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I. Preliminarii 

Unitatea de curs „Literatura Universală IV”  studiază literatura universală de la sfârșitul secolului XVIII și 

începutul secolului XIX, care se caracterizează prin afirmarea unui nou curent literar-romantismul. 

Termenul „romantism” se folosește în sens de aspirație spre ceva nou, „vire irealizabil”. Realilismul s-a 

matifestat nu numai în literatura și arta, ci și în științele umaniste, cum ar fi filizofia, istoriografia, dreptul, 

lingvistica etc. 

În evoluția  romantismului se evidențiază 3 etape: romantismul timpuriu (sfârșitul secolului XVIII și începutul 

secolului XIX), romantismul anilor 20-40, romantismul tardiv de după revoluția de la 1848. 

Romantismul se caracterizează printr-un șir de trăsături generale, comune tuturor literaturilor, dar care capătă 

o manifestare specifică în fiecare literatură națională. Romantismul este definit ca o reacție față de revoluția 

franceză, care a dat naștere noii societăți burgheze, dar care nu a îndreptățit așteptările romanticilor. 

Imposibilitatea realizării plenare a aspirațiilor umane, impune romanticilor căutarea altor posibilități de 

afirmare, prin depășirea realității, prin evadarea într-o altă lume, una ideală, închipuită, superioară, în care 

omul își poate realiza toate visele. 

Romantismul respinge rigorile artei clasiciste în favoarea libertății în artă, proclamând cultul sentimentului și al 

fanteziei creatoare. Romanticii abordează subiecte istorice, ei percep realitatea ca una conflictuală, dinamică și 

evolutivă. Romantismul se orientează spre adevărul vieții, în care se  combină tragicul și comicul, sublimul și 

grotescul, frumosul și urâtul, binele și răul. Pentru ei adevărata poiezie este alcătuită din armonia contrariilor. 

Domină genul liric și cel dramatic, dar nu este ignorat nici cel epic. Romantismul a adus în artă și literatură un 

suflu nou, o nouă concepție despre lume și om, jucând un rol considerabil în istoria civilizației umane.  

 Elevii vor cunoaște și noțiunea de realism, un curent literar care a apărut în secolul al XIX-lea și 

continuă până în zilele noastre. 

Evoluția filozofiei și a științelor a contribuit la dezvoltarea acestui curent. Scriitorii realiști dau o reprezentare 

veridică realității, prezentând cu obiectivitate adevărul. 

 Atitudinea scriitorilor realiști este critică față de societatea pe care o reprezintă.  

Specii litarare cultivate în cadrul acestui curent aparțin genului epic (roman, nuvelă, schiță etc.) și dramatic 

(drama și comedia). 

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. Noțiunile de realism și romantism. 

2. Condițiile istorice în care au apărut și s-au dezvoltat aceste curente. 

3. Trăsăturile generale ale romantismului. 

4. Principalele surse de inspirație ale romanticilor. 

5. Personajul romantic. 

6. Scriitori și opere de referință cu caracter romantic. 

7. Caracteristicile curentului realist. 

8. Veridicitatea detaliilor. 

9. Stilul sobru și impresionant. 
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10. Asocierea unor aspecte și episoade din curentele expuse în literatura universală, cu tablouri din 

literatura română. 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1. Familiarizarea beneficiarilor cu factorii care au contribuit la dezvoltarea romantismului și realismilui. 

CS2.  Utilizarea  specificului literaturii romantice din secolul al XIX-lea și remarcarea particularităților. 

CS3.  Lecturarea dirijată și independentă a textelor literare. 

CS4. Aplicarea noțiunilor de teorie literară la interpretarea textelor artistice. 

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 XIX-lea. 

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

CS8. Lansarea comunicărilor de sinteză despre personalitățile literaturii universale în contextul culturii 

europene. 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalitatea de 

evaluare 
Numărul de 

credite Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică / Seminar 

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

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

1. Romantismul în literatura franceză. 

UC1. Cunoașterea specificului literaturii 

romantice din secolul al XIX-lea și 

remarcarea particularităților. 

 

 

1. Reprezentați de vază ai romantismului 
francez: Alfred de Musset, George Sand, 
Alexandre Dumas- tatăl. Caracterizarea 
generală a creației lor. 
 

2. Alphonse de Lamartine. Poezia „Lacul” 

 

3. Victor Hugo.Romanul „Mizerabilii”. 

 

A1 . Analizarea integrală a operei și a ideilor principale. 

 

 

 

A2.  Caracterizarea specificului textului romantic pe baza 
operei. 

A3.Argumentarea opiniei proprii despre opera citită 

printr-un eseu. 

2. Romantismul în literatura rusă. 

UC2. Interpretarea și receptarea operelor de 

referință ale literaturii secolului al XIX-lea. 

 

4. Repere istorice și culturale. Caracterizare 
generală. 

5. Alexandr Pușkin. Romanul „ Evgheni 
Oneghin”. 

6. Mihail Lermontov. Poemul „Demonul”. 

 

A4. Caracterizarea succintă a perioadelor de dezvoltare. 

