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 I. Preliminarii 

Unitatea de curs ,,Literatura Universală I” este inclusă în curricula disciplinelor de specialitate conform planului 
de învățământ aprobat de Ministerul Culturii și Ministerul Educației la data de 21.09.16, nr. SC 109/16. 

 În cadrul unității de curs „Literatura Universală I”, elevii vor studia valorile majore ale popoarelor în domeniul 
artei cuvîntului.  

Studierea acestui modul are drept obiectiv formarea interesului față de valorile excepționale ale literaturii 
popoarelor.  Conținutul disciplinei este format printr-un proces selectiv din fondul operelor literare de valoare 
ale literaturilor naționale. Toate popoarele lumii au dat literaturii universale opere cu un conținut uman adânc 
prin care surprind cu forța artistică lumea contemporană și aspirațiile ei de progres. 

Conceptul de literatură universală a fost formulat de scriitorul german Goethe în anul 1827, numit „Spațiu 
spiritua”l și care conține un dialog între națiuni, „ o dăruire și primire reciprocă a unor bunuri ale minții. 

Pe parcursul studierii acestei unități de curs elevii se vor familiariza cu relațiile cuturale dintre diverse popoare 
și literaturi, cum ar fi legăturile latino-eline, cele dinre culturile antice, dintre cultura apuseană și cea 
răsăriteană, literatura Renașterii, a clasicismului și iluminismului. 
 
Pentru studierea acestui curs sunt necesare cunoștințele acumulate de la alte discipline: 
F.02.O.011 Istoria culturii și civilizației universale 
S.02.O.032 Bibliografie II 
                   Istoria românilor și universală 
                   Limba și literatura română 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea personală 

Modulul  „Literatura universală I”  are drept scop lărgirea orizontului de cultură generală a elevilor, formarea și 
maturizarea simțului estetic, sporirea puterii de selectare a operelor valoroase, dezvoltându-le spiritul critic. 

Studirea acestui modul va contribui la receptarea fenomenului literar, exprimând viziune largă, putere de 
asociere, profunzime,facilitând înțelegerea mesajului umanist al creațiilor literare majore.  

În rezultatul studierii unității de curs elevii vor cunoaște: 

 Criterii de apreciere a valorii universale ale creațiilor literaturii mondiale; 

 Valoarea conținutului, tematica abordată în opere, unitatea dintre fond și formă; 

 Măiestria stilului și a limbii ca o condiție esențială în promovarea unei opere cu caracter universal; 

 Genuri șu specii literare; 

 Opere literare  ale diferitor popoare. 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1. Estimarea rolului literaturii universale în societate. 

CS2. Identificarea raportului dintre  literatura națională și literatura universală, legătura lor dialectică . 

CS3. Utilizarea diverselor strategii de lectură și de elaborare a textului. 

CS4. Cunoașterea prin lectură dirijată și independentă a textelor literare. 

CS5. Analizarea textului literar în limita standardelor de conținut. 

CS6. Lecturarea și interpretarea opereler cu caracter estetic din literatura universală. 

CS7. Recunoașterea textelor artistice din mai multe perspective: tematică, contextuală, structurală. 
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IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalitatea de 

evaluare 
Numărul de 

credite Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică / Seminar 

I 90 15 30 45 Examen 3 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

1. Antichitatea. Miturile și literatura antică. 

UC1. Estimarea rolului literaturii universale în 
societate. 

 

1. Rolul literaturii universale în societate. 

 

2. Literatura Egipteană. „Cântecul Harpistului” 
și „Epopeea lui Ghilgameș” 

3. Literatura Ebraică. „ Cântarea cântărilor” 

4. Literatura antică greacă. „Iliada” și 
„Odiseea”  de Homer. 

A1. Recunoașterea rolului literaturii universale în 
societate. 

A2. Prezentarea orală a conținuturilor. 

 

A3. Analizarea ideilor operei. 

A4. Argumentarea opiniei proprii despre opera citită. 

2. Tragedia greacă. 

UC2. Analizarea textului literar în limita 
standardelor de conținut. 

 

5. Perioadele de dezvoltare. 

6.  Reprezentanții.  Eschil, Sofocle, Eurepide) 

7. Tragedia „ Oedip Rege” de Sofocle.  

A5. Identificarea conexiunilor între opere literare 
ilustrând aceeași epocă. 

