii, autoguvernãri).
Obiective turistice din România. (Delta Dunãrii, Litoralul Mãrii Negre,
Mãnãstirile din Moldova etc.).
Obiective turistice din þarã (Lacul Balaton, Ópusztaszer).
O excursie în strãinãtate. Trecerea frontierei: paºaportul, vama, valuta
etc.

Funcþii comunicative
Acte de vorbire
Actele de vorbire vor fi abordate în funcþie de tematicã ºi vor fi prezentate în contexte
situaþionale:
– a exprima gusturi, preferinþe (reluare, îmbogãþire)
– a preveni, a avertiza (te previn, te avertizez)
– a cere ºi a da informaþii (reluare, îmbogãþire)
– a iniþia o interacþiune verbalã
– a relata o suitã de evenimente
– a exprima permisiunea, interdicþia (îþi permit, îþi interzic)
– a protesta (nu sînt de acord, nu ai dreptate, nu e adevãrat)
– a-ºi exprima curiozitatea sau indiferenþa (este curios / curioasã, îl intereseazã /
o intereseazã, nu-l intereseazã / n-o intereseazã
– a-ºi exprima optimismul / pesimismul (va reuºi, nu va reuºi etc.)
– relaþii temporale: de cînd, din cînd în cînd, cînd ºi cînd etc.
– însuºiri, caracteristici – cantitãþi: hectar, ar, m2 , m3 , cm3 etc.

Elemente de construcþie ale comunicãrii
Foneticã ºi ortografie
–
–
–

scrierea cu cratimã (reluare, îmbogãþire: nu i-l dau, pare-mi-se)
semivocale (reluare)
scrierea corectã a vocalelor lungi (reluare, îmbogãþire)

Lexic
–
–
–
–

îmbogãþirea lexicului cu 250 de unitãþi lexicale pe an
compunerea prin sudare, abreviere
neologisme (auto-, macro-, micro-, poli- etc.)
schimbarea valorii gramaticale (frumos – adjectiv, adverb)
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Morfosintaxã
Substantivul (reluare, dezvoltare)
– substantive cu forme duble de numãr (colþ – colþi, colþuri)
– substantive defective de numãr (fier, aur, unt, mazãre, ochelari, mãruntaie, zori etc.)
– substantive colective (tinereþe, bãtrîneþe)
– declinarea substantivelor compuse; funcþia sintacticã
Adjectivul (reluarea celor învãþate)
– funcþia sintacticã a adjectivului
– adjective fãrã grad de comparaþie (major, minor, minim etc.)
Pronumele (reluarea celor învãþate)
– pronumele de întãrire (însumi, însuþi)
– pronumele relative ºi interogative (care, cine, ce)
– pronumele nehotãrît (cineva, oricine)
– pronumele negative (nimeni, nimic)
Numeralul (reluarea celor învãþate)
– numeralul colectiv (amîndoi, tustrei, ambii)
– numeralul distributiv (cîte unu, cîte doi)
– numeralul multiplu (înzecit, însutit)
Verbul, adverbul, prepoziþia ºi conjuncþia
(reluarea celor învãþate în anii anteriori, îmbogãþite cu locuþiuni)
Fraza
– reluare, îmbogãþire
– propoziþia regentã (principalã) ºi subordonatã (secundarã)

Cerinþe de promovare
Desprinderea de informaþii specifice dintr-un mesaj rostit în limbaj standard, cu vitezã
normalã.
Înþelegerea informaþiei cerute.
Comunicarea unor informaþii cerute de partener.
Construirea unui mesaj oral pe o temã datã.
Realizarea independentã a unei traduceri (cu sau fãrã dicþionar).
Desprinderea semnificaþiei globale a unui text citit.
Recunoaºterea sintagmelor ºi a expresiilor studiate.
Realizarea unei traduceri cu ajutorul dicþionarului.
Alcãtuirea diferitelor tipuri de compuneri.
Cunoaºterea regulilor alcãtuirii corecte a unui rezumat.
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CULTURA ªI CIVILIZAÞIA ROMÂNEASCÃ
ªCOLI CU LIMBA DE PREDARE ROMÂNÃ ªI BILINGVE
ªI ÎN CARE LIMBA ROMÂNÃ ESTE OBIECT DE STUDIU
Clasele 1–4
Scopurile ºi sarcinile
În toate cele trei tipuri ale ºcolilor generale româneºti – ºcoli cu limba de predare românã,
bilingve sau ºcoli în care se predã numai ca obiect limba românã – se introduce un nou obiect
de studiu: cultura ºi civilizaþia româneascã. În cadrul acestui obiect de studiu se face predarea
cunoºtinþelor despre cultura, tradiþiile ºi obiceiurile românilor din Ungaria de azi, potrivite
nivelului de limbã al elevilor ºi accesibile vîrstei lor.
Scopul primordial este fãurirea unei imagini generale despre þãrile vecine cu Ungaria, despre
locul de origine al strãmoºilor românilor din Ungaria, despre existenþa altor minoritãþi
naþionale în aceastã þarã, despre trãsãturile specifice ale modului de viaþã al þãrãnimii române
din secolele XIX ºi XX.
Cunoºtinþele din acest domeniu vor prezenta familia în care trãiau împreunã mai multe
generaþii, structura, mobilierul ºi împrejurimile casei familiale, muncile de toate zilele,
obiceiurile legate de evenimentele familiale (naºterea, cãsãtoria) ºi de sãrbãtorile creºtine,
gospodãrirea autarhicã, petrecerea timpului liber, îmbrãcãmintea, alimentaþia, jocurile ºi
jucãriile copiilor, zicãtorile ºi poveºtile pãstrate prin grai viu.
Se va urmãri trezirea respectului faþã de povestitorii ºi dansatorii pãstrãtori ai tradiþiilor,
întãrirea dragostei faþã de limbã. Se va stimula practicarea obiceiurilor de Crãciun, de Paºti ºi
de toate zilele, traducerea în practicã a jocurilor copiilor, precum ºi confecþionarea jucãriilor
de odinioarã.
Toate acestea trebuie sã formeze ºi sã întãreascã o justã conºtiinþã de identitate, sã genereze
respect faþã de cultura ºi datinile altor minoritãþi naþionale din aceastã þarã, avînd în vedere în
mod deosebit cele ale poporului maghiar.

Obiective generale
Pe baza exemplelor ºi lecturilor sã devinã evident care sînt þãrile învecinate cu Ungaria,
alãturi de români ce minoritãþi etnice mai trãiesc în aceastã þarã, care sînt acele localitãþi,
regiuni de unde strãmoºii românilor au fost colonizaþi aici (cîteva au fost pãstrate în numele
de familie) ºi care sînt acelea în care trãiesc ºi azi descendenþii lor.
Sã devinã cunoscute elementele principale ale modului de viaþã al românilor din Ungaria:
componenþa unei familii (3-4 generaþii), casa de locuit, încãperile ºi mobilierul acestora,
curtea, grãdina, animalele crescute, ocupaþiile ºi meºteºugurile, obiceiurile de sãrbãtori ºi de
toate zilele, credinþele, petrecerea timpului liber, jocurile ºi jucãriile copiilor.
Sã devinã evidentã pe de o parte deosebirea dintre modul de viaþã de azi ºi cel de odinioarã,
pe de alta deosebirea ce exista în trecut între traiul diverselor pãturi sociale.
Elevul sã cunoascã cîteva obiceiuri populare (colinde, vopsirea ouãlor de Paºti, mîncãri pentru
zile de sãrbãtoare, mîncãri de post etc.), strigãturi de nuntã, zicãtori, poveºti populare, jocuri
de copii.
Sã ºtie sã facã deosebire între formele literare ºi dialectale ale cuvintelor din vocabural de
bazã. Cu ajutorul cîtorva exemple sã-ºi dea seama de deosebirile existente în limba vorbitã de
românii din Ungaria.
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Clasa 1
Numãrul orelor: 37
Activitãþi de învãþare
Plimbare de studiu, observarea aspectului exterior al unei case þãrãneºti vechi ºi noi.
Încãperile unei case vechi ºi noi, mobilierul.
Prezentarea diferitelor boabe de grîne, care servesc pentru alimentaþie umanã, care pentru
hrãnirea animalelor.
Vizitarea unui mic atelier meºteºugãresc tradiþional.
Prezentarea unor unelte mai simple (ciocan, ferãstrãu, cleºte etc.), conversaþie despre folosirea
lor. Simularea întrebuinþãrii.
Vizitarea unei gospodãrii þãrãneºti, funcþia clãdirilor anexe.
Conversaþie despre legume ºi fructe, despre felul pãstrãrii lor pentru iarnã.
Învãþarea unor jocuri de copii, împreunã cu versurile însoþitoare. Cãlãritul pe genunchi al unei
pãpuºi. Asemãnarea jocurilor de-a piþigaia, de-a pisica-n ºanþ cu jocurile Csip-csip-csóka ºi
Enyém a vár ...
Învãþarea pe de rost a cîtorva numãrãtori.
Construirea din coceni a unei colibe ºi a unei fîntîni.
Îmbogãþirea vocabularului referitor la toate temele.
Teme
Viaþa la þarã

Casa de locuit

Curtea

Conþinuturi
Majoritatea populaþiei de la þarã se compunea din þãrani, slugi, zileri.
Dar se gãseau ºi dulgheri, tîmplari, rotari, fierari, frizeri, croitori, cizmari.
Dintre þãranii mai înstãriþi era ales primarul satului.
Puþini intelectuali: preoþi, învãþãtori, învãþãtoare, notari.
Erau oameni care lucrau la poºtã sau la cãile ferate.
Agricultorii produceau pentru necesitãþile familiei grîu (pentru pîine),
orz, porumb, dovleac, sfeclã, lucernã (pentru animale). Numãrul
animalelor crescute la fel depindea de necesitãþile familiei. Se þineau în
general cai, vaci (rareori capre, oi), porci ºi pãsãri de curte. Caii erau
folosiþi la muncile agricole, laptele vacilor era prelucrat acasã (lapte
acru, unt, brînzã), pãsãrile de curte ºi porcii asigurau carnea pentru
familie. Majoritatea familiilor avea puþin surplus pentru piaþã.
În agriculturã se foloseau unelte simple (plug, tãvãlug, grapã, coasã,
secerã, semãnãtoare de porumb acþionatã cu mîna), în cultivarea
grãdinii se foloseau cazma, sapã, greblã, ferãstrãu.
Alte unelte necesare muncii din gospodãria casnicã: ciocan, cleºte,
rindea, pilã, sfredel, rîºniþã.
Încãperile unei case þãrãneºti din trecut: camera dinspre stradã,
bucãtãria, camera cea micã, dinspre curte, cãmara. În unele locuri, în
continuarea casei era grajdul.
Mobilierul consta din: paturi, masã, scaune, laviþã, comodã, blidar, leagãn. În camera cea micã se afla ligheanul.
Unelte de uz casnic: oale, cratiþe, blide, tacîmuri, albie, ciubãr, butoi,
cãldare, ciur, sitã etc., precum ustensile folosite la arderea cuptorului ºi
la prelucrarea cînepei (meliþa, pieptenii, furca de tors, rãzboiul de þesut).
Fiecare casã avea o curte, în ea fîntînã sãpatã, jgheab, precum clãdiri
anexe: bucãtãrie de varã, ºopron, pãtul, coteþe, grajd separat de casa de
locuit.
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Teme
Grãdina

Jocuri

Numãrãtori

Jucãrii
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Conþinuturi
În grãdina de lîngã casã, pe lîngã pomi (prun, viºin, nuc, mãr, în unele
locuri vie) se cultivau mai ales legume: cartofi, varzã, morcovi,
pãtrunjei, ceapã, usturoi, fasole, mac.
O parte din ele erau pãstrate pentru iarnã, se pregãteau murãturi, din
fructe se fierbea marmeladã sau erau uscate.
Cu cei mai mici se jucau de obicei bunicii ºi strãbunicii. Cele mai
cunoscute jocuri erau: a bate din palme, cãlãritul, de-a piþigaia, Acasã
þi-e cîinele?
Versurile însoþitoare erau scandate.
Jocul preferat al celor mai mãriºori era de-a pisica-n ºanþ. Regulile
jocului.
Numãrãtorile au un rol important înainte de a începe jocul. Scandarea
lor dezvoltã simþul ritmului.
Pe lîngã învãþarea numãrãtorilor pãstrate prin grai viu vor fi repetate
cîteva cunoscute din manualul de lecturã.
Cele mai simple ºi populare jucãrii erau confecþionate din coceni de
înºiºi copiii. Asfel de jucãrii sînt: coliba din coceni ºi fîntîna din coceni.
Construirea colibei constã din aranjarea în formã de con a cîtorva
coceni, activitate care cere multã atenþie ºi îndemînare.
Fîntîna se construieºte aºezînd cîte doi coceni paraleli unul deasupra
altuia în formã de pãtrat pînã la o înãlþime de circa 20-25 cm în care
este aºezat apoi în poziþie verticalã un singur cocean. Jocul constã din
scoaterea coceanului din fîntînã în aºa fel, ca fîntîna sã nu se dãrîme.

