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INTRODUCERE 
 
 
 
PROFESOR „persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate şi care predă o 

materie de învăţământ (în şcoală). ♦ (Impr.) Învăţător. ♦ P. gener. Persoană care îndrumă, educă, înva-
ţă pe cineva”. DEX „Profesorii din învăţământul secundar predau una sau mai multe discipline la 

nivel de învăţământ secundar, excluzând disciplinele destinate să pregătească elevii  
pentru angajarea in anumite domenii profesionale.” COR (Codul Ocupaţiilor din România, 2013) 

 
 

Tema simpozionului se selectează întotdeauna dintre cele propuse de participan-
ţii din anul anterior. Nu a fost o surpriză ca în chestionarele de evaluare de la sfâr-
şitul conferinţei din 2012, Elevul cititor, propunerile pentru 2013 să îl aibă în cen-
tru pe Profesorul cititor. 

Titlul Profesorul cititor ni se părea totuşi prea vag, Un altul, Profesorul de 
limba şi literatura română, ni se părea prea specializat. Am considerat că este ne-
voie de un titlu care să conţină şi accentul necesar pentru orientarea temei. În cele 
din urmă am optat pentru Profesorul de lectură în speranţa că formula mai puţin 
uzitată va naşte discuţii şi întrebări. De altfel acesta a fost şi scopul nostru − provo-
carea unui proces de reflecţie asupra propriei meserii. Pentru Profesorul de lectură 
aveam ca precedente circulaţia termenului în spaţiul anglo-saxon şi, mai ales, o 
afirmaţie a lui Matei Călinescu din A citi, a (re)citi, referitoare la faptul că un au-
tentic profesor de literatură trebuie să fie în primul rând un profesor de lectură. E 
drept, intenţia noastră a fost una de lărgire a sensului dat de M. Călinescu. 

Am lansat tema la începutul anului, încercând, ca de fiecare dată, să oferim o explicaţie 
şi o motivaţie. Citez din mesajul de lansare:  

 
„Societatea este preocupată de analfabetismul elevilor, de sistemul de învăţă-

mânt, de note, de ce aşteaptă părinţii de la şcoală, dar aproape nimeni nu vorbeşte 
de profesor, decât în situaţia în care este subiect de scandal sau este nevoie de votu-
rile lui. Cu atât mai puţin se vorbeşte despre ce anume presupune statutul acestei 
categorii profesionale care s-a bucurat cândva de recunoaştere şi prestigiu. Se pare 
că nici profesorii înşişi nu se apleacă prea frecvent asupra condiţiei lor de profesio-
nişti. Cel puţin acestea sunt concluziile unui studiu  din 2010, Şcoala aşa cum este, 
care îi are ca autori pe A. Nedelcu şi L Ciolan.  

 
De altfel şi noi am pus în discuţie de-a lungul anilor programele şcolare şi aplicarea lor, 
manualele, canonul didactic, strategiile didactice, dar niciodată nu am vorbit explicit de 
statutul şi condiţia noastră profesională.  
Ediţia de anul trecut a simpozionului a avut în centru elevul cititor. Nu întâmplător în fişa 
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de evaluare de la sfârşit cele mai multe propuneri propuneau pentru acest an o temă care 
să-l aibă în centru pe profesorul cititor. În afara de aceasta, ne-a dat de gândit şi comuni-
carea lui Alex Goldiş, care se întreba ce se întâmplă cu profesorul pe parcursul carierei 
lui didactice? În ce măsură depăşeşte formarea  ştiinţifică din universitate? Cum se 
adaptează didactic la noile direcţii din critica literară. Ne-am amintit apoi de discuţiile 
aprinse stârnite de Ion Bogdan Lefter la una dintre conferinţele din anii trecuţi, când vor-
bea despre statutul profesorului de limba şi literatura română, dincolo de catedră, ca scrii-
tor: eseist, critic, autor de ficţiune. În sfârşit, am considerat că ar fi utilă o reflecţie asupra 
statutului aparte al profesorului de limba şi literatura română, adică acela de „profesor de 
lectură” şi a implicaţiilor derivate de aici. 
Prin urmare vă propunem o conferinţă: 
a. despre competenţele profesorului în genere - bun comunicator, interesat de elevii săi, 
se autoperfecţionează, reflexiv etc. Şi, mai ales,  
b. despre competenţele specifice şi rolurile profesorului de limba şi literatura română. 
Trecem în revistă câteva: profesorul – cititor de plăcere; profesorul –  cititor profesionist; 
profesorul – în procesul formării (autoformare şi formarea altora, nu numai a elevilor); 
profesorul – interdisciplinar şi transdisciplinar (de comunicare, limbă, literatură), care 
învaţă şi-i învaţă pe elevi cum să comunice şi să-şi adapteze mesajul scris/oral la context 
şi interlocutor, care predă limba maternă şi literatura (română şi străină) nu numai cu 
scopul de a transmite informaţii, ci şi valori, care  trebuie să aibă noţiunile de bază şi să 
lege între ele logica, argumentaţia, ştiinţele sociale, filozofia, antropologia etc.; pro-
fesorul – cercetător (cercetare didactică sau academică), valorificând rezultatele expe-
rienţei în propria activitate, profesorul – implicat în activităţi extracurriculare pe care şi 
le asumă (cercuri, ateliere, teatru etc.); profesorul – scriitor sau jurnalist; profesorul – 

factor de decizie în sistemul de învăţământ şi om politic, profesorul –  membru al unei 

asociaţii profesionale.  
c. şi, mai ales, vom vorbi despre rolul „profesorului de lectură/citire”, pornind de la faptul 
că profesorii de maternă, alături de învăţători, au un rol decisiv în a-i pune în mână copi-
lului instrumentele activităţii intelectuale – citirea şi scrierea.” 

