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Colegiul Naţional “Radu Greceanu”, Slatina, 2009

Limba şi Literatura Română

LiteraturăUniversală

"A vorbi despre limba în care gândeşti, a gândi-gândire nu se poate face decât numai
într-o limbă– în cazul nostru a vorbi despre limba românăeste ca o duminică." (Nichita
Stănescu - Despre limba română)

Este greu dar frumos a vorbi despre o disciplina care, prin specificul ei, are marea
responsabilitate de a face în permanenţăca predarea Limbii şi Literaturii Romăne săfie prilej
de sărbătoare, aşa cum poetul Nichita Stănescu simţea.

Ce este catedra de limba si literatura română?

Un nucleu constituit din nouănume care se identificăabsolut fiecare în parte cu o
experienţădidacticăce dăposibilitatea săse recurgăla strategii didactice adecvate pentru ca
studiul limbii şi literaturii române săconducăprioritar spre formarea deprinderilor şi
capacităţilor din domeniul "Limbăşi comunicare".

În predare, accentul se pune pe exprimare, pe înţelegerea şi interpretarea textelor, pe
stimularea gândirii critice, exersarea abilităţilor argumentative, iar finalitatea educaţională
urmăreşte formarea şi educarea unui lector adevărat. Aceste aspecte de ordin general se
regăsesc în planul managerial pe care catedra şi-l propune la fiecare început de an şcolar
fixând, în paralel, şi strategiile educaţionale. În centrul atenţiei tuturor este conceperea
comunicării ca un ambient la care educatul şi educatorul sădevinăco-participanţi.

O importanţădeosebităse acordăşi sentimentului estetic, prin care încercăm săfacem
inima copilului mai simţitoare; aceasta şi pentru faptul căde aici se pot dezvolta şi alte
sentimente înălţătoare. Apropierea de cerinţele cotidianului pentru a forma viitorul om capabil
a se raporta la culturăautonom, criticşi creativ devine o prioritate.

Prezentat şi susţinut tot de către Catedra de Limba şi Literatuta Română, studiul
literaturii universale la Colegiul Naţional „Radu Greceanu” presupune o abordare nouă,
modernăşi interdisciplinarăa mişcărilor literar-artistice.

Cum s-au schimbat viziunile poeţilor începând cu Grecia Antică, continuând cu Italia
Renaşterii şi ajungănd pânăîn epoca Post-Modernă? Reprezentând o privire de ansamblu
asupra capodoperelor europene de la Homer la Tolstoi, cursul de literaturăuniversalăare la
bazăstudiul unor texte variate prin metode şi tehnici moderne.

Literatura comparatăeste un domeniu vast şi în continuăschimbare, permiţând multă
flexibilitate şi muncăincitantă, aceasta fiind specializarea idealăpentru toţi cei care iubesc
literatura şi sunt interesaţi sădescopere alte culturi ale lumii.


