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Informaţii de identificare a cursului

Facultatea de Litere

C atedra de lite ra tu ra  rom ână şi universală 

Domeniul general de studii: 011 Ştiinţe ale educaţiei

Domeniul de form are profesională la ciclul II: Maşter de profesionalizare, programul 

Didactica limbii române în şcoala alolingvă 

Administrarea unităţii de curs

Codul unităţii 
de curs

Credite
ECTS

Total
ore

Repartizarea
orelor Form a

de
evaluare

Limba de 
p redareCurs Sem. Lab.

Stud.
ind.

S.02.0.107 5 150 16 - 24 110 E
Limba
română

Anul de studii şi sem estrul în  care se studiază: anul I, semestrul II 

Statutul: disciplină obligatorie 

Integrarea cursului în programul de studii

Cursul Didactica textului literar în şcoala alolingvă, o componentă indispensabilă în 

procesul de instruire al unui filolog, asigură unitatea şi continuitatea cursului major Didactica 

specialităţii B, le formează studenţilor-filologi de la ciclul II de studiu, Masterat, o imagine 

integrală a procesului didactic de studiu a textului literar în contextul disciplinei Limba şi 

literatura română.

Acest curs se adresează absolvenţilor Facultăţii de Litere (şi ai altor facultăţi umaniste) care 

doresc să-şi lărgească orizontul intelectual şi să-şi cultive vocaţia teoretică şi practică prin 

cunoaşterea tendinţelor actuale din câmpul didacticii Limbii şi literaturii române în şcoala 

alolingvă. Astfel, subiectele propuse pentru discuţie concretizează şi lărgesc problematica 

referitoare la respectiva disciplină şcolară. în cadrul cursului, se vor analiza conceptele de text 

literar, comprehensiune, interpretare, lectură, metodă, procedeu, strategie, tehnică etc.

Competenţe prealabile: Competenţe de lectură, analiză, sinteză, scriere, dobândite în 

conformitate cu Curriculum-ul universitar, licenţă, la disciplinele: Pedagogie, Educaţia centrată 

pe elev/ Teoria şi metodologia curriculară, Didactica specialităţii B, Didactica specialităţii A, 

Elemente de analiză a textului literar B.
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Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competenţe profesionale'.
CP.1.1. Identificarea şi înţelegerea conceptelor, principiilor, teoriilor din domeniul didacticii 
textului literar în comunicarea profesională;
CP.3.2. Explicarea şi interpretarea conceptelor, principiilor, teoriilor şi metodelor de bază din 
domeniul didacticii textului literar şi utilizarea lor adecvată în comunicarea profesibnală.
CP.4.3. Aplicarea aparatului conceptual al specializării la analiza şi comentarea textului 
literar;
CP.5.5. Elaborarea şi aplicarea adecvată în practica educaţională a metodelor şi 
instrumentelor de interpretare a textului literar;
CP.6. Utilizarea adecvată a metodelor cantitative şi calitative în vederea elaborării proiectelor 
profesionale..
Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în procesul de colectare, 
procesare şi difuzare a informaţiilor;
CT3. Estimarea parcursului individual de formare continuă; realizarea obiectivelor de formare 
prin activităţi de informare, documentare, prin participări la proiecte şi programe naţionale şi 
internaţionale de dezvoltare personală şi profesională.

Finalităfde cursului:
- să identifice, să descrie şi să analizeze conceptele-cheie, teoriile cu referinţă la didactica 

textului literar în şcoala alolingvă;

- să evoce conţinuturile şi formele de valorificare a textului literar în şcoala alolingvă;

- să prezinte principiile şi modelele de elaborare a demersului didactic, cu referinţă la 

comprehensiunea şi interpretarea textului literar;

- să explice aplicarea adecvată în practica didactică a metodelor şi instrumentelor de 

elaborare a lucrărilor de analiză şi comentare a textului literar.

- să releve aplicarea cunoştinţelor din domeniul didacticii textului literar în activităţi 

profesionale;

Conţinuturi
a) Prelegeri

Nr.
d/o

C onţinuturi Nr. de 
ore

1 Dimensiunea conceptuala a Curriculum-vlm la Limba şi literatura română în 
şcoala alolingvă. Textul literar, conţinut educaţional în şcoala alolingvă: 
generalizări.

2

2 Modalităţi eficiente de predare- învăţare-evaluare, în gimnaziu, a textului liric. 
Lectura explicativă şi lectura interpretativă. Postlectura.

2

3 Strategii didactice de comprehensiune şi interpretare a textului liric în liceu. 
Modalităţi de evaluare.

2
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4 Comprehensiunea şi interpretarea, în gimnaziu, a textului epic: contexte 
metodologice.

2

5 Strategii de comprehensiune şi interpretare, în liceu, a textului epic. Lectura 
explicativă şi lectura interpretativă. Evaluare. Contexte metodologice.

2

6 Didactica textului dramatic în liceu: modalităţi eficiente de comprehensiune şi 
interpretare. Strategii didactice de evaluare. Contexte metodologice. ' .

