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NOTĂ DE PREZENTARE  

 
Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de important în formarea 

personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul 
postşcolar la învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe 
cunoaştere.  

Pe parcursul învăţământului obligatoriu, elevii trebuie să-şi formeze în primul rând 
competenţele de comunicare indispensabile, în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate 
profesională: să se exprime corect, clar şi coerent în limba maternă, să asculte, să înţeleagă şi să 
producă mesaje orale şi scrise, în diverse situaţii de comunicare.  

Studiul limbii şi al literaturii române are de asemenea o contribuţie esenţială la formarea unei 
personalităţi autonome a elevilor, capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze 
propriile opţiuni, dotate cu sensiblitate estetică, având conştiinţa propriei identităţi culturale şi 
manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică.  

Finalităţile disciplinei se reflectă nemijlocit în competenţele generale şi în setul de valori şi 
atitudini enunţate în prezenta programă, din care derivă întreaga structură curriculară (competenţe 
specifice, conţinuturi ale învăţării). Aceste finalităţi îşi găsesc corespondent, în principal, în domeniul 
Comunicare în limba maternă, aşa cum apare acesta definit în documentele Uniunii Europene 
(Competenţe cheie pentru învăţământul pe tot parcursul vieţii – Cadrul european de referinţă, Anexa 
la Recomandarea Parlamentului şi a Consiliului European, 2006), cât şi în competenţele transversale, 
menţionate în acelaşi document, din domeniile A învăţa să înveţi, Competenţe sociale şi civice, 
Iniţiativă şi cultură antreprenorială, Conştiinţă şi exprimare culturală. 

Paradigma programelor şcolare de Limba şi literatura română (pentru gimnaziu şi pentru 
învăţământul liceal) este una comunicativ-funcţională. Aceasta presupune studiul integrat al limbii, al 
comunicării şi al textului literar. Principiile actualului model sunt: 
• urmărirea unui set unitar şi coerent de finalităţi ale studiului disciplinei pe parcursul întregii 
şcolarităţi obligatorii; 

• adoptarea unui model didactic coerent, în cadrul căruia să apară evidentă deplasarea accentului de 
pe simpla achiziţionare de cunoştinţe pe formarea de competenţe şi atitudini, cu valenţe ulterioare 
de actualizare şi de extindere; 

• diversificarea strategiilor, a ofertelor şi a situaţiilor de învăţare şi adaptarea acestora la grupul-
ţintă; 

• asigurarea caracterului flexibil şi actual al studierii limbii române, prin conectarea sa la realităţile 
vieţii cotidiene; 

• reechilibrarea ponderii acordate în studiu variantei scrise şi celei orale; 
• îmbinarea echilibrată a proceselor de receptare şi proceselor de producere a mesajului; 
• adoptarea unei perspective consecvent comunicative, în cadrul căreia accentul să fie plasat pe 

aspectele concrete ale utilizării limbii. 
 

Domeniile în care vor fi contextualizate activităţile de învăţare pentru studierea limbii şi a 
literaturii române în clasa a IX-a sunt: 

I. Literatură; 
II. Limbă şi comunicare. 

 
 Potrivit planurilor-cadru de învăţământ în vigoare, disciplinei limba şi literatura română îi sunt 
alocate trei ore pe săptămână în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile şi specializările.  
 În afara trunchiului comun, următoarele profiluri şi specializări au alocată câte o oră pe săptămână 
în curriculum diferen ţiat (CD)* : filiera teoretică – profilurile real şi umanist; filiera vocaţională – 
profilul pedagogic, ordine şi securitate publică (licee M.A.I.), militar (licee M.A.N.) şi teologic.  
 În prezentul document conţinuturile alocate pentru curriculum diferenţiat sunt marcate prin 
semnul asterisc (*) . 
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 Structura programei pentru clasa a IX-a este următoarea: 

• Notă de prezentare; 
• Competenţe generale; 
• Valori şi atitudini; 
• Competenţe specifice şi conţinuturi asociate acestora; 
• Recomandări privind conţinuturile învăţării;  
• Sugestii metodologice. 
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COMPETENŢE GENERALE 

 

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor 

în diferite situaţii de comunicare 

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea 

diferitelor texte literare şi nonliterare 

3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul 
literaturii  

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 

• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de 
comunicare 

• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia 
pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural 

• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în 
diferite situaţii de comunicare 

 Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1  utilizarea adecvată a achiziţiilor 
lingvistice în receptarea 
diverselor texte 

- niveluri ale receptării textelor orale şi scrise: fonetic, 
ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-
semantic, stilistico-textual, nonverbal şi paraverbal  

- texte ficţionale; texte nonficţionale: memorialistice, 
epistolare, jurnalistice, juridic-administrative sau 
ştiinţifice, argumentative 

1.2. identificarea elementelor 
specifice din structura unor 
tipuri textuale studiate 

- rolul verbelor în naraţiune 
- rolul adjectivelor în descriere 
- rolul formulelor de adresare, de iniţiere, de menţinere şi de 

închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 
- tipuri textuale şi structura acestora: narativ, descriptiv, 

informativ, argumentativ 
1.3 exprimarea orală sau în scris a 

propriilor reacţii şi opinii 
privind  textele receptate  

- exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte 
literare şi nonliterare, faţă de filme văzute (monolog, 
dialog) 

- exprimarea în scris a reacţiilor şi a opiniilor faţă de 
texte literare şi nonliterare, faţă de filme văzute (jurnal 
de lectură, eseu structurat, eseu liber etc.)  

1.4 redactarea unor texte diverse  - relatarea unei experienţe personale, descriere, 
argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, 
povestire*, fişe de lectură, referat; ştiri, anunţuri 
publicitare,  corespondenţă privată şi oficială, 
formulare tipizate  

1.5 utilizarea corectă şi adecvată a 
formelor exprimării orale şi 
scrise în diverse situaţii de 
comunicare 

- normele limbii literare la toate nivelurile (fonetic, 
ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-
semantic, stilistico-textual) 

- reguli şi tehnici de construire a monologului (povestire 
/ relatare orală, descriere orală, argumentare orală) 

- reguli şi tehnici de construire a dialogului (conversaţie, 
discuţie argumentativă) 

- rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în 
comunicarea orală  

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor 
texte literare şi nonliterare 

 Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1. aplicarea unor tehnici vizând 
înţelegerea textelor literare sau 
nonliterare 

- stabilirea ideilor principale 
- rezumarea 
- identificarea câmpurilor semantice dominante dintr-un 

text 
2.2 identificarea temei textelor 

propuse pentru studiu 
-     temă, motiv, viziune despre lume 
- relaţii tematice între textele pentru studiu din clasa a 

IX-a şi texte studiate în gimnaziu 
2.3 compararea ideilor şi 

atitudinilor diferite în 
dezvoltarea aceleiaşi teme 
literare 

- modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai 
multe opere literare (aparţinând unor genuri sau epoci 
diferite sau unor arii culturale diferite) 
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 Competenţe specifice Conţinuturi 

2.4 analizarea componentelor 
structurale şi expresive ale 
textelor literare studiate şi 
discutarea rolului acestora în 
tratarea temelor 
 

- componente structurale şi expresive (elemente de 
construcţie a subiectului şi a personajelor în texte 
epice; simboluri centrale în texte lirice; elemente de 
versificaţie, figuri de stil) 

2.5 compararea trăsăturilor 
definitorii ale comunicării în 
texte ficţionale şi nonficţionale 

- ficţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr 
-     scopul comunicării (informare, delectare, divertisment etc.) 
-     reacţiile receptorului (cititor, ascultător) 
- „eu ficţional“ şi „eu real“, text ficţional şi text 

nonficţional 
2.6 aplicarea conceptelor de 

specialitate1 în analiza şi 
discutarea textelor literare 
studiate 

- genuri literare (epic, liric, dramatic) 
- autor, narator, eu liric, cititor; 
- moduri de expunere 
- naraţiunea (naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I; 

momentele subiectului; timpul şi spaţiul în naraţiune) 
- descrierea (portretul literar, tabloul) 
- dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor) 
- personajul (caracterizarea personajului, portretul fizic 

şi portretul moral) 
- figuri de stil (personificare, comparaţie, enumeraţie, 

repetiţie, epitet, hiperbolă, antiteză, metaforă, alegorie, 
inversiune) 

2.7 compararea limbajului 
cinematografic cu acela al 
textului scris 

- raportul text-imagine 
- limbajul cinematografic, limbajul literaturii (materialul 

de expresie specific, posibilităţi de prelucrare a 
acestuia, impact asupra publicului) 

-    concepte specifice cinematografiei: regie, scenariu, 
imagine, coloană sonoră, interpretare actoricească 

-    cronica de film* 

3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

 Competenţe specifice Conţinuturi 

3.1 identificarea structurilor 
argumentative într-un text dat 

- construcţia textului argumentativ 
-     rolul conectorilor în argumentare 

3.2 identificarea elementelor dintr-
un text care confirmă sau 
infirmă o opinie privitoare la 
textul respectiv 

- textul critic în raport cu textul discutat 

3.3 argumentarea unui punct de 
vedere privind textele studiate 

- tehnica argumentării 
- discurs argumentativ oral şi scris 

 

                                                 
1 Toate aceste concepte au fost asimilate în gimnaziu.  
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RECOMANDĂRI PRIVIND CON ŢINUTURILE ÎNV ĂŢĂRII 

Conţinuturile învăţării sunt grupate în două domenii: I. Literatur ă, II. Limb ă şi comunicare. 

Domeniul Literatur ă este conceput cu o dominantă pentru fiecare an de studiu. În clasa a IX-a, 

dominanta este Literatura şi viaţa. 

Domeniul Literatur ă propune trei module: 1. Ficţiunea literară, 2. Ficţiune şi realitate şi     3. 

Literatur ă şi alte arte. 

Structura modulară permite profesorilor şi autorilor de manuale să caute soluţiile optime pentru 

organizarea parcursului didactic (modalitatea de corelare a conţinuturilor, ordinea abordării acestora, 

structurarea unităţilor didactice). În anumite cazuri, sunt date recomandări explicite, care solicită 

integrarea conţinuturilor respective în alte module. 

În actualul curriculum se specifică, pentru domeniul Literatur ă, distribu ţia în module şi tipurile  

de texte recomandate în cadrul fiecărui modul, precum şi numărul minimal  de texte / creaţii artistice. În 

clasa a IX-a, pentru profilurile şi specializările cu 3 ore pe săptămână (ore în trunchiul comun) se 

recomandă ca număr minimal: 8 texte la modulul 1; 4 texte la modulul 2; 1 film la modulul 3, cu 

menţiunea că, pentru studiul aprofundat al fiecărei teme alese, pot fi propuse mai mult de două texte 

literare, încât profesorul poate extinde la 10 numărul minim al operelor literare studiate.  Pentru 

profilurile şi specializările care au alocată în plus câte o oră pe săptămână în curriculum diferenţiat (CD)*, 

se recomandă ca număr minimal: 10 texte la modulul 1; 5 texte la modulul 2; 2 filme la modulul 3). 

Profesorii (şi autorii de manuale) vor alege textele pe care le consideră potrivite cerinţelor formulate. 

În alegerea textelor se va ţine seama, în plus faţă de criteriile indicate la fiecare modul de 

conţinuturi, de următoarele criterii generale: accesibilitate în raport cu nivelul dezvoltării intelectuale şi 

de cultură generală a elevilor; atractivitate ; valoare; varietatea autorilor selectaţi; volumul de lecturi 

propuse pe parcursul întregului an şcolar în raport cu timpul disponibil.  

Se recomandă ca între textele / creaţiile artistice selectate pentru studiu să fie incluse şi scrieri 

din literatura universală sau filme aparţinând cinematografiei universale.  

Acolo unde consideră necesar, profesorul poate lărgi numărul de texte pentru studiu. De 

asemenea, pot fi incluse texte suplimentare cu caracter ilustrativ. 

 

I. LITERATURĂ 

1. Ficţiunea literară 

Se recomandă studierea unor grupaje tematice, urmărind tratarea diferită a unor teme literare 

din punctul de vedere al concepţiilor şi al atitudinilor exprimate, al modalităţilor de expresie şi al 

reacţiilor pe care textele le provoacă cititorilor. 
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În studiul acestor grupaje tematice se vor actualiza şi consolida conceptele de teorie literară dobândite în 

clasele a V-a – a VIII-a. De asemenea, în cadrul lecţiilor de literatură, profesorii vor propune elevilor discuţii de 

relaţionare a operelor studiate în acest an cu textele studiate în gimnaziu. 

Se recomandă, de asemenea, familiarizarea elevilor cu o serie de concepte noi de estetică, de teorie 

literară şi de stilistică, cu scopul deprinderii elevilor cu instrumentarul de analiză a textelor şi de comentare a 

diverselor aspecte ale acestora: temă, motiv, viziune despre lume, procedeu artistic. 

Teme propuse: 

La alegere: Adolescenţa sau Joc şi joacă 

La alegere: Familia sau Şcoala 

La alegere: Iubirea sau Scene din viaţa de ieri şi de azi 

La alegere: Aventură, călătorie sau Lumi fantastice (inclusiv SF) 

La alegere*: Confruntări etice şi civice sau Personalităţi, exemple, modele 

Se vor studia, integral sau fragmentar, cel puţin două texte literare pentru fiecare temă, de 

preferinţă din epoci diferite, numărul minimal fiind de 8-10 opere literare studiate în clasa a IX-a. Se 

vor alege, în ansamblu, atât scrieri în proză, cât şi în versuri, aparţinând celor trei genuri literare 

studiate în gimnaziu (epic, liric, dramatic). De asemenea, cel puţin jumătate dintre textele literare 

propuse pentru studiu (minimum 4 texte literare la profilurile şi specializările cu 3 ore pe săptămână/ 

minimum 5 texte literare la profilurile care au curriculum diferenţiat) vor fi selectate din opera scriitorilor 

canonici: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I. L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, 

Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. 

Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu. 

Este recomandabil ca elevii să aibă acces (prin intermediul manualelor etc.) la informaţii 

privind autorii textelor studiate (date bio-bibliografice esenţiale, caracteristici generale ale operei, 

locul acesteia în literatura română sau în cea universală). 

Pentru sugestii privind textele care pot fi propuse pentru studiu la fiecare temă, vezi Anexa. 

2. Ficţiune şi realitate 

Se recomandă studiul unor texte care nu aparţin domeniului ficţiunii literare, legate tematic de textele 

literare de la punctul 1. Se va urmări cu prioritate sesizarea diferenţelor privitoare la scopul comunicării, la 

situaţia de comunicare, la ceea ce se comunică şi la reacţia receptorului.  

Se vor studia, în acest scop, cel puţin 4 texte la profilurile şi specializările cu 3 ore pe săptămână 

(respectiv, cel puţin 5 texte la profilurile care au curriculum diferenţiat *), câte unul din fiecare dintre 

următoarele categorii:  

• texte memorialistice (amintiri, memorii, mărturii, jurnal intim, jurnal de călătorie etc.) 
• texte epistolare (corespondenţă privată, corespondenţă oficială etc.) 
• texte jurnalistice (reportaj, interviu, articol, anunţ publicitar etc.) 
• texte juridic-administrative sau ştiinţifice (lege, regulament, raport, referat, studiu ştiinţific 

etc.) 
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• texte argumentative (eseu, discurs oratoric, prelegere etc.) 
 
