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NOTĂ DE PREZENTARE

Disciplina literatura pentru copii, alături de limba şi literatura română, are un rol deosebit
de important în formarea personalităţii elevilor din filiera vocaţională, profilul pedagogic,
specializarea învăţători-educatoare, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare „pentru a
face faţă cerinţelor societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere şi pentru a le facilita accesul
post-şcolar la învăţarea pe toată durata vieţii“ (Memorandumul asupra învăţării permanente,
2002). Achiziţia, actualizarea continuă şi ridicarea nivelului de cunoaştere, a deprinderilor şi a
competenţelor sunt considerate o condiţie preliminară pentru dezvoltarea tuturor cetăţenilor în
vederea implicării acestora în societatea învăţării, de la cetăţenia activă la integrarea pe piaţa
muncii (cf. European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning - Fifteen Quality
Indicators, 2002, Comisia europeană; Olivier de Schutter, Notis Nebessis, John Paterson, La
gouvernance dans l’Union européenne, 2001).
Pe parcursul învăţământului liceal (segment aparţinând învăţământului post-obligatoriu),
elevii trebuie să-şi consolideze competenţele de comunicare, indispensabile în lumea
contemporană, pentru orice tip de activitate profesională: să se exprime corect, clar şi coerent în
limba maternă, să asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise, în diverse situaţii de
comunicare.
Studiul literaturii pentru copii contribuie la formarea unei personalităţi autonome a elevilor,
capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze propriile opţiuni, dotate cu
sensibilitate estetică, având conştiinţa propriei identităţi culturale şi manifestând interes pentru
varietatea formelor de expresie artistică.
Potrivit planurilor-cadru de învăţământ în vigoare, pentru specializarea învăţător-educatoare,
din cadrul liceului vocaţional, profil pedagogic, la clasa a XII-a, disciplinei literatura pentru
copii îi este alocată o oră pe săptămână în trunchiul comun.
Structura programei pentru disciplina de învăţământ literatura pentru copii este următoarea:
•

Competenţe generale;

•

Valori şi atitudini;

•

Competenţe specifice şi conţinuturi asociate acestora;

•

Recomandări privind conţinuturile învăţării;

•

Sugestii metodologice.
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COMPETENŢE GENERALE
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de

comunicare
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în
receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare pentru copii
3. Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de
comunicare

VALORI ŞI ATITUDINI
• Cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi şi a gustului estetic în
domeniul literaturii pentru copii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje
receptate
• Formarea unor reprezentări culturale privind valorile estetice ale literaturii pentru
copii
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile
abilităţi de comunicare
• Dezvoltarea interesului pentru comunicarea interculturală
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare
Competenţe specifice
1.1. Aplicarea cunoştinţelor de limbă în studiul şi
în interpretarea textelor accesibile copiilor

Conţinuturi
Texte literare / nonliterare accesibile copiilor
Norme ortografice, ortoepice şi de punctuaţie
Unităţi morfosintactice şi lexico-semantice

1.2. Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare
orală în expunerea unor opinii/ comentarii pe
marginea textelor accesibile copiilor

Exprimarea opiniei, monolog, conversaţie, dezbatere
Tehnica întrebărilor şi a răspunsurilor
Tehnica răspunsului pregătit
Pronunţarea nuanţată (ton, pauză, intonaţie etc.)

1.3. Folosirea adecvată a tehnicilor de redactare
şi de documentare

Analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu structurat
şi nestructurat
Sens denotativ, sensuri conotative
Fişe de lucru, folosirea internetului în scopul
documentării

2. Folosirea instrumentelor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte
literare şi nonliterare
Competenţe specifice
2.1.Identificarea particularităţilor literaturii
pentru copii

Conţinuturi
Conceptul de literatură pentru copii
Specificul literaturii pentru copii
Genuri şi specii literare accesibile copiilor de vârstă
preşcolară şi. şcolară mică

2.2. Recunoaşterea şi analiza principalelor Creaţia populară: folclorul literar şi folclorul literar al
componente de ordin structural şi de limbaj copiilor
specifice creaţiei populare şi folclorului copiilor Specii ale liricii populare (doina, cântecul de leagăn,
colindul, sorcova, Pluguşorul, etc.)
Specii ale epicii populare: balada, legenda, basmul,
snoava
Folclorul copiilor (cântece - formulă, cântece recitative, numărători - ludice, frământări de limbă,
cântece de joc, păcăleli) – prezentare generală
2.3. Analiza principalelor componente de
structură, de compoziţie şi de limbaj specifice
textului narativ

Genul epic. Particularităţi:
- construcţia subiectului
- compoziţia textului (incipit, final,
episoade/secvenţe narative, tehnici narative)
- personajele – tipuri de personaje, modalităţi
de caracterizare a personajului
Specii ale genului epic accesibile copiilor: fabula,
legenda, balada, basmul, snoava, povestirea, schiţa,
romanul

2.4. Identificarea şi analiza principalelor
componente de structură şi de limbaj specifice
textului dramatic

Teatrul pentru copii. Particularităţi: subiect, compoziţie,
modalităţi de caracterizare a personajelor, limbajul
personajelor, notaţiile autorului etc.

