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NOT  DE PREZENTARE 

 
 Programa de limba şi literatura român  pentru clasa a X-a a fost elaborat  în cadrul unei 
paradigme a disciplinei la nivelul liceului, avându-se în vedere urm toarele: 

1. Reorientarea studiului limbii şi literaturii române în liceu printr-o proiectare curricular  
modern  

 Programa de limba şi literatura român  pune accent pe latura formativ   a înv rii, având 
ca scop formarea unor elevi capabili s  se raporteze la cultur  autonom, reflexiv, critic şi 
creativ. 

 inând seama de valorile caracteristice unei societ i deschise, pluraliste, actuala 
program  ofer  posibilit i de op iune în privin a textelor de studiat, a modalit ilor de 
studiu adecvate. 

2. Stabilirea competen elor generale ale disciplinei la nivel liceal, plecând de la finalită ile 
nivelurilor de învă ământ şi obiectivele ciclurilor curriculare  

 Actuala program  propune ca finalitate a studiului limbii şi literaturii române cultivarea 
pl cerii de a citi, a sensibilit ii estetice, dezvoltarea abilit ii de a recepta şi de a produce o 
gam  variat  de texte, însuşirea şi practicarea diverselor strategii de comunicare. 
3. Proiectarea con inuturilor învă ării în func ie de paradigma adoptat  
 Con inuturile sunt proiectate în corela ie cu un set de competen e specifice pentru fiecare 

clas . Con inuturile disciplinei au fost gândite în raport cu o dominant  pentru fiecare an 
de studiu.  

4. Conturarea unui parcurs didactic coerent şi echilibrat, capabil s  armonizeze 
complexitatea obiectului de studiu cu modalit ile didactice de abordare a acestuia 

 Programa propune o îmbinare a formării în vederea folosirii instrumentelor de lucru cu 

textul şi a studiului descriptiv al literaturii române. 
5. Stimularea aportului creativ al specialiştilor (profesori, autori de manuale şi de auxiliare 

şcolare) şi al elevilor la studierea disciplinei 
Programa pune la îndemâna profesorilor un cadru flexibil de organizare a muncii lor la catedr , 
l sând o marj  considerabil  de libertate nu numai în privin a alegerii textelor de studiat, ci şi a 
integr rii con inuturilor şi a proiect rii parcursului didactic. În acest fel, profesorii (autorii de 
manuale ş.a.) pot g si modalit ile optime de a construi competen ele propuse, de a adapta studiul 
limbii şi al literaturii române la condi iile particulare ale clasei şi ale individualit ii elevilor.  

6. În înv mântul Waldorf profesorii vor aborda con inuturile în module în aşa fel încât 
accentul s  cad  pe latura formativ , având libertatea de a folosi textele cele mai potrivite 
situa iei clasei. Cele dou  teme ale epocilor din fiecare an cât şi con inuturile epocilor, 
aşa cum sunt prezentate aici, sunt rodul experien ei a multor zeci de ani de 
pedagogie Waldorf în lume. Dar mai important  decât insisten a pentru transpunerea la 
clas  a epocilor tradi ionale verificate este munca antropologic  concret , în mod necesar 
anterioar , care ar trebui s  justifice alegerea unor con inuturi noi. Aşadar ceea ce a fost 
verificat pe larg şi în decursul multor ani despre epocile care sunt în discu ie aici şi se 
confirm  în înv mântul contemporan ar trebui realizat cu grij  în cazul alegerii de noi 
con inuturi.  

"Scoala Waldorf este negreşit pe de o parte o pedagogie precis , pe de alt  parte avem cea mai 
mare libertate posibil ... Întreaga noastr  program  de înv mânt este ceva precis doar ca spirit, 
pe când în ceea ce priveşte fiecare ac iune în parte avem cea mai mare libertate pe care o putem 
gândi". (Rudolf Steiner, cuvinte la o expozi ie cu lucrări ale elevilor, GA 307, 8.8.1923). 
"Pedagogia precis ", "ceea ce este precis doar ca spirit" rezult  pe de o parte din mai sus 
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men ionata "Antropologie". Ea constituie şi ast zi pentru cadrele didactice dintr-o şcoal  Waldorf 
baza lucrului în consiliul profesoral sau în studiul individual, de aici rezultand impulsurile pentru 
activitatea lor pedagogic . Pe de alt  parte deducem din aceasta modul în care trebuie prelucrat  
materia de predare. 
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COMPETEN E GENERALE 