Acestea pot fi repartizate fie mai multe la o temă, fie câte unul la fiecare temă. Concepte precum 

ficţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr; ”eu” fic ţional / “eu” real; text ficţional / text nonficţional vor 

fi abordate în studiul comparativ al textelor ficţionale şi nonficţionale.  

Pentru sugestii privind textele care pot fi propuse pentru studiu la fiecare temă, vezi Anexa. 

3. Literatur ă şi alte arte: literatur ă şi cinematografie 

Se recomandă studiul unor creaţii cinematografice, în vederea sesizării relaţiilor dintre 

literatură şi alte limbaje artistice. În şcolile care nu au dotare tehnică pentru vizionarea unor filme la 

clasă, profesorii pot recomanda elevilor vizionarea unor filme din programele de televiziune, urmând 

ca acestea să fie discutate la orele de Limba şi literatura română. 

Se vor discuta următoarele noţiuni de artă cinematografică: scenariu, regie, imagine, coloană 

sonoră, interpretare actoricească. 

Se vor studia: 

• cel puţin un film ales (două* filme alese), de preferinţă, dintre ecranizările unor opere 
literare sau în relaţie cu scenariile cinematografice respective  

 
Este de dorit ca, în măsura posibilităţilor, creaţiile cinematografice să fie alese astfel încât să 

poată fi corelate cu grupajele tematice de la punctul 1. 

II. LIMB Ă ŞI COMUNICARE 

Studiul limbii române se axează pe două coordonate principale: (a) normativă şi (b) 

funcţională, având ca obiectiv formarea la elevi a unor deprinderi de a folosi limba română corect, 

adecvat şi eficient în producerea şi receptarea textelor orale şi scrise.  

Abordarea conţinuturilor propuse se va face în ordinea aleasă de autorii de manuale sau de 

profesori, integrându-le acolo unde consideră că au eficienţă didactică. Se recomandă, pentru studiul 

limbii române, folosirea, de preferinţă, a textelor selectate pentru domeniul Literatur ă. 

În funcţie de cunoştinţele elevilor se vor actualiza şi consolida noţiunile de fonetică, vocabular, 

morfologie, sintaxă şi stilistică dobândite în gimnaziu. 

Aspectele teoretice vor fi reduse la strictul necesar, în favoarea aplicaţiilor practice. 

1. Producerea mesajelor orale şi scrise 

1.1. Exprimarea orală 

• Dialogul 

- tipuri: conversaţia cotidiană, discuţia argumentativă 
- reguli ale dialogului (atenţia acordată partenerului, preluarea/cedarea cuvântului la 

momentul oportun, dozarea participării la dialog etc.) 
- tehnici ale dialogului eficient 
- adecvarea la situaţia de comunicare (partener, context etc.) 
- adecvarea la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.) 
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- structura dialogului (replica; perechi de replici; grupaje de replici etc.) 
- argumentare şi contraargumentare în dialog 

• Monologul 

- tipuri: povestirea/relatarea orală, descrierea orală, argumentarea orală 
- reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul; raportarea la reacţiile 

auditoriului etc.) 
- tehnici ale monologului eficient 
- adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu, context) 
- adecvarea la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune, divertisment 

etc.) 
- structura monologului (introducerea, cuprinsul, încheierea) 

1.2. Exprimarea scrisă 

- tipuri de texte: relatarea unei experienţe personale, descriere, argumentare, rezumat, 
caracterizare de personaj, povestire*, fişe de lectură, jurnal de lectură, referat, eseu 
structurat, eseu liber; ştiri, anunţuri publicitare, corespondenţă privată şi oficială, 
formulare tipizate 

- etapele redactării (pregătirea/documentarea, alcătuirea planului de idei, redactarea, 
verificarea şi corectarea, forma finală)   

- reguli generale în redactare (structurarea textului, adecvare la situaţie – de ex. 
cerinţele privind tema textului, limita de spaţiu etc. –, adecvare stilistică, aşezare în 
pagină, lizibilitate)  

- etape şi reguli specifice de redactare în funcţie de tipul de text 

1.3. Niveluri de constituire a mesajului 

• fonetic, ortografic şi de punctuaţie 
- pronunţarea corectă: pronunţarea neologismelor (hiat, diftong, accent), evitarea 

cacofoniei 
- scrierea corectă a cuvintelor (în special a neologismelor)* 
- scrierea cu majusculă 
- despărţirea cuvintelor în silabe 
- folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie 

• morfosintactic 
- folosirea corectă a formelor flexionare (de ex. pluralul substantivelor, articularea 

substantivelor, forme cazuale etc.) 
- folosirea corectă a acordului gramatical (între predicat şi subiect - acordul logic, 

acordul prin atracţie; acordul atributului cu partea de vorbire determinată) 
- evitarea anacolutului   

• lexico-semantic 
- cunoaşterea sensului corect al cuvintelor (în special al neologismelor) 
- folosirea adecvată a cuvintelor în context 
- erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică 
- utilizarea corectă a derivatelor şi a compuselor (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide) 
- schimbarea categoriei gramaticale 
- cunoaşterea relaţiilor semantice (sinonimie, antonimie, polisemie; omonimie) şi 

actualizarea lor în context 
• stilistico-textual 

- adecvarea registrelor stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) la situaţia de 
comunicare 

- coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă 
- tipuri de texte şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ 

• nonverbal şi paraverbal 
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- gesturi, mimică, poziţie a corpului; tonalitate, accent, pauze în vorbire, ritm etc. 

2. Receptarea mesajelor orale şi scrise 

2.1. Receptarea diverselor tipuri de mesaje 

- schema comunicării concepută de Roman Jakobson (componentele şi funcţiile actului 
de comunicare) 

- informaţia verbală în mass media audio-vizuale (ştiri radio, ştiri TV) 
- factori care înlesnesc sau perturbă receptarea (codul, canalul, contextul) 
- principiile ascultării active 

2.2. Niveluri ale receptării 

• fonetic, ortografic şi de punctuaţie 
- dificultăţi de înţelegere a mesajului cauzate de forme incorecte de pronunţare 
- rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise 

• morfosintactic 
- ambiguităţi morfosintactice care îngreunează înţelegerea mesajului 

• lexico-semantic 
- interpretarea sensului cuvintelor în context  
- rolul câmpurilor semantice în interpretarea mesajelor scrise şi orale 

• stilistico-textual 
- rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice 
- rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor* 
- receptarea în funcţie de tipurile de texte (ficţionale şi nonficţionale) 
- receptarea în raport cu genurile şi speciile literare în care se încadrează textele 

respective 
- tipuri de texte şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ 

• nonverbal şi paraverbal 
- influenţa elementelor nonverbale şi paraverbale asupra înţelegerii mesajului oral 
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SUGESTII METODOLOGICE 

• Orientarea studiului către elev. Profesorii vor lua ca reper nevoile reale ale elevilor, 
adaptându-şi demersurile didactice în funcţie de acestea. Finalităţile disciplinei se pot 
realiza eficient prin centrarea pe procesul învăţării, pe activitatea elevului. De aici decurge 
necesitatea de a pune un accent mai mare pe activităţile didactice de tip formativ şi 
performativ, care presupun implicare şi interacţiune pentru rezolvarea unor sarcini de 
învăţare concrete. Profesorii se vor ghida în activitatea la clasă în primul rând după 
programa şcolară şi vor folosi manualele ca instrumente de lucru flexibile şi adaptabile 
nevoilor concrete ale grupului de elevi cu care lucrează. Profesorii au libertatea de a selecta 
atât metodele pe care le consideră cele mai adecvate pentru atingerea finalităţilor vizate, cât 
şi temele şi textele pentru studiu. Opţiunea pentru selectarea temelor şi a textelor se poate 
baza pe chestionare de evaluare a capacitaţilor şi a intereselor de studiu ale elevilor din 
clasă.  

• Caracterul funcţional, practic, aplicativ al predării-învăţării. Având în vedere că programa 
are la bază competenţele generale şi cele specifice, conţinuturile apar, în acest context, 
drept mijloace de realizare a finalităţilor disciplinei. În ceea ce priveşte producerea de 
mesaje scrise şi orale se vizează competenţe procedurale care să poată fi transferate în 
contexte diverse (rezumare, analiză, comparare, argumentare, descriere etc.). Textele 
ficţionale şi nonficţionale vor fi folosite ca mijloace pentru formarea deprinderilor de 
receptare, care să poată fi aplicate adecvat şi la lectura altor texte de acelaşi tip. Pentru 
sugestii şi exemple de activităţi de învăţare, se poate consulta volumul Ghid metodologic. 
Aria curriculară Limbă şi comunicare, liceu, Bucureşti, Editura Aramis, 2002, elaborat de 
Consiliul Naţional pentru Curriculum. 

• Diversificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare. O eficienţă sporită a învăţării 
decurge şi din tipurile de evaluare folosite în procesul didactic. Este recomandabil ca 
profesorii să folosească în mod adecvat scopurilor educaţionale toate tipurile de evaluare: 
evaluare iniţială, evaluare continuă şi evaluare sumativă; evaluare de proces, de produs şi 
de progres. De asemenea, pentru a face învăţarea mai atractivă pentru elevi, se pot folosi 
metode şi instrumente complementare de evaluare: observarea sistematică a 
comportamentului elevilor, investigaţia, referatul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
Pentru exemple şi sugestii, se poate consulta volumul Ghid de evaluare. Limba şi literatura 
română, Bucureşti, Editura Aramis, 2001, elaborat de Serviciul Naţional de Evaluare şi 
Examinare. 
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ANEXĂ  

Listele de exemple cuprind sugestii care pot orienta selectarea textelor pentru studiu. 

Aceste liste sunt deschise autorilor de manuale şi profesorilor, care le pot completa cu 

propriile opţiuni. Ele nu au caracter de obligativitate.  

 
I. LITERATURĂ 

1. Ficţiunea literară 

De exemplu: 
- pentru tema Adolescenţa: M. Eminescu, Fiind băiet păduri cutreieram; Ionel 

Teodoreanu, La Medeleni; Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop; o povestire 

de Radu Cosaşu din ciclul Supravieţuiri ; J. D. Salinger, De veghe în lanul de secară, 

Alain-Fournier, Cărarea pierdută, William Golding, Împăratul muştelor etc. 

- pentru tema Joc şi joacă: Ion Creangă, Amintiri din copilărie; Nina Cassian, Poezii în 

limba spargă; Tudor Arghezi, Prefaţă la Ţara piticilor, Mircea Cărtărescu, Orbitor; 

Simona Popescu, Exuvii, J.W.Goethe, Poezie şi adevăr, Mark Twain, Tom Sawyer, 

Lewis Caroll, Alice în ţara minunilor, Italo Calvino, Baronul din copaci etc. 

- pentru tema Familia: Ion Creangă, Amintiri din copilărie; Ioan Slavici, Mara, Duiliu 

Zamfirescu, Viaţa la ţară, Hortensia Papadat-Bengescu, Concert din muzică de 

Bach, Marin Preda, Moromeţii ; Fănuş Neagu, Vară buimacă, Honoré de Balzac, 

Moş Goriot, John Steinbeck, La răsărit de Eden etc. 

- pentru tema Şcoala: C. Negruzzi, Cum am învăţat româneşte; Ion Ghica, Şcoala acum 50 de 

ani;  I. L. Caragiale, Bacalaureat, Triumful talentului, Un pedagog de şcoală nouă; D. R. 

Popescu, Leul albastru; Ioan Groşan, Marea amărăciune; Radu Petrescu, Ocheanul întors, 

James Joyce, Portretul artistului în tinereţe, Branislav Nuşici, Anii de şcoală etc. 

- pentru tema Iubirea: G. Galaction, De la noi la Cladova; G. Ibrăileanu, Adela; Mircea 

Eliade, Maitreyi; Radu Petrescu, Matei Iliescu; Mircea Cărtărescu, Travesti; 

Shakespeare, Romeo şi Julieta; poezii de M. Eminescu (Dorinţa, Floare albastră, 

Sara pe deal etc.), G. Coşbuc (Mânioasă, Nu te-ai priceput, Rea de plată etc.), 

Lucian Blaga (Nu-mi presimţi, Lumina raiului, Izvorul nopţii  etc.), Tudor Arghezi 

(Creion, Morgenstimmung etc.), poezii de Ion Minulescu, Nichita Stănescu 

(Adolescenţi pe mare etc.), Mircea Cărtărescu (Când ai nevoie de dragoste, Poema 

chiuvetei, Mica elegie etc.), Cântarea cântărilor, William Shakespeare, Romeo şi 

Julieta, Octavio Paz, Dubla flacără etc. 
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- pentru tema Scene din viaţa de ieri şi de azi: Ion Ghica, O călătorie de la Bucureşti 

la Iaşi înainte de 1848; V. Alecsandri, Balta Albă, Istoria unui galbân; Ion Marin 

Sadoveanu, Sfârşit de veac în Bucureşti, G. Călinescu, Cartea nunţii ; Gabriela 

Adameşteanu, Dimineaţa pierdută; Silviu Angelescu, Calpuzanii; proză scurtă de 

Mircea Nedelciu, Cristian Teodorescu; Victor Hugo, Mizerabilii, Honoré de Balzac, 

Iluzii pierdute, Jack London, Martin Eden etc. 

- pentru tema Aventură, călătorie: Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte; Panait 

Istrati, Chira Chiralina; Jean Bart, Europolis; M. Sadoveanu, Zodia cancerului sau 

Vremea Ducăi-Vodă; Radu Tudoran, Toate pânzele sus; Miguel de Cervantes 

Saavedra, Don Quijote, Alexandre Dumas - tatăl, Cei trei muschetari; Herman 

Melville, Moby Dick, E. Hemingway, Bătrânul şi marea etc. 

- pentru tema Lumi fantastice: Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis, I. L. Caragiale, La 

Hanul lui Mânjoală, Kir Ianulea, Calul Dracului, Mircea Eliade, 12.000 de capete 

de vite; Ov. S. Crohmălniceanu, Istorii insolite; V. Voiculescu, Şarpele Aliodor; 

povestiri de Vladimir Colin (Broasca etc.), poezii de Leonid Dimov; Jules Verne, 

20.000 de leghe sub mări ; H. G. Wells, Oul de cristal; Dino Buzzati, Secretul 

pădurii bătrâne; Michael Ende, Povestea fără sfârşit; Stanislaw Lem, Solaris etc. 

- pentru tema Confruntări etice şi civice* : Ioan Slavici, Moara cu noroc; Liviu 

Rebreanu, Pădurea spânzuraţilor; Augustin Buzura, Vocile nopţii; poezii de Ana 

Blandiana, Mircea Dinescu, Ileana Mălăncioiu; Milan Kundera, Gluma etc. 

- pentru tema Personalităţi, exemple, modele*: Mănăstirea Argeşului; N. Bălcescu, 

Românii supt Mihai-Voievod Viteazul; M. Eminescu, Andrei Mureşanu; M. 

Sadoveanu, Fraţii Jderi; G. Călinescu, Bietul Ioanid; Eugene Ionesco, Regele 

moare; P. B. Shelley, Prometeu dezlănţuit etc. 

2. Ficţiune şi realitate 

- pentru tema Adolescenţa: un text despre psihologia adolescenţei; un fragment de 

jurnal intim (de exemplu, Titu Maiorescu etc); Mircea Eliade, Memorii; Simone de 

Beauvoir, Aventurile unei fete cuminţi etc. 

- pentru tema Joc şi joacă: descrierea unui joc pentru calculator (text publicitar); 

funcţiile jocului (text ştiinţific); L. Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor; Goethe, 

Poezie şi adevăr; V. Nabokov, Vorbeşte, memorie! etc. 