 
Adaptându-ne temei, am făcut câteva modificări, precum: invitarea unor confe-

renţiari ce nu ţin strict de domeniul disciplinei (psihologi, sociologi, traducători, 
editori) care au venit cu o altă perspectivă asupra lecturii; am lărgit parteneriatele, 
ceea ce a avut ca urmare nu numai schimbarea locului conferinţei, ci şi prezentarea 
„pe viu” de activităţi specifice unor mari biblioteci şi edituri. De asemenea, am 
urmărit să dăm o mai mare vizibilitate sesiunilor de postere, am dublat timpul con-
sacrat dezbaterilor şi meselor rotunde şi am făcut evaluarea nu numai la sfârşitul 
conferinţei, ci şi printr-un Follow-up după două săptămâni.  

Cadrul discuţiilor a fost fixat de Adrian Opre, care a vorbit cu entuziasm despre 
competenţele profesorului de azi când i se cere adaptarea rapidă la era digitală, şi 
de Alina Pamfil, care a pus problema din perspectiva didacticianului specialist în 
predarea disciplinei, cerând o interogare a propriilor pre-concepţii de profesori care 
predăm literatura. 
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Pe rând, s-au conturat portretele de cititori ale conferenţiarilor: cititorul de altă 
profesie, care citeşte literatura cu pasiune pentru că îi recunoaşte marele rol forma-
tor (Viorel Mih); cititorul poet şi traducător, pentru care lectura este o traducere 
dintr-o limbă în alta (Bogdan Ghiu); cititorul critic şi istoric literar care citeşte lit-
eratura cu ochiul specialistului (Ion Pop şi Liviu Papadima); cititorul editor, in-
teresat de promovarea scriitorilor şi a cărţilor cu impact asupra tinerilor (Laura Al-
bulescu). 

Au urmat cele peste 50 de intervenţii (comunicări, ateliere, postere) ale pro-
fesorilor de limba şi literatura română din învăţământul secundar. De fiecare dată s-
a acordat cu generozitate timp pentru discuţii şi întrebări.  

În grupurile de discuţii din prima secţiune a conferinţei (Profesori şi lecturi), 
accentul s-a pus nu atât pe lecturile profesorului, cât mai ales pe autopercepţia în 
ipostază de profesor-cititor şi a modului în care este perceput de alţii. Nu au lipsit 
rememorările nostalgice şi amare, frustrările celor care trudesc într-o meserie neva-
lidată social, compensate de accentele (auto)ironice ale altora. Însă, în cazul multo-
ra, ceea ce compensează neîmplinirile este bucuria împărtăşirii cu elevii.  

Comunicările din a doua secţiune (Forme de acţiune şi implicare) s-au oprit 
asupra medierii lecturii de către profesor în activităţile din clasă şi în afara ei.  

Atelierele şi sesiunile de postere s-au încadrat tematic într-una sau alta dintre 
secţiuni, totuşi au predominat cele care propuneau simulări de activităţi din cer-
curi/ateliere sau prezentări de proiecte. Nu vom insista asupra lor, majoritatea sunt 
publicate în această carte.  

Foarte vii au fost discuţiile de la mesele rotunde, desfăşurate simultan. La prima 
dintre ele, Cum predăm literatura şcolară (analizând creaţia câte unui scriitor ca-
nonic sau nu): mistificări/gafe didactice, interpretări actuale, revizuiri etc., (mode-
rator: Cosmin Borza) au participat mai ales profesorii tineri, atraşi probabil şi de 
lungul titlu, nu lipsit de intenţii polemice, şi de personalitatea moderatorului. Între-
barea esenţială a fost: mai suntem profesori de literatură? Acesteia i s-au subordo-
nat încă două: ce ne „mână în luptă” atunci când intrăm în clasă şi vorbim  despre 
un autor? Ce vrem de la elevi, cu ce imagine dorim să rămână despre un scriitor? 
Reţin nu atât răspunsurile, cât alte probleme ridicate, multe sub formă de întrebări. 
Care ar fi justa proporţie dintre ceea ce trebuie să ştie un profesor (cunoştinţe de 
specialitate) şi metodă/căile de transmitere a cunoştinţelor? Ce înseamnă să fii pro-
fesor eficient? Este eficient cel ai cărui elevi trec cu note mari la examenele de ba-
calaureat sau la testările naţionale, după ce reproduc câteva idei dictate? De ce se 
cantonează profesorii doar în textele prea mult frecventate? De ce se cantonează 
profesorii în şabloane interpretative? Poţi să înveţi elevii să scrie un eseu despre 
viziunea lui Eminescu, după ce ai făcut cu ei un singur text, Luceafărul ori Floare 
albastră? De ce, începând din clasa a X-a, profesorul elimină toate conţinuturile 
care nu sunt evaluate la bacalaureat? De ce formările nu sunt şi pe perfecţionarea în 
specialitate? Au fost atinse şi alte probleme: atitudinea elitistă a profesorilor de ro-
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mână în numele apolitismului învăţământului, resemnarea şi neimplicarea în pro-
blemele sociale, lipsa de unitate ş.a..  