Clasa a 2-a
Numãrul orelor: 37
Activitãþi de învãþare
Studierea atentã a unor fotografii reprezentînd costume naþionale româneºti. Prezentarea unor
vechi obiecte de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte þãrãneºti purtate de românii din Ungaria (de
pildã: spãtoi, poale, gaci, cãmaºã, ºorþ, papuci, opinci). Denumirea lor în limba literarã ºi în
grai.
Conversaþie despre portul de iarnã ºi de varã.
Învãþarea jocului de-a puricele, împreunã cu dialogul însoþitor, compararea jocului cu Hátulsó
pár elõre fuss!
Confecþionarea jucãriilor (minge din cîrpe sau din cîlþi, mobilã din scai).
Vopsirea ouãlor de Paºti cu coji de ceapã, ornamentarea ouãlor cu frunze.
Joc cu ouãle roºii (ciocnire, a da cu banul în ou).
Teme
Îmbrãcãmintea

Conþinuturi
În România, costumele naþionale, în culori, bogat ornamentate diferã de
la o regiune la alta. Prezentarea unor costume naþionale cu ajutorul
fotografiilor, mai cu seamã ale bãnãþenilor, moþilor ºi ale þãranilor din
împrejurimile Clujului. Denumirea obiectelor specifice costumelor
naþionale (ie, fotã, cioareci, ºerpar).
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Conþinuturi

Îmbrãcãmintea românilor din Ungaria s-a deosebit ºi în trecut de portul
românilor din România. Pe vremuri, multe obiecte de îmbrãcãminte
erau cusute cu mîna, acasã. Chiar ºi pînza era þesutã acasã. Din fir de
lînã, erau tricotate sau croºetate pieptare, jersee.
Îmbrãcãmintea bãrbaþilor ºi femeilor vara respectiv iarna. Copilaºii de
obicei moºteneau hãinuþele de la cei mai mãriºori. Adesea, chiar ºi
bãieþaºii purtau rochiþe, paltonul era înlocuit cu broboadã.
Jocuri
Jocul preferat al celor mai mãriºori era de-a cucurbãul. Noroiul necesar
jocului era frãmîntat din praful aflat în uliþã. Jocul este însoþit de
versuri. Mersul jocului de-a puricele este identic cu al jocului Hátulsó
pár elõre fuss, dialogul însoþitor însã diferã esenþial.
Explicarea regulilor jocului, apoi executarea lui.
Jucãrii
Jucãrii puteau cumpãra numai familiile mai înstãrite, de obicei la
tîrguri. Astfel, cei mai mulþi copii se jucau cu jucãrii confecþionate de ei
înºiºi. Cãruþã cu cai (din cutie ºi coceni), minge (din cîrpe sau cîlþi, mai
demult din pãr de vacã), mobilã (din scai) ºtia sã facã oricare copil.
Obiceiuri de Paºti Paºtile sînt cele mai mari sãrbãtori creºtine la români. Unul din
simbolurile sãrbãtorii este oul roºu. În trecut, ouãle erau vopsite cu coji
de ceapã sau hîrtie creponatã, fiind ornamentate cu diverse frunzuliþe.
Scopul jocului cu ouãle roºii era cîºtigarea oului de la adversar. Acest
scop se putea realiza prin ciocnirea a douã ouã sau prin a da cu un ban
în ou. Acesta din urmã era practicat de bãieþi.
Obiceiuri
Copiii preferau zicãtorile legate de fenomenele naturii sau de animale.
de toate zilele
Cu zicãtorile de batjocurã adesea îºi exprimau supãrarea, mînia.
Erau rãspîndite printre copii ºi zicãtorile scandate cînd le cãdea un dinte
de lapte, cînd se împãrþeau frãþeºte pe ceva sau cînd se pregãteau seara
sã meargã la culcare.

Cerinþe de promovare
Elevul sã ºtie sã enumere cîteva meºteºuguri. Sã denumeascã cîteva unelte ºi sã spunã la ce se
folosesc.
Sã ºtie sã precizeze care dintre plantele agricole sînt folosite în alimentaþie umanã ºi care se
cultivã pentru furajarea animalelor.
Sã spunã care sînt încãperile unei case þãrãneºti tradiþionale, sã denumeascã mobilierul,
menþionînd cîteva obiecte azi ne mai folosite.
Sã descrie aspectul unei curþi, al clãdirilor anexe aflate acolo, precizînd care ce funcþie are.
Sã spunã ce fel de animale domestice au acasã ºi care este folosul lor.
Sã cunoascã legumele ºi fructele, sã vorbeascã despre felul cum se pãstreazã pentru iarnã.
Sã ºtie sã prezinte, singur sau cu colegii sãi, jocurile copiilor împreunã cu versurile
însoþitoare.
Sã confecþioneze jucãriile învãþate.
Sã fie capabil sã scandeze douã-trei numãrãtori.
Pe baza unor fotografii, sã denumeascã cîteva obiecte caracteristice ale costumelor naþionale
româneºti.
Sã cunoascã denumirea literarã ºi dialectalã a unor vechi obiecte de îmbrãcãminte azi ne mai
purtate de românii din Ungaria.
Sã denumeascã cîteva materiale textile (de pildã: pînzã, flanelã, stofã, mãtase, catifea). Sã
motiveze deosebirea dintre portul de toate zilele ºi cel de sãrbãtoare.
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Sã enumere jucãrii din trecut ºi de azi. Sã explice cum erau confecþionate jucãriile în trecut, sã
execute, împreunã cu colegii sãi, jocurile învãþate, sã aleagã începãtorul jocului cu ajutorul
unei numãrãtori.
Sã schiþeze pe scurt modul vopsirii ouãlor ºi al ornamentãrii lor, cu ajutorul unui coleg sã
prezinte jocurile cu ouãle roºii.
Sã ºtie sã scandeze versurile legate de fenomenele naturii ºi de animale, precum ºi zicãtorile
tradiþionale referitoare la viaþa de toate zilele a copiilor.

Clasa a 3-a
Numãrul orelor: 37
Activitãþi de învãþare
Studierea hãrþii Ungariei, denumirea þãrilor vecine. Locuitorii acestora (austrieci, slovaci,
ucraineni etc.) ºi limba pe care o vorbesc.
Cãutarea localitãþilor locuite ºi de români pe harta Ungariei. Numele localitãþilor în limbile
maghiarã ºi românã.
Numele de familie al elevilor în limba românã: care derivã din meºteºuguri, ocupaþii, care din
numele unor regiuni, rîuri.
Cîteva propoziþii din poveºtile aflate în manualul de lecturi, prezentarea lor în grai.
Vizitarea bisericii, casei de rugãciuni din localitate, observarea aspectului exterior.
Confecþionarea podoabelor pentru pomul de Crãciun (de pildã din con de brad, nuci).
Învãþarea colindelor.
Studierea fotografiilor despre bãieþii care umblau cu steaua, observarea îmbrãcãmintei.
Confecþionarea unei bisericuþe pentru umblatul cu vicleimul (cutie de carton, iesle, Pruncul etc.).
Compararea jocurilor La cine-i inelul? ºi Megy a gyûrû vándorútra.
Confecþionarea unei viori ºi a diferitelor animale din tulei.
Teme
Þara
în care trãim

Unde trãiesc
români
în Ungaria?
De unde se trag
strãmoºii noºtri?

Conþinuturi
În Ungaria, majoritatea populaþiei este maghiarã. Este maghiarã ºi
limba lor maternã. În þarã însã trãiesc ºi locuitori care au altã limbã
maternã, de pildã români, germani, slovaci, sîrbi, croaþi etc. Aceºtia
formeazã minoritãþile naþionale.
Ungaria se învecineazã cu ºapte þãri. ªi în acestea trãiesc, pe lîngã
populaþia majoritarã, minoritãþi naþionale, care vorbesc ºi limba oficialã
a þãrii.
Localitãþile locuite ºi de români în Ungaria se gãsesc de-a lungul
frontierei cu România. Ele au ºi nume românesc.
Românii din Ungaria s-au stabilit în localitãþile unde trãiesc ºi azi,
venind din regiunile vestice ale Transilvaniei.
Mai multe nume de familie derivã de aici (de pildã: Abrudan, Mureºan,
Ardelean, Criºan, Sãlãjan, Tîrnovan), dar mulþi români au nume
maghiar.
Mai multe nume de familie pãstreazã ocupaþia, meºteºugul strãmoºilor
(de pildã: Cioban, Olar, Pãcurar).
Familiile cu acelaºi nume, dar neînrudite, au fost deosebite prin
supranume.
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Teme
Limbã,
dialect,
grai

Comunitãþi
religioase
Obiceiuri
de Crãciun

Jocuri

Jucãrii
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Conþinuturi
Scriitorii ºi poeþii folosesc o limbã aleasã. Aceasta este limba literarã.
În unele regiuni oamenii folosesc unele cuvinte în altã formã decît cea
literarã. Ei vorbesc în dialect. Limba unor comunitãþi mici poate sã
difere ºi de dialect. Aceastã limbã se numeºte grai.
Românii din Ungaria vorbesc cîte un grai aparþinînd dialectului
bihorean ºi criºean.
Majoritatea românilor din Ungaria aparþin Bisericii Ortodoxe, mai
puþini Bisericii Greco-catolice, respectiv Bisericii Baptiste.
Pe lîngã Paºti, cealaltã mare sãrbãtoare creºtinã a românilor este
Crãciunul.
Obiceiuri practicate cu prilejul acestei sãrbãtori sînt colindatul ºi
umblatul cu steaua.
Copiii mici mergeau sã colinde mai cu seamã la rude, spunînd doar
cîteva versuri. Cei mai mãriºori prezentau colinde mai lungi, intrînd nu
numai la rude. Cu prilejul umblatului cu steaua, colindãtorii prezentau
scenete populare despre naºterea lui Isus, purtau costume speciale,
confecþionarea cãrora era ajutatã de adulþi.
Greco-catolicii umblau cu vicleimul.
Cadourile primite (de pildã: mere, nuci, cozonaci) le adunau în traistã
de pînzã albã.
Jocul La cine-i inelul? (care în parte seamãnã cu Megy a gyûrû vándorútra) cere multã atenþie ºi iscusinþã, totodatã e ºi emoþionant. Jocul este
însoþit de cîteva versuri.
Ceva mai simplu este jocul ºotronul, regulile cãruia coincid cu cele ale
jocului ugróiskola.
Din tulei, mai cu seamã bãieþii care ºtiau sã mînuiascã cu isteþime
briceagul confecþionau: vioarã, animale.
Din partea tare a tuleului fãceau animale mai mari (cal, vacã), iar din
miezul moale animale mai mici (scroafã, purcei, cãþel).