- pentru tema Familia: un text legislativ privitor la familie; un reportaj despre situaţii 

de familie; Marin Preda, Viaţa ca o pradă etc. 
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- pentru tema Şcoala: un discurs oratoric pe tema învăţământului (Maiorescu, Delavrancea 

etc.); un raport despre starea învăţământului; un fragment din legislaţia educaţională; 

Cătălin Bursaci, Prima carte, ultima carte; Radu Petrescu, Ocheanul întors etc. 

- pentru tema Iubirea: un text ştiinţific despre psihologia adolescentului; o scrisoare 

de dragoste (Eminescu către Veronica Micle etc.); un eseu despre dragoste (Ortega y 

Gasset, Octavio Paz etc.), un fragment din Cântarea cântărilor , un fragment de 

jurnal sau de memorii etc. 

- pentru tema Scene din viaţa de ieri şi de azi: un document de epocă; un text 

istoriografic; un fragment de memorii sau de jurnal; un text publicistic din trecut sau 

din actualitate etc. 

- pentru tema Aventură, călătorie: un text documentar despre exploratori celebri; un 

itinerar de călătorie; un eseu despre călătorie (Octavian Paler, Ana Blandiana etc.); 

un reportaj despre un eveniment aventuros etc. 

- pentru tema Lumi fantastice: un text ştiinţific despre fenomene “paranormale”; o 

mărturie despre extratereştri; un eseu despre fantastic etc. 

- pentru tema Confruntări etice şi civice*: un text eseistic (N. Steinhardt, Jurnalul 

fericirii; Andrei Pleşu, Minima moralia; H. R. Patapievici, Cerul văzut prin lentilă 

etc.); un discurs oratoric laic (Delavrancea, Cicero, Shakespeare, Antoniu şi 

Cleopatra etc.) sau religios; o polemică jurnalistică pe probleme etice etc. 

- pentru tema Personalităţi, exemple, modele*: un portret din G. Călinescu, Istoria 

literaturii române…; I. L. Caragiale, În Nirvana; M. Sadoveanu, Anii de ucenicie; 

un fragment de biografie sau de istorie romanţată etc. 

3. Literatur ă şi alte arte: literatur ă şi cinematografie 

De exemplu: 

- ecranizări după opere de Ion Creangă, Ioan Slavici, I. L. Caragiale, Liviu Rebreanu, 

Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu, Marin Preda, Geo Bogza, William Shakespeare, 

Franz Kafka, Stanislaw Lem ş.a. 
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NOTĂ DE PREZENTARE  
Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de important în formarea personalităţii 

elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul postşcolar la 
învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere. Achiziţia, 
actualizarea continuă şi ridicarea nivelului de cunoaştere, a deprinderilor şi a competenţelor sunt 
considerate o condiţie preliminară pentru dezvoltarea tuturor cetăţenilor în vederea implicării acestora în 
societatea învăţării, de la cetăţenia activă la integrarea pe piaţa muncii (cf. recentelor documente ale 
Comisiei europene). 
 În perioada învăţământului obligatoriu, elevii trebuie să-şi formeze în primul rând competenţele de 
comunicare, indispensabile în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate profesională: să se 
exprime corect, clar şi coerent în limba maternă, să asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi 
scrise, în diverse situaţii de comunicare.  
 Studiul limbii şi al literaturii române are, de asemenea, o contribuţie esenţială la formarea unei 
personalităţi autonome a elevilor, capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze 
propriile opţiuni, dotate cu sensibilitate estetică, având conştiinţa propriei identităţi culturale şi 
manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică.  

 Finalităţile disciplinei se reflectă nemijlocit în competenţele generale şi în setul de valori şi 
atitudini enunţate în prezenta programă, din care derivă întreaga structură curriculară (competenţe 
specifice, conţinuturi ale învăţării). Aceste finalităţi îşi găsesc corespondent, în principal, în domeniul 
Comunicare în limba maternă, aşa cum apare acesta definit în documentele Uniunii Europene 
(Competenţe cheie pentru învăţământul pe tot parcursul vieţii – Cadrul european de referinţă, Anexa la 
Recomandarea Parlamentului şi a Consiliului European, 2006), cât şi în competenţele transversale, 
menţionate în acelaşi document, din domeniile A învăţa să înveţi, Competenţe sociale şi civice, Iniţiativă 
şi cultură antreprenorială, Conştiinţă şi exprimare culturală. 
 Paradigma programelor de limba şi literatura română (pentru gimnaziu şi pentru învăţământul liceal) 
este una comunicativ-funcţională. Aceasta presupune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al 
textului literar. Principiile actualului model sunt: 
• urmărirea unui set unitar şi coerent de finalităţi ale studiului disciplinei pe parcursul întregii 
şcolarităţi obligatorii; 

• adoptarea unui model didactic coerent, în cadrul căruia să apară evidentă deplasarea accentului de pe 
simpla achiziţionare de cunoştinţe pe formarea de competenţe şi atitudini, cu valenţe ulterioare de 
actualizare şi de extindere; 

• diversificarea strategiilor, a ofertelor şi a situaţiilor de învăţare şi adaptarea acestora la grupul-ţintă; 
• asigurarea caracterului flexibil şi actual al studierii limbii române, prin conectarea sa la realităţile 

vieţii cotidiene; 
• echilibrarea ponderii acordate în studiu variantei scrise şi celei orale; 
• îmbinarea echilibrată a proceselor de receptare şi a proceselor de producere a mesajului; 
• adoptarea unei perspective consecvent comunicative, în cadrul căreia accentul să fie plasat pe 

aspectele concrete ale utilizării limbii. 
 Domeniile în care vor fi contextualizate activităţile de învăţare pentru studierea limbii şi a literaturii 
române în clasa a X-a sunt:  

I. Literatură; 
II. Limbă şi comunicare. 
Programa pentru clasa a X-a vizează consolidarea aceloraşi competenţe generale, valori şi atitudini 

menţionate în programa pentru clasa a IX-a, dar dezvoltă, în plus, competenţe specifice noi. Ca atare, 
programa este structurată pe aceleaşi domenii de conţinut. În domeniul limbă şi comunicare, vor fi 
consolidate şi extinse cunoştinţele şi deprinderile de exprimare orală şi scrisă şi de receptare a mesajelor 
orale şi scrise. Domeniul literatură cuprinde următoarele module: 1. Receptarea textului literar şi 
2.Literatură şi alte arte.   

 Potrivit planurilor-cadru de învăţământ în vigoare, disciplinei limba şi literatura română îi sunt 
alocate trei ore pe săptămână în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile şi specializările.  
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 În afara trunchiului comun, următoarele profiluri şi specializări au alocată câte o oră pe săptămână în 
curriculum diferen ţiat (CD): filiera teoretică – profilul umanist; filiera vocaţională – profilul pedagogic, 
profilul ordine şi securitate publică (licee M.A.I.) şi profilul teologic.  

Prezentul document oferă două tipuri de curriculum diferenţiat:  
• CD de tip A, ale cărui conţinuturi sunt marcate în programă prin semnul *, destinat specializărilor 
din cadrul  filierei vocaţionale – profil pedagogic, profil ordine şi securitate publică (licee M.A.I.) şi 
profil teologic. 
• CD de tip B, ale cărui conţinuturi sunt marcate în programă prin semnul ** , destinat specializărilor 
din cadrul filierei teoretice – profil umanist. 
 Structura programei pentru clasa a X-a este următoarea: 

• Notă de prezentare; 
• Competenţe generale; 
• Valori şi atitudini; 
• Competenţe specifice şi conţinuturi asociate acestora; 
• Recomandări privind conţinuturile învăţării;  
• Sugestii metodologice. 
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COMPETENŢE GENERALE 

 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 
• Cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi şi a gustului estetic în domeniul 

literaturii  

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 

• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi 
de comunicare 

• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia 
în dezvoltarea personală şi pentru îmbogăţirea orizontului cultural 

• Dezvoltarea interesului pentru comunicarea interculturală 

 

 

1.  Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea 

mesajelor, în diferite situaţii de comunicare 

2.  Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea 

diferitelor texte literare şi nonliterare 

3.  Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI  

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite 
situaţii de comunicare 

Competenţe specifice 
Conţinuturi 

Trunchi comun CD tip A ∗∗∗∗ CD tip B∗∗∗∗∗∗∗∗  
1.1. Identificarea 
particularităţilor şi a 
funcţiilor stilistice ale 
limbii în receptarea 
diferitelor tipuri de texte 

- limbaj standard, limbaj 
literar, limbaj colocvial, limbaj  
popular, limbaj regional, 
limbaj arhaic; argou, jargon; 
- expresivitatea în limbajul 
comun şi în limbajul poetic; 
- valori stilistice ale unor 
categorii morfosintactice. 

  

1.2. Receptarea adecvată a 
sensului / sensurilor unui 
mesaj transmis prin diferite 
tipuri de texte orale sau 
scrise 

- sens denotativ şi sensuri 
conotative; 
- cunoaşterea sensului corect al 
cuvintelor (în special al 
neologismelor); 
- elemente care înlesnesc sau 
perturbă receptarea (canalul, 
codul, contextul); 
- mesaje din domeniul audio-
vizualului; 
- citirea graficelor, a schemelor 
sau a tabelelor sinoptice, a 
altor documente specifice 
domeniilor cunoaşterii. 

- calităţile generale şi 
particulare ale stilului: 
claritate, proprietate, 
concizie, precizie, 
puritate, corectitudine, 
variaţie stilistică, 
simetrie, naturaleţe, 
cursivitate, eufonie. 

- calităţile generale 
şi particulare ale 
stilului: claritate, 
proprietate, 
concizie, precizie, 
puritate, 
corectitudine, 
variaţie stilistică, 
simetrie, naturaleţe, 
cursivitate, eufonie. 

1.3. Folosirea adecvată a 
strategiilor şi a regulilor de 
exprimare orală în 
monolog şi în dialog 

- diverse tipuri de monolog şi  
dialog pe teme de interes 
curent sau pornind de la textele 
literare studiate; 
- dezbatere, interviu de angajare; 
- elemente verbale, nonverbale 
şi paraverbale; 
- stilurile funcţionale adecvate 
situaţiei de comunicare. 

  

1.4. Redactarea unor 
compoziţii despre textele 
studiate şi alcătuirea unor 
texte funcţionale sau a 
unor proiecte 

- analiză, comentariu, eseu 
structurat şi eseu liber;  
- cerere, proces-verbal, 
curriculum vitae, scrisoare de 
intenţie, scrisoare în format 
electronic (e-mail); 
- proiecte (planificarea 
activităţii, munca în echipă şi 
atribuţii asumate, prezentarea 
proiectului, finalităţi, 
modalităţi de evaluare a 

- documente specifice 
domeniului de 
specializare (de 
exemplu, referate 
ştiinţifice, proces-
verbal etc.). 

- sinteză, paralelă; 
- tipuri de frazare în 
funcţie de tipul de 
text (concizie, 
prolixitate, 
organizarea 
discursului prin 
parataxă sau prin 
hipotaxă etc.). 

                                                 
∗∗∗∗ Curriculum diferen ţiat A (CD tip A) se adresează specializărilor din cadrul liceului teoretic, filiera 
vocaţională – profil pedagogic, profil ordine şi securitate publică (licee M.A.I.) şi profil teologic. 
∗∗ Curriculum diferen ţiat B (CD tip B) se adresează specializărilor din cadrul liceului teoretic – profil 
umanist. 
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Competenţe specifice 
Conţinuturi 

Trunchi comun CD tip A ∗∗∗∗ CD tip B∗∗∗∗∗∗∗∗  
proiectului) 

1.5. Utilizarea, în 
exprimarea proprie, a 
normelor ortografice, 
ortoepice, de punctuaţie, 
morfosintactice şi folosirea 
adecvată a unităţilor 
lexico-semantice, 
compatibile cu situaţia de 
comunicare 

- folosirea adecvată a 
cuvintelor în context; 
- folosirea corectă a formelor 
flexionare;  
- utilizarea corectă a 
elementelor de relaţie; 
- utilizarea variantelor lexicale 
literare; 
- utilizarea corectă a unităţilor 
frazeologice; 
- etimologia populară, 
hipercorectitudinea; 
- pronunţare corectă (pronunţii 
hipercorecte). 

- scrierea şi 
pronunţarea corectă a 
numelor proprii şi a 
neologismelor 
specifice domeniului 
de specializare 

- folosirea adecvată 
a neologismelor în 
context 

2. Folosirea instrumentelor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte 
literare şi nonliterare 

Competenţe specifice 
Conţinuturi 

Trunchi comun CD tip A ∗∗∗∗ CD tip B∗∗∗∗∗∗∗∗  
2.1. Analiza 
principalelor 
componente de 
structură, de compoziţie 
şi de limbaj specifice 
textului narativ  

- particularităţi ale construcţiei 
subiectului în textele narative 
studiate;  
- particularităţi ale compoziţiei 
în textele narative studiate 
(incipit, final, episoade / 
secvenţe narative, tehnici 
narative);  
- construcţia personajelor;   
- modalităţi de caracterizare a 
personajului;  tipuri de 
personaje; 
- instanţele comunicării în 
textul narativ; 
- tipuri de perspectivă 
narativă; 
- specii epice: basm cult, 
nuvelă, roman;  
- registre stilistice, limbajul 
personajelor, limbajul 
naratorului; 
- stilul direct, stilul indirect, 
stilul indirect liber; 
- momente ale evoluţiei prozei 
în literatura română. 

 - specii epice (în 
plus faţă de cele 
menţionate la 
conţinuturile de 
trunchi comun): 
povestirea; 
- formule narative: 
povestirea în ramă, 
povestirea în 
povestire 

                                                 
∗∗∗∗ Curriculum diferen ţiat A (CD tip A) se adresează specializărilor din cadrul liceului teoretic, filiera vocaţională 
– profil pedagogic, profil ordine şi securitate publică (licee M.A.I.) şi profil teologic. 
∗∗ Curriculum diferen ţiat B (CD tip B) se adresează specializărilor din cadrul liceului teoretic – profil umanist. 
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Competenţe specifice 
Conţinuturi 

Trunchi comun CD tip A ∗∗∗∗ CD tip B∗∗∗∗∗∗∗∗  
2.2. Identificarea şi 
analiza principalelor 
componente de structură 
şi de limbaj specifice 
textului dramatic 

- particularităţi ale construcţiei 
subiectului în textul dramatic;  
- particularităţi ale compoziţiei 
textului dramatic; 
- modalităţi de caracterizare a 
personajelor; 
- registre stilistice, limbajul 
personajelor, notaţiile autorului; 
- specii dramatice: comedia;  
- momente ale evoluţiei 
dramaturgiei (creaţie dramatică şi 
spectacol) în cultura română. 

- specii dramatice 
(în plus faţă de cea 
prevăzută pentru 
trunchiul comun): 
drama 

- specii dramatice (în 
plus faţă de cea 
prevăzută pentru 
trunchiul comun): 
drama  

2.3. Identificarea şi 
analiza elementelor de 
compoziţie şi de limbaj 
în textul poetic 

- titlu, incipit, relaţii de 
opoziţie şi de simetrie, 
elemente de recurenţă (motiv 
poetic, laitmotiv); 
- figuri semantice (tropi);  
- elemente de prozodie; 
- poezie epică, poezie lirică 
instanţele comunicării în textul 
poetic; 
- momente ale evoluţiei 
poeziei în literatura română. 