 Recunoașterea și analiza surselor de inspirație 

A5. Reflectarea asupra temei și ideilor romanului. 

A6. Identificarea trăsăturilor eroului principal. 

3. Romanismul în literatura amaricană . 

UC3. Cunoașterea prin lectură dirijată și 

independentă a textelor literare. 

 

 

7. Edgar Alan Poe. Poezia „Clopotele” 

8. Literatura științifico-fantastică. 

 

A7.  Expunerea personală a ideilor operei. 

A8.  Prezentarea informației. 
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1. Realismul în literatura universală din secolul al XIX-lea. 

UC4.Cunoașterea noțiunii de realism. 

Reprezentanți de vază și operele de referință. 

 

9. Realismul în literatura franceză. 
Reprezentanți de vază. Opere de referință. 

10. Honoré de Balzac. Romanul „Monsieur 
Grandet”. 

11.  Realismul în literatura engleză. 

Reprezentanți de vază . Opere de referință. 

 

A9. Ilustrarea problematicii operei. 

 

A10. Identificarea trăsăturilor eroului principal . 

 

A11. Caracterizarea succintă a realismului englez. 

 

5. Realismul în literatura rusă. 

UC5.  Stimularea gândirii reflexive și a spiritului 

critic la analiza textului artistic din literatura 

universală . 

 

12. Caracterizarea generală. Reprezentanți de 

vază. Opere de referință 

13. Romanul „ Război și Pace” de Lev Tolstoi. 

A12.  Prezentarea succintă a curentului literar. 

 

A13. Aprecierea personajului, a comportamentului 
acestuia. 

 

 

 

6. Curente literare. 

UC6. Aplicarea noțiunilor de teorie literară la 

interpretarea textelor artistice. 

14. Parnasianismul. Naturalismul. Creația lui 

Emil Zola „ Germinal”. 

15. Simbolismul. Reprezentanți de vază. Opere 

de referință. 

16. Dramaturgia universală în a doua jumătate a 

secolului  al XIX-lea.  

„O casă de păpuși” de Henric Hesen. 

17. Teorie literară. Romanul-epopee.„ Arta 

pentru artă”. Romanul experimental. 

Drama de idei 

A 14. Prezentarea informației. 

 

A 15.Documentarea din diferite surse. 

 

A16.Caracterizarea dramaturgiei universale și abordarea 

complexă a textului artistic. 

 

A17. Încadrarea operelor literare și a scriitorilor în 

contextul procedeului literar. 
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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. Romantismul în literatura franceză. 10 2 7 1 

2. Romatismul în literatura rusă. 10 3 5 2 

3. Romantismul în literatura engleză. 10 3 5 2 

  4. Realismul în literatura universală din secolul al 
XIX-lea. 

10 2 7 4 

   5. Realismul în literatura rusă. 10 2 3 4 

6. Curente literare 10 3 3 2 

 Total 60 15 30 15 

VII. Studiu individual ghidat de profesor. 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Romantismul în literatura franceză. 

1.1. Reprezentați de vază ai 
romantismului francez: Alfred de 
Musset, George Sand, 
Alexandre Dumas- tatăl. 
Caracterizarea generală a creației 
lor. 
 
1.2. Alphonse de Lamartine. Poezia 

„Lacul” 

1.3. Victor Hugo.Romanul 
„Mizerabilii”. 

 

1.1. Proiect de 
grup. 

 

 

 

 

1.2. Comentariu 
literar. 

1.3. Eseu 

 

Comunicare 
orală. 

 

 

 

 

Prezentare 
scrisă 

Comunicare 
scrisă. 

 

Săptămâna 1  

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 2 

 

 

2. Romantismul în literatura rusă. 

2.1. Repere istorice și culturale. 
Caracterizare generală. 

2.2. Alexandr Pușkin. Romanul „ Evgheni 
Oneghin”. 

2.3. Mihail Lermontov. Poemul 
„Demonul”. 

 

 

 

2.1.Referat . 

 

2.2. Caracterizarea 
personajului principal. 

2.3. Proiect individual 

Prezentare 
orală. 

Prezentarea 
orală 

 

Comunicare 
scrisă 

Săptămâna 3 

 

Săptămâna 4 

 

 

Săptămâna 5 
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3. Romantismul în literatura engleză. 

1.1.  Edgar Alan Poe. Poezia 
„Clopotele”. 

1.2. Literatura științifico-fantastică. 

 

 

 

3.1. Sinteză 

 

3.2. Proiect individual. 

 

 

 

Prezentarea 
sintezei. 

Prezentare 

scrisă 

 

 

Săptămâna 6 

 

Săptămâna 7 

 

 

4.Realismul în literatura universală din secolul al XIX-lea. 