Cerinþe de promovare
Elevul sã ºtie sã arate pe hartã þãrile învecinate cu Ungaria. Sã enumere numele lor, numele
populaþiei majoritare ºi limba pe care o vorbesc.
Sã denumeascã minoritãþle naþionale din Ungaria.
Sã ºtie sã scrie corect româneºte numele localitãþilor maghiare locuite ºi de români, precum ºi
numele de familie româneºti.
Sã aleagã una din temele învãþate (de pildã: casa de locuit, grãdina, îmbrãcãmintea) ºi sã
enumere cuvinte legate de tema respectivã în graiul localitãþii în care trãieºte.
Sã execute, cu ajutorul colegilor sãi, jocurile La cine-i inelul? ºi ºotronul.
Sã confecþioneze la libera alegere o jucãrie, douã, din tuleu, respectiv din miez de tuleu (de
pildã: vioarã, cal, vacã, scroafã cu purcei).
Sã cunoascã data precisã a Crãciunului.
Sã înveþe pe de rost douã-trei colinde la libera alegere.
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Clasa a 4-a
Numãrul orelor: 37
Activitãþi de învãþare
Vizitarea casei-muzeu din Chitighaz ºi a Muzeului Munkácsy Mihály din Bichiºceaba.
Studierea mobilierului casei-muzeu ºi a obiectelor expuse în muzeu, examinarea obiectelor
azi ne mai folosite.
Informaþii de la bunici despre mîncãrile de post.
Pregãtirea unui calendar de ceapã.
Cãutarea datei sãrbãtorilor creºtine în calendar (Boboteaza, Floriile, Rusaliile, Sfîntul Teodor,
Sfîntul Gheorghe).
Sãrbãtori familiale: ziua naºterii, ziua numelui, aniversarea cãsãtoriei. Locul ºi data naºterii al
membrilor familiei. Data cînd îºi sãrbãtoresc ziua numelui. Anul, luna ºi ziua cãsãtoriei
pãrinþilor. Notarea în scris a datelor. Tradiþionalul „La mulþi ani!” rostit cu prilejul
felicitãrilor.
Studierea unor fotografii vechi despre nuntele þãrãneºti.
Confecþionarea unui prîsnel ºi a unui zmeu de hîrtie.
Culegerea proverbelor din manualele folosite pînã acum.
Conversaþie despre personajele unor poveºti cunoscute. Morala poveºtilor.
Vizitarea unei biblioteci, rãsfoirea volumelor apãrute în limba românã.
Teme
Casã-muzeu

Muzeul
Munkácsy

Posturi

Obicei
de Crãciun

Obiceiuri
de anul nou

Conþinuturi
Exteriorul casei-muzeu din Chitighaz pãstreazã fidel obiceiul de
odinioarã al construirii caselor. Aranjarea caracteristicã a mobilierului.
Elemente decorative în interior: cuverturile de lînã, pernele ornamentate
cu dantelã, covoarele din zdrenþe au fost fãcute de femeile familiei.
Vechile unelte, ustensilele folosite la prelucrarea cînepei, la tors ºi la
þesut sînt amintiri ale modului de trai al þãranilor.
Muzeul Munkácsy Mihály din Bichiºceaba este ºi muzeul regional al
minoritãþii naþionale române (ºi slovace). Obiectele au fost adunate în
cursul a mai multe decenii. La taberele etnografice de colecþionare au
participat ºi liceeni români.
Postul este o perioadã importantã a vieþii religioase. Pe vremuri, postul
mic (înainte de Crãciun) ºi postul mare (înainte de Paºti) era strict
respectat, fiind interzisã orice mîncare de provenienþã animalierã. De
post se fãceau pregãtiri serioase, toate vasele erau spãlate în apã cu leºie
fiartã din cenuºã, pentru a le curãþa de grãsime.
Umblatul cu vioara era un obicei preferat al feciorilor. Împreunã cu doitrei lãutari, feciorii vizitau în grup casele cu fete de mãritat. Dupã
urãrile de bine ºi cîteva colinde, oaspeþii au invitat la dans gazdele.
Aceºtia i-au servit pe oaspeþi cu prãjituri ºi bãuturi.
Cantitatea ºi calitatea recoltei totdeauna depinde de mersul vremii.
Fiecare þãran dorea sã ºtie care va fi rezultatul muncii sale. Aºadar
fãceau calendar de ceapã, crezînd în prevestirea acestuia.
La revelion ºi la anul nou era obiceiul sã se pregãteascã mîncãri
tradiþionale. La revelion se gãtea mîncare din pãsãri, deoarece pãsãrile
rîcîie rãul spre anul ce a trecut, iar la anul nou se mînca carne de porc,
pentru cã porcul rîmã cu rîtul binele spre anul ce vine.
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Teme
Alte sãrbãtori
creºtine

Evenimente
în familie

Petreceri,
distracþii,
jucãrii

Literatura
popularã

Poveºti

Pãstrãtori
ai tradiþiilor
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Conþinuturi
Pe lîngã Crãciun ºi Paºti, sînt considerate sãrbãtori Boboteaza, Floriile,
Rusaliile, Sfîntul Teodor, Sfîntul Gheorghe.
Boboteaza este sãrbãtoarea sfinþirii caselor, cu Floriile încep sãptãmîna
Patimilor ºi pregãtirile pentru Paºti.
De ziua lui Sfîntul Teodor se leagã diferite credinþe despre calul lui
Sîntoader, iar în ziua lui Sfîntul Gheorghe era obiceiul ca feciorii sã ude
fetele cu apã de la fîntînã.
La Rusalii erau sfinþite grînele.
În familie erau considerate sãrbãtori naºterea ºi cãsãtoria.
Numele nou-nãscutului era ales în mod tradiþional. Primul nãscut fiu
primea numele tatei sau al bunicului, fetiþa numele mamei sau al
bunicii.
Naºa era aleasã de asemenea în mod tradiþional în persoana surorii
mamei sau a tatei. Dar puteau sã fie naºi ºi naºii tinerilor pãrinþi.
Un moment important al cãsãtoriei este nunta, pregãtirile durau chiar
sãptãmîni.
La masã erau servite mîncãri tradiþionale, dansul dura pînã dimineaþa,
buna dispoziþie era intensificatã de strigãturi.
Pentru feciori ºi fete singura posibilitate de distracþie era jocul organizat
în zile de duminicã ºi de sãrbãtoare. Tinerii aici fãceau cunoºtinþã. În
perioade de post însã jocul era interzis. La joc se dansa mereu acelaºi
grup de dansuri constînd din 4-5 dansuri, executate în ritm domol sau
accelerat, urmate de pauzã, care însã nu erau aceleaºi în fiecare sat.
Muzica o asigurau doi lãutari, dansurile se executau în coloane, în timp
ce, mai ales feciorii, chiuiau ºi strigau strigãturi. Acestea exprimau
sentimente ale tinerilor: simpatie, ironie etc.
Bãieþii se jucau cu prîsnel confecþionat din mosor de lemn, întrecînduse, al cãrui prîsnel se învîrteºte mai mult timp.
Lansarea zmeului de hîrtie la fel era un preferat mod de petrecere a timpului liber.
Prin grai viu s-au pãstrat numeroase proverbe. Aceste sfaturi,
înþelepciuni concise bãtrînii le foloseau des în vorbirea lor de toate
zilele.
Strãmoºii noºtri cunoºteau multe anecdote. Aceste scurte întîmplãri,
pline de umor ºi cu un sfîrºit frapant, transmiþîndu-se din gurã-n gurã,
au suferit schimbãri, aºadar sînt cunoscute mai multe variante.
În serile lungi de iarnã, torsul, dezghiocatul porumbului se fãcea cu mai
mult spor, dacã vîrstnicii începeau sã povesteascã. Printre poveºtile
populare româneºti din Ungaria existã nu una, pe care o povesteau în
mai multe seri pînã ce se termina.
În poveºti, se luptã personaje reale ºi imaginare, bune ºi rele. Binele
învinge rãul, dreptatea iese la ivealã.
Cîteva poveºti mult îndrãgite sînt cunoscute la mai multe popoare (de
pildã: Scufiþa roºie, Albã-ca-Zãpada, Punguþa cu doi bani etc.)
Poveºtile populare româneºti din Ungaria au fost interpretate cu
deosebit talent de þãranii Vasile Gurzãu, Mihai Purdi, Teodor ªimonca .
Povesteau în graiul localitãþii lor (Micherechi, Otlaca Pustã, Chitighaz),
în acest limbaj au apãrut poveºtile lor în volume pentru posteritate.
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Conþinuturi
De la fiecare povestitor se va face cunoscutã cîte o poveste în formã
prelucratã.
Dansatori, lãutari, cîntãreþi.

Cerinþe de promovare
Elevul sã cunoascã adresa Muzeului Munkácsy Mihály din Bichiºceaba.
Sã enumere cîteva mîncãri de post, mîncãri tradiþionale de revelion ºi de anul nou.
Sã ºtie sã spunã data sãrbãtorilor fixe.
Sã noteze în scris data naºterii a membrilor familiei (bunici, pãrinþi, fraþi), precum ºi data
cãsãtoriei pãrinþilor sãi.
Sã înveþe pe de rost cîte douã strigãturi de joc ºi de nuntã.
Sã vorbeascã despre joc, precizînd perioadele interzicerii.
Sã spunã pe scurt o anecdotã ºi o poveste.
Sã explice morala poveºtii Ciobanul mincinos.
Sã înveþe, cu melodie cu tot, dansul periniþa ºi sã-l prezinte cu colegii sãi.

Clasele 5–8
Copurile ºi sarcinile
Predarea culturii ºi civilizaþiei româneºti ca obiect de studiu independent a devenit prosibilã
mulþumitã introducerii noii Programe naþionale de bazã (NAT).
Cultura spiritualã ºi materialã a românilor este o parte importantã, a învãþãmîntului de
naþionalitate, care oferã cunoºtinþe de bazã din cultura, istoria ºi prezentul românilor.
Scopul predãrii acestui material este ca fiecare elev sã cunoascã obiceiurile populare specifice
localitãþii ºi zonei în care trãieºte.
Aceste cunoºtinþe sã întemeieze ºi sã adînceascã autocunoaºterea, patriotismul activ,
cunoaºterea ºi pãstrarea valorilor spirituale, a culturii populare, aprecierea valorilor naþionale.
Elevul sã-ºi dea seama cã tradiþiile populare fac legãtura cu trecutul ºi ajutã înþelegerea
prezentului.
Sã ambiþioneze descoperirea tradiþiilor spirituale ºi materiale, istorice ºi religioase ale
pãmîntului natal ºi împrejurimilor, stîrnind interesul pentru colecþionarea tradiþiilor populare
evocabile sau încã existente, pentru a întãri în elevi cinstirea trecutului, dragostea de patrie ºi
întãrirea legãturilor sufleteºti cu aceasta.
Prin cunoaºterea valorilor culturii populare sã se depunã bazele educaþiei raþionale,
sentimentale, etice ºi estetice ale elevilor.
Prin cunoaºterea mai temeinicã a tradiþiilor populare locale scopul este întãrirea patrotismulni,
formarea unui sãnãtos spirit al identitãþii, care îi va învãþa pe elevi sã aprecieze valorile
noastre naþionale, sã iubeascã ºi sã cinsteascã valorile înaintaºilor.
Alãturi de prezentarea surselor etnografice (fotografii de arhivã, filme, documente vechi, acte,
obiecte, unelte) elevii trebuie sã primeascã cunoºtinþe generale despre originea limbii române,
despre frumuseþile naturale ale României, despre epocile istorice mai însemnate, precum ºi
despre persoanele de seamã ale vieþii ºtiinþifice ºi culturale.
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Obiective generale
În timpul predãrii, elevilor sã li se asigure cît mai multe ocazii pentru a cunoaºte în mod
emotiv tradiþiile ºi creaþiile populare, vizitã la muzeu, vizitarea unei case þãrãneºti, vizionarea
unor filme.
Elevii sã participe în mod activ ºi creativ la cunoaºterea creaþiilor populare (obicei popular,
cîntec popular, poveste, creaþii populare, dans popular-specifice localitãþii).
Sã devinã clar pentru elev cã rînduielile ciclice ale vieþii þãrãneºti sînt dereminate ºi de ritmul
alternanþei zilelor de muncã ºi a sãrbãtorilor care s-au legat, pe de-o parte, de zilele însemnate,
de sãrbãtori, de ocaziile de muncã, iar pe de alta au determinat cadrul normelor vieþii de la
leagãn pînã la sicriu.
Predarea culturii ºi civilizaþiei româneºti sã conºtientizeze în elevi cã fiecare popor trebuie sãºi cunoascã mai întîi tradiþiile, valorile sale naþionale, pentru ca apoi sã înþeleagã ºi sã
cinsteascã valorile altora.
Elevul sã cunoascã evenimentele, personalitãþile, creaþiile artistice legate de viaþa culturalã a
naþiunii sale din care se trage.
Sã fie în stare sã se informeze din diferite izvoare de documentare.