La a doua masă rotundă, Predarea integrată şi pregătirea profesorului, Corina 
Dindelegan împreună cu Camelia Sandu şi Flavia Oşan au recurs la o formulă mai 
neobişnuită de intrare în discuţii. La început cele trei au demonstrat practic cum au 
pregătit un set de lecţii la aceeaşi temă – Dragostea – pentru o clasă a VIII-a de 
gimnaziu (pentru genul liric) şi pentru două clase a IX-a, una, de la un colegiu 
naţional, şi cealaltă, de la un colegiu tehnic, adaptându-se la vârsta, specificul şcolii 
şi aşteptările elevilor, pe de o parte, şi la competenţele cerute prin programa care 
face deschiderea spre inter- şi transdisciplinaritate. Discuţiile au scos în evidenţă 
nevoia de pregătire constantă a profesorului, organizarea riguroasă a materialului 
didactic şi proiectarea atentă a fiecărei secvenţe pentru a răspunde cerinţelor pro-
gramei şi nevoilor clasei. Concluzia − programa şcolară de la clasa a IX-a este 
permisivă, dar pentru a atinge nivelul scontat, un profesor de lectură competent şi 
responsabil trebuie să fie experimentat, pasionat, cultivat şi dispus să aloce timp şi 
interes în pregătirea lecţiilor.   

Câtă istorie literară mai trebuie să ştie un profesor? (moderator Luminiţa 
Medeşan) a fost întrebarea care a generat discuţiile în cea de-a treia masă rotundă. 
De la început participanţii s-au împărţit în două tabere, cei convinşi că rolul istoriei 
literare s-a diminuat odată cu introducerea modelului comunicativ în predarea ma-
ternei. Chiar dacă în ultimele clase de liceu se prevede studiul cronologic, presi-
unea bacalaureatului, a cărui programă nu coincide cu cea şcolară, îi determină pe 
mulţi profesori să parcurgă aleatoriu doar textele care se cer pentru examen. Pe de 
altă parte, au fost cei care au susţinut că profesorii de astăzi trebuie să ştie mai 
multă istorie literară decât cei de acum 20-30 de ani, când scriitorii erau abordaţi 
monografic. Studiile de caz cer cunoaşterea mentalităţilor, a istoriei culturii, pre-
cum şi a unei bibliografii recente în problemă.  

Lansarea Lecturiadei 4, evaluare la 10 ani de la iniţierea proiectului „Cercuri de 
lectură”, cu participarea a mai bine de jumătate dintre autoare, a pus în evidenţă 
capacitatea unor profesori de limba şi literatura română de a-şi asuma un nou rol − 
cel de „consilier de lectură” – demonstrând că poate prinde contur real un model 
utopic de care vorbea Liviu Papadima în 2004, revenind asupra lui în această con-
ferinţă. În afară de aceasta, profesorii implicaţi au dovedit că pot să facă sistematic 
cercetare didactică, valorificându-şi experienţa proprie, şi găsesc resurse ca să 
meargă mai departe atunci când există o motivaţie intrinsecă. Iar pentru că este o 
evaluare a celui mai mare şi de durată program de acest fel din România, rezultat al 
unei foarte bune colaborări între specialiştii universitari şi practicieni, dincolo de 
neîmpliniri, se cuvine să-i scoatem în evidenţă câştigurile, citând  ultimele fraze din 
prefaţa Lecturiadei 4: „Ce a câştigat profesorul implicându-se într-un astfel de pro-
gram? Câştigul lui s-ar putea rezuma în câteva cuvinte: a devenit „consilier de lec-
tură”.  
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Ce a câştigat elevul? O declară el singur atunci când îşi face portretul de cititor, 
când îşi pune întrebări legate de cărţi şi de propria formare, când se implică în 
acţiunile de promovare a lecturii sau îşi asumă şi el, la rândul său, rolul de „consi-
lier de lectură”, pentru cei mai mici.  

Ce a câştigat sistemul? Profesori reflexivi, dinamici, creativi, atenţi să-şi re-
vizuiască în mod continuu activitatea, profesori atenţi să-şi cunoască elevii şi să 
gândească soluţii la modul individual, profesori practicieni, dar totodată şi cer-
cetători.  

Dezbaterea finală, Ore de receptare. Proiectarea orelor de lectură, moderată de 
Alina Pamfil, a fost un exerciţiu aplicativ al ideilor ce au structurat conferinţa au-
toarei: „Ceea ce putem însă face este: a. să ne analizăm preconcepţiile şi să le recu-
noaştem limitele; b. să analizăm şi să interogăm programele; c. să interogăm rapor-
turile dintre propria viziune despre literatură/lectură şi viziunea curriculară; d. să 
identificăm şi să interogăm imaginea pe care o transmitem elevilor despre literatură 
şi lectură sau, cu alte cuvinte, preconcepţiile pe care le formăm şi de care suntem, 
fără îndoială, responsabili.” (Literatura din şcoală: între preconcepţiile profesori-
lor şi concepţia curriculară) 

Ca în anii anteriori, atelierul „transfrontalier” a deschis reflecţia: mai întâi „pen-
tru sine”, cu un exerciţiu de autoevaluare a competenţelor profesionale prin prisma 
unei definiţii proprii date „profesorului de lectură”, continuând-o „împreună cu 
ceilalţi”, atunci când Laura Grünberg, sociolog şi autoare de cărţi pentru copii, a 
obligat participanţii la „un moment de lectură critică autoreflexivă asupra propriilor 
mecanisme de gândire care ne ajută să numim lumea, dar ne şi împiedică să o înţe-
legem în diversitatea ei”. Recunoaşterea stereotipurilor în gândire atrage după sine 
reflecţia asupra a ceea ce profesorul le transmite elevilor fără voia sa, însă aceasta 
nu îl scuteşte de responsabilitate. În sfârşit, recapitularea de la sfârşitul conferinţei 
a scos în evidenţă formele acţiunii, deschizând reflecţia şi implicarea pentru mai 
departe.  

 
Cartea conţine cea mai mare parte a intervenţiilor profesorilor şi didacticienilor 

de pe parcursul conferinţei. Structura, prin tradiţie, ordonează articolele în funcţie 
de formele de organizare: conferinţe în plen, grupuri de discuţii, ateliere şi postere, 
încheindu-se cu atelierul transfrontalier, oglindă a activităţii din cele trei zile şi re-
flecţie din timpul şi de după terminarea conferinţei. 

