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The basic objective to develop the literary competences is to make the readers able to comprehend the literary works 

in general cultural context and their self-education through the literary works. The aim of development of literary 
competences intercrosses both the reading activity of the student and the esthetical function of literature. The minimal 
content that an institution of higher education has to offer to the students must assure de efficient development of literary 
competences. The literary education supposes the creation of optimal conditions for creative growth and a spiritual self-
determination, and individual self-actualization. 

 
 
Conceptul de competenţă literară ca una dintre finalităţile procesului educaţional (Finalităţile pedagogice 

reprezintă orientările asumate la nivel de politică a educaţiei în vederea realizării activităţii de formare– 
dezvoltare a personalităţii umane conform anumitor valori angajate în proiectarea sistemului şi a procesului 
de învăţământ) [1] constituie noţiunea-cheie în tema abordată. Prin educaţia literară se înţelege însuşirea lite-
raturii ca a „artei cuvântului”. Opera literară se studiază ca un rezultat al activităţii creative, ca un fenomen 
cultural-lingvistic, ca o transfigurare estetică a realităţii.  

Or, dezvoltarea competenţelor literare are ca scop formarea cititorului, capabil să perceapă operele literare 
în contextul general-cultural şi pregătirea lui către interacţiunea autonomă cu opere de artă literară [2].  

Scopurile dezvoltării competenţelor literare tangenţiază atât cu activitatea lecturară a studentului, cât şi 
cu funcţia estetică a literaturii: formarea reprezentărilor despre literatură ca despre un fenomen cultural, care 
ocupă un loc specific în viaţa naţională şi personală a studentului, conştientizarea literaturii ca a unei forme 
deosebite de însuşirile tradiţiilor culturale; formarea sistemului de concepte umanitare, rezultate în componentul 
etico-estetic al artei; formarea gustului estetic ca a unui vector pentru activitatea lecturară independentă; for-
marea culturii emoţionale personale şi a atitudinii civice faţă de lume şi artă; formarea şi dezvoltarea capaci-
tăţilor  de a poseda liber şi corect limba orală şi scrisă, conceptele de bază estetice şi teoretico-literare ca a 
unei condiţii de percepţie integră, analiză şi evaluare a operelor literare.  

Mijloacele care facilitează o bună dezvoltare a competenţelor literare sunt formarea aparatului conceptual, 
a sferelor emoţionale, intelectuale şi atitudinale ale cititorului. Sistemul conceptual teoretico-literar rămâne a fi 
un component integrant al bagajului intelectual al cititorului. 

Datorită acumulării datelor necesare activităţii mintale a studenţilor, legate de percepţia figurilor literare, 
se face posibilă învăţarea evoluţiei sistemului integru de cunoştinţe literare. Cunoştinţele literare se prezintă  
sub forma unei sinteze a părţilor separate din ştiinţa literară şi se compun din componentele istorico-literare, 
teoretico-literare, lingvistice şi psihologice. Literatura este una dintre metodele de comprehensiune, de con-
ştientizare a valorilor general umane, a experienţei spirituale a umanităţii.  

Scopul studierii literaturii constă în incluziunea în literatură prin recunoaşterea, înţelegerea, acceptarea 
şi construirea ierarhiei personale a valorilor, propriei imagini a lumii, autoconstruirii, contemplaţiei. Construirea 
imaginii subiective a lumii prin comprehensiunea experienţei scriitorului nu este o deformare a concepţiei 
artistice, ci este propria cale spre el, dialogul cu scriitorul, căutarea răspunsurilor la întrebări. 

În această ordine de idei, examinând educaţia ca o dezvoltare a unui sistem de competenţe, cunoştinţe şi 
atitudini, fiecare element se însuşeşte în concordanţă cu celelalte elemente în interiorul întregului. La începutul 
semestrului studentul cunoaşte planul de activitate, percepe logica obiectului predat, integritatea sa, iar ulte-
rior devine participant în procesul educaţional, construind modelul propriu al obiectului. 

Educaţia literară devine din ce în ce mai pronunţat filologică. Iar vectorul de predare a obiectului Literatura 
se direcţionează spre problema comprehensiunii. Or, obiectivul global al literaturii, precum educaţia perso-
nalităţii prin literatură, se atinge prin dezvoltarea culturii lecturale a studentului. Ceea ce presupune ca aceste 
capacităţi trebuie să se dezvolte nu doar prin citirea operelor literare propuse de curricula, dar şi prin consultarea 
oricărei altei literaturi artistice.  