Clasa a 5-a
Numãrul orelor: 37
Activitãþi de învãþare
Elevul sã aibã cunoºtinþe despre structura familiei româneºti, folosind termenii limbii literare
ºi ai graiului (strãbunici, bunici, mãtuºã, unchi, nepot, vãr, ginere, norã, cumnat, cumnatã, tatã
vitreg, mamã vitregã, copil înfiat).
Sã cunoascã tehnicile de construire a caselor, materialele de construcþie: pereþi bãtuþi din
pãmînt, vãlãtuci, acoperiº din trestie, de paie.
Structura casei þãrãneºti: douã camere, o bucãtãrie, o cãmarã.
Clãdiri anexe: bucãtãrie de varã, ºopron pentru unelte, grajd, coteþ, porumbar, pãtul, pivniþã
etc.
Colecþionarea de fotografii despre aranjarea ºi felul mobilierului: douã paturi, o laviþã, masã,
scaune, blidar etc.
Culegerea ºi prezentarea textilelor, obiectelor de ornamentare internã: cusãturi ºi þesãturi,
textilele din camera curatã, perne cu dantele, cearºafuri, feþe de masã icoane, blide pe perete,
fotografii etc.
Aranjarea unei mese festive (de Crãciun, de nuntã, în timp de post).
Sã recunoascã de pe fotografii, din filme obiectele de îmbrãcãminte specifice portului
popular.
La femei: basma, bluzã, poale, fustã, ºorþ, cizme, pantofi, papuci etc.
La bãrbaþi: cãmaºã, izmene, ºorþ, pãlãrie, pãlãrie de paie, cuºmã, pantaloni, opinci (din piele,
din postav etc).
Elevul sã ºtie sã enumere activitãþile membrilor familiei: îngrijirea animalelor crescute,
repararea uneltelor, a casei, cultivarea pãmîntului, munci casnice, prelucrarea laptelui, tors,
þesut, cusut, lucru de mînã, munci sezoniere în grãdinã, supravegherea fraþilor mai mici,
mãturatul curþii, pãºunatul gîºtelor, vacilor etc.
Cunoaºterea bolilor ºi vindecarea popularã în caz de: gãlbinare, tuse, bube, boli de plãmîni,
deochi – apã sfinþitã, ceai de muºeþel, urzici, ulei rînced, frunze de varzã, ceapã, frunze de
tutun, tãmîie, roºii. Descîntatul.
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Cunoaºterea alimentelor ºi mîncãrurilor populare specifice, descrierea modului de preparare:
carne de porc, de oaie, de pãsãri, ouã, lapte, produse lactate, pîine (coaptã în cuptor), legume,
fructe (uscare, acrire), mãmãligã, mãlai.
Gãtitul în oale de lut, în cratiþe de fier.
Recunoaºterea ºi eventual prezentarea obiectelor de ormamentare a locuinþei: covoare, pãturi,
cuverturi de pat, cearºafuri, feþe de pernã, ºtergare, feþe de masã.
Teme
Familia

Casa familialã
Arhitectura
popularã
Mobilierul

Alimentaþia
popularã,
mîncãruri
Îmbrãcãmintea

Gospodãritul

Medicina
popularã

Alimentaþie,
alimente
Arta popularã

Conþinuturi
Membrii familiei.
Familia mare.
Rude apropiate, rude îndepãrtate.
Construirea caselor, caracteristici, materiale de construcþie.
Specificul casei þãrãneºti.
Construcþii anexe.
Aranjarea ºi denumirea mobilierului.
Mijloace ºi unelte de bucãtãrie.
Alte obiecte din cãmarã.
Obiecte ornamentale.
Alimente de bazã.
Ordinea meselor.
Îmbrãcãmintea specificã.
Portul ocazional.
Îmbrãcãmintea femeilor.
Îmbrãcãmintea bãrbaþilor.
Muncile casnice ºi gospodãreºti: diferenþierea dupã vîrstã ºi gen.
Sarcinile bãrbaþilor.
Treburile femeilor.
Îndatoririle copiilor.
Spãlatul la jgheabul fîntînii.
Scãldatul sãptãmînal în albie sau ciubãr.
Boli.
Moduri de tãmãduire.
Procedee populare de vindecare.
Consumarea produselor alimentare proprii.
Oale de lut, cratiþe de fier.
Mîncãruri populare tradiþionale.
Þesãturi ºi broderii pentru a ornamenta locuinþa.
Textilele de toate zilelc, textilele din camera curatã.

Cerinþe de promovare
Elevul sã ia parte la îngrijirea ºi pãstrarea tradiþiilor.
Elevul sã cunoascã structura familiei (gradele de rudenie), folosind graiul local ºi termenii
limbii literare, sã întocmeascã un simplu arbore genealogic.
Sã prezinte specificul arhitecturii populare locale ºi sã recunoascã de pe fotografii trãsãturile
specifice ale casei þãrãneºti (pereþii, acoperiºul etc.), clãdirile anexe ºi funcþiile lor.
Sã enumere obiecte de uz casnic ºi unelte ale gospodãritului þãrãnesc ºi sã le prezinte pe scurt.
Sã enumere obiecte de mobilier popular românesc.
Sã denumeascã cele mai importante piese ale portului popular.
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Sã prezinte douã meºteºuguri tradiþionale.
Sã înveþe denumirea celor mai cunoscute plante medicinale (muºeþel, urzici).
Sã viziteze muzee, sã reumoascã fotografii vechi, sã vizioneze filme ºi sã le foloseascã ca
izvor de cunoºtinþe.

Clasa a 6-a
Numãrul orelor: 37
Activitãþi de învãþare
Cunoaºterea traiului þãrãnesc.
O parte a þãranilor cultiva pentru jumãtate din recoltã pãmîntul altora.
Þãranii fãrã proprietate de pãmînt lucrau ca zileri, slugi, pãstori de animale, secerãtori º.a.
Dezvoltarea vocabularului prin cunoaºterea diferitelor meserii ºi ocupaþii: fierar, dulgher,
tîmplar, frizer, croitor, pantofar, rotar, preot, notar, dascãl, primar etc.
Adunarea obiceiurilor legate de viaþa omului, de ex.: vizitarea nou-nãscutului, botezul
(legarea unui fir de lînã roºie de încheieturã, aºezarea în leagãn a unor obiecte cu puteri
magice etc.)
Sã se intereseze cum s-au cãsãtorit pãrinþii, bunicii, strãbunicii.
Adunarea obiceiurilor de nuntã, învãþarea ºi prezentarea cîtorva strigãturi.
Vizionarea unui film înregistrat la o nuntã din localitate.
Discuþii, despre cãsãtoria din interes, fugitul, zestrea fetei.
Decesul: tragerea clopotului în diferite moduri.
Formele doliului, cunoasterea obiceiurilor: acoperirea oglinzilor, ridicarea catafalcului în
camera cea mare, legarea basmalelor, batistelor de prapuri.
Înmormîntarea tinerilor necãsãtoriþi ca miri, ca mirese.
Bocete, priveghiul mortului.
Rolul jocului: organizatorii, ordinea dansurilor, a perechilor, taraful, strigãturile. Memorizarea
cîtorva strigãturi.
Adunarea jocurilor distractive de societate ºi a jocurilor de copii, cunoaºterea regulilor de joc,
prezentarea lor.
Prezentarea în practicã a pregãtirii jucãriilor: praºtie, pãpuºã din cocean, pasãre din gãoace de
ou, fluier din panã de gîscã, puºcã de soc, minge din zdrenþe etc.
Elevii sã se informeze despre jocurile tinerilor legate de ºezãtoare: furatul ºi scosul fuselor.
Scurte povestiri despre cãlãtorii ºi excursii fãcute în România, despre impresiile personale.
Teme
Ocupaþii,
meºteºuguri
Evenimente
familiale

Conþinuturi
Agricultori.
Meseriaºi.
Intelectuali.
Naºterea.
Naºterea ºi botezul copilului, credinþe legate de acestea.
Cãsãtoria. Obiceiuri legate de cãsãtorie.
Desfãºurarea unei nunþi din localitate.
Obiceiuri de nuntã.
Decesul, înmormîntarea.
Obiceiuri ºi credinþe de înmormîntare. Doliul.
Hora mortului.
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Conþinuturi
Cunoaºterea obiceiurilor tradiþionale.
Dansul, rolul ºi ocaziile de joc.
Reactualizarea fidelã a obiceiului.
Ordinea dansurilor româneºti.
Posibilitãþi de distracþie.
ªezãtoarea.
Alte obiceiuri legate de ºezãtoare.
Jocuri de copii.
Confecþionarea jucãriilor.
Petreceri, distracþii.
Frumuseþi ale naturii. Lecturi despre personalitãþi istorice, evenimente.

Cerinþe de promovare
Elevul sã cunoascã cele mai însemnate obiceiuri legate de sãrbãtorile calendaristice, cîteva
momente de petrecere a timpului liber.
Sã cunoascã un meºteºugar popular sau casã-muzeu din satul natal.
Sã cunoascã structura socialã a satelor locuite ºi de români.
Sã aibã cunoºtinþe despre viaþa þãrãneascã, despre greul vieþii þãrãneºti, despre diferenþele
stãrilor materiale.
Sã ºtie sã denumeascã evenimente familiale, de la naºtere pînã la înmormîntare, precum ºi
obiceiuri ºi opere ale literaturii populare legate de acestea.
Sã cunoascã frumuseþea comorilor folclorice.
Sã înveþe patru cîntece populare, sã recunoascã douã dansuri populare, instrumente populare
caracteristice, patru jocuri de societate (practicate la ºezãtori).
Sã denumeascã cîteva regiuni ale României cunoscute despre frumuseþile naturii, cîteva
personalitãþi istorice din legende.

Clasa a 7-a
Numãrul orelor: 37
Activitãþi de învãþare
Cunoºtinþe despre componenþa populaþiei din Ungaria: cetãþeni, majoritate, minoritate,
naþiune, naþionalitate, etnie.
Colonizarea populaþiei de naþionalitate din þãrile învecinate.
(De unde au venit strãmoºii.)
Situaþia localitãþilor în perioada ocupaþiei otomane.
Cauzele depopulãrii: diferite epidemii, lupte, rãzboaie.
Motivele colonizãrii, ordinea, însemnãtatea social-politicã.
Cunoºtinþe despre localitãþile locuite ºi de români ºi stabilirea lor pe hartã.
Locul limbii române în familia limbilor neolatine.
Însemnãtatea înfiinþãrii ºcolilor confesionale din punct de vedere al limbii materne.
Cunoaºterea dialectului bihorean ºi criºan, compararea lor cu graiul localitãþii respective.
Obiceiuri.
Posturi: sãptãmînal în zilele de miercuri ºi vineri.
24 iunie: împletirea cununiþelor de sînziene.
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Ziua de marþi ca zi cu ghinion: nu se torcea, nu se þesea.
În zilele de joi între Paºti ºi Rusalii erau interzise: spãlatul, cusutul, vãruitul pentru a preveni
furtunile.
Obiceiuri de primãvarã, legate de semãnatul zarzavaturilor: macul trebuia semãnat cînd ieºeau
credincioºii din bisericã, pentru ca sã iasã des, pãtrunjelul trebuia semãnat la ora unu, pentru a
avea o singurã rãdãcinã etc.
Trimiterea gustãrii rudelor, vecinilor cu ocazia tãiatului porcului.
Despre originea poporului român. Aºezarea României în Europa. Regiuni renumite.
Personalitãþi istorice de seamã.
Teme
Þara în care
trãim

Românii
din Ungaria

Limbã,
dialect,
grai
Obiceiuri

Cunoºtinþe
despre
România

Conþinuturi
Aºezarea Ungariei pe hartã, þãrile învecinate.
Naþiune, naþionalitate, etnie.
Limba maternã.
Colonizarea naþionalitãþilor.
Români în bazinul carpatin.
Nume de familie care fac referinþã la locul de origine.
Cauzele depopulãrii.
Cauzele colonizãrii.
Înfiinþarea comunitãþilor bisericeºti.
Scurtã privire asupra istoricului unei localitãþi.
Însemnãtatea limbii literare române.
Limbi ale familiei limbilor neolatine.
Înfiinþarea primelor ºcoli confesionale româneºti.
Noþiunea de postul mare.
Sînzienele.
Obiceiuri legate de tãiatul porcului.
Obiceiuri legate de primãvaarã.
Jocul paparudelor.
Cunoºtinþe topografice.
Epoci istorice mai însemnate.
Evenimente de mare amploare.
Cãpãtenii istorice de seamã.

