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I. Preliminarii 

Unitatea de curs ,,Literatura Universală III”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. 

Unitatea de curs „Literatura Universală III”  studiază literatura secolului al XVII-lea, ca literatură renascentistă, 

care se întemeiază pe ideea personalității umane autonome, liberă de îngrădirile medievale, o nouă metodă de 

gândire, bazată pe primatul rațiunii. Cu ajutorul rațiunii omul cunoaște adevărul, legile universului și ale artei. 

Elevii vor cunoaște că secolul al XVII-lea este marcat de înflorirea gândirii științifice și tehnice, progresează 

știința și filozofia. O dezvoltare considerabilă o ating artele. 

În arta și literatura acestei perioade se dezvoltă două mari curente artistice: barocul și clasicismul. Operele 

clasiciste au un caracter polemic, publicistic și un evident scop educativ, moral și estetic. 

Clasicismul se bazează pe următoarele principii ale doctrinei clasiciste: principiul imitării, principiul rațiunii, 

principiul respectării regulelor clasice. 

Modulul dat cuprinde și studierea literaturii universale din secolul al XVIII-lea, care reprezintă o epocă de mari 

schimbări în viața popoarelor din Europa, cunoscut în istoria omenirii ca Secolul Luminilor. 

Iluminismul se manifestă în cele mai diverse sfere ale vieții spirituale, determinând dezvoltarea științei și a 

artelor. 

În secolul al XVIII-lea se cultivă pe larg literatura călătoriilor, apar opere în care realitatea dintr-o țară era 

văzută și prezentată de un stăin, de cele mai multe ori, în mod critic. 

Secolul Luminilor este considerat, ca și Renașterea, ca o epocă de tranziție în care se instaurează cultul rațiunii 

și al progresului. 

Pentru studierea acestui curs sunt necesare cunoștințele acumulate la celelalte discipline: 

F.02.O.011 Istoria culturii și civilizației universale. 

Limba și literatura română etc. 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea personală 

Unitatea de curs „ Literatura Universală III”  include modulul  literatura secolului al XVI-leaI și literatura 

universală al secolul al XVII-leaI care au ca scop familiarizarea elevilor cu : 

1. Conceptul de clasic și clasicism. 

2. Factorii care au  cotribuit la constituirea și dezvoltarea clasicismului. 

3. Principiile estetice ale clasicismului. 

4. Opere de referință ale clasicismului. 

5. Receptarea literaturii clasicismului în spațiul literaturii românești. 

6. Noțiunea de Iluminism. 

7. Limitele cronologice ale literaturii Iluministe. 

8. Opere de referință ale literaturii Secolului Luminilor. 

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 universașle ale creațiilor universale; 
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 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. Prezentarea  factorilor care au contribuit la dezvoltarea clasicismului. 

CS2.  Utilizarea noțiunilor de clasicism  și Iluminism. 

CS3. Cunoașterea prin lectură dirijată și independentă a textelor literare. 

CS4. Analiza textului literar în limita standardelor de conținut. 

CS5. Stimularea gândirii reflexive și a spiritului critic la analiza textului artistic din literatura universală. 

CS6. Interpretarea și receptarea operelor de referință ale literaturii secolului al XVII-lea și al  XVIII-lea. 

CS7. Dezvoltarea capacităților de a rezuma și a sistematiza informații științifice adecvate la un subiect. 

CS8. Aprofundarea conoștințelor de istorie și critică literară. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalitatea de 

evaluare 
Numărul de 

credite Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică / Seminar 

V 60 15 15 30 Examen 2 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

1. Literatura universală în secolul al XVII-lea. 

UC1. Dezvoltarea capacităților de a rezuma și a 

sistematiza informații științifice adecvate la un 

subiect. 

 

 

1. Literatura universală în secolul al XVII-lea și 
clasicismul. Repere istorice și culturale. 

2. Principiile estetice ale clasicismului „Arta 
poetică ”de Nicolas Boileau. 

3. Tragedia clasică. Pierre Corneille „ Cidul” 

4. Jean Racine „Andromaca”. 

 

5. Comedia clasică „Avarul” de Moliere. 

 

6. Teoria literară „Vers alexandrin”  Quiproquo 

 

 

A1  Interpretarea procesului literar universal în 
conexiune cu istoria și cultura. 

