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• Fundamente ale culturii române
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Originile și evoluţia limbii române
Etapele realizării unui studiu de caz. Tehnici de documentare și redactare
Studiu de caz: Latinitate și dacism. Convergenţe și divergenţe
Text-suport: Lucian Blaga, Revolta fondului nostru nelatin

       Fundamente ale culturii
       române

1.1. aplicarea cunoștinţelor de limbă în receptarea mesajelor orale și scrise;
1.2. utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu accent pe aspectele normative;
2.1. utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate;
2.3. interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori și a propriei experienţe de lectură;
3.2.  dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc până la începutul secolului 

al XX-lea;
3.4. utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare și cercetare a unei teme.

Coordonate

Limbă și comunicare

Competențe specifi ce

Norma literară
Aspecte evolutive
Uzul diversifi cat al limbii
Variante literare libere
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Dimensiunea religioasă a existenţei 
Cronicile medievale și formarea conștiinţei istorice

Biblia de la București (fragment)
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei (fragmente)

       Perioada veche

1.1. aplicarea cunoștinţelor de limbă în receptarea mesajelor orale și scrise;
2.1. utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate;
2.3. interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori și a propriei experienţe de lectură;
3.1. identifi carea și explicarea relaţiilor dintre opera literară studiată și contextul cultural în care a apărut ea;
3.2.  dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc până la începutul secolu-

lui al XX-lea;
3.4. utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare și cercetare a unei teme.

**Limbaje de specialitate (teologic, didactic, administrativ)
Expresivitatea unor structuri morfologice și sintactice
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Texte-suport

Limbă și comunicare

Competențe specifi ce
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