Literatura pentru copii – clasa a XII-a, liceu vocaţional, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare

4

Competenţe specifice
2.5. Identificarea şi analiza elementelor de
compoziţie şi de limbaj în textul poetic

Conţinuturi
Genul liric. Caracteristici: titlul, incipit, motiv,
laitmotiv, tropi, elemente de prozodie, etc.
Teme accesibile copiilor:
- poezia religioasă
- poezia despre copilărie
- poezia despre natură şi vieţuitoare
- poezia despre patrie şi eroi etc.

3. Argumentarea în scris sau oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
Competenţe specifice
3.1. Susţinerea argumentată a unui punct de
vedere într-o discuţie

Conţinuturi
Tehnica argumentării
Întrebări relevante şi răspunsuri adecvate contextului
comunicării
Rolul elementelor nonverbale: privire, gestică, mimică,
etc.

3.2. Elaborarea unei argumentări scrise pe o
temă dată

Construcţia discursului argumentativ
Redactare de texte (eseu, comentariu, analiză)

2.6. Identificarea şi valorificarea valenţelor
formative ale textelor literare

Analiza unor texte cu bogate valenţe instructiveducative

RECOMANDĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII
Programa pentru disciplina literatura pentru copii urmăreşte studierea principalelor genuri şi
specii literare, accesibile preşcolarilor şi şcolarilor mici. Modul de prezentare a conţinuturilor permite
profesorilor să identifice soluţiile optime pentru organizarea parcursului didactic (modalitatea de corelare
a conţinuturilor, ordinea abordării acestora, structura unităţilor didactice).
Se vor studia minimum 15 texte literare.
În alegerea textelor, se va ţine seama de următoarele criterii generale: accesibilitate, atractivitate,
valoare, varietatea autorilor selectaţi, volumul de lecturi propuse pe parcursul întregului an şcolar în
raport cu timpul disponibil.
Se recomandă studiul integral al textelor de mici dimensiuni, recurgându-se la fragmente doar în
cazul speciilor literare de mari dimensiuni.
În selectarea textelor, se vor avea în vedere autori consacraţi din literatura română şi universală.
Profesorii pot să lărgească numărul de texte propuse pentru studiu sau să recurgă la alte texte.
Programa oferă sugestii, cu titlul de exemplificare menite să ajute opţiunile profesorilor.
1. Creaţia populară.
Se va studia minimum 1 text
Sugestii:
Legenda: Condeiele lui Vodă, Babele etc.;
Basmul: Greuceanu, Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, Prâslea cel voinic şi
merele de aur, etc.;
Snoava: Ciclul lui Păcală
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2. Creaţia cultă.
a. Genul epic.
Se vor studia minimum 9 texte
Sugestii:
Fabula: Grigore Alexandrescu – Câinele si căţelul; Jean de La Fontaine – Greierele si furnica etc.;
Legenda: Vasile Alecsandri – Legenda rândunicăi, Legenda ciocârliei, Călin Gruia – Povestea
florii-soarelui, Alexandru Mitru – Legendele Olimpului, Dimitrie Bolintineanu – Muma lui
Ştefan cel Mare, Preda Buzescu etc.;
Basmul: Mihai Eminescu – Făt-Frumos din lacrimă; Ion Creangă – Fata babei şi fata
moşneagului; Barbu Ştefănescu-Delavrancea – Neghiniţă, Saint-Exupéry – Micul prinţ; Fraţii
Grimm – Albă ca zăpada; Charles Perault – Scufiţa Roşie, Vladimir Colin – Fata de fum; etc.
Snoava: Petre Dulfu – Isprăvile lui Păcală, Ioan Slavici – Păcală în satul lui etc.;
Povestirea şi schiţa (se vor studia pe criteriul tematic)
Povestiri şi schiţe despre vieţuitoare: Emil Gârleanu –Căprioara, Gândăcelul; Ioan Alexandru
Brătescu-Voineşti – Moartea lui Castor, Privighetoarea, Puiul, Minunea; Ion Agârbiceanu –
File din cartea naturii; Hans Christian Andersen – Povestea lebedelor, Răţuşca cea urâtă,
Privighetoarea etc.;
Povestiri şi schiţe despre copilărie: Mihail Sadoveanu – Dumbrava minunată; I.L.Caragiale –
D-l. Goe…, Vizită…, Bubico; Octav Pancu Iaşi – Iedul cu trei capre; Hans Christian Andersen
– Degeţica, Mica sirenă, Fetiţa cu chibriturile; Barbu Ştefănescu-Delavrancea – Bunicul,
