
PLAN DE ACTIVITĂȚI 

Sistem  modular (clasele a 9-a și a 10-a) 

Propunător: prof.dr. ROATĂ C. ELENA 

 

A. Competențe generale 

1.  Utilizarea unor metode moderne de abordare a textului literar/nonliterar (analiză  

tematică,  structurală și stilistică) - receptare și producere de text, în diferite situații de 

comunicare. 

2. Valorificarea comparativă, generativ intertextuală, a textelor literare. 

3. Identificarea unor modele de bună practică specifice literaturii, ca spațiu al 

experiențelor omului în relație cu Lumea. 

B. Obiective specifice: 

1.Stimularea gândirii reflexive, autonome și critice, în raport cu mesajele receptate. 

2.Dezvoltarea interesului pentru contextualizarea literaturii române în spațiul universal.  

3.Cultivarea spiritului argumentativ, aplicat modelelor de poeticitate/narativitate din 

literatura /cultura română și universală. 

C.     Conținuturi: 

 

Nr 

crt 

Temă Nr 

ore 

Săptămâna 

1.  Textul și Lumea;  

 

40 S1 – S18 

 

1.1 Insul în text; Raporturi ale insului cu 

Lumea. Personajul-Lumea-Lumea 

Personajului;  

20 S1- S9 



1.1.2. Insul care (nu) se acomodează.  

 Copilul- Antoine de Saint-Exupery,Micul 

Prinț,  

 Intelectualul. Camil Petrescu, Patul lui 

Procust, Ultima noapte de dragoste, întâia 

noapte de război,   

 Omul social-Alexander Soljenițîn, O zi din 

viața lui Ivan Denisovici;  

 Ratatul - Romanul adolescentului miop, 

Milan Kundera-Ridicole iubiri,               

F.M. Dostoievski, Omul din subterană,  

 Victima- G. Orwell-1984, Albert Camus, 

Străinul, Ioan Slavici, Moara cu noroc 

  Evazionistul- Mircea Eliade, Nopți la 

Serampore, Olga Tokarczuk, Povestiri 

bizare. 

 

Notă: 
a. Se va avea în vedere studierea unui text epic 

(contextualizare), identificarea 
temelor/motivelor literare, construcția 

subiectului, modalități de caracterizare a 

personajelor, tipologii umane, instanțele 

comunicării narative, relația narator/naratar. 
b. Se vor identifica aspectele structurale ale 

“literaturii de frontieră”, convențiile de ordin 

stilistic ale textului memorialistic, jurnalistic, 
epistolar,informativ, argumentativ. 

c. Se va analiza poetica și stilistica genurilor, în 

formulă sincretică.  
d. Se vor realiza exerciții de bună practică a 

lecturii imaginii (textele multimodale), 

cinematografice. 

e. Se vor identifica funcțiile narațiunii/ dialogului/ 
monologului/ descrierii 

10  



1.1.3. Insul care (se) inițiază.  

 Maestrul -Mihail Bulgakov-Maestrul și 

Margareta ,Ion Creangă-Povestea lui 

Harap-Alb,  

 Ucenicul-J.W. Goethe, Suferințele 

tânărului Werther, 

 Călătorul- Antoine de Saint-Exupery, 

Micul Prinț, Amos Oz, Aceeași mare. 
Notă:    

a. Se vor  actualiza  miturile  universale ( Mitul lui 
Narcis, Mitul Minotaurului, Mitul lui Sisif, Mitul lui 

Orfeu, Mitul Androginului). 

b.Se vor identifica, pentru  fiecare operă, corelații 

cu opere din artele plastice/vizuale și 
cinematografie. Se va analiza, în funcție de 

particularitățile formal artistice, mijloace de 

realizare cromatică, auditivă, tehnici de 
multiplicare a planurilor(„ mise en abyme -pentru 

“tehnica povestirii în povestire”), tehnica de tip 

Clar-obscur, tehnica de tip contrapunctic. 

 

10  

1.2. Lumea în text. Ordinea Lumii  20 S10 –S 18 

      1.2.1. Lumea văzutului  

 Casa-Poetica spațiului exterior   

 Interior-Salonul (G. Călinescu-Enigma 

Otiliei),  

 Holul (Matei Vișniec,Ușa),  

 Podul, Pivnița (Mircea Cărtărescu, 

Nostalgia), Castelul- Franz Kafka 

(Castelul),  

 Camera- Franz Kafka, (Metamorfoza), 

  Podul- Mircea Eliade (Podul),  

 Priporul - Ioan Slavici (Moara cu 

noroc). 

 Dincolo de poarta casei - Lucian Blaga 

(Către cititori), Mircea Eliade (La 

țigănci), Marin Preda (Viața ca o 

pradă), Octavian Paler (Viața pe un 

peron). 
Notă: a. Se vor realiza exerciții de bună practică a 

textului liric- modele de analiză poetică/ poietică/ 
stilistică. 

b. Se vor iniția modele de analiză intertextuală/ 

metatextuală 
c. Se vor identifica elementele de teorie literară 

specifice poeziei: analiza pe nivele de poeticitate 

(fonetic, morphologic, lexical-semantic, sintactic, 

stilistic, prozodic). 
d. Se vor evidenția ipostazele eului lyric (meditativ, 

reflexiv, revoltat-titanic etc.) 

e. Se vor identifica instanțele lirice și relațiile dintre 
acestea. 

10  



f. Vor fi identificate temele/motivele specifice . 

     

 1.2.2. Lumea de dincolo de lume (fantasticul, 

fabulosul, miraculosul, straniul) 

- Basmul, Nuvela fantastică, Poemul oniric- A. 

Allan Poe-(William Wilson), Mircea 

Cartărescu- Gemenii, Accidentul), I.L. 

Caragiale-(O făclie de Paște).  

2.  Ordinea textului/ Ordinea lumii. Modalități 

de transfigurare a textului.  

2.1. Vederea. G. Călinescu-( Enigma 

Otiliei),Hortensia Papadat-Bengescu-( Femeia 

în fața oglinzii), Eric Emmanuel Schmitt-

(Femeia în fața oglinzii),Ana Blandiana-( 

Oglinda),I. Negoițescu-( Ora oglinzilor). 

2.2. Viziunea. Liviu Rebreanu-( Ion). 

2.3.Destructurarea- Matei Vișniec-( Cabaretul 

cuvintelor), Tudor Arghezi-( Flori de mucigai). 

 
Notă: Se vor iniția demersuri teoretice și practice 

pe baza textelor lirice, evidențiind particularități 
tematice, stilistice și de viziune specifice. 

20 S19-S26 

30 

APRILIE 

2022 

3.  TOTAL 60  
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