 

 

 

 

1. Utilizarea corect  şi adecvat  a limbii române în receptarea şi producerea mesajelor în 
diferite situa ii de comunicare 

 

2. Folosirea instrumentelor de analiz  stilistic  şi structural  a diferitelor texte literare şi 
non-literare 

 

3. Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text literar sau non-

literar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 

 

 

 Cultivarea pl cerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii  
 

 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice prin lectura textelor 

 

 Cultivarea sensibilit ii prin receptarea operei literare 

 

 Formarea unor reprezent ri culturale privind evolu ia şi valorile literaturii române 
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COMPETEN E SPECIFICE ŞI CON INUTURI 

 

1. Utilizarea corect  şi adecvat  a limbii române în receptarea şi producerea mesajelor în 
diferite situa ii de comunicar 

Competen e specifice Con inuturi 
1.1. identificarea valorilor stilistice generate 
de folosirea registrelor limbii 

- registrele limbii: limbaj arhaic, neologic, 
regional, popular, familiar, argotic, colocvial, 
jargon  

1.2. folosirea unor registre stilistice diferite 
în func ie de situa ia de comunicare 

- stilurile func ionale şi utilizarea lor  
- calit ile generale şi particulare ale stilului: 

claritate, proprietate, precizie, puritate, 
corectitudine, varia ie stilistic , simetrie, 
naturale e, cursivitate, eufonie 

1.3. receptarea adecvat  a sensului unui 
mesaj transmis prin diferite tipuri de texte 
orale sau scrise 

- denota ie, conota ie  
- sesizarea valen elor stilistice ale unor categorii 

morfosintactice 
- influen a elementelor paraverbale (ton, pauz , 

intona ie) asupra în elegerii mesajului oral 
- coeren  şi coeziune 

1.4. folosirea adecvat  a unor forme de 
exprimare oral  în diferite contexte de 
comunicare 

- tehnici de comunicare specifice în conversa ie, 
dezbatere, *mas  rotund , *interviu (*interviul 
mass-media, *interviul de angajare) 

- descrierea oral  
- pronun area corect  (pronun ii hipercorecte) 
- pronun area nuan at  (ton, pauz , intona ie) 

1.5. redactarea unor texte func ionale în 
diferite contexte de comunicare 

- referat, cerere, proces-verbal, memoriu de 
activitate, curriculum vitae, formulare tipizate 

1.6. aplicarea în exprimarea proprie a 
normelor ortografice, ortoepice, de 
punctua ie, morfosintactice şi folosirea 
adecvat  a unit ilor lexico-semantice  

- folosirea corect  a formelor flexionare (forme 
flexionare ale verbului, adjective f r  grade de 
compara ie, numerale etc.) 

- norme ortografice şi de punctua ie 
- utilizarea corect  a elementelor de rela ie 

(prepozi ii, conjunc ii, pronume relative etc.) 
- implica iile morfosintactice ale schimb rii 

categoriei gramaticale 
- cunoaşterea sensului corect al cuvintelor (în 

special al neologismelor) 
- folosirea adecvat  a cuvintelor în context 
- utilizarea variantelor lexicale literare 
- utilizarea corect  a unit ilor frazeologice 
- etimologia popular , hipercorectitudinea 
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2. Folosirea instrumentelor de analiz  stilistic  şi structural  a diferitelor texte literare şi 
non-literare 

Competen e specifice Con inuturi 
2.1. recunoaşterea şi analiza principalelor 
componente de ordin structural, specifice 
textului narativ 

- construc ia subiectului în textul narativ 
- compozi ia textului narativ şi a celui dramatic 
- personajele în textul narativ 
- modalit i de caracterizare a personajului; tipuri de 

personaje 
- instan ele comunic rii în textul narativ 
- perspectiva narativ  

2.2. recunoaşterea şi compararea 
diferitelor tipuri de proz  şi a 
particularit ilor acestora 

- roman, nuvel , povestire, basm; *eseu, *text 
oratoric 

- *texte în care se manifest  estomparea grani elor 
dintre speciile tradi ionale ale prozei 

2.3. identificarea particularit ilor 
specifice ale limbajului în texte epice 
studiate 

- registre stilistice, limbajul personajelor, limbajul 
naratorului 

- stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber 
- tipuri de frazare în func ie de tipul de text 

(concizie, prolixitate, organizarea discursului prin 
paratax  sau prin hipotax  etc.) 