A2.  Citirea expresivă a operei, comentarea temei și a 
motivelor operei. 

A3. Conturarea idealului moral al eroilor lui Corneille  

A4. Caracterizarea specificului textului clasicist pe baza 
operei. 

A5. Caracterizarea personajului principal prin comparație 
cu alte personaje din literatura universală și română. 

A6. Aplicarea cunoștințelor de teorie literară la analiza 
textelor artistice. 

2. Literatura universală în secolul al XVII-lea. Iluminismul. 

UC2.Aprofundarea cunoștințelor de istorie și 
critică literară și analizarea textului literar în 
limita standardelor de conținut. 

 

7. Literatura universală în secolul al XVIII-lea. 
Iluminismul. Repere istorice și culturale. 

8. Curente literare ale secolului al XVIII-lea:  
Clasicism, Iluminism, Realism, 
Sentimentalism, Preromantism. 

 

 

A7.  Sintetizarrea și expunerea informației din diferite 
surse istorice, științifice. 

A8. Distingerea particularităților curentelor literare 
referitor la operele artistice. 

 

 



7 / 11 

3. Literatura iluministă în Anglia, Franța, Germania. 

UC3. Interpretarea fenomenelor literare în 
contextul culturii spirituale universale. 

 

 

9. Literatura Iliministă în Anglia „Călătoriile lui  

Samuel Guliver în mai multe țări ale lumii”. 

10. Literatura Iluministă în Franța „ Candide sau 
Optimismul ” de Voltaire. 

11. Literatura Iluministă în Germania. 
(Caracterizare generală). 

12. Johann Walfgang von Geothe. Tragedia 
„Faust” 

 

A9. Caracterizarea personajelor literare. Caracterizare 
paralelă. 

A10. Stabilirea similitudinii între aceeași temă în 
literatura universală cu cea din literatura română. 

A11. Actualizarea informațiilor din literatura științifică și 
critică. 

A 12. Realizarea comentariului literar în baza operei 
studiate. 
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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. Literatura universală în secolul al XVII-lea. 22 5 5 12 

2. Literatura universală în secolul al XVII-lea. 
Iluminismul. 

20 5 5 10 

3. Literatura iluministă în Anglia, Franța, Germania. 18 5 5 8 

 Total 60 15 15 30 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor. 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Literatura universală în secolul al XVII-lea. 

1.1. Literatura universală în secolul al 
XVII-lea și clasicismul. Repere istorice 
și culturale. 

1.2.  Principiile estetice ale clasicismului 
„Arta poetică” de Nicolas Boileau. 

1.3.  Tragedia clasică Pierre Corneille 

 „ Cidul” 

1.4.  Jean Racine „Andromaca”. 

 

1.5.  Comedia clasică „Avarul” de 
Moliere. 

 

1.6.  Teoria literară „vers alexandrin” 
Quiproquo 

 

1.1. Referat. 

 

1.2. Atelier de 
lectură. 

 

1.3. Proiect de grup 

 

1.4. Comentariu 
literar. 

1.5. Eseu 

 

 

1.. Proiect individual. 

 

 

 

Comunicare 
scrisă. 

 

Comunicare 
orală 

Prezentare 

 

Comunicare 
scrisă. 

Comunicare 
scrisă. 

 

Prezentare  

Săptămâna 1 -2 

 

 

Săptămâna 3 

 

Săptămâna 4 

 

Săptămâna 5 

 

Săptămâna 6 

 

Săptămâna 7 

2. Literatura universală în secolul al XVII-lea. Iluminismul. 

2.1. Literatura universală în secolul al 
XVIII-lea. Iluminismul. Repere istorice 
și culturale. 

2.2.  Curente literare ale secolului al 
XVIII-lea:  Clasicism, Iluminism, 
Realism, Sentimentalism, 
Preromantism. 

2.1.Referat . 

 

2.2.Procesarea 
informației. 