Însă, indiferent că sunt conferinţe, discuţii panel sau ateliere, tematic, articolele 
aparţin celor două secţiuni: Profesori şi lecturi, respectiv Forme de acţiune şi im-
plicare. 

 
Am izbutit să facem ceea ce ne-am propus? Adică o reflecţie asupra a ceea ce 

presupune statutul de profesor de lectură. E greu de răspuns. Deocamdată ni se pare 
că nu s-a depăşit sensul profesor de lectură egal profesor de literatură. E drept, un 
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profesor de lectură mai aproape de ceea ce numim, în proiectul „Cercuri de lectu-
ră”, un „consilier”: dornic să cunoască din interior interesele de lectură ale elevilor 
şi, convins de imensul potenţial formator al literaturii, exploatându-l ca atare în 
beneficiul lor. Nu este întâmplător că atunci când sunt prezentate „forme de acţiune 
şi implicare” accentul se pune pe activităţi extracurriculare de genul cercurilor, iar 
când referirile se fac la cadrul curricular, interesul merge spre strategiile de aborda-
re transdisciplinară a literaturii, în sensul accepţiei date termenului de Basarab Ni-
colescu. De altfel, credem că nu e departe momentul declanşării şi în societatea 
românească a unei dezbateri publice de genul celei din Franţa în 2007, declanşată 
de apariţia eseului lui Tzvetan Todorov, Literatura în pericol.  
 
Mulţumim partenerilor şi sponsorilor noştri care au făcut, şi de data aceasta, posibilă confe-
rinţa naţională de didactică a profesorilor de limba şi literatura română: 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB, Cluj 
Biblioteca Judeţeană Octavian Goga, Cluj 
Grupul Editorial ART 
SC Giro, Alba Iulia 

Monica Onojescu 
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PLENURI 
 

Monica Onojescu, Alina Pamfil, Liviu Papdima,  

Ioana Tămăian 
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FOTOGRAFIE DE GRUP CU CONSILIERI (DE LECTURĂ) 
 

Monica Onojescu 
coord. Proiectului „Cercuri de lectură” 

 
Articolul prezintă o radiografie a proiectului Cercuri de lectură (ANPRO), fişele biografice ale coordonatorilor de 
cerc şi opinii referitoare la statutul de consilier de lectură, asumat de coordonatorii de cerc. Cuvinte cheie: con-
silier de lectură, cercuri de lectură, portretul profesorului. 
 
The Photo Group of the with the Reading Councillors. The paper presents the radiography of the Reading 
Clubs (ANPRO), some biographical files of its coordinators and their own opinions about their status as readers’ 
advisers. Key words: reading clubs, readers’ advisers, portrait of a teacher.  
 

 
 
Fotografia a fost făcută la simpozionul ANPRO în 16 noiembrie 2013 cu prilejul 
lansării celui de al patrulea volum din seria Lecturiadelor, o evaluare la 10 ani de la 
lansarea proiectului „Cercuri de lectură”. Va privesc  nouă dintre din cele 24 de 
autoare. De la stânga la dreapta: Marina Şerban, Alina Petri, Ioana Nanu, Gabriela 
Ariton, Luminiţa Medeşan, Odarca Bout, Gabriela Heidel, Gabriela Medan şi 
Cristina Chiprian. 

 
Biografii  
Pentru Lecturiada 4, dat fiind că e cartea unui bilanţ, am propus autoarelor să-şi 

înceapă intervenţiile cu câte o scurtă prezentare. Au scris despre familie şi copii, 
despre călătorii şi pasiuni mai mult sau mai puţin secrete, despre încercări, printre 
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picături, de a face poezie, despre dependenţa de muzică şi prieteni, despre credinţa 
că şi-au ales bine profesia „tinereţii fără bătrâneţe”, despre pendularea între 
optimism şi blazare profesională şi, aproape întotdeauna, despre visul secret „de a 
zăcea oblomovian pe canapea citind, fără grija vreunui raport, tabel portofoliu sau 
orice altă hârtie păcătoasă care ne amărăşte viaţa”. 

Prin urmare îmi revine sarcina de a le face scurte biografii profesionale. Am 
extras datele din răspunsuri la chestionare şi la interviuri, din intervenţii de la 
diferite întâlniri din cadrul proiectului, din articole ori studii publicate în „Revista 
cercurilor de lectură” sau Lecturiade, din schimbul de mailuri şi din discuţiile „faţă 
în faţă”. 

 
Marina Şerban este profesoară la Liceul Teoretic Greco-Catolic Timotei 

Cipariu din Bucureşti. S-a alăturat „Cercurilor” din 2007, aflând de ANPRO şi 
proiect în timpul unui masterat de didactică de la Universitatea Bucureşti. 
Coordonează cercul „Şoriceii de bibliotecă” pentru elevii de gimnaziu, însă deschis 
şi celorlalţi care au depăşit vârsta. De la a început şi-a propus să-i atragă în cerc pe 
elevii care aveau dificultăţi de lectură. De aceea a pus accent pe valorizarea elevilor 
ca cititori şi pe crearea statutului de cerchist. A deschis un blog la care au acces şi 
părinţii. Participă împreună cu elevii la lansări de carte, la evenimente publice 
(târguri de carte). Are adesea ca invitaţi la cerc scriitori, muzeografi, traducători. A 
deschis cercul şi spre alte texte decât cele literare şi spre proiecte culturale făcute în 
parteneriat cu Radio România Cultural sau cu organizaţia „Salvaţi copiii”. Unul 
proiectele la care ţine mult este de la „E-mai la scrisoare” făcut în parteneriat cu o 
şcoala din Maramureş, prilej pentru descoperirea unor valori tradiţionale şi urbane.  