2

7. Didactica textului non-ficţional: modalităţi eficiente de comprehensiune şi 
interpretare în gimnaziu şi liceu.

2

8. Strategii didactice moderne de valorificare creativă, în gimnaziu şi liceu, a 
textului literar.

2

Total: 12 de ore

b) Laboratoare

Nr. C onţinuturi Nr. de 
ore

1. Predarea-învăţarea-evaluarea, în gimnaziu, a textului liric: tradiţional şi 
modern. Elaborarea unui demers didactic de valorificare, în gimnaziu, a 
textului liric (aplicaţii: Vasile Alecsandri, Iarna, Rodica, Oaspeţii primăverii — 
la alegere).

2

2. Lectura explicativă şi lectura interpretativă, în liceu, a textului liric. 
Postlectura.
Elaborarea unui demers didactic (aplicaţii: Lucian Blaga, Martie, Autoportret, 
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii -  la alegere).

2

3. Formarea şi dezvoltarea competenţei de creativitate în contextul 
analizei/interpretării textelor lirice. Elaborarea unui demers didactic (aplicaţii: 
Nicolae Labiş, Moartea căprioarei).

2

4. Elaborarea unui demers didactic de predare-învăţare-evaluare, în gimnaziu, a 
fabulei (aplicaţii -  la alegere).

2

5. Lectura explicativă şi lectura interpretativă, în liceu, a poemului (aplicaţii: 
Vasile Alecsandri Dan, căpitan de plai - fragment).

2

6. Predarea-învăţarea-evaluarea, în gimnaziu, a textului epic. Elaborarea unui 
demers didactic. Aplicaţii: Ion Druţă, Bătrâneţe, haine grele, Odihna (la 
alegere).

2

7. Valorificarea creativă, în gimnaziu, a textului epic (aplicaţii: Ion Brătescu- 
Voineşti, Puiul.)

2

8. Lectura explicativă şi lectura interpretativă, în liceu, a textului epic (aplicaţii: 
Frunze de dor de Ion Druţă).

2

9. Valorificarea didactică a romanului. Elaborarea demersului didactic (aplicaţii: 
Baltagul de Mihail Sadoveanu).

2

10. Valorificarea creativă, în liceu, a textului epic. Elaborarea unui demers 
didactic (aplicaţii: Prinţesa-fluture de Iulia Hasdeu).

2

11. Comprehensiunea şi interpretarea, în liceu, a textului dramatic. Elaborarea 
unui demers didactic (aplicaţii: Ion Druţă, Păsările tinereţii noastre).

2

12. Lectura explicativă şi lectura interpretativă, în liceu, a textului non-ficţional 
(aplicaţii: eseul Pământul, apa şi virgulele de Ion Druţă).

2
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Total: 20 de ore

Strategii didactice: prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea etc. 

Tematica şi formele lucrului independent dirijat/rep. orelor

Activităţi de studiu individual. Portofoliu (conţinuturi)

Nr. Tipul activităţii Nr. de 
ore

1. Elaborarea materialelor didactice utilizate la predarea-învăţarea-evaluarea, în 
gimnaziu, a textului liric.

20

2. Elaborarea materialelor didactice utilizate la predarea-învăţarea-evaluarea, în 
liceu, a textului liric.

20

3. Elaborarea materialelor didactice utilizate la predarea-învăţarea-evaluarea, în 
gimnaziu, a textului epic.

20

4. Elaborarea materialelor didactice utilizate la predarea-învăţarea-evaluarea, în 
liceu, a textului liric.

20

5. Elaborarea materialelor didactice utilizate la predarea-învăţarea-evaluarea, în 
liceu, a textului dramatic.

20

6. Elaborarea materialelor didactice utilizate la predarea-învăţarea-evaluarea, în 
liceu, a textului non-ficţional.

10

Total: 110 ore

Evaluare

Cursul are un caracter teoretico-practic. Pe parcurs, se propun forme intermediare de evaluare: 
teste, proiecte, referate, ateliere de lectură. Forma de evaluare finală este examenul care se va 
realiza în scris (test).

Model de test (evaluare finală)
Test de evaluare finală

la cursul Didactica textului literar în şcoala alolingvă 
ciclul II, m asterat

M aste ran d ___________________________________________ grupa_________

în spaţiul rezervat, prezentaţi parcursul didactic de valorificare, în gimnaziu, a unui text 
liric (la alegere). Expunerea va implica:

- descrierea strategiilor de predare-învăţare-evaluare................................................................... 30 p. f
- indicarea competenţelor formate/ dezvoltate............................................................................ 10 p.

Corectitudine gramaticală şi stilistică............................................................................... 10 p.
Organizarea ideilo r.............................................................................................................10 p.

Total: 60 p.
Barem de notare



Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Puncte 6 0 - 5 8 57-55 5 4 - 4 8 47-40 3 9 - 3 0 2 9 - 2 0 19-10 9 -5 4 - 2 1
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