A6. Compararea metamorfozelor temelor literare. 

A7. Reflectarea asupra temei și ideilor operei. 

3. Literatura antică latină. 

UC3. Cunoașterea prin lectură dirijată și 
independentă a textelor literare. 

 

8. Clasificarea perioadelor. 

9. Poezia latină. Vergillius, poemul „Eneida” 

10. Horațuis. Poezia „Arta poetică” 

11. Ovidiu. Poemul „ Metamorfoze” 

A8. Caracterizarea perioadelor. 

A9. Argumentarea opiniei proprii față de universul 
textual. 

A10. Recitarea poemului. 

A11. Descoperirea relativității lumii ideilor și a 
perspectivelor asupra existenței umane. 
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4. Literatura Evului Mediu. 

UC4. Lecturarea și interpretarea opereler cu 
caracter estetic din literatura universală. 

 

12. Repere istorice și culturale. Perioadele de 
dezvoltare. 

13. Eposul eroic medieval. „ Cântarea lui 
Roland” 

14. Literatura cavalerească. „Canțonă”. De 
Bernard de Ventadour . 

15. Noțiuni de teorie literară: epigrama, mitul, 
elegia, epopeea și tragedia. 

 

A12. Compararea   diferitor epoci. 

 

A13. Identificarea trăsăturilor eroului principal . 

A14. Citirea expresivă a poemului, alcătuirea 
schematică a rimelor. 

 

A15. Conștientizarea unității  în diversitate a 
fenomenului literar universal. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt.  

Unități de învățare Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică/ 

Seminar 

1. Antichitatea. Miturile și literatura antică 25 5 5 15 

2. Tragedia greacă. 18 3 5 10 

3. Literatura antică latină. 25 5 10 10 

  4. Literatura Evului Mediu. 12 2 10 10 

 Total 90 15 30 45 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Antichitatea . Miturile și literatura antică 

1.1.„ Rolul literaturii universale în 
societate”. 

1.2. Literatura Egipteană. „Cântecul 
Harpistului” și „Epopeea lui 
Ghilgameș”. 

1.3. Literatura Ebraică. „ Cântarea 
cântărilor”. 

1.4. Literatura antică greacă. „Iliada” și 
„Odiseea”  de Homer. 

 

 

1.1. Referat. 

 

1.2.Comentariu literar. 

 

1.3 Recital. 

 

 

1.4. Caracterizarea 
personajelor 

Comunicare 
scrisă. 

Comunicare 
scrisă 

Comunicare 
orală 

 

Comunicare 
scrisă 

Săptămâna 1  

 

Săptămâna 2  

 

Săptămâna 3 

 

 

Săptămâna 4 

2. Tragedia greacă. 

2.1.Perioadele de dezvoltare. 

2.2. Reprezentanții. ( Eschil, Sofocle, 
Eurepide) 

2.3. Tragedia „ Oedip Rege” de 
Sofocle. 

 

2.1. Power point . 

2.2.Prezentare generală. 

2.3.Caracterizarea 
personajelor. 

Prezentare 
orală. 

Prezentarea 
orală 

Comunicare 
scrisă 

Săptămâna 4 

 

Săptămâna 5 

 

Săptămâna 6 

3. Literatura antică latină. 
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3.1.. Clasificarea perioadelor. 

 

3.2. Poezia latină. Vergillius, poemul 
„Eneida” 

3.3. Horațuis. Poezia „Arta poetică” 

Ovidiu. Poemul „ Metamorfoze” 

 

3.1. Referat 

 

 

3.2. Rezumat 

 

3.3. Recital 

 

Prezentarea 
informației 
din referat. 

Prezentare 

orală 

Recitare 
expresivă 

Săptămâna 6 -7 

 

 

Săptămâna 8 

 

Săptămâna 9 

4. Literatura Evului Mediu 

4.1.  Repere istorice și culturale. 
Perioadele de dezvoltare. 

4.2. Eposul eroic medieval. „ Cântarea lui 
Roland” 

4.3.Literatura cavalerească. „Canțonă”. De 
Bernard de Ventadour . 