În ultimul timp este preocupată de scriere pornind şi de la un argument 
pragmatic – testarea naţională solicită şi producerea de texte creative. Elevii ei 
participă constant la concursurile de scriere creativă din cadrul „Lecturiadelor 
elevilor”, au scris pentru „Dilematix” şi au avut satisfacţia să se vadă publicaţi 
chiar pe prima pagină. Două eleve au obţinut premii la concursul Editurii Art, 
„Locuieşte în poveste”. 

Crede că e nevoie de efort, nu întotdeauna justificat de rezultate, atât din partea 
coordonatorulut cât şi din partea grupului eterogen de elevi pentru a trece de la 
lectura naivă la o interpretare critică/estetică, considerată de elevi, „elitistă”, prea 
asemănătoare cu cea din clasă, de aceea alege texte pentru cerc şi pentru clasă care-
i permit să pună în prim plan valorile şi atitudinile. Consideră că o ajută în 
activitatea sa Lecturiadele, „Perspectivele” şi „Revista cercurilor de lectură” prin 
sugestiile de lectură şi prin schimbul de experienţă. Apreciază proiectul pentru că îi 
oferă contextul pentru a face cercetare-acţiune. Crede în virtuţile lecturii „naive”, 
iar în Lecturiada 4 pledează pentru „dreptul de a citi orice”, al elevului, speculând 
intersectarea canonului personal cu cel al marii literaturi, în scopul unei manipulări 
pozitive. Lucrarea de licenţă pentru masterat are în centru o cercetare pe grupul ei 
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de elevi pornind de la problemele lecturii. Este redactor la „Revista cercurilor de 
lectură”. A publicat microstudii de cercetare didactică în trei Lecturiade.  

 
Alina Petri, în prezent în concediu de maternitate, este profesoară la Colegiul 

Tehnic de Transporturi din Cluj. În 2004, pe când era în al doilea an de învăţământ 
la  Liceul Teoretic Solomon Halita din Sângeorz Băi se alătură grupului de 
iniţiatori ai proiectului „Cercuri de lectură”. Motivul: este exasperată de proaspătul 
şi nedoritul ei statut de „profesoară de bacalaureat”. În primul cerc de lectură din 
anul şcolar 2004-2005 îşi propune să transmită elevilor ei „sentimentul bibliotecii”, 
trăit de ea însăşi. Traseul cercului trece prin Biblioteca-labirint (Umberto Eco, 
Numele trandafirului), Biblioteca-iad (Carlo Frabetti, Cartea iad), Biblioteca-o 
singură carte infinită (J.L. Borges, Cartea de nisip), Biblioteca-anticariat (M. Ende, 
Povestea fără sfârşit) ş.a. În anii următori este preocupată să-şi convingă elevii că 
există cărţi care merită să fie „domesticite”, apropriate pentru canonul personal, de 
aici, invenţia a numeroase „trucuri aproape comerciale”: apelul la simţuri, discuţii 
despre titluri, porneşte de la incipituri, contrareclame etc. În al treilea an, în cerc 
pune accentul pe crearea unui confort al comunităţii, pe introducerea unor ritualuri, 
pe sentimentul apartenenţei la o comunitate sănătoasă. În 2008 se mută la Cluj. 
Contactul cu elevi care în viaţa lor nu citiseră o carte şi îşi asumau situaţia ca pe o 
mare victorie a fost frustrant. După o perioada în care entuziasmul ei atinge 
„nivelul asfaltului” încearcă să se redreseze şi să se adapteze, reluând cu paşi mici 
experienţe anterioare sau propunând elevilor proiecte în care drumul parcurs era de 
la ei la carte −− apropierea de carte ca obiect, descoperire  în cărţi a unor personaje, 
adolescenţi în plină formare în care se recunosc−, mizând pe trecerea subtilă de la 
lectura „telică” la cea „autotelică”. În paralel lucrează patru ani ca metodist la 
CCD, Cluj, unde coordonează bibliotecarii şi profesorii documentarişti, prilej 
pentru a susţine proiectul „Cercurilor” prin  punerea în circulaţie a unei bibliografii 
specifice şi prin cursuri de formare. Dincolo de toate libertăţile, mai mult sau mai 
puţin ludice în procesul de facilitare a contactului cititorului cu cartea, nu a 
renunţat la niciodată la metodă şi rigoare în introducerea listei de „cărţi esenţiale” 
şi nici la convingerea că experienţa dobândită în cadrul proiectului are bune şanse 
de a se muta în clasă. Lucrează din 2008 ca redactor la „Revista cercurilor de 
lectură”, scrie frecvent pentru rubrica „Bun pentru lectura” şi este tot mai 
preocupată de viitoarea bibliotecă a lui Matei. A publicat în toate cele patru 
Lecturiade. 

 
Ioana Nanu, absolventă a Facultăţii de Litere, secţia limbi clasice şi apoi a celei de 