2.4. aplicarea conceptelor opera ionale în 
analiza şi discutarea textelor narative 

- v. Sugestii metodologice, domeniul  
     III. Concepte opera ionale 

 

3. Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text literar sau non-literar  

Competen e specifice Con inuturi 
3.1. sus inerea argumentat  a unui punct de 
vedere într-o discu ie 

- tehnica argument rii 
- întreb ri relevante şi r spunsuri adecvate 

contextului comunic rii 
- rolul elementelor non-verbale: privire, 

gestic , mimic , spa iul dintre persoanele 
care comunic  

3.2. elaborarea unei argument ri scrise pe o 
tem  dat  

- construc ia discursului argumentativ 
- redactare de texte (eseu, comentariu, analiz , 

paralel  etc.) 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
 
 Puncte de vedere şi laitmotive pentru predare 
 În clasa a X-a (în medie vârsta de 16 ani) se observ  o atenuare a tumultului puternic 
orientat înspre exterior şi a "naivit ii" clasei a IX-a. Delimitarea dintre b ie i şi fete se 
eviden iaz  mai pregnant. Elevii se afl  într-un proces de desprindere de comportamentul de 
grup, f r  s  reuşeasc  fiecare în parte s  aib  un comportament individual. Dac  elevilor de clasa 
a IX-a le place s  se piard  în dezbateri în care îşi folosesc agerimea min ii, elevii din clasa a X-a 
încearc  mai degrab  s  îşi poarte în exterior p rerile şi punctele de vedere, prin felul în care se 
îmbrac , se coloreaz , se poart . Prin r spunsul primit de la adul i, ei pot tr i în independen a lor 
incipient  şi se pot orienta dup  ea. Pe de o parte se pune mare pre  pe propriul exterior, pe de 
alt  parte adolescen ii doresc s  fie lua i tocmai drept ceea ce sunt îndaratul acestei fa ade. De 
regul  elevul de clasa a X-a se emancipeaz  vizibil fa  de autoritatea p rinteasc , f când 
progrese în "identificarea Eului propriu". Se experimenteaz  independen a, dar şi pre ul acesteia, 
singur tatea. Limba ajunge într-o criz . Elevii adesea nu mai sunt sau încă nu sunt capabili s  
exprime corespunz tor tr irile interioare. 
 Con inuturile înv rii sunt grupate în trei domenii: I. Literatur , II. Limb  şi 
comunicare şi III. Concepte opera ionale. 
 Posibile con inuturi pentru predare: 
Prima epoc : 
 Prin tratarea mitologiei nordice pe baza unor extrase din Edda, din Legendele 

islandeze, din Cântecul lui Hildebrand sau din Epopeea Nibelungilor poate fi prezentat  în 
imagini desprinderea de vechile leg turi tribale prin formarea responsabilit ii proprii şi trecerea 
la conştien a etic  creştin . Se face prin aceasta şi trecerea de la conştien a mitologic  în imagini 
la plasticitatea format  literar, la operele literare epice. Se pot aborda în acest modul şi formele 
incipiente ale literaturii române, elevii f când cunoştin  cu modific rile din istoria limbii cu 
ajutorul exemplelor alese. 
A doua epoc : 
 Se poate continua tratarea literaturii române urm rind motive din epopeea 

Nibelungilor, mai ales procesul tot mai accentuat de individualizare a Eului uman c tre sfârşitul 
secolului al XX-lea. 
 Epoca de poetic , apar inând de predarea esteticii, completeaz  predarea limbii române 
în domeniile cunoaşterii genurilor, metricii, retoricii precum şi stilisticii. Prin lucr ri lirice proprii 
sau alte lucr ri poetice, respectiv prin rela ia proprie cu genurile poetice, elevii sunt capabili s  
treac  de la exprimarea de sine la întâlnirea cu ei înşişi, deoarece forma liric  uşureaz  descrierea 
propriilor dispozi ii sufleteşti. 