Cerinþe de promovare
Elevul sã înþeleagã clar noþiunile de grup etnic ºi minoritate naþionalã.
Sã cunoascã pe scurt istoricul colonizãrii nationalitãþilor, denumirea localitãþilor populate ºi
de români, precum ºi aºezarea lor geograficã.
Sã cunoascã evenimentele mai importante din istoricul localitãþii sale (pe cît e posibil,
completînd cu muncã de colecþionare).
Sã înþeleagã noþiunile: minoritate naþionalã, minoritate etnicã, majoritate, naþiune, limbã
maternã, dialect.
Sã ºtie sã vorbeascã despre convieþuirea naþionalitãþilor.
Sã-ºi motiveze identitatea legatã de religia sa ºi de limba maternã.
Sã cunoascã obiceiuri, superstiþii legate de diferitele anotimpuri, de ex.: paparudele.
Sã povesteascã despre impresiile sale legate de pildã de tãiatul porcului.
Pe baza hãrþii, sã schiþeze caracteristicile geografice ale României. Sã denumeascã cîteva
epoci istorice mai importante ºi conducãtori proeminenþi.
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Clasa a 8-a
Numãrul orelor: 37
Activitãþi de învãþare
Însemnãtatea bisericii în pãstrarea identitãþii ºi limbii.
Despãrþirea Bisericii Catolice de Biserica Ortodoxã (în Bihor greco-catolici).
Biserica localã: construitã mai întîi din lemn, mai tîrziu din cãrãmidã.
Capii bisericii: numele preoþilor din bisericile locale ºi pastorilor baptiºti.
Cunoºtinþe despre ierarhia Bisericii Ortodoxe, despre rolul conducãtor al episcopiilor din
Arad ºi Oradea.
Tradiþiile adunãrilor baptiste locale, de ex.: botez la vîrstã majorã.
Sãrbãtori cu datã fixã ºi sãrbãtori cu datã variabilã.
Obiceiuri legate de diferite sãrbãtori, de ex.: stropitul fetelor la Sf. Gheorghe, turca etc.
Informaþii despre activitatea lui Domokos Sámuel ºi Alexandru Hoþopan cu privire la
culegerile folclorice.
Recunoaºterea pãstrãtorilor de tradiþii, dupã fotografii (dansatori, lãutari, cîntãreþi).
Prezentarea, în linii mari, a momentelor mai însemnate ale vieþii culturale ºi ºtiinþifice din
România.
Teme
Religie,
bisericã

Sãrbãtori
creºtine
ºi obiceiuri
legate
de sãrbãtori
Pãstrãtori
de tradiþii
Personalitãþi
de seamã
Sistemul
de organizare
al românilor
din Ungaria
Cunoºtinþe
despre România

Conþinuturi
Biserica Ortodoxã.
Biserica localã.
Biserica Baptistã.
Religia – o formã de pãstrare a identitãþii românilor din Ungaria.
Sãrbãtori cu datã fixã.
Sãrbãtori cu datã variabilã.
Crãciunul.
Anul Nou.
Paºtile.
Rusaliile.
Povestitorii cunoscuþi.
Dansatorii pãstrãtori de tradiþii.
Personalitãþi distinse: lãutari, cîntãreþi.
Cîþiva reprezentanþi de seamã ai vieþii culturale ºi datele biografice mai
importante.
Organe de conducere ale vieþii sociale, culturale, politice ºi bisericeºti.

Dezvoltarea ºtiinþelor ºi a artelor, precum ºi reprezentanþii acestora

Cerinþe de promovare
Elevul sã cunoascã rolul bisericii în pãstrarea limbii ºi identitãþii naþionale.
Sã aibã cunoºtinþe despre rolul bisericii în formarea conºtiinþei.
Sã cunoascã cele mai importante sãrbãtori calendaristice (participarea la un obicei
dramatizat).
Sã fie în stare sã descrie ºi sã prezinte în mod independent un obicei legat de o sãrbãtoare.
Sã ºtie sã vorbeascã despre activitatea unei personalitãþi de seamã a localitãþii sale.
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Sã cunoascã organele, culturale, bisericeºti ºi politice ale românilor din Ungaria ºi
conducãtorii acestora.
Sã cunoascã autoguvernarea localã ºi rolul conducãtor al Autoguvernãrii pe Þarã a Românilor
din Ungaria.
Sã cunoascã modalitãþile alegerii acestui organ.
Sã cunoascã personalitãþile importante ale vieþii culturale româneºti din þarã.
Sã schiþeze rolul îndeplinit de Uniunea Culturalã a Românilor din Ungaria în coordonarea ºi
organizarea vieþii culturale.
Rolul Institutului de cercetãri în cunoaºterea trecutului ºi a prezentului.
Rolul important al presei, al radioului, al televiziunii în rãspîndirea informaþiilor.
Sã aibã informaþii în legãturã cu editarea cãrþilor româneºti (cãrþi ºi culegeri etnografice,
volume de popularizare, filme, fotografii) sã ºtie sã le foloseascã drept izvoare informative
autentice.
Sã vorbeascã despre o vizitã la un muzeu.
Sã ºtie sã stabileascã legãturã între aceste cunoºtinþe ºi alte discipline: istorie, literaturã, cînt,
muzicã etc.
Sã ºtie sã enumere cîþiva savanþi, artiºti români cu renume ºi sã denumeascã cîteva din cele
mai cunoscute opere ale lor.

Clasele 9–12
Scopurile ºi sarcinile
Cultura ºi civilizaþia româneascã constituie un nou obiect de studiu care pe de-o parte
cuprinde cunoºtinþe legate de geografia României, de istoria, etnografia ºi filologia
românilor, iar pe de altã parte prezintã: trecutul istoric, limba, religia, obiceiurile ºi tradiþiile
minoritãþii româneºti din Ungaria.
Scopurile ºi sarcinile provin din crezul cã numai prin pãstrarea, crearea ºi transmiterea
valorilor se poate forma conºtiinþa de neam a individului ºi a comunitãþii.
Scopul de predare a obiectului de studiu este cunoaºterea modului de viaþã, de gîndire ºi de
pãtimire, creionarea portretului sufletesc ºi înfãþiºarea valorilor materiale ºi spirituale ale
înaintaºilor.
Dat fiind cã „în sistemul culturii populare nu pot sã existe acte fãrã rost, acte goale de sens”
etc., prin descifrarea semnelor ascunse în jocurile populare, în actele ºi procedeele magice ,
precum ºi în poeziile populare se destãinuie ºi pentru noile generaþii un bogat patrimoniu de
culturã tradiþionalã, care îndeamnã gîndul ºi sufletul la cinstirea ºi iubirea acestuia.
Nu-ºi asumã sarcina de idealizare a trecutului, ci are ca scop descrierea cît mai realã a esenþei
contextului social ºi a portretului moral.
Destãinuirea cãilor ce-ºi au pornirea dintr-un trecut spre un prezent ajutã la o înþelegere cît
mai profundã a prezentului, precum ºi la formarea unei imagini reale legate de viitor.
Principiul central de organizare este ca elevii sã însuºeascã toate aceste conþinuturi
pãstrãtoare de culori ºi valori locale atît în contextul cultural universal, cît ºi în al celor douã
popoare convieþuitoare, urmînd totodatã cu atenþie obiceiurile ºi tradiþiile altor minoritãþi
conlocuitoare.
Obiectul de studiu cultura ºi civilizaþia româneascã îºi asumã sarcina de educare ºi instruire a
unor indivizi cu o conºtiinþã de neam ºi cu o iubire de poporul cu care convieþuim, a unor
tineri „cu o gîndire universalã în realizare localã” care vor fi capabili sã corespundã noilor
aºteptãri creionate de al treilea mileniu.
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Obiective generale
Elevii urmeazã:
– sã însuºeascã cît mai multe cunoºtinþe despre geografia, peisajul pitoresc, simbolurile
specifice ale României;
– sã cunoascã diferitele teorii legate de formarea poporului ºi a limbii române, precum ºi
diferitele epoci ºi figuri istorice reprezentative;
– sã înþeleagã mersul istoriei, raportul cauzã-efect în contextul istoriei universale, precum ºi
al convieþuirii româno-maghiare;
– sã respecte valorile culturale ale minoritãþilor conlocuitoare;
– sã cunoascã trecutul istoric ºi viaþa religioasã a românilor din Ungaria de ieri ºi de azi ºi
sã însuºeascã cunoºtinþe de istorie localã;
– sã ºtie cît mai mult ºi din domeniul etnologiei;
– sã fie capabili de a descoperi interferenþele artelor ºi sã fie atenþi la conexiunea dintre
literaturã, muzicã, picturã;
– sã pãtrundã în istoria culturii românilor din Ungaria de ieri ºi de azi;
– sã cunoascã instituþiile culturale (ºcoli, teatru, presã, societãþi culturale), ºtiinþele, tehnica
etc. în frunte cu acei oameni de ºtiinþã care prin genialitatea lor au dãruit valori
nemuritoare minoritãþii, neamului românesc ºi întregii lumi (unii dintre ei au cîºtigat
renume mondial);
– sã urmãreascã cu atenþie evenimentele actuale din România de azi ºi viaþa românilor de
peste hotare;
– sã dispunã de un bagaj de cunoºtinþe legat de viaþa socio-culturalã a românilor din Ungaria
de azi (instituþiile, învãþãmîntul, presa, publicaþiile, asociaþiile etc.);
– sã cunoascã ºi sã cinsteascã cultura maghiarã, pãstrînd ºi transmiþînd noilor generaþii
valorile moºtenite de la înaintaºii noºtri: limba, religia, tezaurul cultural specific.

Clasa a 9-a
Numãrul orelor: 59
Geografia României
Activitãþi de învãþare
Elevii urmeazã:
– sã-ºi însuºeascã cît mai profunde cunoºtinþe legate de geografia fizicã ºi economicã a
României, însã nu numai pe baza literaturii de specialitate, ci ºi printr-o cãlãtorie fictivã în
lumea artelor ºi printr-o excursie realizatã în acest spaþiu exotic;
– sã-ºi acumuleze ºi în mod individual informaþii din filme, cãrþi ºtiinþifice, note de reportaj
etc., fiindcã toate acestea constituie surse de activitãþi noi prin care se dezvoltã bagajul de
cunoºtinþe, simþul etic ºi estetic al tinerilor;
– sã redacteze discursuri orale ºi lucrãri în scris despre viaþa economico-socialã, turismul
din România;
– sã scrie o compunere despre contextul social ºi minoritatea în cauzã;
– sã se orienteze cu multã experienþã pe hartã;
– sã urmãreascã pe hartã (ºi cu ochii închiºi) cele mai însemnate locuri topografice,
asociindu-le cunoºtinþe istorico-culturale ºi artistice din care strãbat ecourile trecutului;
– pe lîngã cunoºtinþele geografice ºi de vocabular specific, sã acorde multã atenþie ºi
problemelor de cultivare a limbii, de îmbogãþire a lexicului (de folosire corectã a
termenilor tehnici).
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La orele de limbã ºi comunicare bogatul material legat de geografie poate fi folosit ºi ca
exerciþiu lexical, gramatical.
Teme
Situarea
geograficã
a României
Spaþii
geografice

Legende
geografice

Aºezãri

Turism

România de azi

Conþinuturi
Împãrþirea administrativ-teritorialã (judeþe).
Resursele naturale ºi economia României.
Structura societãþii, rolul populaþiei active.
Munþii: Carpaþii Orientali, Carpaþii Meridionali, Subcarpaþii, Munþii
Banatului, Munþii Apuseni.
Ape: Marea Neagrã, Litoralul, Delta Dunãrii, Porþile de Fier, Mureºul,
Oltul etc.
Legende despre Caraiman, Babele, Retezatul.
Legenda Mureºului ºi a Oltului. (Abordarea intertextualã, gramaticalã ºi
lexicalã a acestor texte se va realiza în cadrul orelor de limbã ºi
comunicare.)
Aºezãri rurale. Viaþa între munte ºi cîmpie.Tipuri de sate româneºti;
(satul maramureºean, bucovinean, aºezãri din Þara Moþilor).
Imagini caracteristice.
Aºezãri urbane.
Litoralul.
Staþiuni balneo-climaterice de cîmpie, submontane, montane.
Staþiuni de schii (Poiana Braºov, Predeal, Vatra Dornei). Spaþiul
montan.
Reþeaua turisticã de tip rural.
Privire generalã.
Structura etnicã.
Viaþa socialã.
Structura socialã.
Sistemul de guvernare, juridic, financiar, politic: multipartit,
de învãþãmînt. Viaþa culturalã, cotidianã.

