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Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să pună bazele cunoştinţelor de limbă germană
(nivelul A1) ale cursanţilor, astfel încât aceştia să fie capabili să alcătuiască propoziţii simple,
folosind cuvinte din vocabularul de bază al limbii germane cu ajutorul cărora să poată descrie
universul înconjurător.
Conţinutul cursului:
Cursul practic îşi propune să pună bazele cunoştinţelor de limbă germană (nivelul A1) ale
cursanţilor prin texte de lectură, dialoguri şi texte de îmbogăţire a vocabularului pe teme ca:
Prezentarea şi formulele de salut, La cafenea, În oraş, Sfârşit de săptămână, Prieteni, Vizite,
Concediul, Starea de sănătate, Cumpărături, Cameră de închiriat, Dimineaţa şi seara, Ziare,
scrisori, La telefon. Progresiv se vor introduce şi cunoştinţe de morfologie şi sintaxă germană
(articolul hotărât şi nehotărât la nominativ, acuzativ şi dativ, pronumele personal – declinare
la nominativ, acuzativ, dativ, conjugarea verbelor regulate şi neregulate, a verbelor auxiliare
de timp şi a verbelor de mod la prezent, numeralul cardinal şi ordinal, pluralul substantivelor,
verbele cu particulă separabilă, viitorul I, imperfectul verbelor auxiliare de timp, imperativul,
verbele reflexive, comparaţia adjectivelor, pronumele posesiv, perfectul compus cu haben şi
sein, pronumele interogativ, substantive compuse, sufixele substantivale şi adjectivale,
propoziţiile afirmative şi interogative, negaţiile nein, nicht şi kein, adverbele de timp,
prepoziţiile cu acuzativul)
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Metode de predare: metoda interactivă
Modalităţi de evaluare: 1. evaluare pe parcurs; 2. test final (scris) La nota finală contribuie şi
prezenţa regulată şi activă la cursul practic.
Limba de predare: limba română şi după caz limba germană
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