română-engleză, este tipul  neliniştitei, al nonconformistei. De la început se îndoieşte 
de valoarea propriei expertize dobândite prin frecventarea cursurilor universitare. Un 
masterat pe didactică, unde este colegă cu Marilena Şerban şi Alina Petri şi contactul 
cu ANPRO, pare a-i da „o gură de oxigen”.  Împreună participă  în 2006 la cele două 
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serii de ateliere de scriere, „Cărţi pentru copii”, conduse de Ch. Temple. Se înscrie  
apoi la un  doctorat pe probleme de gen. Pleacă pentru documentare la Londra şi aici 
lucrează un an în învăţământul primar. Admiră dotările tehnice, rigoarea şi 
previzibilitatea procesului de învăţământ, dar i se pare că rutina profesorilor este la fel 
de apăsătoare ca la noi. Se întoarce în ţară, îşi susţine doctoratul şi îşi prelungeşte în 
cercuri preocupările, propunându-şi să deconstruiască stereotipuri inculcate elevilor 
prin literatură. Crede că un bun curs de formare poate schimba în multe privinţe 
percepţia adulţilor asupra profesiei. Ţine împreună cu Marilena Şerban prin Casa 
Corpului Didactic timp de patru ani, cursul de formare Lectură metodică/lectură 
cursivă, adaptare a programului livrat în cadrul proiectului şi este convinsă că nu reaua 
voinţă, cât inerţia şi faptul că nu li s-a prezentat alternativa îi face pe mulţi profesori să 
„mestece” textul pentru elevi. Atunci când aşteptările cursanţilor sunt depăşite, 
profesorul, încălţat cu „pantofii” elevului, e mult mai dispus să renunţe la stereotipiile 
didactice, iar un formator se poate aştepta la reacţii entuziaste din partea grupului. Dar 
crede că e nevoie de un echilibru între entuziasm şi rigoarea ştiinţifică în momentele de 
bilanţ. Dintre cele 105 de cursante (88 de profesoare, 12 învăţătoare şi cinci 
bibliotecare) în 2013 avea informaţii că doar 13 au înfiinţat cercuri de lectură. Este însă 
convinsă că mult mai multe au fost atinse de spiritul proiectului. În prezent lucrează la 
Şcoala Internaţională ale cărei standarde sunt comparabile cu cele ale unor foarte bune 
şcoli occidentale. De câte ori are prilejul ţine să menţioneze că experienţa cercurilor şi 
contactul cu ANPRO au făcut-o să treacă cu succes examenul de selecţie. Este 
mulţumită că activitatea ei în cerc este recunoscută şi susţinută nu numai de elevi, ci şi 
de conducerea şcolii şi de părinţi. A scris pentru trei Lecturiade.  Publică regulat în 
„Perspective” şi în „Revista cercurilor de lectură” la care este şi redactor.  

 
Gabriela Ariton este profesoară la Colegiul Vasile Lovinescu din Fălticeni. 

Coordonează un cerc de lectură începând din 2009. După ce a participat în 2012 la 
cursul online Ateliere de lectură/ateliere de scriere şi-a reorganizat cercul sub 
formă unui atelier de scriere. A participat la „Lecturiada elevilor 2013”. Din 2012 a 
început să publice în „Revista cercurilor de lectură”. În Lecturiada 4, într-un 
„jurnal de gradul al doilea” al jurnalului de bord scris de elevi, povesteşte 
pregătirea portofoliului pentru „Lecturiada elevilor”, adică cel al naşterii ideii, 
punerii ei în practică (revista pro lectură „Citeşte, Comunică... Zâmbeşte”), 
lansarea revistei şi feedback-ul primit de la colegi.  

 
Luminiţa Medeşan este unul dintre cei 22 de profesori, iniţiatori ai proiectului. 

În 2004 a aplicat pe un grup de 1300 de elevi un chestionar privind interesele 
pentru lectură; rezultatele şi interpretarea lor au fost prezentate simpozionul 
ANPRO, Lectura. Repere actuale. La vremea aceea a fost una dintre cele mai 
serioase cercetări empirice aplicate pe populaţia şcolară, rurală şi urbană. 
Răspunsurile au confirmat ceea ce intuiseră deja iniţiatorii proiectului într-o 
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perioadă când se părea că toată lumea se împăcase cu ideea că lectura a pierdut 
definitiv bătălia cu televiziunea şi internetul. Elevii nu refuză lectura literaturii 
global, ci refuză textele din manuale şi abordarea literaturii în felul în care o face 
şcoala. Tot ei i se datorează punerea în circulaţie prin cercuri a celor 10 drepturi ale 
cititorului despre care vorbeşte D. Pennac în Comme un roman, precum şi o primă 
aplicare a lor într-un exerciţiu, cunoscut de-acum sub numele de „masa rondă”. 
Este una dintre organizatoarele „Lecturiadei elevilor”. Este redactor la 
„Perspective”, răspunzând de selectarea şi prezentarea cărţilor la temă. A publicat 
în toate cele patru Lecturiade. În toate intervenţiile ei există un fir roşu – 
preocuparea faţă de propria biografie de cititoare şi regăsirea, punerea în paralel, 
contrapunerea cu biografiile elevilor din cercuri cu care întreţine relaţii cordiale şi 
de durată. De mai mulţi ani este profesoară la cursurile de excelenţă la clasele mari 
de liceu. Aici transferă ritualul, titlurile, discuţiile libere din cerc. În „Revista 
cercurilor...” semnează ocazional o serie de articole cu genericul „Ce citesc 
maeştrii”. Coordonează împreună cu Titiana Zlătior „Un cenaclu de joi”, al 
liceenilor de la Colegiul Naţional George Coşbuc din Cluj. 