Cerinþe de promovare
Geografia României
Elevii:
– sã aibã deprinderea de a se orienta cu experienþã pe hartã;
– sã cunoascã împãrþirea administrativ-teritorialã a României ºi resursele naturale mai
importante;
– sã ºtie sã urmãreascã pe hartã emblemele geografice specifice;
– sã înveþe cel puþin 5-6 legende geografice;
– sã fie capabili de prezentarea geograficã ºi istoricã a unor oraºe mai renumite;
– sã prezinte cîteva staþiuni climaterice cunoscute;
– sã-ºi formeze o imagine generalã despre România de azi;

– sã-ºi însuºeascã cunoºtinþe de bazã ºi despre românii din regiunile limitrofe graniþei
româno-maghiare.
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Istoria românilor
(pînã la începutul secolului al XX-lea)

Activitãþi de învãþare
Elevii urmeazã:
– sã se orienteze cu experienþã ºi în mod operativ pe harta istoricã;
– sã-ºi îmbogãþeascã cunoºtinþele ºi prin activitãþi din afara orelor, de exemplu, sã studieze
literatura de specialitate, magazinul istoric ºi alte studii istorice ºi sã urmãreascã filme pe
aceastã temã (inclusiv ºi publicaþiile românilor din Ungaria);
– sã se informeze ºi cu ajutorul Internetului;
– sã înþeleagã conexiunea dintre ºtiinþele fundamentale ca: geografia, istoria, filologia, iar
mai tîrziu etnologia;
– sã-ºi lãrgeascã orizontul de cunoaºtere ºi în domeniul artelor, a miºcãrilor ºi curentelor
filozofice ºi literare, de exemplu, prezentînd rolul ªcolii Ardelene, sã cunoascã ºi
contextul filozofico-cultural al iluminismului european;
– prin teze în scris ori prin rãspunsuri orale sã evoce fapte istorice care au influenþat
realmente istoria românilor ºi a ungurilor;
– sã redacteze discursuri orale ºi teze în scris despre convieþuirea celor douã popoare;
– sã compare fragmente din diferite izvoare istorice referitoare la acelaºi eveniment istoric;
– sã cunoascã diferitele teorii, concepþiile istoriografilor români ºi ale celor maghiari;
– ºi în mod independent sã întocmeascã o bibliografie tematicã;
– sã þinã prelegeri (de vreo 4-5 minute) ºi sã porneascã discuþii (pe baza unor notiþe ºi
planuri de lecþii);
– sã discute despre deciziile personalitãþilor istorice;
– sã cunoascã legende istorice legate de marii domnitori;
– sã aducã exemple din opere literare ºi opere de artã care evocã marii domnitori;
– sã caute locuri istorice pe harta zilelor de azi.
Teme
Începuturile
Evul mediu
Expansiunea
otomanã

Trezirea
la conºtiinþa
naþionalã

Conþinuturi
Antichitatea pe teritoriul României.
Originea neamului românesc.
Formarea Þãrii Româneºti ºi a Moldovei.
Structurile economice ºi sociale ale evului mediu.
Pericolul otoman.
Popoare conlocuitoare în Principatul Transilvaniei în secolele XVIXVII.
Dominaþia otomanã în Principate.
Lupte împotriva imperiului otoman.
Relaþii româno-maghiare.
Viaþa culturalã.
Epoca fanariotã.
Românii din Transilvania în secolul al XVIII-lea.
Rãscoala lui Tudor Vladimirescu .
Regulamentul organic.
Românii din Transilvania în epoca reformelor ºi în revoluþia din 1848.
Revoluþia din 1848 în Principatele Române.

206

MAGYAR KÖZLÖNY

Teme
Organizarea
statului modern

2001/132/II. kötet

Conþinuturi
Unirea Principatelor ºi reformele lui Cuza.
Rãzboiul de independenþã ºi proclamarea monarhiei.
Dezvoltarea capitalismului.
Rãscoale þãrãneºti ºi miºcarea muncitoreascã.
Situaþia românilor în perioada dualistã.
Problema Ardealului în România.
În primul rãzboi mondial.

Cerinþe de promovare
Istoria românilor pînã la începutul sec. al XX-lea
Elevii:
– sã cerceteze în mod individual literatura de specialitate, sã-ºi facã notiþe, exprimîndu-se cît
mai logic atît în scris, cît ºi oral;
– pe baza hãrþii sã evoce evenimente istorice;
– sã înþeleagã raporturile cauzã-efect ale evenimentelor;
– pornind de la anumite date istorice, sã evoce evenimente istorice;
– sã se descurce, orientîndu-se în lumea noþiunilor învãþate;
– sã înþeleagã ºi sã extragã esenþa unui studiu mai compact;
– sã caracterizeze marile personalitãþi istorice;
– sã vorbeascã în mod coerent despre convieþuirea popoarelor învecinate;
– sã se informeze din cea mai nouã bibliografie.

Clasa a 10-a
Numãrul orelor: 59
Istoria românilor
(sec. al XX-lea)
Activitãþi de învãþare
Elevii urmeazã:
– sã-ºi acumuleze ºi prin colecþionarea individualã a literaturii de specialitate cunoºtinþe cît
mai vaste despre situaþia socialã, politicã, economicã ºi despre structura etnicã a
României de azi;
– sã se orienteze cu ajutorul Internetului ºi prin mass-media în cea mai modernã
bibliografie;
– sã porneascã un discurs despre documentele de bazã cu privire la acordurile internaþionale,
tratatele de pace;
– sã-ºi exprime ºi prin eseuri pãrerile legate de anumite probleme istorice.
Teme
România dupã
primul rãzboi
mondial
Cel de-al doilea
rãzboi mondial
ºi urmãrile lui

Conþinuturi
România dupã tratatele de pace semnate în zona Parisului.
Problemele societãþii, partidele ºi politica, problema naþionalitãþilor.
Culturalizarea, modul de trai între cele douã rãzboaie mondiale.
Lupta dintre rege ºi Garda de fier.
Dictatura regalã.
A doua decizie de la Viena, partea de nord ºi partea de sud a
Transilvaniei.
Cãderea dictaturii regale.
România în cel de-al doilea rãzboi mondial.
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207

Conþinuturi
Schimbãri economico-sociale dupã cel de-al doilea rãzboi mondial.
Instaurarea dictaturii comuniste.
Problema naþionalitãþilor.
Revoluþiile de la Timiºoara ºi de la Bucureºti.
Constituirea sistemului multipartit.
Probleme sociale ºi economice în România de azi.

Istoricul românilor din Ungaria
Activitãþi de învãþare
Elevii urmeazã:
– sã cerceteze în biblioteci, în arhive ºi muzee diferite izvoare legate de istoria culturii
române din Ungaria de ieri ºi de azi;
– sã-ºi deseneze arborele genealogic;
– sã colecþioneze fotografii ºi alte obiecte din moºtenirea strãmoºilor;
– sã întocmeascã prelegeri, lucrãri din istoria localã;
– sã scrie referate ºi studii despre personalitãþile marcante care au activat pentru ridicarea
spiritualã a românilor din aceastã zonã;
– sã cunoascã datele istorice care figureazã în programa-cadru;
– sã însuºeascã cît mai multe cunoºtinþe ºi din istoricul, literatura, muzica ºi dansurile
minoritãþilor conlocuitoare;
– sã formuleze în scris propuneri ce pot fi supuse discuþiei pe tema: drepturile cetãþeneºti ale
minoritãþilor.

Istoria localã
Teme
Pe urmele
trecutului înainte
de secolul XVIII
Situaþia
localitãþilor
în perioada
dominaþiei
otomane
Perioada de
recolonizare
Pe urmele
trecutului

Din istoricul
localitãþilor

Conþinuturi
Date referitoare la existenþa populaþiei române în zonele limitrofe
graniþei româno-maghiare.
Prezenþa românilor în bazinul celor trei Criºuri în secolul al XIII-lea.
Confesiuni din consemnãrile cãlãtorului turc Evlia Celebi (1666, în
cetatea din Giula).
Cauzele depopulãrii regiunii.
Cauzele ºi circumstanþele recolonizãrii.
Reînfiinþarea judeþelor: Bihor (1688), Bichiº (1715) ºi Cenad (1730).
Românii de la Giula pînã la Cenadul Unguresc se trag dinspre pãrþile
muntoase care coboarã spre Criºul Alb, iar cei din Micherechi ºi pînã la
Pocei au venit din pãrþile Criºului Negru mai apropiate de Munþii
Apuseni (hartã).
Înaintaºii au adus cu ei elementele-cheie ale supravieþuirii: limba,
religia ortodoxã, obiceiurile, artele populare etc.
Mozaicuri din istoricul localitãþilor locute ºi de români: Aletea, Bãtania,
Bichiºceaba, Chitighaz, Micherechi, Otlaca Pustã, Giula, Sãcal, Apateu,
Bedeu, Pocei, Cenadul-Unguresc.
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Mozaicuri din istoricul românilor din Ungaria
(de ieri ºi de azi)
Teme

Conþinuturi

Aspecte naþional- Rolul ªcolii Ardelene.
culturale
Preparandia din Arad.
(pînã la 1918)
Aspecte din viaþa macedoromânilor din Austro-Ungaria.
Din istoricul Societãþii „Petru Maior” din Budapesta.
Personalitãþi
Moise Nicoarã, Gheorghe Pomuþ, Iosif Vulcan, Iosif Ioan Ardelean,
marcante
David Voniga, ªtefan Rusu ºi alþii în slujba românimii din Ungaria.
Instituþii
ªcoli confesionale.
culturale
ªcoli româneºti de stat.
scoli,
Învãþãmîntul superior.
învãþãmînt,
Fundaþiile: Gojdu, Elena Ghiba-Birta, Teodor Pap, Petru Þegle.
fundaþii
Rolul fundaþiilor în cultura românilor din Ungaria.
Presa
Istoria presei române din Ungaria pînã în anul 1918.
în limba românã, Iosif Vulcan ºi revista Familia 1864.
publicaþii
Revista „Lumina” 1894 de David Voniga.
Istoricul presei din Ungaria de azi.
Almanahuri ºi alte publicaþii româneºti.
Viaþa culturalã
Viaþa culturalã a românilor din Ungaria.
în a doua parte
Instituþii româneºti.
a secolului XX
Publicaþiile
Sinteza celor mai importante publicaþii.
românilor
din Ungaria

Cunoºtinþe despre drepturile cetãþeneºti ale minoritãþilor
Teme

Conþinuturi

Despre drepturile Noþiuni de bazã: popor, naþiune, naþionalitate, minoritate, etnie.
minoritãþilor
Conºtiinþã de neam, identitate, legãturi duble, convieþuirea românomaghiarã.
Asimilaþia (cauzele, caracteristicile, gradul).
Politica
Legile privitoare la naþionalitãþi.
minoritarã
Minoritãþile din Ungaria.
în Ungaria de azi

Limba românã
(Vezi ºi programa-cadru Limbã ºi comunicare.)