Bunica etc.;
Povestiri şi schiţe care evocă trecutul istoric: Eusebiu Camilar – Stejarul din Borzeşti; Ion
Creangă – Moş Ion Roată şi Unirea, Moş Ion Roată şi Cuza Vodă; Dumitru Almaş –
Buzduganul cu trei peceţi etc.;
Romanul pentru copii şi despre copii: Ion Creangă – Amintiri din copilărie; Ionel Teodoreanu
– La Medeleni; Cezar Petrescu – Fram, ursul polar; Constantin Chiriţă – Cireşarii; Radu
Tudoran – Toate pânzele sus; Charles Dickens – David Copperfield, Oliver Twist; Mark Twain
– Tom Sawyer, Aventurile lui Huckleberry Finn; Hector Malot – Singur pe lume, Daniel Defoe
– Robinson Crusoe; Jonathan Swift – Călătoriile lui Gulliver; Jack London – Colţ Alb;
Rudyard Kipling – Cartea junglei, A doua carte a junglei, Jules Verne – 20. 000 de leghe sub
mări, Castelul din Carpaţi, Michael Ende – Poveste fără sfârşit etc.
b. Genul liric
Se vor studia minimum 4 poezii aparţinând unor teme diferite
Sugestii:
Poezia religioasă: Mihai Eminescu – Rugăciune etc.;
Poezia despre copilărie: George Coşbuc – Iarna pe uliţă; Tudor Arghezi – Cântec de adormit
Mitzura,, Buruieni, Mărţişoare, Ana Blandiana – Întâmplări din grădina mea, Alte întâmplări
din grădina mea, Întâmplări de pe strada mea; Nina Cassian – Între noi, copiii; etc.;
Poezia despre natură şi vieţuitoare: Vasile Alecsandri – Bradul, Miezul iernei, Lucian Blaga –
Cărăbuşul de aramă, Tudor Arghezi – Zdreanţă, O furnică; George Topârceanu – Rapsodii de
toamnă, Balada unui greier mic; George Coşbuc – Povestea gâştelor, Mâţişorii; Elena Farago
– Căţeluşul şchiop, Gândăcelul, Motanul pedepsit, Bondarul leneş etc.;
Poezia despre patrie şi eroi: Lucian Blaga – Părinţii; Ioan Neniţescu – Ţara mea; Vasile
Alecsandri – Sergentul, Peneş Curcanul etc.;
c. Teatrul pentru copii
Se va studia minimum 1 text.
Sugestii: Victor Eftimiu – Înşir’te mărgărite; Vasile Alecsandri – Sânziana şi Pepelea etc.
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SUGESTII METODOLOGICE
Profesorii vor lua ca reper nevoile reale ale elevilor şi specificul studiului literaturii pentru copii la profilul
pedagogic, specializarea educatori/învăţători., adaptându-şi demersurile didactice în funcţie de acestea.
Finalităţile disciplinei se realizează eficient prin centrarea pe procesul învăţării, pe activitatea elevului. De aici,
necesitatea de a pune accent pe activităţile didactice de tip formativ şi performativ, care presupun implicare şi
interacţiune în rezolvarea unor sarcini de învăţare concrete. În activitatea la clasă, profesorii vor respecta
programa şcolară şi vor folosi manualele ca instrumente de lucru flexibile şi adaptabile nevoilor concrete ale
grupului de elevi cu care lucrează. Profesorii au libertatea de a selecta atât metodele pe care le consideră cele
mai adecvate pentru atingerea finalităţilor vizate, cât şi temele şi textele pentru studiu.
Pentru sugestii şi exemple de activităţi de învăţare, se va consulta volumul Ghid metodologic. Aria curriculară
Limbă şi comunicare. Liceu, Bucureşti, Editura Aramis, 2002, elaborat de Consiliul Naţional pentru
Curriculum.
O eficienţă sporită a învăţării poate fi asigurată şi prin diversificarea tipurilor de evaluare aplicate în procesul
didactic. Este recomandabil ca profesorii să folosească în mod adecvat scopurilor educaţionale toate tipurile de
evaluare: evaluare iniţială, evaluare continuă şi evaluare sumativă; evaluare de proces, de produs şi de progres.
De asemenea, pentru a-i motiva pe elevi, se vor folosi metode şi instrumente complementare de evaluare:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, investigaţia, referatul, proiectul, portofoliul,
autoevaluarea. Pentru exemple şi sugestii, se va consulta volumul Ghid de evaluare. Limba şi literatura
română, Bucureşti, Editura Aramis, 2001, elaborat de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare.
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