 
Odarca Bout este profesoară la Liceul Pedagogic Regele Ferdinand din Sighetu 

Marmaţiei. A aflat despre proiectul „Cercuri de lectură” la simpozionul ANPRO 
din 2005 şi s-a alăturat proiectului din 2006. Împreună cu Mihaela Sautriot şi alte 
12 profesoare au făcut să existe „Lecturiada sigheteană”, „un altfel de cerc”, pentru 
că este gândit ca o manifestare culturală lunară la nivelul tuturor şcolilor din oraş. 
La întâlniri participă nu numai profesori şi elevi, ci şi personalităţi marcante din 
viaţa oraşului. Regia punerii în discuţie a temelor la „Lecturiade” este diversă: 
uneori mai apropiată de a cercurilor (Despre valoarea cărţilor. Combustibilii de 
Amélie Nothomb, Vino la prima lecturiadă din acest an cu ultima carte citită), 
alteori, de a unor manifestări interdisciplinare (literatură/film, literatură/modă). În 
tradiţia cercurilor intră întâlniri cu personalităţi de care se leagă istoria Sighetului 
(Lecţia de istorie a scriitoarei Hedi Fried, Faţă în faţă cu Ruxandra Cesereanu, 
autoarea volumului Un singur cer deasupra noastră). Ca profesoară la un liceu 
pedagogic colaborează bine cu învăţătoarele din oraş care şi-au înfiinţat propriul 
cerc, „Lecturiada celor mici”. Între 2008-2010 a livrat pentru profesorii şi 
învăţătorii din Sighet şi pentru cei din satele din jur cursul de formare Lectură 
metodică/Lectură cursivă. Modelul „Lecturiadei sighetene” a fost luat de Geanina 
Avram şi Luminiţa Mănescu de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân din Rm. 
Vâlcea. Parteneriatul dintre profesorii şi elevii celor două cercuri durează deja de 
trei ani. Odarca Bout trimite regulat articole pentru „Revista cercurilor de lectură” 
şi „Perspective”.  

 
Gabriela Heidel, profesoară la Liceul Teoretic Ion Luca din Vatra Dornei, 

conduce din 2007 cercul „Dincolo de cuvinte”. În 2012 a participat la cursul pe 
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platformă Ateliere de lectură /ateliere de scriere şi, la fel ca Gabriela Ariton, şi-a 
reorganizat cercul în genul atelierelor. A putut astfel să combine clubul de dezbateri 
cu atelierul în care sunt puse în discuţie teme de interes larg: responsabilitate, civism, 
implicare, sinceritate, prietenie etc., abordându-le inter- sau transdisciplinar. În 
ateliere elevii exersează lectura critică pe texte scurte, aparţinând unor domenii 
variate: literatură română şi străină, publicistică, psihologie, filozofie. Textele, 
subordonate unei anumite teme − Prima iubire, Copilul şi războiul, Ratatouille vs. 
Firmin −  servesc ca bază de discuţii finalizate cu eseuri argumentative. Elevii 
apreciază atelierul pentru  atmosfera prietenoasă şi neformalizată şi pentru 
încurajarea exprimării unor puncte diferite de vedere. În plus, generaţie pragmatică, 
au prilejul ca să exerseze  pentru bacalaureat scrierea de eseuri argumentative, ieşind 
din clişee. Revista pro lectura a cercului  „Dincolo de cuvinte” şi jurnalul de bord au 
intrat în selecţia finală a Lecturiadei 2013, „Citeşte cu mine”.  

 
Gabriela Medan este profesoară la Şcoala Gimnazială Avram Iancu din Baia 

Mare. A intrat în proiect în 2005, molipsită de entuziasmul celor care semnau în 
prima Lecturiadă. Primul ei cerc de lectură, „Acces”, şi-a desfăşurat activităţile în 
parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”.  În timp, numele cercului a 
rămas acelaşi, s-au schimbat doar generaţiile de elevi care îl frecventau. Fire 
neliniştită, cum recunoaşte ea însăşi, de fiecare dată a încercat altceva: pe rând, s-a 
orientat spre cărţile scrise de autoare femei, un an întreg la cerc s-a citit numai 
poezie, într-un alt an s-au citit cărţi consacrate copilăriei şi adolescenţei. Odată cu 
dublarea discuţiilor despre cărţi cu ateliere de scriere, interesul copiilor a crescut. 
Elevii din cerc au trimis texte pentru „Dilematix”, au participat la concursul 
„Locuieşte în poveste”, au extins la nivelul şcolii concursurile de scriere creativă 
„Planeta pitică” şi „De la jurnalul unui puşti la primul/prima..,.” din cadrul 
proiectului şi au adunat cele mai bune texte în volume lansate la nivelul şcolii. 
Crede în virtuţile cercului de strângelegăturile dintre copii. Este interesată şi de 
aspectul practic al muncii cu cărţile. Încă din 2005 a participat împreună cu elevii 
la  un atelier de recondiţionare a cărţilor. Ceea ce au învăţat acolo, au aplicat la 
cărţile din biblioteca şcolii. Din 2011 i-a implicat pe membrii cercului în acţiuni de 
voluntariat. Vizitele elevilor pentru a le citi copiilor de la Centrul pentru persoane 
cu dizabilităţi Esperando au intrat deja în rutină. 

În afară de formările din cadrul proiectului la care a participat sau pe care le-a 
oferit colegilor, şi-a conceput propriul curs de formare, Dezvoltarea literaţiei. De 
la lectură la scriere. Pentru a-l justifica a aplicat chestionare şi a întreprins anchete 
sociologice pe populaţia şcolară din judeţ. O parte din rezultate au fost prezentate 
în comunicarea Eu, cititorul elev. Laborator autoscopic, susţinută la simpozionul 
ANPRO din 2012. A participat la trei ediţii ale „Lecturiadei elevilor”.  A scris 
pentru trei Lecturiade. Îşi prezintă  regulat experienţele din cerc sau din clasă în 
revistele asociaţiei.  
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Cristina Chiprian, profesoară la Liceul Teoretic G. Ibrăileanu din Iaşi, este una 