Activitãþi de învãþare
Elevii urmeazã:
– sã deseneze arborele limbilor neolatine;
– sã memorizeze 20-30 de cuvinte de bazã (din lat. pop.) care sînt mãrturii ale înrudirii cu
aceste limbi;
– sã urmãreascã pe hartã teritoriile de rãspîndire a limbii române;
– sã prezinte texte orale ºi scrise referitoare la cele douã graiuri ale subdialectului criºean;
– sã iniþieze discuþii pe tema: limbã ºi identitate.
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Conþinuturi

Limba românã,
Particularitãþile limbii române.
o limbã neolatinã Limbile neolatine.
Prezentarea zonelor de rãspîndire a limbii române (hartã).
Zonele ºi formele Formele regionale ale limbii române.
de rãspîndire
a limbii române
Dialecte, graiuri Caracteristicile „subdialectului criºean” ºi ale celor douã graiuri.
Ce este limba
Forma literarã a limbii române.
literarã?
Stilurile.
Limba românilor Locul ºi rolul limbii române în viaþa minoritãþii de azi.
din Ungaria
Clasificarea minoritãþii române pe baza cunoºtinþelor de limbã.
Limbã –
Limba ca un element-cheie în pãstrarea ºi transmiterea valorilor
identitate
culturale.
Noile generaþii – ºcoala – limba (graiurile – limba literarã).
Cerinþe de promovare

Istoria românilor (sec. al XX-lea)
Elevii urmeazã:
−
sã fie capabili de a contura o schiþã cît mai realã despre starea socialã, politicã ºi
economicã a României de azi, precum ºi despre etniile populaþiei;
– sã se informeze cu experienþã în lumea bibliotecilor ºi a Internetului;
– sã cerceteze cele mai recente studii;
– sã cunoascã atitudinile istoricilor români ºi maghiari referitoare la România secolului al
XX-lea;
– sã întocmeascã prelegeri (cu ajutorul profesorului);
– sã se orienteze cu pricepere în lumea noþiunilor ºi sã înþeleagã raportul cauzã-efect;
– sã urmãreascã cu atenþie evenimentele actuale.

Istoricul românilor din Ungaria
Elevii urmeazã:
– sã cunoascã trecutul istoric al românilor din Ungaria, cauzele ºi împrejurimile
recolonizãrii;
– sã dispunã de cunoºtinþe de bazã din istoria localã;
– sã urmãreascã cu atenþie nãzuinþele naþional-culturale, eforturile elitei spirituale;
– sã aibã cunoºtinþe vaste din istoria culturii românilor din Ungaria de ieri ºi de azi;
– sã cunoascã instituþiile românilor din Ungaria ºi publicaþiile româneºti;
– sã posede cunoºtinþe despre drepturile cetãþeneºti ale minoritãþilor.

Limba românã
Elevii urmeazã:
– sã înþeleagã deosebirea dintre analiza diacronicã ºi cea sincronicã a limbii;
– sã dispunã de cunoºtinþe de bazã cu privire la formarea limbii române;
– sã schiþeze arborele limbilor neolatine ºi sã urmãreascã pe hartã þãrile (popoarele, etniile,
minoritãþile) care vorbesc surorile limbii române;
– sã cunoascã particularitãþile dialectelor ºi graiurilor româneºti;
– sã-ºi expunã pãrerea despre bilingvism, despre scãderea poziþiei limbii, despre limbã ºi
identitate;
– sã cunoascã diferitele stiluri.
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Clasa a 11-a
Numãrul orelor: 59
Rolul religiilor ºi al bisericilor în cultura românilor
Activitãþi de învãþare
Elevii urmeazã:
– sã poarte o discuþie despre cauzele indirecte ºi cele directe care au dus la Schisma cea
Mare;
– sã scrie eseuri despre esenþa creºtinismului (inclusiv a ortodoxismului);
– sã vizioneze interiorul unei biserici ortodoxe, sã-i denumeascã pãrþile principale, sã
recunoascã diferitele vestigii ºi cãrþi sacre;
– sã scrie lucrãri despre rolul bisericii în pãstrarea limbii ºi a culturii româneºti;
– sã-ºi punã la cîntar cunoºtinþele ºi prin teze ºi rãspunsuri.
Teme

Conþinuturi

Creºtinismul,
biserica creºtinã
Schisma
cea Mare (1054)

Pe urmele primelor secole ale creºtinismului – esenþa credinþei creºtine
(privire generalã).
Cauzele indirecte ºi directe ale schismei. Urmãrile schismei.
Despãrþirea creºtinismului rãsãritean ºi apusean.
Deosebiri dogmatice , disciplinare, liturgice .
Ortodoxismul
Învãþãturile de bazã ale ortodoxismului.
Bisericile ortodoxe, inclusiv Biserica Ortodoxã Românã (privire
generalã).
Pãrþile edificiului Biserica – edificiu sacru.
sacru
Stilul arhitectonic. Pãrþile interioare.
Obiecte de cult. Cãrþi bisericeºti (sfinte).
GrecoGreco-catolicismul la românii din Ungaria: Leta, Bedeu, Pocei.
catolicismul
Esenþa greco-catolicismului.
Deosebiri dogmatice , liturgice ºi disciplinare dintre ritualul ortodox ºi
greco-catolic.
Reformaþia
Biserica protestantã. Mari biserici protestante.
Esenþa ºi efectul protestantismului asupra dezvoltãrii culturii.
Comunitãþile baptiste române (privire generalã).

Cultura popularã a românilor din Ungaria
Activitãþi de învãþare
Elevii urmeazã:
– sã colecþioneze fotografii despre satul tradiþional, meºteºugurile ºi uneltele de lucru ale
înaintaºilor etc.;
– sã caracterizeze în scris ºi oral portul popular al strãmoºilor, gastronomia ºi obiceiurile
legate de sãrbãtori etc.;
– sã facã o vizitã la casa-muzeu din Chitighaz; sã gãteascã mîncãruri tradiþionale ºi sã
urmãreascã filme din arhivã;
– sã descifreze cele mai însemnate simboluri sacre ºi profane legate de riturile de trecere;
– sã înveþe ºi sã prezinte cîntece ºi dansuri populare, poveºti, legende ºi producþii legate de
teatrul popular;
– cu scopul de mîntuire a valorilor sã colecþioneze obiceiuri strãvechi, tradiþii ºi creaþii de
tip folcloric;
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–

sã organizeze excursii de studii ºi sã viziteze ºi colecþiile etnografice, mãrturii ale
vremurilor vechi;
– sã participe la taberele etnografice, de autocunoaºtere; sã cinsteascã valorile moºtenite de
la pãrinþii pãrinþilor noºtri.
Teme
Comunitãþi
þãrãneºti

Conþinuturi

(Accentul se pune mai ales pe viaþa materialã ºi spiritualã a românilor
din Ungaria).
Paralelisme în cultura popularã româneascã ºi maghiarã.
Structura
Prezentarea familiei de tip tradiþional.
familiei,
Familia ca o unitate socialã ºi economicã.
sistemul de
Structura familiei.
înrudire
Relaþiile.
Sistemul de înrudire.
Endogamia etnicã, de religie ºi localã.
Starea economicã Þãrani fãrã proprietate, iobagi, mai tîrziu þãrani liberi, slugi, porcari,
ºi socialã
argaþi etc.
Aºezãri
Localitãþi de tip îngrãmãdit, cu uliþe înguste ºi întortocheate.
Îndeletniciri
Agricultura.
principale,
Creºterea animalelor.
unelte
Prelucrarea cînepei ºi a inului.
Plug de lemn (mai tîrziu de fier).
Cãlcatul cerealelor cu cai.
Meºteºuguri
În România prelucrarea lemnului:
strãmoºeºti
diverse construcþii, biserici de lemn (Maramureº, Munþii Apuseni).
Olãritul (Horezu, Ohaba, Vama).
La românii din Ungaria: cojocãritul, torsul, þesutul, brodatul.
Case de locuit,
Casa construitã în modul tradiþional caracteristic mediului geografic ºi
construcþii
cultural (din pereþi bãtuþi din „pãmînt”, acoperiº din trestie).
agricole
Tipul casei cu caracter de ºes.
Casã cu douã, trei încãperi.
Tipuri de construcþii agricole:
pentru pãstrarea produselor agricole,
pentru adãpostirea animalelor,
clãdiri pentru depozitarea uneltelor ºi a nutreþului.
Interiorul caselor Împãrþirea spaþiului – structurã terþialã (camera curatã, bucãtãria,
þãrãneºti
camera de zi).
Împãrþirea funcþionalã pe colþuri a camerelor. Interiorul camerelor.
În mod tradiþional: aºezarea mobilierului în formã unghiularã.
De la începutul secolului: aranjarea mobilelor aliniate paralel.
Cele mai importante ornamente din interiorul casei: forme decorative,
pereþi vopsiþi.
Mobilierul
Mobilier confecþionat din lemn tare cu încrustãri geometrice ori motive
florale vopsite.
Mobilier de tip burghez de la mijlocul sec. al XIX-lea.
Îmbrãcãmintea
Portul popular în diferitele zone folclorice ale României ºi la românii
din Ungaria.
Funcþiile portului: haine de port, de duminicã (ºi de sãrbãtori).
Specificul etnic în îmbrãcãmintea femeilor ºi a bãrbaþilor.
Textile populare, Þesãturile fãcute manual sînt elemente specifice româneºti din
funcþiile
interiorul locuinþelor.
ºi ornamentaþia Arta þesutului. Þesãturi prin încruciºarea a douã sisteme de fire.
lor
Textilele decorative erau þesute din cînepã ºi bumbac, de exemplu: feþe
de masã, cearºafuri, perne cu dantele etc.
Þesãturi cu diferite funcþii ºi caracter.
Þesãturi de uz zilnic ºi sãrbãtoreºti.
Culorile, elementele decorative, motivele geometrice.
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Teme

Alimentaþia
tradiþionalã,
mîncãruri
specifice
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Conþinuturi
Procedeele tehnice de brodat, trecere de la formele simple la cele mai
complicate.
Mîncãruri tipice româneºti. Mîncãruri de post.
Ordinea mîncãrurilor la sãrbãtori (Paºti, Crãciun, nuntã, pomanã),
ºi în timpul muncilor sezoniere, la seceriº, la cules.