Studentul trebuie să observe originalitatea operei literare; să conştientizeze opera în contextul literar, 
istorico-cultural şi istorico-social. Literatura se învaţă nu pentru a fi susţinută la sfârşitul cursului, dar pentru 
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a intra în viaţa sufletească a fiecărei persoane în calitate de comunicare zilnică cu frumosul. Renunţând la 
predarea politizată şi ideologizată a disciplinelor umanitare şi transferându-le pe poziţiile culturologice, este 
necesar a însuşi literatura ca un obiect al ciclului estetic, nerenunţând la considerarea problemelor morale. Prio-
ritatea trebuie să se plaseze în analiza artistică, iar cea estetică – în rezolvarea problemelor practice. 

Cunoaşterea literaturii asigură competenţa omului în mediul cultural, deoarece literatura, având capacităţi 
educaţionale estetice în sine, învaţă cititorul să considere cultura în calitatea unui text integru şi interconexiunea 
legăturilor diverse. Literatura determină cititorul să autointerpreteze textul literar direcţionat spre realitatea 
extratextuală şi, deci, formarea capacităţilor interpretative stabileşte competenţa omului de a deveni o persoană 
creativă în procesul cultural, ce se realizează în limitele tradiţiei culturale care este propusă în textele studiate. 

Mecanismul umanizării copilului are loc prin modul în care se efectuează transmiterea produselor culturii 
şi reproducerea culturală prin repetarea aceloraşi valori. Influenţa culturală a mediului [3] determină compor-
tamentul uman ce serveşte ulterior ca un comportament uman propriu [4]. 

Dezvoltarea competenţelor literare se realizează prin atingerea următoarelor scopuri: 
 însuşirea sistemului cognitiv literar în semnificaţia sa axiologică, estetică, morală, spirituală, prin temele 
şi problemele abordate; studierea operelor literare de bază şi a vieţii şi activităţii scriitorilor, a criticii 
literare naţionale şi universale implicând informaţia necesară referitoare la teoria şi istoria literară; 

 educarea prin mijloace literare a personalităţii spiritual-morale adaptate la condiţiile sociale în societatea 
actuală, care posedă concepţiile umanitare, conştiinţă civică, simţind apartenenţa la cultura naţională; 
formarea sentimentului dreptăţii, onorii, patriotismului; educarea dragostei faţă de literatura şi cultura 
naţională, a respectului faţă de literatura şi cultura străină, îmbogăţirea lumii spirituale, a experienţei de 
viaţă în procesul de familiarizare cu literatura clasică universală; 

 însuşirea capacităţilor lecturale creative şi de analiză a operelor literare;  relevarea conţinutului concret-
istoric şi general uman; corelarea materialului clasicii literare cu etapa contemporană; corelarea operelor 
literare naţionale cu cele ale minorităţilor naţionale şi ale operelor universale; obţinerea informaţiei din 
diverse surse; 

 dezvoltarea atitudinii, capacităţilor intelectuale şi creative: necesitatea lecturii individuale a literaturii, 
perceperea emoţional-estetică a artei; dezvoltarea gustului artistic, capacitatea diferenţierii operelor 
literare de înaltă calitate; aprecierea operelor literare citite şi a spectacolelor, filmelor create pe baza lor; 

 dezvoltarea comunicării orale şi scrise, a capacităţii de a utiliza limba literară, a scrie compuneri de 
diferit tip şi opere literare de diferite genuri. 

Atingerea scopurilor în cauză favorizează asimilarea competenţelor literare de bază:  
a) Competenţa literară general culturală constă în perceperea emoţională, conştientizarea operelor literare 

şi formarea culturii lecturale incluzând în sine: percepţia literaturii ca a unei părţi inalienabile a culturii naţio-
nale (şi a artei în general), conştientizarea specificului său ca a artei cuvântului; cunoaşterea şi comprehensiunea 
conţinutului şi problematicii operelor literare româneşti, naţionale şi străine, obligatorii pentru studiu; baza 
cognitivă despre etapele principale ale dezvoltării procesului literar, viaţa şi activitatea scriitorilor proeminenţi. 