4.1. Realismul în literatura franceză. 
Reprezentanți de vază. Opere de 
referință. 

4.2.  Honoré de Balzac. Romanul 
„Monsieur Grandet”. 

4.3.   Realismul în literatura engleză. 
Reprezentanți de vază . Opere de 
referință 

 

 

 

4.1. Sinteză 

 

4.2. Caracterizarea 
personajului. 

 

4.3. Proiect de grup 

 

 

Prezentarea 
sintezei. 

Prezentare 

scrisă 

Comunicare 

orală 

Săptămâna 8 

 

 

Săptămâna 9 

 

Săptămâna 10 

5. Realismul în literatura rusă. 

5.1.  Caracterizarea generală. 

Reprezentanți de vază. Opere de 

referință 

5.2.  Romanul „ Război și Pace” de Lev 
Tolstoi. 

5.1. Referat 

 

 

5.2. Proiect de grup 

 

Prezentarea 
referatului. 

 

Prezentarea 
informației. 

 

Săptămâna 11 

 

 

Săptămâna 12 

 

6. Curente literare. 

6.1.  Parnasianismul. Naturalismul. 

Creația lui Emil Zola „ Germinal”. 

6.2.  Simbolismul. Reprezentanți de vază. 

Opere de referință. 

6.3. Teorie literară. Romanul-epopee.  
„Arta pentru artă”. Romanul 
experimental. Drama de idei 

 

6.1. Studiu de caz 

 

6.2. Atelier de discuții 
asupra lecturilor. 

 

6.4. Proiect de grup. 

 

Prezentarea 
studiului. 

Comunicare 
orală 

Prezentarea 

informației 

analizate. 

Săptămâna 13 

 

 

Săptămâna 14 

 

Săptămâna 15 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Portofoliul disciplinei 

2. Referat: „Realismul în literatura rusă. Reprezentanți de vază. Opere de referință”. 

3. Referat:  „ Romantismul în literature rusă. Repere istorice și culturale. Caracterizare generală”. 
4. Caracterizarea personajelor. 
5. Elaborarea sintezei. 
6. Comentariu literar. 
7. Proiecte individuale și de grup. 

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. Romantismul în literatura 

franceză. 

 

 Explicația 

 Comparația 

 Lectura comentată 

 Discuții în grup. 

 Dezbateri/ brainstorming 

 

 

 Analiza 

 Explorarea textelor 

 Selectarea exemplelor 
relevante pentru 
argumentare. 

 Comentarea informației 

2. Romantismul în literatura 

rusă. 

 Discuții în grup 

 Elaborarea sintezelor 

 Demonstrarea 

 Caracterizarea 
personajelor. 

 Comentarea orală. 

 Lucrul cu manualul 

 Observația 

 Recitarea expresivă 

3. Romantismul în literatura 

engleză. 

 Explicația 

 Conversația 

 Demonstrarea 

 Prezentarea de carte 

 Cercetarea 

 Selectarea informației 

 Elaborerea sintezei. 

 Presentare de ansamblu 

4. Realismul în literatura 

universală din secolul al XIX-

lea. 

 Explicația 

 Discutii în grup 

 Demonstrarea 

 

 Comentarea operei 

 Prezentarea 

 Conștientizarea 

 Test sumativ 

5. Realismul în literatura rusă. 
 Lectura ghidată 

 Analiza. 

 Conversația 

 Povestirea 

 Prezentarea 

 Selectarea informației 

6. Curente literare. 
 Caracterizarea 

personajului. 

 Discuții ghidate. 

 Analiza. 

 Caracterizarea 
personajului. 

 Expunerea. 
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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. Comentariu literar. 

 

Proiect individual 

 Logica expunerii. 

 Respectarea fenomenelor lingvistice 

 Dezvoltarea opiniilor. 

 Investigația 

 Nivelul de erudiție 

2. Referat  Corectitudinea lingvistică a formulărilor 

 Argumentarea faptelor expuse 

 Folosirea resurselor electronice 

3. Sinteză  Utilizarea diferitor surse 

 Expunerea prin comparație. 

 Corectitudinea formulării gândurilor. 

4. Caracterizarea personajelor  

 Recunoașterea calităților fizice și morale ale 
personajelor. 

 Expunerea logică a ideilor. 

 Folosirea adecvată a mifloacelor de exprimare 

5. Portofoliul  Calitatea materialelor incluse. 

 Oformarea fiecărui document. 

 Nivelul estetic al oformării. 

 Volumul materialelor incluse. 

 

6. Sinteză 

 

 

 Nivelul de cunoaștere a temelor studiate. 

 Interpretarea logică a conținutului operelor. 

 Expunerea coerentă a părerilor personale. 
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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. 

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. Victor Hugo, Versuri, culegere ,București: 
Editura Tineretului, 1970 

Biblioteca personală 1 

4. Wellek, R. Warrent. Teoria literaturii 
universale. București: Editura Literatura 
Univers. 1977. 

CDI„M. Sadoveanu” 1 

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 

Bibliotecă  

2 

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