 - lirism obiectiv şi 
lirism subiectiv 

2.4. Folosirea unor 
modalităţi diverse de 
înţelegere şi de 
interpretare a textelor 
literare studiate 

- temă şi viziune despre lume; 
- sensuri multiple ale textelor 
literare.  

  

3. Argumentarea în scris sau oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

Competenţe specifice 
Conţinuturi  

Trunchi comun CD tip A ∗∗∗∗ CD tip B∗∗∗∗∗∗∗∗  
3.1. Identificarea 
structurilor 
argumentative în 
vederea sesizării logicii 
şi a coerenţei mesajului 

- structuri şi tehnici 
argumentative în texte literare 
şi nonliterare, scrise sau orale 
(consolidare); 
- logica şi coerenţa textului. 
 

- structuri 
argumentative în 
texte nonliterare 
specifice 
domeniului de 
specializare. 

 

3.2. Compararea unor 
argumente diferite 
pentru formularea  
judecăţilor proprii  

- interpretări şi judecăţi de 
valoare exprimate în critica şi 
în istoria literară, în cronici de 
spectacol. 

 - momente ale 
evoluţiei criticii 
literare în cultura 
română; 
- dosarul critic. 

                                                 
∗∗∗∗ Curriculum diferen ţiat A  (CD tip A) se adresează specializărilor din cadrul liceului teoretic, filiera vocaţională 
– profil pedagogic, profil ordine şi securitate publică (licee M.A.I.) şi profil teologic. 
∗∗ Curriculum diferen ţiat B (CD tip B) se adresează specializărilor din cadrul liceului teoretic – profil umanist. 
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Competenţe specifice 
Conţinuturi  

Trunchi comun CD tip A ∗∗∗∗ CD tip B∗∗∗∗∗∗∗∗  
3.3. Elaborarea unei 
argumentări orale sau 
scrise pe baza textelor 
studiate  

- tehnici de argumentare; 
- verbe evaluative, adverbe de 
mod / predicative ca mărci ale 
subiectivităţii evaluative; 
cuvinte cu rol argumentativ; 
structuri sintactice în 
argumentare; 
- tipuri de texte: eseu, 
comentariu, analiză. 

- argumentări orale 
şi scrise uzuale în 
domeniul de 
specializare.  

 

 

RECOMANDĂRI PRIVIND CON ŢINUTURILE ÎNV ĂŢĂRII 

Conţinuturile învăţării sunt grupate în două domenii: I. Literatur ă şi II. Limb ă şi comunicare. 
Pentru domeniul Literatur ă, programa clasei a X-a urmăreşte aprofundarea studiului privind principalele 
tipuri de texte literare; noţiunile şi tehnicile de analiză şi de interpretare menite să înlesnească receptarea 
textelor epice, dramatice şi lirice, în proză sau în versuri; repere de ordin istoric, care să ajute la formarea unei 
viziuni de ansamblu asupra valorilor şi evoluţiei literaturii române. 

Modul de prezentare a conţinuturilor permite profesorilor şi autorilor de manuale să caute soluţiile optime 
pentru organizarea parcursului didactic (modalitatea de corelare a conţinuturilor, ordinea abordării acestora, 
structurarea unităţilor didactice). 

În clasa a X-a se vor studia minimum 12 texte literare  la profilurile şi specializările cu 3 ore pe 
săptămână / minimum *13 texte literare la profilurile care au curriculum diferenţiat de tip A şi minimum 
**14 texte literare la profilul umanist, care are curriculum diferenţiat de tip B. La acestea,  se adaugă studiul 
integral sau fragmentar al unor texte ilustrative pentru recenzie / cronică literară (1 text), eseu sau studiu critic 
(1 text) şi cronică de spectacol (1 text), alte texte nonliterare specifice domeniului de specializare (*3 texte). 
Profesorii (şi autorii de manuale) vor alege textele pe care le consideră potrivite cerinţelor formulate.  

În alegerea textelor, se va ţine seama, în plus faţă de criteriile indicate la fiecare listă minimală, de 
următoarele criterii generale: accesibilitate în raport cu nivelul dezvoltării intelectuale şi de cultură generală a 
elevilor; atractivitate ; valoare; varietatea autorilor selectaţi; volumul de lecturi propuse pe parcursul 
întregului an şcolar în raport cu timpul disponibil.  

Cel puţin jumătate dintre textele selectate vor aparţine autorilor canonici din următoarea listă: Mihai 
Eminescu, Ion Creangă, I. L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, 
Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita 
Stănescu, Marin Sorescu. Profesorii (autorii de manuale) pot alege şi alţi autori, ale căror texte ilustrează în mod 
adecvat şi relevant cerinţele programei. 

Este bine să se acorde atenţie, în măsura posibilităţilor, studiului unor texte integrale. Evident, lucrul 
acesta nu exclude recursul la texte fragmentare, mai ales în cazul speciilor literare de mari dimensiuni (nuvelă, 
roman etc.). 

Profesorii pot să lărgească numărul de texte propuse pentru studiu sau să recurgă la lecturi suplimentare în 
corelaţie cu tipurile de texte studiate. Pentru ilustrare, pot fi recomandate şi scrieri din literatura universală în 
traducere românească. 
 

I. LITERATUR Ă 
1. Receptarea textelor literare 

1.1.  Lectura textelor literare 
A. Lectura prozei narative: înţelegere şi interpretare 

• Proză scurtă - cel puţin 2/**3 texte: un basm cult, o nuvelă, **o povestire. 
• Roman - 3 texte, reprezentative pentru aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia: 

acţiune şi personaje; perspectivă narativă; tehnici narative, stil, expresivitate. 
• Evoluţia prozei în literatura română: repere istorice şi actualitate. 
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B.  Lectura poeziei 
• Se vor studia minimum 6 texte poetice, care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului 
şi ale evoluţiei acestuia: poezie epică, poezie lirică; instanţele comunicării în textele poetice; 
sugestie şi ambiguitate; diversitate prozodică etc.  

• Evoluţia poeziei în literatura română: repere istorice şi actualitate. 

1.2.  Confruntarea cu receptarea de către ceilalţi a textelor literare 
A. Discutarea textului literar 

• Argumentarea interpretărilor şi a judecăţilor de valoare 
B.  Utilizarea judecăţilor de valoare ale criticii literare 

• Recenzia / cronica literară; eseul / studiul critic 
C.  **Receptări diferite ale aceleiaşi opere literare de-a lungul timpului 

• **Dosarul critic 
• **Evolu ţia criticii literare în cultura română: repere istorice şi actualitate 

Studiul textelor critice se va face prin raportare la operele literare la care se referă acestea. 

2. Literatur ă şi alte arte 

2.1.  Textul dramatic şi arta spectacolului 
• Lectura unui text dramatic / a două texte dramatice** şi familiarizarea elevilor cu arta 

spectacolului. În acest scop, profesorii pot să vizioneze împreună cu elevii spectacole de teatru, 
pot folosi înregistrări video ale unor spectacole sau înregistrări audio ale unor dramatizări 
radiofonice, fotografii din spectacole sau pot realiza împreună cu elevii dramatizări ale piesei 
citite, astfel încât aceştia să înţeleagă elementele specifice artei spectacolului şi relaţia dintre 
textul dramatic şi punerea lui în scenă. 

• Cronica de spectacol, discutată în relaţie cu textul dramatic şi punerea în scenă a acestuia. 
• Evoluţia dramaturgiei (creaţie dramatică şi spectacol) în cultura română: repere istorice şi actualitate. 

 
II. LIMB Ă ŞI COMUNICARE 
 

Studiul limbii române se axează pe două coordonate: (a) normativă şi (b) funcţională, având ca 
obiectiv formarea la elevi a deprinderilor de a folosi limba română corect, adecvat şi eficient în 
producerea şi în receptarea textelor orale şi scrise.  

Abordarea conţinuturilor propuse se face fie în ordinea aleasă de autorii de manuale, fie în funcţie de 
opţiunea profesorilor, prin integrarea acestora în segmentul care le asigură eficienţă didactică. Se 
recomandă pentru studiul limbii folosirea textelor-suport selectate pentru domeniul „Literatur ă“,  
ca şi stabilirea de corelaţii între diverse discipline, având ca obiect folosirea limbajului (retorică, 
stilistică, pragmatică etc.). 

Prezenţa unui anumit element de conţinut din programă nu impune existenţa unei lecţii cu acelaşi titlu 
în manual. Se recomandă abordarea conţinuturilor prin modalităţile care permit înţelegerea fenomenului 
respectiv: exerciţii, exemplificări, explicaţii succinte etc. Aspectele teoretice vor fi reduse la strictul 
necesar, în favoarea aplicaţiilor practice. 

 
1. Producerea mesajelor orale şi scrise 

1.1. Exprimarea orală 
A. Dialogul  

- dezbaterea; interviul (interviul publicistic, interviul de angajare); 
- actualizarea regulilor, a tehnicilor şi a structurii dialogului. 

B. Monologul  
- monolog argumentativ; 
- actualizarea regulilor, a tehnicilor şi a structurii monologului. 

C.  Evaluarea discursului oral, în funcţie de următoarele repere: 
- conţinutul discursului (adecvarea la tema expunerii, a dialogului; pertinenţa intervenţiilor, 

claritatea ideilor, înlănţuirea logică a acestora); 
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- componenta verbală (utilizarea corectă a aspectelor de ordin fonetic, lexical şi de sintaxă a propoziţiei şi a 
frazei; utilizarea adecvată a regulilor şi procedeelor care asigură organizarea generală a unui text: legătura 
între fraze, coerenţa între părţi, structura textuală dialogală sau argumentativă, utilizarea regulilor şi 
procedeelor care determină folosirea limbii în context: utilizarea registrelor limbii, a normelor de 
interacţiune verbală, adaptarea la parametrii situaţiei de comunicare etc.); 

- componenta nonverbală (privire, atitudini corporale, mişcări, gesturi, expresia feţei; poziţia locutorilor 
etc.) şi componenta paraverbală (vocea: calitate, debit, inflexiuni, intonaţie, pauze etc.). 

 

1.2. Exprimarea scrisă 
Elevii vor redacta următoarele tipuri de texte:  
- rezumat, caracterizare de personaj, eseu structurat şi eseu liber (actualizare), comentariu, analiză, 

**sinteză, **paralelă;   
- cerere, proces-verbal,  curriculum vitae, scrisoare de intenţie, scrisoare în format electronic, *alte 

texte specifice domeniului de specializare; 
- proiecte. 

 

1.3. Niveluri de constituire a mesajului în comunicarea orală şi scrisă 
• fonetic, ortografic şi de punctuaţie 

- pronunţarea corectă (pronunţarea şi scrierea corectă a numelor proprii, evitarea pronunţiilor hipercorecte); 
- pronunţarea nuanţată (ton, pauză, intonaţie); 
- norme ortografice şi de punctuaţie; 

• morfosintactic 
- folosirea corectă a formelor flexionare (forme flexionare ale verbului, adjective fără grade de 

comparaţie, numerale etc.); 
- utilizarea corectă a elementelor de relaţie (prepoziţii, conjuncţii, pronume relative etc.); 

• lexico-semantic 
- utilizarea corectă şi adecvată a sensurilor pe care le au cuvintele în context (mai ales neologismele); 
- utilizarea variantelor lexicale literare; 
- utilizarea corectă a unităţilor frazeologice; 
- etimologia populară, hipercorectitudinea; 
- sens denotativ, sensuri conotative; 

• stilistico-textual 
- stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare; 
- limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; 

argou, jargon; 
- stil direct şi stil indirect, stil indirect liber; 
- **calit ăţile generale şi particulare ale stilului: claritate, proprietate, precizie, puritate, 

corectitudine, variaţie stilistică, simetrie, naturaleţe, cursivitate, eufonie; 
- **tipuri de frazare în funcţie de tipul de text (concizie, prolixitate, organizarea discursului prin 

parataxă sau prin hipotaxă etc.); 
• nonverbal şi paraverbal 

- rolul elementelor nonverbale şi paraverbale în comunicarea orală: privire, gestică, mimică, 
spaţiul dintre persoanele care comunică, tonalitate, ritmul vorbirii etc. 

 
2.  Receptarea diverselor tipuri de mesaje 

- informaţia verbală în domeniul audio-vizual (ştiri radio, ştiri TV); 
- factori care înlesnesc sau perturbă receptarea (codul, canalul, contextul). 

 

2.1. Niveluri ale receptării 
• fonetic, ortografic şi de punctuaţie 

- dificultăţi de înţelegere a mesajului cauzate de forme incorecte de pronunţare; 
- rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise; 

Conţinuturile menţionate mai jos se abordează în raport cu textele studiate, cu accent asupra 
interpretării semnificaţiilor acestora. 
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• morfosintactic 
- ambiguităţi morfosintactice care îngreunează înţelegerea mesajului; 
-  valori stilistice ale unor categorii morfosintactice; 

• lexico-semantic 
- înţelegerea sensului cuvintelor în context; 
- câmpurile semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale; 

• stilistico-textual 
- rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice; 
- rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor; 
- receptarea în funcţie de tipurile de texte (ficţionale şi nonficţionale); 
- receptarea în raport cu genurile şi speciile literare în care se încadrează textele respective; 
- interpretarea semnificaţiilor textelor studiate; 
- tipuri de texte şi structura acestora: textul narativ, textul poetic, textul dramatic; diverse texte de 

tip funcţional; textul argumentativ; 

• nonverbal şi paraverbal 
- influenţa elementelor nonverbale şi paraverbale asupra înţelegerii mesajului oral. 

 

SUGESTII METODOLOGICE  

• Orientarea studiului către elev. Profesorii vor lua ca reper nevoile reale ale elevilor, adaptându-şi 
demersurile didactice în funcţie de acestea. Finalităţile disciplinei se realizează eficient prin centrarea pe 
procesul învăţării, pe activitatea elevului. De aici, necesitatea de a pune accent pe activităţile didactice de tip 
formativ şi performativ, care presupun implicare şi interacţiune în rezolvarea unor sarcini de învăţare 
concrete. În activitatea la clasă, profesorii vor respecta programa şcolară şi vor folosi manualele ca 
instrumente de lucru flexibile şi adaptabile nevoilor concrete ale grupului de elevi cu care lucrează. 
Profesorii au libertatea de a selecta atât metodele pe care le consideră cele mai adecvate pentru atingerea 
finalităţilor vizate, cât şi temele şi textele pentru studiu. Opţiunea pentru selectarea temelor şi a textelor se 
poate face şi pe baza unor chestionare de evaluare a capacitaţilor şi a intereselor de studiu ale elevilor din 
clasă.  

• Caracterul funcţional, practic, aplicativ al predării-învăţării. Având în vedere că programa are la bază 
competenţele generale şi cele specifice, conţinuturile sunt mijloace de realizare a finalităţilor disciplinei. În 
ceea ce priveşte producerea de mesaje scrise şi orale se vizează competenţe procedurale care să poată fi 
transferate în contexte variate (rezumare, analiză, comparare, argumentare, descriere etc.). Textele ficţionale 
şi nonficţionale vor fi folosite ca mijloace pentru formarea deprinderilor de receptare, care să fie aplicate 
adecvat şi la lectura altor texte de acelaşi tip. Pentru sugestii şi exemple de activităţi de învăţare, se va 
consulta volumul Ghid metodologic. Aria curriculară Limbă şi comunicare, liceu, Bucureşti, Editura 
Aramis, 2002, elaborat de Consiliul Naţional pentru Curriculum. 

• Diversificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare. O eficienţă sporită a învăţării poate fi asigurată şi 
prin diversificarea tipurilor de evaluare aplicate în procesul didactic. Este recomandabil ca profesorii să 
folosească în mod adecvat scopurilor educaţionale toate tipurile de evaluare: evaluare iniţială, evaluare 
continuă şi evaluare sumativă; evaluare de proces, de produs şi de progres. De asemenea, pentru a-i motiva 
pe elevi, se vor folosi metode şi instrumente complementare de evaluare: observarea sistematică a 
comportamentului elevilor, investigaţia, referatul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. Pentru exemple şi 
sugestii, se va consulta volumul Ghid de evaluare. Limba şi literatura română, Bucureşti, Editura Aramis, 
2001, elaborat de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. 
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1 Se aplică şi la clasa a XII-a – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare prin şcoala de arte şi meserii + anul de 
completare. 
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NOTĂ DE PREZENTARE  
 
Pe parcursul ciclului superior al liceului (segment aparţinând învăţământului postobligatoriu), prin 
disciplina limba şi literatura română se urmăreşte consolidarea competenţelor de comunicare ale elevilor, 
indispensabile în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate profesională. O notă specifică acestui 
ciclu de şcolaritate este dezvoltarea competenţei culturale a elevilor, ceea ce implică un demers de 
contextualizare istorică şi culturală a fenomenului literar. De asemenea, prin studiul limbii şi al literaturii 
române se urmăresc valori şi atitudini care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome a elevilor, 
capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze propriile opţiuni, dotate cu sensibilitate 
estetică, având conştiinţa propriei identităţi culturale şi manifestând interes pentru varietatea formelor de 
expresie artistică.  

Programele pentru clasele a XI-a şi a XII-a sunt unitare din punctul de vedere al competenţelor generale, al 
setului de valori şi atitudini urmărite pentru acest segment de şcolaritate şi al principiului de organizare al 
conţinuturilor pe durata celor doi ani de studiu. Programa este structurată pe aceleaşi domenii de conţinut 
incluse în programele pentru clasele a IX-a şi a X-a: „Limbă şi comunicare“ şi „Literatură“.  

Finalităţile disciplinei se reflectă nemijlocit în competenţele generale şi în setul de valori şi atitudini  
enunţate în prezenta programă, din care derivă întreaga structură curriculară: competenţe specifice, 
conţinuturi ale învăţării, sugestii metodologice.  

Continuitatea faţă de programele anterioare de limba şi literatura română (pentru învăţământ primar, 
gimnazial şi ciclul inferior al liceului) este asigurată prin paradigma comunicativ-funcţională a disciplinei. 
Aceasta presupune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al literaturii în vederea consolidării 
competenţelor de comunicare orală şi scrisă şi a deprinderilor de lectură (capacitatea de a înţelege şi 
interpreta textele, de a fi un cititor competent şi autonom, capacitatea de a înţelege dintr-o perspectivă 
personală viziunea despre lume, despre condiţia umană sau despre artă exprimate în textele studiate).  

Specificul acestui segment de şcolaritate poate fi configurat în trei dimensiuni: familiarizarea cu noile 
norme lingvistice (aşa cum sunt ele recomandate în ediţia a II-a a DOOM); focalizarea pe formarea 
deprinderilor şi competenţelor de documentare ale elevilor; formarea competenţelor de lectură ale 
cititorului avizat, capabil să sintetizeze trăsăturile definitorii ale unei epoci culturale / ale unui curent 
cultural sau literar şi capabil să contextualizeze, să încadreze într-un context cultural larg textele studiate, să 
identifice apropierile dintre un text literar şi curentele / doctrinele estetice la care poate fi raportat sau 
particularităţile care-l individualizează în raport cu acestea. În clasele gimnaziale şi în ciclul inferior al 
liceului, textele literare au fost studiate preponderent din perspectivă structurală. Programele pentru clasele 
a XI-a şi a XII-a sunt structurate pe principiul cronologic al fenomenului literar / cultural. Astfel, programa 
cuprinde câteva epoci mari, iar fiecare epocă va fi abordată din perspective diverse. În clasa a XI-a 
conţinuturile din domeniul literaturii sunt grupate în următoarele module: Fundamentele culturii române, 
Perioada veche, Perioada modernă : A. Secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea ; B. Perioada 
interbelică (romanul) , urmând ca, în clasa a XII-a, studiul să continue cu: Perioada interbelică (poezia) ; 
Perioada postbelică (romanul, poezia, dramaturgia).    

Trăsăturile programei de limba şi literatura română pentru clasele a XI-a şi a XII-a sunt următoarele: 
• urmărirea unui set unitar şi coerent de finalităţi ale studiului disciplinei pe parcursul ciclului superior al 

liceului, în continuitatea celor anterioare, din gimnaziu şi din ciclul inferior al liceului; 
• adoptarea unui model didactic coerent, în cadrul căruia să apară evidentă deplasarea accentului de pe 

simpla achiziţionare de cunoştinţe pe formarea de competenţe şi atitudini, cu valenţe ulterioare de 
actualizare şi de extindere; 

• diversificarea strategiilor, a ofertelor şi a situaţiilor de învăţare şi adaptarea acestora la grupul-ţintă; 
• echilibrarea ponderii acordate în studiu variantei scrise şi celei orale; 
• îmbinarea echilibrată a proceselor de receptare şi de producere a mesajului; 
• adoptarea unei perspective consecvent comunicative, conform căreia accentul este pus pe aspectele 

concrete ale utilizării limbii; 
• structurarea conţinuturilor din domeniul literaturii conform principiului cronologic;  
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• abordarea diferenţiată şi diversă a epocilor / curentelor indicate în programă prin: texte literare pentru 
studiul aprofundat, studii de caz, curente literare sau culturale, dezbateri ;  

• abordarea integrată a domeniilor disciplinei: textul literar studiat sau temele propuse din domeniul 
literaturii devin nuclee care generează discutarea unor probleme de limbă (fonetică, vocabular, 
morfologie, sintaxă) sau exersarea / practicarea comunicării (orale şi scrise).  

 
Potrivit noilor planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului, aprobate prin Ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718/ 22.12.2005, la clasa a XI-a, disciplina limba şi literatura 
română se regăseşte în trunchiul comun (TC), la toate filierele, profilurile şi specializările, având alocate 
3 ore pe săptămână.  
Următoarele profiluri şi specializări au alocate, în plus, ore de limba şi literatura română în curriculumul 
diferenţiat, astfel:  

• filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie (1 oră/ săptămână);  
• filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare (1 oră/ săptămână) ;  
• filiera vocaţională, profil militar (MAI), specializarea ştiinţe sociale (1 oră/ săptămână) ; 
• filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie romano-catolică (1 oră/ săptămână) ; 
• filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie greco-catolică (1 oră/ săptămână) ; 
• filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie adventistă (2 ore/ săptămână).  

 
Prezenta programă şcolară propune două tipuri de curriculum diferen ţiat (CD):  

• CD tip A – cu accent pe domeniul literatură, ale cărui conţinuturi sunt marcate în programă prin 
asterisc (* ): pentru profilul umanist, specializarea filologie;  

• CD tip B – cu accent pe domeniul limbă şi comunicare, ale cărui conţinuturi sunt marcate în 
programă prin două asteriscuri (** ), pentru: 

o filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare;  
o filiera vocaţională, profil militar (MAI), specializarea ştiinţe sociale;  
o filiera vocaţională, profil teologic, specializările teologie romano-catolică şi 

greco-catolică.  
 
Pentru specializarea teologie adventistă, care are alocate 2 ore / săptămână, curriculumul diferen ţiat va 
cumula conţinuturile din CD tip A şi CD tip B . 
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COMPETENŢE GENERALE 

1.  Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de 
comunicare 

2.  Comprehensiunea şi interpretarea textelor 

3.  Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente 
culturale / literare 

4.  Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de 
comunicare 

 

 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul 
literaturii  

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 

• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi 
de comunicare 

• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia 
pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural 

• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală  
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE ACESTORA 

1.  Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare  

Competenţe specifice C o n ţ i n u t u r i  
TC CD tip A* CD tip B** 

1.1. Aplicarea  
cunoştinţelor de limbă 
în receptarea mesajelor 
orale şi scrise 

Achiziţiile din clasele 
anterioare în domeniul limbii şi 
vocabularului 
 

 **Discurs specific 
domeniului de 
specializare (religios, 
administrativ,  didactic 
etc.), studiat în legătură 
cu o anumită epocă 

1.2. Utilizarea 
achiziţiilor lingvistice, 
cu accent pe aspectele 
normative  

Norma literară, variante libere, 
registre stilistice, variante 
ortoepice, variante ortografice, 
variante morfologice 

 **Fonetică, vocabular, 
morfologie (reluare şi 
sistematizare)  
**Sintaxa (doar la 
profilul pedagogic) 

1.3. Folosirea adecvată a 
strategiilor de 
comunicare orală în 
monolog şi dialog  

Ascultare activă, exprimarea 
opiniei, conversaţie, dezbatere, 
monolog informativ şi 
argumentativ, prezentarea orală 
a rezultatului unor documentări 

*Prezentare de 
carte 

**Discurs specific 
domeniului de 
specializare   
(comunicare didactică, 
discurs de amvon etc.)  

1.4. Utilizarea adecvată 
a tehnicilor de redactare  

Modalităţi de indicare a 
bibliografiei, normele citării 
Analiză, comentariu, sinteză, 
paralelă, eseu structurat şi 
nestructurat 

*Recenzie, 
cronica unui 
eveniment cultural 

**Completarea / 
redactarea unor 
documente folosite 
curent în domeniul de 
specializare 

2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor 

Competenţe specifice C o n ţ i n u t u r i  
TC CD tip A* CD tip B** 

2.1. Utilizarea 
strategiilor de lectură 
în vederea înţelegerii 
adecvate a textelor 
studiate   

Lectură-înţelegere (înţelegerea 
globală a textului, analiza unor 
elemente ce pot conduce la  
înţelegerea textului, anticipări); 
chei de lectură (titlu, incipit, 
simbol central, personaje etc.) 
Texte de bază (poezie, proză), 
text din literatura populară, texte 
nonliterare (texte de doctrină, 
texte istorice, filozofice, 
ştiinţifice, eseu literar, memorii 
etc.) ilustrative pentru studiile de 
caz 

*1 text de bază 
pentru perioada 
veche; 

*1 text din 
literatura cultă 
studiat în relaţie cu 
textul de literatură 
populară  

 

2.2. Compararea 
viziunii despre lume, 
despre condiţia umană 
sau despre artă 
reflectate în texte 
literare, nonliterare sau 
în alte arte  

Viziune despre lume, teme şi 
motive, concepţii despre artă 
Literatură şi pictură (limbajul 
literaturii, limbajul picturii) 

*Diversitate 
tematică, stilistică 
şi de viziune în 
opera marilor 
clasici (studiu de 
caz)  

 



Limba şi literartura română – clasa a XI-a, ciclul superior al liceului 6

Competenţe specifice C o n ţ i n u t u r i  
TC CD tip A* CD tip B** 

2.3. Interpretarea 
textelor studiate prin 
prisma propriilor 
valori şi a propriei 
experienţe de lectură  

Lectură critică (elevii evaluează 
ceea ce au citit), lectură creativă 
(elevii extrapolează, caută 
interpretări personale, prin 
raportări la propria sensibilitate, 
experienţă de viaţă şi de lectură) 

*Jurnal de lectură  

3.  Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale / literare   

Competenţe 
specifice 

C o n ţ i n u t u r i  
TC CD tip A* CD tip B** 

3.1. Identificarea şi 
explicarea relaţiilor 
dintre opera literară 
studiată şi contextul 
cultural în care a 
apărut aceasta 

Curente culturale / literare – 
context istoric, social-politic, 
evenimenţial; trăsături ale 
curentelor culturale / literare;  
Referate, proiecte, studii de caz, 
dezbateri  

  

3.2. Dezvoltarea unei 
viziuni de ansamblu 
asupra fenomenului 
cultural românesc 
până la începutul 
secolului al XX-lea 

Originile, perioada veche, 
perioada modernă (secolul al 
XIX-lea – începutul secolului al 
XX-lea; perioada interbelică: 
romanul)  

*Prezentarea unor 
cărţi de istoria 
literaturii române 

 

3.3. Identificarea 
unor conexiuni între 
literatura română şi 
cea universală 

Curente culturale / literare 
româneşti în context european 

*Texte din 
literatura 
universală 

 

3.4. Utilizarea 
adecvată a tehnicilor 
de documentare şi 
cercetare a unei teme 

Fişe de lucru, materiale 
documentare asupra unei epoci, a 
unui curent literar, sinopsis privind 
dinamica fenomenului literar / 
cultural în diferite epoci, surse de 
documentare (inclusiv internetul) 

 **Surse de documentare 
în specializarea urmată 

4.  Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

Competenţe 
specifice 

C o n ţ i n u t u r i  
TC CD tip A* CD tip B** 

4.1. Utilizarea 
tehnicilor şi 
strategiilor 
argumentative în 
situaţii de 
comunicare diverse 
(scrise sau orale) 

 Dezbatere, eseu argumentativ *,** Raţionamente specifice pentru domeniile 
de specializare 

4.2. Compararea şi 
evaluarea unor 
argumente diferite în 
vederea formulării 
unor judecăţi proprii 

Interpretări şi judecăţi de valoare 
exprimate în critica şi în istoria 
literară 
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RECOMANDĂRI PRIVIND CON ŢINUTURILE ÎNV ĂŢĂRII 

A. Conţinuturi din domeniul literaturii 

FUNDAMENTE ALE CULTURII ROMÂNE 
◦ Originile şi evoluţia limbii române (prezentare sintetică) 
◦ Studiu de caz: Latinitate şi dacism, puncte de vedere privind fundamentele culturii române (selecţii 

din texte literare, eseuri, studii; de ex.: Gheorghe Asachi, La Italia, Vasile Alecsandri, Cântecul gintei 
latine, Mihai Eminescu, Memento mori, B. P. Haşdeu, Perit-au dacii?, Vasile Pârvan, Getica, Lucian 
Blaga, Revolta fondului nostru nelatin etc.)  

PERIOADA VECHE  
◦ Studiu de caz: Dimensiunea religioasă e existenţei (sugestii pentru alegerea fragmentelor ilustrative: 

Viiaţa lumii de Miron Costin, fragmente relevante din scrierile cronicarilor, Cazania lui Varlaam, 
Didahiile lui Antim Ivireanul, Biblia de la Bucureşti etc.) 

◦ Studiu de caz: Formarea conştiinţei istorice (se vor alege fragmente ilustrative din cronicile 
moldoveneşti sau /şi din cele munteneşti)  
*Se va studia 1 text de bază reprezentativ (de ex.: fragmente din cronicile moldoveneşti sau 

munteneşti, Istoria ieroglifică de Dimitrie Cantemir, Ţiganiada de Ion Budai Deleanu) 

CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN SECOLELE XVII-XVIII: UMANISMUL ŞI ILUMINISMUL  
(prezentare sintetică) 

PERIOADA MODERNĂ 
a. Secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea  

◦ Studiu de caz: Rolul literaturii în perioada paşoptistă (sugestii pentru alegerea fragmentelor ilustrative: 
articole programatice şi de doctrină) 

◦ Forme hibride ale civilizaţiei româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea. Se va studia 1 text de bază din 
epoca respectivă pe această temă (de ex., Iaşii şi locuitorii lui la 1840 de Alecu Russo; Iaşii în 1844, 
Balta Albă, Iorgu de la Sadagura de Vasile Alecsandri; O călătorie de la Bucureşti la Iaşi înainte de 
1848 de Ion Ghica etc.) 