b) Competenţa axiologică constă în formarea valorilor spiritual-morale, a opiniei şi convingerilor proprii, 
precum şi în susţinerea şi apărarea acestora, găsirea în literatură a răspunsurilor la întrebările sociale actuale 
şi la problemele moral-estetice, incluzând în sine: comprehensiunea valorilor morale şi a categoriilor ce se 
referă la concepţia despre lume reflectate în literatură, aptitudinea de a determina şi a motiva atitudinea per-
sonală faţă de aceste valori, apărarea poziţiilor morale şi umanitare. 

c) Competenţa de lectură constă în activizarea competenţei comunicative, incluzând în sine: aptitudinea 
de citire creativă, însuşirea operei literare la nivel individual; capacitatea de a intra în dialogul „autor – cititor”, 
scufundarea în lumea interioară a personajelor, comprehensiunea specificului lingvistic al operei literare. 

d) Competenţa comunicativă constă în dezvoltarea competenţei de lectură creativă şi în conştientizarea 
operei literare la nivel subiectiv, formarea aptitudinii empatice cu eroii operei lecturate, incluzând în sine: 
cunoaşterea normelor limbii literare române şi naţionale; stăpânirea tipurilor principale de activităţi comuni-
cative; capacitatea de a scrie compuneri de diferit tip şi lucrări creative de diferit gen. 

e) Competenţele lingvistice se dezvoltă în timpul însuşirii competenţelor literare. Impactul pozitiv al lite-
raturii asupra capacităţilor lingvistice sunt latente, în timp ce studenţii practică capacităţi literare. În timpul 
dezvoltării competenţelor literare studenţii ascultă explicaţiile profesorului, conspectează, întreabă şi răspund 
la întrebări, citează fragmente relevante la ideea exprimată [5]. Literatura ajută la însuşirea competenţelor 
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lingvistice, în timp ce studenţii îşi exprimă ideile, învaţă cum sistemul lingvistic este utilizat în comunicare, 
utilizează expresii idiomatice, vorbesc clar, precis şi concis, devenind mai  competenţi în limbă şi, în acelaşi 
timp, devenind creativi, critici şi analitici [6]. 

Dezvoltarea competenţelor literare se realizează prin crearea condiţiilor pentru formarea necesităţii de 
autoinstruire continuă, realizarea şi dezvoltarea posibilităţilor creative, formarea interiorului moral al perso-
nalităţii. Or, competenţa morală este perfecţia obiectivă a persoanei ca o totalitate a capacităţilor, cunoştin-
ţelor moral-etice şi aptitudinilor de definire şi apreciere a atitudinii personale, sprijinindu-se pe normele mo-
rale şi concepţiile etice, în concordanţă cu valorile umane şi democratice. Studiul literaturii ca artă a cuvân-
tului presupune lectura sistematică a operelor literare, o atenţie continuă către percepţia emoţională a textului, 
meditaţia asupra problemelor evocate de autor, accentuarea atenţiei asupra valorilor estetice şi morale ale 
textelor, familiarizarea vestigiului bogat literar românesc, naţional şi internaţional, dezvoltarea perceptivă şi 
evaluativă a evenimentelor literare şi reflectarea fenomenelor de viaţă formând pe baza aceasta gusturile 
artistice, necesităţile estetice, poziţia civică şi moral-ideologică a studenţilor. Formarea bazei conceptuale 
despre literatura română ca despre un fenomen sociocultural, care ocupă un loc important în viaţa naţională; 
dezvoltarea talentelor artistice şi creative, a imaginaţiei, simţului estetic, educarea toleranţei emoţional-inte-
lectuale la percepţia operelor literare de altă cultură, dezvoltarea capacităţilor de utilizare liberă şi corectă a 
limbii literare, lectura şi studierea operelor proeminente ale literaturii române, naţionale şi internaţionale, 
formarea cunoştinţelor şi capacităţilor asigură însuşirea valorilor artistice. 

În calitate de disciplină a ciclului estetic, literatura presupune însuşirea de către studenţi a acestei arte. 
Deoarece trăirile estetice nu sunt posibile fără fixarea idealului autorului şi sistemului evaluativ moral, dez-
voltarea competenţelor literare ale studentului se uneşte cu procesul formativ al principiilor morale. Educaţia 
unui cititor estetic dezvoltat se derulează nu prin memorizarea subiectelor şi interpretărilor acestora, ci prin 
înzestrarea cititorului cu mijloacele teoretice şi metodice care ajută la construirea individuală, non-identică 
autorului, adecvată a felului în care lumea poate fi interpretată, comprehensiunea viziunii autorului, la crearea 
propriei evaluări a operei şi a fenomenelor vieţii reflectate în ea. 
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