În înv mântul Waldorf se va ine cont şi de recomand rile din curriculum-ul na ional, 
profesorul fiind chemat s -şi organizeze modalit ile de predare pentru a ine cont atât de 
specificul cerin elor vârstei, cum am prezentat mai sus, cât şi de cerin a de compatibilitate de care 
trebuie s  in  cont şcoala în vederea cre rii egalit ii de şanse. Se vor avea în vedere şi cerin ele 
curriculum-ului na ional prezentate în cele ce urmeaz . 

În domeniul Literatur , clasa a X-a constituie, împreun  cu clasa a XI-a, o etap  
central , în care se urm reşte familiarizarea elevilor cu: principalele tipuri de texte literare; 
no iunile şi tehnicile de analiz  şi de interpretare menite s  înlesneasc  în elegerea textelor epice, 
dramatice şi lirice, în proz  sau în versuri; în repere de ordin istoric care s  ajute la formarea unei 
viziuni de ansamblu asupra literaturii române. 

În clasa a X-a se vor studia Proza, iar în clasa a XI-a se vor studia Dramaturgia şi 
Poezia, iar la începutul clasei a XII-a unele repere fundamentale referitoare la Epoci culturale şi 
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ideologii literare în literatura român , aceast  din urm  sec iune servindu-se în principal de 
textele studiate anterior.  
 Clasa a XII-a este destinat  în cea mai mare parte Studiului aprofundat al literaturii. 

Maniera de prezentare a con inuturilor permite profesorilor şi autorilor de manuale s  
caute solu iile optime pentru organizarea parcursului didactic (modalitatea de corelare a 
con inuturilor, ordinea abord rii acestora, structurarea unit ilor didactice). 
 În clasa a X-a se vor studia minimum 14 texte. Profesorii (şi autorii de manuale) vor 
alege textele pe care le consider  potrivite cerin elor formulate. 

În alegerea textelor se va ine seama, în plus fa  de criteriile indicate la fiecare list  
minimal , de urm toarele criterii generale: accesibilitate în raport cu nivelul dezvolt rii 
intelectuale şi de cultur  general  a elevilor; atractivitate; valoare; varietatea autorilor selecta i; 
volumul de lecturi propuse pe parcursul întregului an şcolar în raport cu timpul disponibil.  

Programa ofer  sugestii, cu titlu de exemplificare, menite s  ajute op iunile profesorilor. 
Listele de exemple sunt deschise. Profesorii (autorii de manuale) pot alege al i autori sau alte 

texte, care nu figureaz  în aceste liste. Din lista autorilor canonici (Mihai Eminescu, Ion Creang , I.L. 
Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu. Mihail 
Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. C linescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita 
St nescu) se va studia obligatoriu, în clasa a X-a, câte un text apar inând urm torilor autori: Ion 
Creang , Ioan Slavici, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu.  

Este bine s  se acorde aten ie, în m sura posibilit ilor, studiului unor texte integrale. 

Evident, lucrul acesta nu exclude recursul la texte fragmentare, mai ales în cazul speciilor 

literare de mari dimensiuni (nuvel , roman etc.). 
Profesorii pot s  l rgeasc  num rul de texte propuse pentru studiu sau s  recurg  la lecturi 

suplimentare în corela ie cu tipurile de texte studiate. Pentru ilustrare pot fi recomandate şi scrieri 
din literatura universal  în traducere româneasc .  
 

 
LISTE MINIMALE ŞI ALTE RECOMAND RI 

 

I. LITERATUR  
 
1. PROZ  

Proza narativ . Structura textului narativ 

 Comunicarea în textul narativ; instan ele comunic rii 
 Perspectiva narativ  
 Tehnici de construc ie a subiectului 
 Personajele 

Limbajul prozei narative 

 Modalit i ale nar rii 
 Vorbirea naratorului şi vorbirea personajelor 
 Registre stilistice 

1.1. Specii narative. Repere istorice 

1.1.1. Forme incipiente ale prozei literare 

 istoriografia medieval  (cronica, letopise ul, legenda istoric  sau proza savant ) – cel 
pu in un text 