◦ Dezbatere: România, între Orient şi Occident (selecţii din texte literare, eseuri, studii, articole 
jurnalistice; de ex., texte de Anton Pann, Ion Barbu ş.a. pentru ilustrarea temei balcanismului; polemici 
interbelice pe tema situării culturii şi civilizaţiei româneşti între Orient şi Occident – Liviu Rebreanu, 
Mihai Ralea, Eugen Filotti ş.a.; studii istoriografice sau de istorie culturală – Neagu Djuvara, P. P. 
Panaitescu, Alexandru Duţu, Anton Dumitriu ş.a.; luări de poziţie în contemporaneitate) 

◦ Descoperirea literaturii populare. Se va studia 1 text de bază din literatura populară (de ex.: Miori ţa, 
Meşterul Manole etc.), discutat în relaţie cu 1 text din literatura cult ă* pe aceeaşi temă  

◦ Studiu de caz: criticismul junimist (sugestii de texte : În contra direcţiei de astăzi în cultura română, 
Direcţia nouă în poezia şi proza română) 

      *Studiu de caz: Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în opera marilor clasici (cu apel la lecturile 
anterioare) 

CURENTE CULTURALE / LITERARE ÎN SECOLUL XIX – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX 
◦ Romantismul – se vor studia 4 texte de bază, de poezie şi / sau proză, care să ilustreze temele 

romantice (3 texte din opera lui M. Eminescu, 1 text din romantismul paşoptist: Grigore Alexandrescu, 
Ion Heliade Rădulescu, Costache Negruzzi ş.a.). 

◦ Realismul – se vor studia 1 text de bază, selectat din proza lui I. L. Caragiale sau Ioan Slavici 
◦ Simbolismul – se va studia 1 text de bază (o poezie sau un poem în proză / proză poematică) selectate 

din opera lui Alexandru Macedonski, Ştefan Petică, Dimitrie Anghel, Ion Minulescu ş.a.2  
◦ Studiu de caz: Simbolismul european (grupaj ilustrativ de texte selectate din opera următorilor 

scriitori : Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud; arte poetice) 
◦ Prelungiri ale romantismului şi clasicismului – se va studia 1 text de bază (la alegere, din opera 

următorilor autori: George Coşbuc, Octavian Goga, St. O. Iosif) 

                                                           
2 Având în vedere complexitatea liricii lui George Bacovia, acesta se va studia în clasa a XII-a, în seria marilor poeţi 
interbelici.  
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b. Perioada interbelică 
◦ Orientări tematice în romanul interbelic – se vor studia 2 texte de bază, câte unul dintre următoarele 

arii tematice: 
- un roman psihologic (Pădurea spânzuraţilor de Liviu Rebreanu, Ultima noapte de dragoste, întâia 

noapte de război de Camil Petrescu, Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu, 
Adela de Garabet Ibrăileanu, Ioana sau Jocurile Daniei de Anton Holban, Gib Mihăescu, Rusoaica 
etc.) 

- un roman al experienţei (Nuntă în cer, Maitreyi de Mircea Eliade, Întâmplări din irealitatea imediată 
de Max Blecher etc.) 

◦ Studiu de caz: Modele epice în romanul interbelic (cu referire şi la romane studiate în anii anteriori) 

În clasa a XI-a se vor studia minimum 11 texte de bază (în trunchiul comun) şi minimum 13*  (la profilul 
umanist, specializarea filologie), 6 studii de caz (în trunchiul comun), respectiv 7* studii de caz (la profilul 
umanist, specializarea filologie) şi 1 dezbatere.  

De asemenea, se va integra în oricare dintre perioadele abordate, la alegerea autorilor de manuale şi a 
profesorilor, şi o discuţie privind literatura şi pictura , în care va fi abordat comparativ modul în care o 
anumită temă este tratată prin limbajul specific al celor două arte. Sugestii pentru alegerea temelor de 
discuţie: Pictura religioasă medievală; Natura în poezia şi în pictura romantică; Universul rural în poezie 
şi în pictură etc.  

Pornind de la textele de bază studiate, profesorii vor alege şi conţinuturile potrivite din domeniul „limbă şi 
comunicare“, conform recomandărilor programei. 

B. Conţinuturi din domeniul limb ă şi comunicare 
Se vor avea în vedere aspectele normative, inclusiv cele recomandate în ed. a II-a a DOOM: 

- norma literară – aspecte evolutive 
- uzul diversificat al limbii literare 
- variante literare libere 
- registre stilistice 
- neologisme împrumutate sau formate în interiorul limbii 
- variante ortoepice, ortografice şi morfologice 

De asemenea, se vor actualiza achiziţiile anterioare ce pot sprijini demersul de înţelegere şi interpretare a 
textelor literare studiate : 

- denotaţie şi conotaţie; sensurile cuvintelor în context 
- expresivitatea unor structuri morfologice şi sintactice 
- figuri de stil şi procedee de expresivitate 

** Fonetică, vocabular, morfologie (recapitularea şi sistematizarea achiziţiilor din gimnaziu). Sintaxa va 
intra la clasa a XI-a doar în curriculum-ul diferenţiat al profilului pedagogic,specializarea 
învăţător-educatoare, celelalte specializări urmând să aibă în vedere acest capitol în clasa a XII-a. 

Comunicare orală şi scrisă (Singurul element nou al acestui domeniu faţă de programele anterioare este cel 
privitor la tehnicile de documentare. Celelalte conţinuturi au fost deja parcurse în anii anteriori, aşa încât 
acum vor fi exersate în contexte noi): 

- tehnici de documentare pentru realizarea investigaţiilor, a proiectelor având ca obiect studii de caz 
sau dezbateri 

- eseul structurat şi eseul liber – etape ale redactării 
- structuri discursive în textele literare şi nonliterare (narativ, descriptiv, argumentativ, informativ) 
- tehnici ale argumentării 
- prezentarea orală a rezultatelor unei cercetări, documentări pe o temă dată 
- strategii specifice folosite în monolog şi dialog  
- adecvarea discursului oral la situaţii de comunicare diverse 
- limbaje de specialitate** (folosite în texte didactice, administrative sau teologice) 
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SUGESTII METODOLOGICE 

Orientarea studiului către elev. Profesorii vor lua ca reper nevoile reale ale elevilor, adaptându-şi demersurile 
didactice în funcţie de acestea. Finalităţile disciplinei se realizează eficient prin centrarea pe procesul învăţării, 
pe activitatea elevului. De aici decurge necesitatea de a pune accent pe activităţile didactice de tip formativ şi 
performativ, care presupun implicare şi interacţiune în rezolvarea unor sarcini de învăţare concrete. În 
activitatea la clasă, profesorii vor respecta programa şcolară şi vor folosi manualele ca instrumente de lucru 
flexibile şi adaptabile nevoilor concrete ale grupului de elevi cu care lucrează.  

Caracterul funcţional, practic, aplicativ al predării-învăţării. Având în vedere că programa are la bază 
competenţe generale şi specifice, conţinuturile trebuie înţelese ca mijloace de realizare a finalităţilor disciplinei. 
În ceea ce priveşte producerea de mesaje scrise şi orale se vizează competenţe procedurale care să poată fi 
exersate pornind de la textele literare studiate sau în realizarea studiilor de caz şi a dezbaterilor propuse de 
programă. Problemele de limbă vor fi abordate în directă legătură cu textele studiate, astfel încât elevii să 
înţeleagă rolul acestora în comunicare. În acelaşi timp, se va urmări felul în care elevii integrează în mod corect 
şi adecvat achiziţiile lingvistice în propria exprimare, orală şi scrisă. Pentru sugestii şi exemple de activităţi de 
învăţare, se va consulta volumul Ghid metodologic. Aria curriculară Limbă şi comunicare, liceu, Bucureşti, 
Editura Aramis, 2002, elaborat de Consiliul Naţional pentru Curriculum. 

Diversificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare. O eficienţă sporită a învăţării poate fi asigurată prin 
diversificarea tipurilor de evaluare aplicate în procesul didactic. Este recomandabil ca profesorii să folosească în 
mod adecvat scopurilor educaţionale toate tipurile de evaluare: iniţială, continuă şi sumativă, evaluare de proces, 
de produs şi de progres. De asemenea, pentru a-i motiva pe elevi, se vor folosi metode şi instrumente 
complementare de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, portofoliul, autoevaluarea. 
Pentru realizarea studiilor de caz se vor folosi investigaţia şi proiectul ca metode complementare de evaluare. 
Pentru exemple şi sugestii, se va consulta volumul Ghid de evaluare. Limba şi literatura română, Bucureşti, 
Editura Aramis, 2001, elaborat de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare.  

Există riscul ca unii profesori să abordeze într-un mod preponderent tradiţional aspectele legate de istoria 
literaturii române şi de contextul socio-istoric, cultural sau evenimenţial al unor momente importante ale 
acesteia.  Tocmai de aceea, programa impune realizarea unor studii de caz şi a unor dezbateri care, alături de 
studiul aprofundat al textului, trebuie să constituie activităţi care să-i implice pe elevi în propria învăţare. 
Parcursul istoric al literaturii implică, pe lângă cunoaşterea unor repere ale fenomenului cultural românesc sau 
formarea unei imagini de ansamblu asupra acestuia, şi exersarea gândirii critice şi autonome a elevilor, 
dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de lectură pe marginea textelor sau curentelor studiate. Prezentăm 
în continuare felul în care ar trebui să se desfăşoare diferitele activităţi didactice prevăzute în programă. 

 
Studiu de caz – presupune o etapă pregătitoare, în care elevii primesc bibliografie, sugestii pentru 
dezvoltarea temei sau sarcini de lucru concrete pentru explorarea temei; după o documentare prealabilă, 
elevii vor realiza o prezentare generală a temei, cu inserarea unor fragmente din texte ilustrative. Studiul de 
caz se poate realiza prin investigaţie sau prin proiecte elaborate de grupe de  4-6 elevi (1-2 grupe pentru 
fiecare studiu de caz). Studiile de caz vor fi repartizate grupelor încă de la începutul anului şcolar, astfel 
încât o grupă să aibă un singur studiu de caz. Fiecare prezentare va fi urmată de discuţii cu toată clasa, în 
care colegii pot cere lămuriri, pot comenta aspectele care li s-au părut interesante şi pot evalua activitatea 
grupelor. La rândul său, profesorul va evalua activitatea fiecărei grupe şi va nota elevii.  

Dezbatere – presupune indicarea, de către profesor, a coordonatelor discuţiei şi a unei bibliografii 
minimale. Dezbaterea se realizează în clasă, cu participarea a câte două echipe (echipa afirmatoare şi 
echipa negatoare). Profesorii şi elevii sunt deja familiarizaţi cu dezbaterea, din clasa a X-a. Sugerăm ca 
dezbaterea să fie urmată de un exerciţiu de reflecţie al fiecărui elev, concretizat în realizarea unui eseu pe 
tema dezbaterii realizate în clasă. Această modalitate de a încheia o dezbatere are în vedere ca elevii să-şi 
clarifice ideile puse în discuţie şi să-şi poată formula un punct de vedere propriu pornind de la informaţiile 
culese, de la argumentele şi contraargumentele valorificate în cadrul dezbaterii. 

Abordarea textelor de bază – presupune combinarea perspectivii hermeneutice şi a celei contextuale. 
Recomandăm ca activităţile de învăţare să se bazeze pe lucrul cu textul şi să fie orientate înspre 
consolidarea deprinderilor de lectură, cu un accent pus pe ce înţeleg elevii din textul citit şi pe felul în care 
interpretează şi argumentează aceştia semnificaţiile unui text în funcţie de cele două perspective.  
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NOTĂ DE PREZENTARE  

Pe parcursul ciclului superior al liceului (segment aparŃinând învăŃământului postobligatoriu), prin disciplina 

limba şi literatura română se urmăreşte consolidarea competenŃelor de comunicare ale elevilor, indispensabile 

în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate profesională. O notă specifică acestui ciclu de şcolaritate 

este dezvoltarea competenŃei culturale a elevilor, ceea ce implică un demers de contextualizare istorică şi 

culturală a fenomenului literar. De asemenea, prin studiul limbii şi al literaturii române se urmăresc valori şi 

atitudini care să contribuie la formarea unei personalităŃi autonome a elevilor, capabile de discernământ şi de 

spirit critic, apte să-şi argumenteze propriile opŃiuni, dotate cu sensibilitate estetică, având conştiinŃa propriei 

identităŃi culturale şi manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică şi pentru participarea 

la viaŃa culturală.  

Programele şcolare pentru ciclul superior al liceului sunt unitare din punctul de vedere al competenŃelor 

generale, al setului de valori şi atitudini urmărite pentru acest segment de şcolaritate, precum şi din cel al 

principiului de organizare a conŃinuturilor pe durata celor doi ani de studiu. Programa este structurată pe 

aceleaşi domenii de conŃinut incluse în programele pentru clasele a IX-a şi a X-a: „Limbă şi comunicare“ 

şi „Literatură“.  

FinalităŃile disciplinei se reflectă nemijlocit în competenŃele generale şi în setul de valori şi atitudini  

enunŃate în prezenta programă, din care derivă întreaga structură curriculară: competenŃe specifice, 

conŃinuturi ale învăŃării , sugestii metodologice.  

Continuitatea faŃă de programele anterioare de limba şi literatura română (pentru învăŃământ primar, 

gimnazial şi ciclul inferior al liceului) este asigurată prin paradigma comunicativ-funcŃională a disciplinei. 

Aceasta presupune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al literaturii, în vederea consolidării 

competenŃelor de comunicare orală şi scrisă şi a deprinderilor de lectură (capacitatea de a înŃelege şi interpreta 

textele, de a fi un cititor competent şi autonom, capacitatea de a înŃelege dintr-o perspectivă personală viziunea 

despre lume, despre condiŃia umană sau despre artă exprimate în textele studiate).  