Obiceiuri, credinþe ºi tradiþii româneºti
(Prezentare într-un context universal ºi naþional;
paralelisme în cultura popularã româneascã ºi maghiarã.)
Teme
Sãrbãtori
calendaristice
Onomasticã,
supranume
Riturile
de trecere
Naºterea

Botezul
Manifestãri
populare
din perioda
prenupþialã
Cãsãtoria

Nunta

Influenþa
folclorului
maghiar
Înmormîntarea

Credinþe
populare,
superstiþii

Conþinuturi
Sãrbãtorile calendaristice grupate pe 4 cicluri.
Sãrbãtorile de iarnã, de primãvarã, de varã ºi de toamnã.
Sistemul numelor ºi al supranumelor la românii din Ungaria.
Sarcina. Obiceiuri ºi credinþe populare, ritualuri de prevestire a
viitorului.
Naºterea. Obiceiuri legate de naºtere.
Practici magice de influenþare a destinului nou-nãºcutului.
Credinþe, superstiþii. Simboluri profane.
Cîntecul de leagãn.
Naºterea în oglinda artelor.
Integrarea nou-nãscutului în biserica creºtinã ortodoxã.
Prezentarea riturilor de consacrare.
Rituri ºi simboluri sacre.
Petreceri tradiþionale.
Jocul duminical ºi de sãrbãtoare.
Sezãtoarea.
Fugitul.
Logodna.
Endogamie, exogamie.
Cununia religoasã.
Ceremonialul nupþial. Obiceiuri ºi creaþii folclorice. Chemarea la nuntã.
Nunta, ca teatru popular.
Nunta în oglinda artelor.
(Vezi ºi programa-cadru de literatura românã.)
Preluarea unor obiceiuri maghiare.
Acte, rituri ºi credinþe legate de trecerea în lumea de dincolo.
Secvenþe importante ale înmormîntãrii.
Spectacolul funebru, pãstrãtor al simbolurilor arhaice.
Semne de prevestire a morþii. Priveghiul. Cortegiul funerar.
Bocitul, un obicei strãvechi al popoarelor.
Bocetul, poezie improvizatã de femei.
Hora mortului, creaþie folcloricã caracteristicã românilor din Ungaria.
Moartea ca un mister al nunþii în cultura româneascã ºi în artele
universale. (Vezi ºi programa-cadru de literatura românã.)
Semne bune, semne rele: „ceas bun”, „ceas rãu”, „zile faste”, „zile nefaste”.
Marþi, Vineri etc.
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Teme
Medicinã
popularã
Rolul copilului
în comunitatea
tradiþionalã
Jocuri de copii

Jucãriile copiilor
din mediul
tradiþional
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Conþinuturi
Plante ºi alte obiecte în slujba medicinii populare. Medicina magicã.
Descîntatul.
Îndreptãþirile, sarcinile, timpul liber.
Specii de jocuri ale adulþilor ajunse în lumea copiilor: dramatizarea
unor obiceiuri din ciclul familial (ca nunta, înmormîntarea etc.).
Specii propriu-zise de jocuri de copii: de ex.: „de-a bighe”, „de-a
tetruþãle”.
Teatru de copii: colindatul, pãpãruga (ruga ploii) etc.
Cîntece, zicãtori, numãrãtori, ghicitori, calambururi.
Confecþionarea jucãriilor în comunitãþile tradiþionale.

Folclor literar
(Vezi ºi programa-cadru de literatura românã)
(Genuri – specii)
Teme
Folclorul
ca datinã

Conþinuturi

Poezia muncilor agrare: Cîntece de seceriº
Poezia colindelor: Colinde sacre ºi profane.
Poezia ceremonialului nupþial: strigãtura de nuntã, oraþia de chemare la
nuntã, de colãcãrie, de iertãciune, la masa mare.
Poezia medicalã – descîntecul.
Cîntecul funerar – bocetul. Hora mortului.
Literatura
Proverbe ºi zicãtori (vol. Proverbe ºi zicãtori din Micherechi
sentenþioasã
de Al. Hoþopan).
ºi enigmaticã
Cimilitura.
Din folclorul infantil.
Balada popularã Mioriþa, Meºterul Manole.
Proza popularã
Basme ºi poveºti. Basmul propriu-zis.
Teme, motive universale, naþionale ºi cu caracter local în povestile lui
V. Gurzãu, T. ªimonca ºi M. Purdi.
Legende populare Legende geografice ºi istorice: A fost odatã un cioban Bucur...
(legendã despre întemeierea Bucureºtiului).
Legenda întemeierii Moldovei.
Un ostaº al lui Vlad Þepeº.
Cuza Vodã ºi soldatul. Legenda haiducului Bologu. Pãrãdaica.
Flora ºi fauna
Legende legate de faunã ºi florã.
în oglinda
Legenda florii-soarelui.
legendelor
Legenda rîndunicii etc.
Lirica popularã Lirica eroticã.
Doine de dragoste.
Strigãturi.
Teatrul popular
Carnaval þãrãnesc: turca.
Jocuri cu mãºti de animal.
Drama liturgicã medievalã.
Vicleimul.
Alte spectacole populare coregrafice.
Muzicã popularã Cîntecul de leagãn, doina, balada bocetul, hora.
Folclor coregrafic Dansuri cultivate (ºi) de românii din Ungaria.
Dansuri bihorene.
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Cerinþe de promovare
Rolul religiilor ºi al bisericilor în cultura românã
Elevii urmeazã:
– sã cunoascã esenþa creºtinismului;
– sã înþeleagã cauzele ºi urmãrile produse de Schisma cea Mare;
– sã dispunã de cunoºtinþe de bazã privind deosebirile dogmatice, liturgice ºi de disciplinare
ale bisericilor apusene ºi ale celor rãsãritene;
– sã cunoascã cele mai mari biserici ortodoxe;
– sã înþeleagã învãþãturile de bazã ale ortodoxiei ºi sã enumere cîteva vestigii bisericeºti ºi
cãrþi sfinte;
– sã fie capabili de a descifra simbolurile sacre;
– sã sintetizeze cele învãþate despre esenþa protestantismului ºi sã cunoascã bisericile
protestante;
– sã se informeze ºi despre viaþa de cult a comunitãþilor greco-catolice ºi baptiste.

Cultura popularã a românilor din Ungaria
Elevii urmeazã:
– sã cunoascã sistemul intern al comunitãþilor de tip popular;
– sã fie capabili de a descoperi influenþele reciproce ale unor obiceiuri populare româneºti ºi
maghiare;
– sã cunoascã structura de înrudire a familiei tradiþionale;
– sã dispunã ºi de cunoºtinþe despre mediul rustic, portul popular ºi mîncãrurile tradiþionale;
– sã înþeleagã esenþa endogamiei ºi a exogamiei;
– sã cunoascã sãrbãtorile calendaristice ºi folclorul acestora;
– sã aibã cunoºtinþe de bazã din sistemul supranumelor la românii din Ungaria;
– sã cunoascã obiceiurile ºi poezia riturilor de trecere;
– sã înþeleagã rolul copiilor în comunitãþile tradiþionale ºi sã cunoascã tehnica de
confecþionare a jucãriilor din trecut;
– sã fie capabili de a analiza în mod complex tema, atmosfera ºi funcþionalitatea creaþiilor
folclorice;
– sã ºtie zicãtori, proverbe, balade, legende ºi basme populare româneºti;
– sã analizeze basme, destãinuind din ele motive universal-naþionale ºi etnic-locale.

Clasa a 12-a
Numãrul orelor: 53
ªtiinþele – artele – limba
Activitãþi de învãþare
Elevii urmeazã:
– sã-ºi formeze o privire generalã asupra celor patru ºtiinþe fundamentale: geografia, istoria,
etnologia, filologia;
– sã aducã exemple pentru interferenþa literaturii cu celelalte ramuri ale artei;
– sã caute conexiuni între diferitele ºtiinþe ºi ramuri ale artei;
– sã-ºi afirme cultura generalã prin prezentãri orale, referate, lucrãri în scris referitoare la
diferitele ramuri ale artei: arhitectura, pictura, muzica º.a.m.d.;
– sã participe în mod activ ºi creativ la orele de integrare a cunoºtinþelor legate de geografie,
istorie ºi de artele bogate în simboluri;
– cu o viziune diacronicã ºi sincronicã sã integreze ºi sã-ºi sistematizeze cunoºtinþele
însuºite;
– sã evoce fapte istorice prin codurile estetice ale literaturii, picturii ºi muzicii;
– sã demonstreze interferenþele artelor ºi din aspectul curentelor literare urmãrind cu atenþie
modernismul în arte;
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sã þinã prelegeri despre curentele moderne ºi postmoderne (dupã modelul exemplelor de
mai sus);
sã scrie lucrãri despre descoperirile culturale ºi ºtiinþifice etc. româneºti de nivel european
ºi universal;
sã prezinte cele mai mari descoperiri ºtiinþifice ºi tehnice;
sã participe la concursuri legate de arte, ºtiinþe, tehnicã, sport etc.;
sã analizeze texte istorice, ºtiinþifice etc. (din punct de vedere morfologic, semantic etc.)
dat fiind cã exerciþiile de acest tip ajutã la îmbogãþirea vocabularului, la exprimarea
corectã ºi nuanþatã;
sã viziteze muzee, galerii, instituþii culturale fiindcã toate acestea contribuie la dezvoltarea
simþului etic ºi estetic, ajutînd întãrirea conºtiinþei de neam.
Teme

Conþinuturi
Integrarea cunoºtinþelor legate de geografie, istorie, religie, arte.
Sugestii de abordare textualã, intertextualã.
ªtiinþele – artele Mãnãstirile din Muntenia. Stiluri arhitectonice (bizantin, brîncovenesc,
de Argeº etc.).
Personalitãþi istorice.
Creaþii literare ºi de arte plastice.
Mãnãstirile din Moldova.
Caracteristicile picturii moldoveneºti.
Stilul moldovenesc. Albastrul de Voroneþ.
Arhitectura ºi artele plastice din secolul al XVIII-lea.
Stilul brîncovenesc.
Secolul al XIX-lea – stilul neoclasic ºi naþional.
Arhitectura, sculptura, pictura secolelor XIX ºi XX (schiþe).
C. Brâncuºi: ansambluri sculpturale.
Artele plastice la românii din Ungaria.
Teatrul
Noþiuni fundamentale din istoricul teatrului.
Actori. Regizori. Dramaturgi.
Artã dramaticã. (Vezi ºi programa-cadru de literatura românã.)
Muzica
Cunoºtinþe de muzicã. Istoria muzicii.
Compozitori, dirijori, cîntãreþi.
Filmul
Personalitãþi marcante (actori, regizori).
Instituþii
(Vezi ºi programa-cadru de literatura românã.)
culturale
ªtiinþele (matematicã, fizicã, chimie, biologie, geografie, istorie,
filozofie, psihologie, lingvisticã etc.).
Personalitãþi cu renume mondial în diversele ºtiinþe.
Tehnica
Aviaþia.
Sportul
Sportivi renumiþi.
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TiszteltEl´ófizet´ók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében lev´ó lapokra szóló el´ófizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell
változást bejelenteniük a 2002. évre vonatkozó el´ófizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra
szeretnének el´ófizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az el´ófizetési díj beérkezését követ´óen intézkedünk. Fontos, hogy az
el´ófizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási
megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos
Közlönykiadó,1394 Budapest 62. Pf. 357. Fax: 318-6668.)

A 2002. évi lapárak
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Egészségügyi Közlöny
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´ó
Határozatok Tára
Házi Jogtanácsadó
Hivatalos Értesít´ó
Ifjúsági és Sport Értesít´ó
Igazságügyi Közlöny
Gazdasági és Foglalkoztatási Közlöny
Környezetvédelmi Értesít´ó
Közlekedési és Vízügyi Értesít´ó
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesít´ó
Magyar Közigazgatás

56 784 Ft/év
10 752 Ft/év
2 688 Ft/év
14 448 Ft/év
59 136 Ft/év
14 784 Ft/év
10 416 Ft/év
13 104 Ft/év
2 688 Ft/év
8 400 Ft/év
2 688 Ft/év
9 072 Ft/év
13 776 Ft/év
8 064 Ft/év
13 776 Ft/év
11 088 Ft/év
11 424 Ft/év
5 376 Ft/év

Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele
Oktatási Közlöny
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Statisztikai Közlöny
Szociális és Munkavédelmi Közlöny
Turisztikai Értesít´ó
Ügyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

2 688 Ft/év
13 776 Ft/év
3 360 Ft/év
18 144 Ft/év
13 104 Ft/év
7 728 Ft/év
10 416 Ft/év
6 720 Ft/év
4 032 Ft/év
7 392 Ft/év
6 384 Ft/év
1 680 Ft/év
2 688 Ft/év
3 696 Ft/év
4 032 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A Házi Jogtanácsadó cím´ú lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. 1394 Bp. 62. Pf. 357 vagy faxon: 318-6668, vagy a www.mhk.hu/hj internetcímen található megrendel´ólapon.
Telefon: 266-9290/234, 235 mellék.
Éves el´ófizetési díja 2688 Ft áfával.

A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gy´újteménye 2002. évi éves el´ófizetési díjai:
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

48 000 Ft
64 000 Ft
80 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

96 000 Ft
112 000 Ft
128 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 6000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2001. évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak meg´órzésével, de könnyen kezelhet´óen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhet´ó el a www.mhk.hu címen. További
információ kérhet´ó a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.
A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhet´ó a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2001. évi éves el´ófizetési díj: 48 720 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 84 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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