Sugestii pentru alegerea textelor: 
Grigore Ureche, Letopise ul ării Moldovei; Miron Costin, De neamul moldovenilor; Ion 
Neculce, O samă de cuvinte; Letopise ul Cantacuzinesc, Cronica Bălenilor, Dimitrie 
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Cantemir, Descrierea Moldovei, Istoria ieroglifică, Invă ăturile lui Neagoe Basarab către 
fiul său Teodosie 

1.1.2. Proza scurt  - specii tradi ionale 

 basmul cult – cel pu in un text 
 povestirea – cel pu in un text 
 nuvela – cel pu in trei texte 

 nuvela istoric  
 nuvela fantastic  
 nuvela psihologic   

Se va urm ri realizarea unor conexiuni cu texte apar inând şi altor specii literare narative 
studiate în gimnaziu (de exemplu, basmul popular, schi a etc.). 
Sugestii pentru alegerea textelor: 
Basm cult: Ioan Slavici, Mihai Eminescu, Ion Creang  ş.a. 
Povestire: M. Sadoveanu, Ion Creang , I. Agârbiceanu, V. Voiculescu ş.a. 
Nuvel : C. Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul, A. I. Odobescu, Mihnea-Vodă cel Rău, M. 
Eminescu, Sărmanul Dionis, I. Slavici, Moara cu noroc, I. L. Caragiale, Kir Ianulea, La hanul lui 

Mânjoală, În vreme de război, Liviu Rebreanu, I ic Ştrul dezertor, Catastrofa, M. Eliade, 
Douăsprezece mii de capete de vite, La igănci, Gib Mih escu, La Grandiflora, Marin Preda, din 
volumul Întâlnirea din pământuri, F nuş Neagu, Dincolo de nisipuri, Ştefan B nulescu, din 
volumul Iarna bărba ilor etc. 
1.1.3. Romanul 

 romanul de pân  la al doilea r zboi mondial – cel pu in trei texte 
 romanul de dup  al doilea r zboi mondial –  cel pu in dou  texte  

Se recomand  ca romanele alese s  fie diferite tipologic (tradi ional, modern, postmodern, 
obiectiv, subiectiv etc.). 
Sugestii pentru alegerea textelor: 
N. Filimon, Ciocoii vechi şi noi; I. Slavici, Mara; Liviu Rebreanu, Ion, Pădurea spânzura ilor; 
M. Sadoveanu, Baltagul, Zodia Cancerului; G. C linescu, Enigma Otiliei; M. Preda, Morome ii; 
Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Patul lui Procust; H. 
Papadat-Bengescu, Concert din muzică de Bach; Anton Holban, Ioana; Mircea Eliade, Nuntă în 
cer; M. Blecher, Intâmplări din irealitatea imediată; D. R. Popescu, F., George B l i , Lumea în 

două zile; Nicolae Breban, Bunavestire; Ştefan B nulescu, Cartea milionarului; Augustin 
Buzura, Vocile nop ii; Al. Ivasiuc, Racul; Mircea C rt rescu, Travesti, Orbitor etc. 
1.2. Estomparea grani elor dintre speciile tradi ionale ale prozei - cel pu in un text 
Sugestii pentru alegerea textelor: 
Urmuz, Pâlnia şi Stamate; Mircea Horia Simionescu, Ingeniosul bine temperat; Mircea Nedelciu 
(proz  scurt  din volumul Aventuri într-o curte interioară, 1999); Ştefan Agopian, Manualul 

întâmplărilor; Ioan Groşan, Caravana cinematografică etc. 
1.3. Alte forme ale prozei 

 eseul (literar, filozofic, critic) – cel pu in un text 
 discursul oratoric sau prelegerea – cel pu in un text 

Sugestii pentru alegerea textelor: 
Eseu: Nicolae Iorga, Lucian Blaga, Eugen Lovinescu, G. C linescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, 
Constantin Noica, N. Steinhardt, Alexandru Paleologu, Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu ş.a. 
Discurs oratoric sau prelegere: M. Kog lniceanu, B.P. Hasdeu, Titu Maiorescu, B.Şt. 
Delavrancea, Tudor Vianu ş.a. 
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II. LIMB  ŞI COMUNICARE 
Studiul limbii române se axeazã pe dou  coordonate principale: (a) normativă şi (b) 

func ională, având ca obiectiv deprinderea elevilor de a folosi limba român  corect, adecvat şi 
eficient în producerea şi receptarea textelor orale şi scrise.  