Specificul acestui segment de şcolaritate poate fi configurat în trei dimensiuni: în domeniul limbii, familiarizarea 

cu noile norme lingvistice (aşa cum sunt ele recomandate în ediŃia a II-a a DOOM); în domeniul comunicării, 

dezvoltarea deprinderilor şi competenŃelor de documentare şi argumentare ale elevilor; în domeniul literaturii, 

formarea competenŃelor de lectură ale cititorului avizat, capabil să sintetizeze trăsăturile definitorii ale unei epoci 

culturale / ale unui curent cultural sau literar şi capabil să contextualizeze, să încadreze într-un context cultural 

larg textele studiate, să identifice apropierile dintre un text literar şi curentele / doctrinele estetice la care poate fi 

raportat sau particularităŃile care-l individualizează în raport cu acestea. În clasele gimnaziale şi în ciclul inferior 

al liceului, textele literare au fost studiate preponderent din perspectivă structurală. Programele pentru clasele a 

XI-a şi a XII-a sunt structurate pe principiul evoluŃiei fenomenului literar/ cultural. Astfel, programa cuprinde 

câteva epoci mari, iar fiecare epocă este abordată din perspective diverse. În clasa a XII-a, studiul vizează 

Perioada interbelică (exclusiv poezia) şi Perioada postbelică . 
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Trăsăturile programei de limba şi literatura română pentru clasele a XI-a şi a XII-a sunt următoarele: 

• urmărirea unui set unitar şi coerent de finalităŃi ale studiului disciplinei pe parcursul ciclului superior 
al liceului, în continuitatea celor anterioare, din gimnaziu şi din ciclul inferior al liceului; 

• adoptarea unui model didactic coerent, în cadrul căruia să apară evidentă deplasarea accentului de pe 
simpla achiziŃionare de cunoştinŃe pe formarea de competenŃe şi atitudini, cu valenŃe ulterioare de 
actualizare şi de extindere; 

• diversificarea strategiilor, a ofertelor şi a situaŃiilor de învăŃare şi adaptarea acestora la grupul-Ńintă; 

• echilibrarea ponderii acordate în studiu variantei scrise şi celei orale; 

• îmbinarea echilibrată a proceselor de receptare şi de producere a mesajului; 

• adoptarea unei perspective consecvent comunicative, conform căreia accentul este pus pe aspectele 
concrete ale utilizării limbii; 

• structurarea conŃinuturilor din domeniul literaturii conform principiului cronologic, al evoluŃiei 
fenomenului literar;  

• abordarea diferenŃiată şi diversă a epocilor / curentelor indicate în programă prin: texte literare pentru 
studiul aprofundat, studii de caz, curente culturale / literare, dezbateri;  

• abordarea integrată a domeniilor disciplinei: textul literar studiat sau temele propuse din domeniul 
literaturii devin nuclee care generează discutarea unor probleme de limbă (fonetică, vocabular, 
morfologie, sintaxă) sau exersarea / practicarea comunicării (orale şi scrise); 

• deschidere spre abordările inter- şi transdisciplinare.  

Potrivit planurilor-cadru de învăŃământ pentru ciclul superior al liceului, aprobate prin Ordinul ministrului 

educaŃiei şi cercetării nr. 5718/ 22.12.2005, la clasa a XII-a, disciplina limba şi literatura română se regăseşte 

în trunchiul comun (TC), la toate filierele, profilurile şi specializările, având alocate 3 ore pe săptămână.  

Următoarele filiere, profiluri şi specializări au alocate, în plus, ore de limba şi literatura română în 

curriculumul diferen Ńiat (CD), astfel:  

• filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie (1 oră/ săptămână);  

• filiera vocaŃională, profil militar (MAI), specializarea ştiinŃe sociale (1 oră/ săptămână); 

• filiera vocaŃională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară), specializarea teologie 
romano-catolică: (1 oră/ săptămână); 

• filiera vocaŃională, profil teologic, specializarea teologie greco-catolică (1 oră/ săptămână); 

• filiera vocaŃională, profil teologic, specializarea teologie adventistă (2 ore/ săptămână).  

Prezenta programă şcolară propune două tipuri de curriculum diferen Ńiat:  

• CD tip A*   – cu accent pe domeniul literatură, ale cărui conŃinuturi sunt marcate în programă prin 
asterisc (*): pentru profilul umanist, specializarea filologie;  

• CD tip B** – cu accent pe domeniul limbă şi comunicare, ale cărui conŃinuturi sunt marcate în 
programă prin două asteriscuri (** ), pentru: 

- filiera vocaŃională, profil militar (MAI), specializarea ştiinŃe sociale;  
- filiera vocaŃională, profil teologic (cultul romano-catolic de limbă maghiară), 

specializarea teologie romano-catolică: (1 oră/ săptămână); 
- filiera vocaŃională, profil teologic, specializarea greco-catolică.  

Pentru specializarea teologie adventistă (CD – 2 ore/ săptămână), curriculumul diferen Ńiat va cumula 

conŃinuturile din CD tip A* şi CD tip B** .  
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COMPETENłE GENERALE 

1.  Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaŃii de 
comunicare 

2.  Comprehensiunea şi interpretarea textelor 

3.  Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la 
curente culturale / literare 

4.  Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaŃii de 
comunicare 

 

 
 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul 
literaturii  

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje 
receptate 

• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluŃia şi valorile literaturii române 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faŃă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităŃi 
de comunicare 

• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalŃi 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faŃă de limba maternă şi recunoaşterea rolului 
acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăŃirea orizontului cultural 

• Dezvoltarea interesului faŃă de comunicarea interculturală  
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COMPETENłE SPECIFICE ŞI CONłINUTURI ASOCIATE ACESTORA 

1.  Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaŃii de comunicare  

ConŃinuturi: trunchi comun (TC) şi curriculum diferen Ńiat (CD) CompetenŃe specifice 
TC CD tip A* CD tip B** 

1.1. Aplicarea  achiziŃiilor 
lingvistice în receptarea 
mesajelor orale şi scrise, 
cu explicarea rolului 
acestora în reliefarea 
mesajului 

AchiziŃiile din clasele anterioare 
în domeniul limbii şi al 
vocabularului 

Tipuri de discurs: publicistic şi 
politic  

*Deixis, anaforă **Discurs specific 
domeniului de 
specializare (religios, 
administrativ etc.), 
studiat în legătură cu o 
anumită epocă 

1.2. Utilizarea achiziŃiilor 
lingvistice, cu accent pe 
aspectele normative, cu 
explicarea rolului acestora 
în reliefarea mesajului  

Norma literară, variante libere  

Anacolut, confuzii paronimice, 
pleonasm şi tautologie, cacofonie, 
adecvare / inadecvare stilistică  

PunctuaŃia şi justificările ei 
sintactice şi stilistice 

*NoutăŃi în 
conceperea 
Gramaticii 
Academiei 

**Sintaxa (reluare şi 
sistematizare) 

1.3. Folosirea adecvată a 
strategiilor de comunicare 
orală în monolog şi dialog, 
în vederea realizării unei 
comunicări eficiente şi 
personalizate  

Ascultare activă, exprimarea 
opiniei, conversaŃie, dezbatere, 
monolog informativ şi 
argumentativ, prezentare orală a 
rezultatului unor documentări 

Regulile unui dialog / unei 
polemici civilizate 

*Prezentarea 
operei autorului 
preferat 

**Discurs specific 
domeniului de 
specializare  

1.4. Utilizarea adecvată a 
tehnicilor de redactare, în 
vederea realizării unei 
comunicări eficiente şi 
personalizate  

Etapele redactării unor lucrări 
precum analiză, comentariu, 
sinteză, paralelă, eseu structurat 
şi nestructurat  

*Scrierea unei 
prefeŃe pentru 
cartea preferată  

**Completarea / 
redactarea unor 
documente folosite 
curent în domeniul de 
specializare 

2.  Comprehensiunea şi interpretarea textelor 

ConŃinuturi: trunchi comun (TC) şi curriculum diferen Ńiat (CD) CompetenŃe specifice 
TC CD tip A* CD tip B** 

2.1. Adecvarea strategiilor 
de lectură la specificul 
textelor literare studiate, 
în vederea înŃelegerii şi 
interpretării personalizate   

Lectură-înŃelegere (înŃelegerea 
globală a textului, analiza unor 
elemente ce pot conduce la  
înŃelegerea textului, anticipări); 
chei de lectură (titlu, incipit, 
simbol central, personaje etc.) 

Texte de bază (poezie, proză, 
dramaturgie),  texte nonliterare 
(texte de doctrină, texte istorice, 
filozofice, ştiinŃifice, eseu 
literar, memorii etc.) ilustrative 
pentru studiile de caz 

*2 poezii în plus 
pentru perioada 
interbelică 

*2 poezii în plus 
pentru perioada 
postbelică 

 

2.2. Compararea, pe baza 
unor criterii clar formulate, 
a unor viziuni despre 
lume, despre condiŃia 
umană sau despre artă 
reflectate în textele 
studiate  

Viziune despre lume, teme şi 
motive, concepŃii despre artă 

Literatură şi muzică (limbajul 
literaturii, limbajul muzicii) 

* Fronda în 
literatura 
interbelică 
(studiu de caz) 
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ConŃinuturi: trunchi comun (TC) şi curriculum diferen Ńiat (CD) CompetenŃe specifice 
TC CD tip A* CD tip B** 

2.3. Compararea propriei 
interpretări a textelor 
studiate cu altele, 
realizate de colegi sau de 
critici şi istorici literari   

Lectură critică (elevii evaluează 
ceea ce au citit), lectură creativă 
(elevii extrapolează, formulează 
interpretări personale, prin 
raportări la propria sensibilitate, 
experienŃă de viaŃă şi de lectură) 

*Forme ale 
istoriei şi criticii 
literare (studiu de 
caz) 

 

3.  Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale / literare   

ConŃinuturi: trunchi comun (TC) şi curriculum diferen Ńiat (CD) CompetenŃe specifice 
TC CD tip A* CD tip B** 

3.1. Analiza relaŃiilor 
dintre o operă studiată şi 
contextul cultural în care 
a apărut aceasta 

Curente culturale / literare 
(modernism, tradiŃionalism, 
orientări avangardiste, 
postmodernism) – context 
istoric, social-politic, 
evenimenŃial; trăsături ale 
curentelor culturale / literare 
reflectate în textele studiate 

Diversitate tematică, stilistică şi 
de viziune în poezia interbelică; 
Literatura aservită ideologiei 
comuniste; Tipuri de roman în 
perioada postbelică (studii de caz)   

*(1) Dinamica 
unor specii: 
jurnalul, 
memoriile – 
apariŃii editoriale 
după 1990; (2) 
TendinŃe în 
literatura română 
actuală (studiu de 
caz la alegere) 

 

3.2. Integrarea 
cunoştinŃelor privind limba 
şi literatura română într-o 
viziune coerentă asupra 
culturii româneşti 

Perioada interbelică (poezia); 
perioada postbelică (poezia, 
romanul, dramaturgia)  

Curente culturale / literare 

*Prezentarea 
unor cărŃi de 
istoria literaturii 
române 

 

3.3. Analiza unor 
conexiuni între literatura 
română şi cea universală 

Curente culturale / literare 
româneşti în context universal 

Identitate culturală în context 
european (dezbatere) 

*Texte din 
literatura 
universală 

 

3.4. Selectarea unor 
tehnici adecvate de 
documentare şi cercetare 
a unei teme 

Fişe de lucru, materiale 
documentare asupra unei epoci, a 
unui curent literar, sinopsis privind 
dinamica fenomenului literar / 
cultural în diferite epoci, surse de 
documentare (inclusiv internetul) 

 **Surse de 
documentare în 
specializarea urmată 

4.  Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaŃii de comunicare 

ConŃinuturi: trunchi comun (TC) şi curriculum diferen Ńiat (CD) CompetenŃe specifice 
TC CD tip A* CD tip B** 

4.1. Adecvarea tehnicilor şi 
strategiilor argumentative 
la situaŃii de comunicare 
diverse (scrise sau orale) 

Dezbaterea în spaŃiul public şi 
în spaŃiul privat  
Eseul argumentativ 

*,** Ra Ńionamente specifice pentru 
domeniile de specializare 

4.2. Compararea şi 
evaluarea unor argumente 
diferite, pentru a  formula 
unor judecăŃi proprii 

Interpretări şi judecăŃi de 
valoare exprimate în critica şi în 
istoria literară 
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RECOMANDĂRI PRIVIND CON łINUTURILE ÎNV ĂłĂRII 

A. ConŃinuturi din domeniul literaturii 

 

PERIOADA INTERBELIC Ă: POEZIA 

◦ Se vor studia minimum 4 texte de bază + *2 texte 

Pentru poezia interbelică, se vor alege texte din opera următorilor autori: George Bacovia, Tudor 
Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu. 

◦ *Studiu de caz: Fronda în literatura interbelică  

Pentru realizarea studiului de caz se pot folosi: 
• texte poetice, fragmente de proză contestatară, manifeste literare aparŃinând unor autori precum:  

Tristan Tzara, Geo Bogza, Ion Vinea, Ilarie Voronca, Eugen Ionescu (Nu), N. Steinhard (În 
genul… tinerilor) ş.a.;   

• antologii recomandate: Antologia literaturii române de avangardă de Saşa Pană; Poezia 
românească de avangardă de Gabriela Duda; Avangarda literară românească de Marin Mincu; 
Avangarda artistică  a secolului XX de Mario de Michelli etc. 

◦ Curente culturale / literare: modernism vs. tradiŃionalism  

Pentru realizarea unei prezentări sintetice a acestei teme se pot folosi: 
• texte din poeŃii studiaŃi sau din opera altor poeŃi interbelici: Al. Philippide, B. Fundoianu, Adrian 

Maniu, Ion Pillat, Vasile Voiculescu, Aron Cotruş ş.a.; 
• fragmente din texte de doctrină sau studii legate de temă aparŃinând unor istorici, ideologi, 

eseişti, filozofi, critici şi istorici literari interbelici sau contemporani: E. Lovinescu (Istoria 
civilizaŃiei române moderne, Istoria literaturii române contemporane), Ştefan Zeletin 
(Neoliberalismul), G. Călinescu (Tipul firesc de roman), Pompiliu Constantinescu 
(TradiŃionalism sau modernism?), N. Iorga (Literatura pe care o cere vremea, TradiŃie şi 
inovaŃie în artă), Nichifor Crainic (Sensul tradiŃiei), Lucian Blaga (Revolta fondului nostru 
nelatin), Z. Ornea (TradiŃionalism şi modernitate în deceniul al treilea), Ov. S. Crohmălniceanu 
(Literatura română între cele două războaie mondiale, vol. I), D. Micu (Gândirea şi 
gândirismul), Adrian Marino (Modern, modernism, modernitate), Nicolae Manolescu, Despre 
poezie, Matei Călinescu (Conceptul modern de poezie, Cinci feŃe ale modernităŃii), Gh. Crăciun, 
Aisbergul poeziei moderne, Ion Bogdan Lefter, Recapitularea modernităŃii ş.a. 

◦ Curente culturale / literare: orientări avangardiste (prezentare sintetică a avangardei, cu accent pe 
specificul avangardei româneşti) 

Pentru realizarea unei prezentări sintetice a acestei teme se pot folosi: 
• texte literare şi manifeste avangardiste aparŃinând unor autori precum: Tristan Tzara, Geo Bogza, 

Ion Vinea, Ilarie Voronca ş.a.;   
• antologii recomandate: Antologia literaturii române de avangardă de Saşa Pană; Poezia 

românească de avangardă de Gabriela Duda; Avangarda literară românească de Marin Mincu; 
Avangarda artistică  a secolului XX de Mario de Michelli etc.; 

• studii dedicate temei (de exemplu, Ion Pop, Avangarda în literatura română; Adrian Marino, 
DicŃionar de idei literare – cap. Avangarda etc.). 