4.4. Noțiuni de teorie literară: Epigrama, 
Mitul, Elegia, Epopeea și tragedia. 

 

4.1 Referat 

 

4.2. Caracterizarea 
personajelor. 

4.3. Citire comentată. 

 

4.4 Portofoliu 

 

 

Prezentarea 
informației 

Prezentare 
scrisă. 

 Comunicare 
orală 

Prezentare 

Săptămâna 10-11 

 

Săptămâna  12 

 

Săptămîna 13 

 

Săptămâna 14-15 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Portofoliul disciplinei 

2. Referat 

3. „Literatura antică latină. Clasificarea perioadelor” prezentare power point 

4. Caracterizarea personajelor din operele citate 

5. Comentarii literare. 

6. Rezumat 

7. Sinteză  

IX. Sugestii metodologice 

Pentru predarea – învățarea modulului în cauză se recomandă utilizarea următoarelor metode de învățare: 

Nr. Unitatea de învățare 
Metode de învățare 

Practică Individual 

1. Antichitatea . Miturile și 
literatura antică. 

 

 Explicația 

 Comparația 

 Lectura comentată 

 Discuții în grup. 

 Dezbateri/ brainstorming 

 

 Analiza 

 Explorarea textelor 

 Selectarea exemplelor 
relevante pentru 
argumentare. 

 Comentarea informației 
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2. Tragedia greacă 
 Discuții în grup 

 Elaborarea sintezelor 

 Demonstrarea 

 Caracterizarea 
personajelor. 

 Comentarea orală. 

 Lucrul cu manualu.l 

 Observația 

 Recitarea expresivă 

3. Literatura antică latină. 
 Explicația 

 Conversația 

 Demonstrarea 

 Prezentarea de carte 

 Cercetarea 

 Selectarea informației 

 Elaborerea sintezei. 

 Presentare de ansamblu 

4. Literatura Evului Mediu 
 Explicația 

 Discutii în grup 

 Demonstrarea 

 

 Comentarea operei 

 Prezentarea 

 Conștientizarea 

 Test sumativ 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Portofoliul  Calitatea materialelor incluse. 

 Oformarea fiecărui document 

 Consecutivitatea aranjării documentelor 

 Nivelul estetic al oformării 

2. Referat  Corectitudinea lingvistică a formulărilor 

 Utilizarea diferitor surse. 

 Structura conform regulilor 

 Folosirea resurselor electronice. 

3. Comentarii literare și caracterizare 
de personaje. 

 Corectitudinea expunerii logice 

 Cunoașterea și înțelegerea procesului literar expus. 

 Interpretarea fenomenelor literare 

4. Elaborarea sintezelor  Comentarea specificului artistic al textului. 

 Argumentarea ideilor. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

1. Manuale de literatura universală. 
2. Portofoliile elevilor 
3. Material ilustrativ,  scheme. 
4. Săli de clasă. 
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5. Proiector, ecran, boxe, calculator conectat la rețeaua de internet. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Drimba, Ovidiu, Literatura universală. 
Manual pentru cl.XI-XII . Bucuresti: Editura 
didactică și pedagogică  

Bibliotecă 15 

2. 
Pavlicenco, Sergiu, Literatura universală, 
Manual pentru licee cu profil umanistic, Cl. 
X-XII. Ch.: Litera 2006 

Bibliotecă                  25 

3. Epopeea lui Ghilgameș. București 1967. 
Editura pentru literatură. 

CDI„M. Sadoveanu” 2 

4. Antologia poeziei latine . București: 
Albatros1973 

CDI„M. Sadoveanu” 3 

5. Ovidius, Metamorfoze ed .II. București: 
editura științifică 1972 

CDI„M. Sadoveanu” 2 

5. http:/istoriiregăsite. Wordpress. com/2010//03/10/ invenții în istorie-cartea 

6. http:/ro. Wikipedia.org/wiki/carte/ 

7. http:/istoriiregăsite. Wordpress. com/2011//11/20/ biblioteca-în -antichitate 

8. http://descoperă.org./domeniu/cultura/istorieMarele biblioteci Antice 

9. www.google.com 

 

http://www.goldaccordion.com/
http://www.abbia.by/
http://www.goldaccordion.com/
http://descoperă.org./domeniu/cultura/istorie