Abordarea con inuturilor propuse se va face în ordinea aleas  de autorii de manuale sau 
de profesori, integrându-le acolo unde consider  c  au eficien  didactic . De asemenea, 
integrarea con inuturilor de limb  şi comunicare în manualul de literatur  sau, dimpotriv , 
conceperea unui manual diferit pentru aceste con inuturi va fi exclusiv op iunea autorilor de 
manuale. Se recomand , totuşi, folosirea ca texte-suport pentru studiul limbii a celor selectate 

pentru domeniul „Literatur “, ca şi stabilirea de corela ii între diverse discipline având ca 
obiect folosirea limbajului (retoric , stilistic , pragmatic  etc.). 

Apari ia unui anumit element de con inut în program  nu impune existen a unei lec ii cu 
acelaşi titlu în manual. Se recomand  abordarea acestor elemente prin modalit ile care permit 
în elegerea fenomenului respectiv: exerci ii, exemplific ri, explica ii succinte etc. Aspectele 
teoretice vor fi reduse la strictul necesar, în favoarea aplica iilor practice. 
 
EXPRIMAREA ORAL  
Forme ale exprim rii orale 
A. Dialogul (tipuri) 
- discu ia (mas  rotund ); interviul (interviul mass-media, interviul de angajare) 
B. Monologul (tipuri) 
- descrierea oral  
Niveluri de constituire a mesajului oral. Rolul elementelor verbale şi paraverbale (ton, pauz , 
intona ie etc.) 
a) fonetic 
- pronun area corect  (pronun ii hipercorecte) 
- pronun area nuan at  (ton, pauz , intona ie) 
b) morfosintactic 
- folosirea corect  a formelor flexionare (forme flexionare ale verbului, adjective f r  grade de 

compara ie, numerale etc.) 
- utilizarea corect  a elementelor de rela ie (prepozi ii, conjunc ii, pronume relative etc.) 
- implica iile morfosintactice ale schimb rii categoriei gramaticale 
c) lexico-semantic 
- cunoaşterea sensului corect al cuvintelor (în special al neologismelor) 
- folosirea adecvat  a cuvintelor în context 
- utilizarea variantelor lexicale literare 
- utilizarea corect  a unit ilor frazeologice 
- etimologia popular , hipercorectitudinea 
d) stilistic 
- calit ile generale şi particulare ale stilului: claritate, proprietate, precizie, puritate, 

corectitudine, varia ie stilistic , simetrie, naturale e, cursivitate, eufonie 
- utilizarea stilurilor func ionale 
e) textual 
- coeren  şi coeziune 
Rolul elementelor non-verbale: privire, gestic , mimic , spa iul dintre persoanele care comunic  
 
EXPRIMAREA SCRIS  
Redactarea de texte (referat, eseu, comentariu, analiz , paralel , cerere, proces-verbal, memoriu 
de activitate, curriculum vitae, formulare tipizate etc.) 
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Niveluri de constituire a textului scris: 

a) ortografic şi de punctua ie 
- norme ortografice 
- norme de punctua ie 

b) stilistic 
- stil direct şi stil indirect 
- stil indirect liber 
- tipuri de frazare în func ie de tipul de text (concizie, prolixitate, organizarea discursului prin 

paratax  sau prin hipotax  etc.) 
 
RECEPTAREA TEXTELOR ORALE ŞI SCRISE 
Receptarea adecvat  a sensului unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau 

scrise 

Niveluri ale recept rii 
a) fonetic, ortografic şi de punctua ie 
- influen a elementelor paraverbale (ton, pauz , intona ie) asupra în elegerii mesajului oral 
- rolul semnelor ortografice şi de punctua ie în în elegerea mesajelor scrise 

b) morfosintactic 
- sesizarea valen elor stilistice ale unor categorii morfosintactice 
c) lexico-semantic 
- interpretarea sensului cuvintelor în context 
- sens denotativ şi conotativ 
d) stilistic 
- receptarea valorilor stilistice generate de folosirea registrelor limbii (arhaic, neologistic, regional, 

popular, familiar, colocvial, argotic, jargon etc.) 
e) textual 
- rolul categoriilor textuale (coeren  şi coeziune) în în elegerea mesajelor scrise şi orale 
 