◦ Studiu de caz: Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în poezia interbelică  

Pentru realizarea studiului de caz se pot folosi: 
• selecŃii din texte literare ale poeŃilor interbelici studiaŃi; 
• istorii literare, eseuri şi studii dedicate temei (de exemplu, Ov. S. Crohmălniceanu, op. cit.;       

N. Manolescu, op. cit.; Mircea Scarlat, Istoria poeziei româneşti, vol. III; etc.). 
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◦ Dezbatere: Identitate culturală în context european  

Pentru realizarea dezbaterii, se pot folosi surse precum: 
• texte aparŃinând unor autori precum: E. Lovinescu (Istoria civilizaŃiei române moderne), G. Călinescu 

(cap. Specificul naŃional din Istoria literaturii române de la origini până în prezent), Camil 
Petrescu (Sufletul naŃional), Mihail Ralea (Europeism şi tradiŃionalism), Liviu Rebreanu 
(Specificul naŃional, postulat al diferenŃierii), Petre Pandrea (Specific naŃional şi moment 
istoric), Emil Cioran (Schimbarea la faŃă a României), Mircea Vulcănescu (Dimensiunea 
religioasă a existenŃei), Lucian Blaga (SpaŃiul mioritic), Mircea Eliade (articole legate de temă 
din vol. Profetism românesc, 1990), Constantin Noica (Sentimentul românesc al fiinŃei), Mircea 
Martin (G. Călinescu şi complexele literaturii române), Adrian Marino (Pentru Europa), Sorin 
Alexandrescu (Paradoxul român), Ioana Pârvulescu (Întoarcere în Bucureştiul interbelic) sau 
autori străini care au scris despre România interbelică (Paul Morand, Bucureşti) ş.a.;   

• antologii recomandate: Dreptul la memorie (vol. III-IV) , de Iordan Chimet; Atitudini şi polemici 
în presa literară interbelică (Universitatea din Bucureşti, 1984) etc.; 

• CD-uri despre Bucureştiul interbelic, albume de epocă, albume de artă etc. 

 

PERIOADA POSTBELIC Ă 

◦ Studiu de caz: Literatura aservită ideologiei comuniste  

Pentru realizarea studiului de caz, se pot folosi: 
• selecŃii din texte literare ilustrative aparŃinând unor autori precum: A. Toma, Dan Deşliu, Mihai 

Beniuc, Victor Tulbure ş.a.; 
• antologii recomandate: Poezia unei religii politice de Eugen Negrici; Sub zodia proletcultismului. 

Dialectica puterii de Marin NiŃescu etc.; 
• studii: Eugen Negrici, Literatura română sub comunism; Sanda Codoş, Literatura între revoluŃie 
şi reacŃiune; Ana Selejan, Trădarea intelectualilor, Reeducare şi prigoană; Alexandru Muşina, 
Sinapse etc. 

◦ Texte de bază: 2 romane (1 roman scris în perioada 1960-1980 şi 1 roman scris după 1980, cu 
focalizare diferită: tematică, tipologică etc.), 1 piesă de teatru şi 4 poezii (poeziile selectate pot 
aparŃine unor autori postbelici reprezentativi, din una sau mai multe generaŃii afirmate în această 
perioadă: de ex., generaŃia războiului, generaŃia ’60, generaŃia ’70, generaŃia ’80) + *2 poezii. 

Pentru alegerea romanelor, puteŃi recurge la texte din opera unor autori precum: Marin Preda, 
Alexandru Ivasiuc, Augustin Buzura, Nicolae Breban, Ştefan Bănulescu, Fănuş Neagu, Radu Petrescu, 
Mircea Horia Simionescu, Sorin Titel,  I. D. Sârbu, Gabriela Adameşteanu, Mircea Nedelciu, Mircea 
Cărtărescu, Ioan Groşan, Gheorghe Crăciun ş.a. 
Pentru alegerea piesei de teatru, puteŃi să vă orientaŃi spre texte aparŃinând unor autori precum: Marin 
Sorescu, Teodor Mazilu, Eugen Ionescu, Matei Vişniec ş.a. 
Pentru alegerea poeziilor, veŃi putea folosi texte din opera unor autori precum: Ştefan Augustin Doinaş, 
Radu Stanca, Geo Dumitrescu, Ion Caraion, Gellu Naum, Gherasim Luca, A. E. Baconski, Nichita 
Stănescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Leonid Dimov, Mircea Ivănescu, Mircea 
Dinescu, Emil Brumaru, Mircea Cărtărescu, Alexandru Muşina, Simona Popescu ş.a. 

◦ Studiu de caz: Tipuri de roman în perioada postbelică  

Pentru realizarea studiului de caz se pot folosi: 
• trimiteri la romane postbelice studiate pe parcursul liceului; 
• istorii literare, eseuri şi studii dedicate temei (de exemplu: N. Manolescu, Literatura română 

postbelică, vol. II, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, vol. II şi III; Eugen Simion, 
Scriitori români de azi; Eugen Negrici, Literatura română sub comunism, vol. I etc.). 
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◦ Curente culturale / literare: postmodernismul  

Pentru realizarea unei prezentări sintetice a acestei teme se pot folosi: 
• trimiteri la texte literare de poezie, proză sau dramaturgie aparŃinând unor scriitori din generaŃiile 

’80, ’90, 2000; 
• studii teoretice despre postmodernism: de exemplu, Postmodernismul românesc de Mircea 

Cărtărescu; Postmodernism. Din istoria unei „bătălii“ culturale  de Ion Bogdan-Lefter; Istoria 
tragică & grotescă a întunecatului deceniu nouă de Radu G. łeposu; Trafic de frontieră. Proza 
generaŃiei ’80; Ochiul bifurcat, limba saşie de Adrian OŃoiu; Literatură şi subversivitate. 
Descriere şi naraŃiune în proza postmodernă românească  de Carmen Muşat; DirecŃia ’80 în 
poezia română de Andrei Bodiu etc.;   

• antologii recomandate: Caiete critice, nr. 1-2, 1986 (volum dedicat postmodernismului); 
CompetiŃia continuă. GeneraŃia ’80 în texte teoretice de G. Crăciun; Antologia poeziei generaŃiei ’80 
de Alexandru Muşina; Caiete critice, nr. 2-3, 2005 (volum dedicat generaŃiei 2000); Poezia 
română actuală (vol. I-III) de Marin Mincu etc. 

◦ *Studiu de caz. Se va alege una dintre următoarele două teme propuse: (1) Dinamica unor specii: 
jurnalul, memoriile - apariŃii editoriale după 1990, (2) TendinŃe în literatura română actuală 

Pentru realizarea studiului de caz Dinamica unor specii: jurnalul, memoriile – apariŃii editoriale după 
1990  se pot folosi: 

• memorii şi jurnale scrise de autori precum: Mihail Sebastian, Mircea Eliade, N. Steinhardt,         
I. D. Sârbu, Ion Ioanid, Radu Petrescu, Alice Voinescu, Jeni Acerian, Monica Lovinescu, Ioana 
Em. Petrescu, Mircea Cărtărescu ş.a.; 

• eseuri şi studii dedicate temei (de exemplu: FicŃiunea jurnalului intim de Eugen Simion, 
Literatura română în postceauşism, vol. I, de Dan C. Mihăilescu etc.). 

Pentru realizarea studiului de caz TendinŃe în literatura română actuală se pot folosi trimiteri la texte 
din literatura actuală care să reflecte unele fenomene precum: „bătălii“ între generaŃii şi între curente 
literare, revizuiri critice, mutaŃii diverse în câmpul literar şi cultural etc. 

◦ *Studiu de caz: Forme ale istoriei  şi criticii literare  

Pentru realizarea studiului de caz se pot folosi: 
• texte care să ilustreze specii precum: istoria literară, monografia, eseul, studiul critic, cronica 

literară, recenzia etc. ; 
• autori recomandaŃi: Titu Maiorescu, E. Lovinescu, G. Călinescu, Tudor Vianu, Mihail Ralea, 

Pompiliu Constantinescu, Şerban Cioculescu, Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Paul Cornea, 
Ov. S. Crohmălniceanu, Eugen Negrici, Mihai Zamfir, Mircea Martin, Mircea Zaciu, Ion Pop, 
Radu G. łeposu, Ion Bogdan Lefter ş.a. 

Numărul minim de texte de bază care vor fi studiate în clasa a XII-a este următorul: 8 texte de 
poezie, 2 romane şi 1 piesă de teatru. Se vor realiza, de asemenea, 3 studii de caz, 3 prezentări ale 
unor curente culturale / literare şi 1 dezbatere. La specializarea filologie, se vor studia în plus *4 texte 
de poezie şi se vor realiza încă *3 studii de caz. 

Notă. Pe parcursul liceului, elevii vor studia cel puŃin un text aparŃinând următorilor autori: Mihai 
Eminescu, Ion Creangă, I. L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor 
Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, 
Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.  

B. ConŃinuturi din domeniul limb ă şi comunicare 
Se vor avea în vedere aspectele normative şi funcŃionale ale studiului limbii: 

- norma literară – aspecte evolutive; variante literare libere; 
- exprimare corectă şi nuanŃată: evitarea anacolutului, a confuziilor paronimice, a pleonasmului şi 

tautologiei, a cacofoniei; adecvare / inadecvare stilistică; 
- punctuaŃia şi justificările ei sintactice şi stilistice. 
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De asemenea, se vor actualiza achiziŃiile anterioare ce pot sprijini demersul de înŃelegere şi interpretare a 
textelor literare studiate: 

- denotaŃie şi conotaŃie; sensurile cuvintelor în context; 
- figuri de stil şi procedee de expresivitate; 
- ** sintaxă (recapitularea şi sistematizarea achiziŃiilor din gimnaziu). 

Ca elemente noi de conŃinut, pentru CD tip A , se recomandă: 
- *deixis, *anaforă; 
- *noutăŃi în conceperea Gramaticii Academiei. 

Se vor actualiza, în contexte noi, următoarele achiziŃii din domeniul comunicării orale şi scrise: 
- tehnici de documentare pentru realizarea investigaŃiilor, a proiectelor având ca obiect studii de caz 

sau dezbateri; 
- eseul structurat şi eseul liber – etape ale redactării; 
- argumentare; 
- *prezentarea operei autorului preferat, *scrierea unei prefeŃe pentru cartea preferată; 
- **limbaje de specialitate. 

Se vor aborda, ca elemente noi de conŃinut, următoarele: 
- dezbaterea în spaŃiul public şi în spaŃiul privat; 
- regulile unui dialog / unei polemici civilizate; 
- tipuri de discurs: publicistic, politic. 
 

SUGESTII METODOLOGICE 

Orientarea studiului către elev. Profesorii vor lua ca reper nevoile reale ale elevilor, adaptându-şi demersurile 
didactice în funcŃie de acestea. FinalităŃile disciplinei se realizează eficient prin centrarea pe procesul învăŃării, 
pe activitatea elevului. De aici decurge necesitatea de a pune accent pe activităŃile didactice de tip formativ 
şi performativ, care presupun implicare şi interacŃiune în rezolvarea unor sarcini de învăŃare concrete. 
În activitatea la clasă, profesorii vor respecta programa şcolară şi vor folosi manualele ca instrumente de lucru 
flexibile şi adaptabile nevoilor concrete ale grupului de elevi cu care lucrează.  

Caracterul funcŃional, practic, aplicativ al predării-învăŃării. Având în vedere că programa are la bază 
competenŃe generale şi specifice, conŃinuturile trebuie înŃelese ca mijloace de realizare a finalităŃilor 
disciplinei. În ceea ce priveşte producerea de mesaje scrise şi orale se vizează competenŃe procedurale care să 
poată fi exersate pornind de la textele literare studiate sau în realizarea studiilor de caz şi a dezbaterilor propuse 
de programă. Problemele de limbă vor fi abordate în directă legătură cu textele studiate, astfel încât elevii să 
înŃeleagă rolul acestora în comunicare. În acelaşi timp, se va urmări felul în care elevii integrează în mod 
corect şi adecvat achiziŃiile lingvistice în propria exprimare, orală şi scrisă. Pentru sugestii şi exemple de 
activităŃi de învăŃare, se va consulta volumul Ghid metodologic. Aria curriculară Limbă şi comunicare, liceu, 

Bucureşti, Editura Aramis, 2002, elaborat de Consiliul NaŃional pentru Curriculum. 

Diversificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare. O eficienŃă sporită a învăŃării poate fi asigurată prin 
diversificarea tipurilor de evaluare aplicate în procesul didactic. Este recomandabil ca profesorii să folosească 
în mod adecvat scopurilor educaŃionale toate tipurile de evaluare: iniŃială, continuă şi sumativă, evaluare de 
proces, de produs şi de progres. De asemenea, pentru a-i motiva pe elevi, se vor folosi metode şi instrumente 
complementare de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, portofoliul, autoevaluarea. 
Pentru realizarea studiilor de caz se vor folosi investigaŃia şi proiectul ca metode complementare de evaluare. 
Pentru exemple şi sugestii, se va consulta volumul Ghid de evaluare. Limba şi literatura română, Bucureşti, 
Editura Aramis, 2001, elaborat de Serviciul NaŃional de Evaluare şi Examinare.  
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Există riscul ca unii profesori să abordeze într-un mod preponderent tradiŃional aspectele legate de istoria 
literaturii române şi de contextul socio-istoric, cultural sau evenimenŃial al unor momente importante ale 
acesteia.  Tocmai de aceea, programa impune realizarea unor studii de caz şi a unor dezbateri care, alături de 
studiul aprofundat al textului, trebuie să constituie activităŃi care să-i implice pe elevi în propria învăŃare. 
Parcursul istoric al literaturii implică, pe lângă cunoaşterea unor repere ale fenomenului cultural românesc sau 
formarea unei imagini de ansamblu asupra acestuia, şi exersarea gândirii critice şi autonome a elevilor, 
dezvoltarea competenŃelor de comunicare şi de lectură pe marginea textelor sau curentelor studiate. Prezentăm 
în continuare felul în care ar trebui să se desfăşoare diferitele activităŃi didactice prevăzute în programă. 

Studiu de caz – presupune o etapă pregătitoare, în care elevii primesc bibliografie, sugestii pentru 
dezvoltarea temei sau sarcini de lucru concrete pentru explorarea temei; după o documentare prealabilă, 
elevii vor realiza o prezentare generală a temei, cu inserarea unor fragmente din texte ilustrative. Studiul 
de caz se poate realiza prin investigaŃie sau prin proiecte elaborate de grupe de  4-6 elevi (1-2 grupe 
pentru fiecare studiu de caz). Studiile de caz vor fi repartizate grupelor încă de la începutul anului 
şcolar, astfel încât o grupă să aibă un singur studiu de caz. Fiecare prezentare va fi urmată de discuŃii cu 
toată clasa, în care colegii pot cere lămuriri, pot comenta aspectele care li s-au părut interesante şi pot 
evalua activitatea grupelor. La rândul său, profesorul va evalua activitatea fiecărei grupe şi va nota elevii.  

Dezbatere – presupune indicarea, de către profesor, a coordonatelor discuŃiei şi a unei bibliografii 
minimale. Dezbaterea se realizează în clasă, cu participarea a câte două echipe (echipa afirmatoare şi 
echipa negatoare). Profesorii şi elevii sunt deja familiarizaŃi cu dezbaterea, din clasele a X-a şi a XI-a. 
Sugerăm ca dezbaterea să fie urmată de un exerciŃiu de reflecŃie al fiecărui elev, concretizat în realizarea 
unui eseu pe tema dezbaterii realizate în clasă. Această modalitate de a încheia o dezbatere are în vedere 
ca elevii să-şi clarifice ideile puse în discuŃie şi să-şi poată formula un punct de vedere propriu pornind de 
la informaŃiile culese, de la argumentele şi contraargumentele valorificate în cadrul dezbaterii. 

Abordarea textelor de bază – presupune combinarea perspectivii hermeneutice şi a celei contextuale. 
Recomandăm ca activităŃile de învăŃare să se bazeze pe lucrul cu textul şi să fie orientate înspre 
consolidarea deprinderilor de lectură, cu un accent pus pe ce înŃeleg elevii din textul citit şi pe felul în care 
interpretează şi argumentează aceştia semnificaŃiile unui text în funcŃie de cele două perspective. 

 

 

 

 

 