 

Prezentare 
orală. 

Prezentarea 
orală 

 

Săptămâna 8 

 

Săptămâna 9 
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3. Literatura Iluministă în Anglia, Franța, Germania. 

3.1.  Literatura Iliministă în Anglia. 
„Călătoriile lui  Samuel Guliver în mai 
multe țări ale lumii”. 

3.2.  Literatura Iluministă în Franța.  

„ Candide sau Optimismul ” de 
Voltaire. 

3.3. Literatura Iluministă în Germania. 
(Caracterizare generală). 

3.4. Johann Walfgang von Geothe. 
Tragedia „Faust” 

 

 

 

3.1. Sinteză 

 

 

3.2. Procedeul 
cercetării. 

 

3.3.Proiect individual. 

 

3.4 Caracterizarea 
personajului. 

Prezentarea 
sintezei. 

 

Prezentare 

scrisă 

Prezentare 

orală. 

Comunicare 

scrisă 

Săptămâna 10 

 

 

Săptămâna 11-12 

 

Săptămâna 13-14 

 

Săptămâna 15 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Portofoliul disciplinei 

2. Referat: „Literatura universală în secolul al XVII-lea și clasicismul. Repere istorice și culturale”. 

3. Referat : „ Caracterizarea generală a literaturii universale în secolul al XVIII-lea. Iluminismul”. 

Repere istorice și culturale. 

4. Caracterizarea personajelor. 

5. Elaborarea sintezei. 

6. Comentariu literar. 

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. Literatura universală în secolul 

al XVII-lea. 

 

 Explicația 

 Comparația 

 Lectura comentată 

 Discuții  ghidate. 

 Dezbateri/ brainstorming 

 

 

 Analiza 

 Explorarea textelor 

 Selectarea exemplelor 
relevante pentru 
argumentare. 

 Comentarea informației 
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2. Literatura universală în secolul 

al XVII-lea. Iluminismul. 

 Discuții în grup 

 Elaborarea sintezelor 

 Demonstrarea 

 Caracterizarea 
personajelor. 

 Comentarea orală. 

 Lucrul cu manualul. 

 Observația și investigația 

 Citirea  expresivă 

3. Literatura iluministă în Anglia, 

Franța, Germania. 

 Explicația 

 Conversația 

 Demonstrarea 

 Prezentarea de carte 

 Cercetarea 

 Selectarea informației 

 Elaborerea sintezei. 

 Presentare de ansamblu 

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. Referat 

 

Sinteză 

 

Proiect individual 

 Logica expunerii. 

 Respectarea fenomenelor lingvistice 

 Dezvoltarea opiniilor. 

 Investigația 

 Nivelul de erudiție 

2. Portofoliul  Corectitudinea lingvistică a formulărilor 

 Argumentarea faptelor expuse 

 Folosirea resurselor electronice 

 

3. 

Comentariu literar și eseu 

 

 

 

Caracterizarea personajelor 

 Utilizarea diferitor surse 

 Expunerea prin comparație. 

 Corectitudinea formulării gândurilor. 

 Recunoașterea calităților fizice și morale ale 
personajelor. 

 Expunerea logică a ideilor. 

 Folosirea adecvată a mifloacelor de exprimare 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

1. Manuale de literatura universală. 

2. Portofoliile elevilor 

3. Material ilustrativ,  scheme. 

4. Săli de clasă. 

5. Proiector, ecran, boxe, calculator conectat la rețeaua de internet. 
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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 

 

6 Tudor, Vianu , Voltaire. Faust de 
Goethe.Vol. Studii de literatură universală 
și comparată. Ed, II. București: Editura 
Academiei. 1963 p.233-247. 249-265 

Biblioteca personală 1 

 

 

 

7 Parfeni, C. „Teorie și Analiză literară” ghid 
practic, București: Editura Științifică 1993 

CDI„M. Sadoveanu” 2 

 

8. Crăciun, G. „Întroducere în teoria 
literaturii” , Chișinău: Editura Magister-
Cartier 1997 

  

 

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

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

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

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

13. www.google.com 

 

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