III. CONCEPTE OPERA IONALE 
Se recomand  familiarizarea elevilor cu o serie de no iuni de esteticã, teorie literarã, stilisticã, 
retoric  şi lingvistic  prin integrarea lor opera ional  în celelalte tipuri de con inuturi ale înv rii, 
cu scopul deprinderii elevilor cu instrumentarul de analiz  a textelor şi de comentare a diverselor 
aspecte ale acestora. Lista de mai jos are un caracter orientativ, fiind adaptabil  în func ie de 
op iunile profesorului şi de textele alese. 
 în domeniul Literatur : 
1. proz  - accep ii ale termenului; tipologie (proz  narativ , oratoric  etc.); genul epic; instan ele 

comunic rii narative (autor, narator, personaje, cititor); perspectiva narativ  (punctul de 
vedere / viziunea / focalizarea), nara iune la persoana I şi la persoana a III-a; tipuri de naratori 
(narator omniscient, narator-personaj, narator “martor” etc.); nara iunea din perspectiva 
personajului (monologul interior, fluxul conştiin ei, personajul-reflector); construc ia 
subiectului (ac iune; secven  narativ ; episod; intrig ; conflict; rela ii temporale şi spa iale); 
construc ia discursului narativ (povestire în ram , alternan , înl n uire, incipit, final, elips , 
pauz  descriptiv ); personaj literar şi persoan , tipuri de personaje (principal, secundar, 
episodic; protagonist şi antagonist; “caractere”, personaje “tipice” etc.); modalit i ale nar rii 
(povestire şi relatare, rezumat, scen  etc.); vorbire direct  şi indirect ; stilul indirect liber; 
registre stilistice (popular şi cult, scris şi oral etc.)  

1.1.1. cronica / letopise ul – caracteristici; legenda istoric  – caracteristici 
1.1.2. basmul cult (povestea) – caracteristici; povestirea – caracteristici, tipologie; nuvela – 

caracteristici, tipologie 
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1.1.3. romanul – caracteristici, tipologie 
1.2. tradi ional, modern, avangardist, postmodernist  
1.3. eseul; discursul oratoric – caracteristici, tipologie 
 în domeniul Limb  şi comunicare 
forme ale exprim rii orale: dialog (discu ia, masa rotund , interviul); monologul (descrierea 
oral ); elemente paraverbale (ton, pauz , intona ie); pronun area nuan at  (ton, pauz , intona ie); 
forme flexionare ale verbului, adjective f r  grade de compara ie, numerale; elemente de rela ie 
(prepozi ii, conjunc ii, pronume relative); schimbarea categoriei gramaticale; unit i frazeologice; 
etimologia popular , hipercorectitudinea; calit ile generale şi particulare ale stilului (claritate, 
proprietate, precizie etc.); stilurile func ionale; categorii textuale (coeren  şi coeziune); elemente 
non-verbale ale comunic rii (privire, gestic , mimic , spa iul dintre persoanele care comunic ); 
tipuri de texte (referat, eseu, comentariu, analiz , paralel , proces-verbal, memoriu de activitate, 
curriculum vitae, cerere, formulare tipizate); stil direct, stil indirect, stil indirect liber; sens 
denotativ şi conotativ; registrele limbii (arhaic, neologistic, regional, popular, familiar, colocvial, 
argotic, jargon etc.) 
EXEMPLE DE ACTIVIT I DE ÎNV ARE 
- exerci ii de identificare a instan elor narative  
- exerci ii de analiz  a structurii operei epice 
- identificarea tipului de personaj  
- exerci ii de caracterizare a personajelor 
- exerci ii de recunoaştere, analiz  şi utilizare a diferitelor registre stilistice 
- dezbateri asupra modului de receptare a mesajului diferitelor tipuri de texte epice (roman, 

nuvel , basm etc.) 
- compararea unor texte narative sau dramatice din punctul de vedere al structurii sau al 

particularit ilor stilistice (incipituri sau finaluri narative diferite, stil metaforic, stil neutru, 
registre stilistice diferite etc.) 

- proiecte individuale sau de grup (prezentarea monografic  a autorului preferat, fişe de lectur , 
alc tuirea unui portofoliu privind temele predilecte ale unui autor sau ale unei epoci etc.) 
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