dintre autoarele proiectului. Dintre obiectivele stabilite iniţial pentru activitatea 
viitoarelor cercuri a preluat ideea demersului personalizat şi cea a atragerii 
viitorului cerchist în monitorizarea propriului demers de formare la care nu a 
abandonat. Şi-a numit cercul „Ritmurile lecturii”,  pentru că intenţia a fost să-i facă 
pe elevi să-şi găsească ritmul interior al cititutului. Ipoteza că literatura te apropie 
nu numai de tine însuţi, ci şi de alţii i s-a confirmat dincolo de diferenţele de vârstă, 
de mediul din care proveneau copiii şi chiar de generaţii. În primii ani cercul era 
frecventat de liceeni, cititori „experimentaţi”, dornici să-şi afirme viitoarea 
personalitate de intelectuali în formare. Discuţiile erau centrate pe romane din 
literatura contemporană şi pe poezie. Ulterior, activităţile cercului s-au suprapus 
peste alte proiecte, iar grupurile au devenit eterogene. În cadrul proiectului 
„Proruralia”, în cerc au fost atraşi elevi din şcolile rurale care doreau pe viitor să 
urmeze un liceu cu tradiţie. Mentori pentru copii au devenit elevii de liceu. 
Interesul s-a îndreptat spre valorile etice şi simbolice din basmul tradiţional şi 
modern. În acest caz activităţile au devenit interdisciplinare, lectura s-a combinat 
cu desenul şi dramatizarea. În anii următori, proiectul „Sufletul satului” s-a 
desfăşurat în cadrul programului SCAN, al cărui scop este prevenirea abandonului 
şcolar în rândul populaţiei rurale. Texte cu tematică rurală ale lui Marin Preda, 
Lucian Blaga şi Geo Bogza au servit punerii în discuţie a unor semnificaţii legate 
de concepte ca rural/urban; esenţial/neesenţial, timp istoric/timp etern etc. Cristina 
Chiprian Îşi concentrează metaforic cercul ca fiind compus din mai multe cercuri 
concentrice care, rotite fiecare în planul propriu, configurează o spirală ascendentă, 
ce „te propulsează sau te coboară, dar nu te lasă să stagnezi”, ceea ce i se aplică şi 
ei. În cei zece ani a învăţat să „coboare” pe treptele lecturii, redevenind din 
cititoarea „tehnică”, una care a redescoperit virtuţile şi plăcerea cititului pentru 
sine. 

Elevii ei au trimis portofolii pentru toate ediţiile „Lecturiadelor elevilor”. 
Cristina Chiprian  publică regulat la rubrica „Experienţe” din „Perspective” şi 
trimite idei, semnale, „file decupate” pentru „Revista cercurilor de lectură”. A 
descris istoria primului cerc în Lecturiada 1 iar, după 10 ani, şi-a sintetizat 
experienţa în Lecturiada 4. 

 
Reluând şi sintetizând datele: toate lucrează ca profesoare1 de limba şi literatura 

română în gimnazii, licee teoretice şi licee tehnice din Bucureşti, Cluj, Sighetu 

                                                           
1 „persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate şi care predă o materie de 
învăţământ (în şcoală). ♦ (Impr.) Învăţător. ♦ P. gener. Persoană care îndrumă, educă, învaţă pe cine-
va”. (DEX). Am transcris definiţia de  dicţionar pentru o pune în relaţie cu cea de „consilier”, meserie  
deprinsă pe cont propriu, prin ucenicie la locul muncii. 
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Marmaţiei, Fălticeni, Vatra Dornei, Baia Mare, Iaşi, practic, acoperind toată ţara. 
Vechimea lor în învăţământ variază între 7 şi 37 de ani. Lucrează ca voluntare în 
proiectul „Cercuri de lectură” de 10, opt, şapte sau doi ani. În acest interval au 
absolvit masterate, au trecut gradele didactice, au susţinut doctorate, au publicat în 
revistele asociaţiei, au susţinut comunicări sau ateliere la simpozioanele ANPRO, 
au fost „formabile” şi formatoare, s-au implicat în proiecte de cercetare didactică 
fie în cadrul proiectului, fie pe cont propriu, şi-au întemeiat familii, au născut copii 
ori i-au văzut cum din elevi de gimnaziu au devenit studenţi şi absolvenţi. În afară 
de toate acestea, şi-au adăugat la statutul de profesoare de limba şi literatura 
română unul nou, neînscris în Codul Ocupaţiilor din România (COR), cel de 
consilier de lectură1. Iar biografiile lor profesionale sunt asemănătoare cu ale altor 
câteva zeci de profesori din ţară care lucrează în proiect şi ale altora, mult mai 
puţini, care predau în limba română  în ţările din jurul României. 

 
Profesori şi/sau consilieri de lectură 

Una dintre cele mai bine primite comunicări la simpozionul la ANPRO cu tema 
Lectura. Repere actuale din 2004 (la care a fost lansat proiectul „Cercuri de 
lectură”) a fost cea a lui Liviu Papadima, Consilier de lectură2.Cu binecunoscuta-i 
vervă autorul pleda pentru o „meserie”, neomologată şi, fără prea mari şanse să fie 
omologată prea curând din pricina slabei profesionalizări (nu are reguli precise, o 
poate practica oricine − părinţi, bunici, prieteni) − cea de „consilier de lectură”. Pe 
de altă parte, profesorul de limba şi literatura română este îndreptăţit prin însăşi 
„fişa” postului să şi-o revendice, programele îi cer implicit şi explicit să stimuleze 
apetitul pentru citit şi exersarea abilităţilor de lectură. 

În continuare, oferea câteva sugestii pentru profesorul de limbă şi literatură 
română care se va hotărî în viitor să devină consilier de lectură, practicând o 
meserie, mai curând o vocaţie, în care  − susţine autorul − este nevoie de fler, 
intuiţie şi un dram de pasiune: un bun consilier este cel care câştigă în încrederea 
elevului; un bun consilier de lectură e cel care oferă elevului ce se potriveşte cel 
mai bine dorinţelor lui, iar pentru aceasta consilierul trebuie să cunoască şi să-şi 
înţeleagă foarte bine „clientul”; un bun consilier de lectură e cel care nu numai că 
detectează corect motivaţiile de lectură ale elevului, ci e cel care  i le dezvoltă şi i 
le amplifică; un bun consilier nu se rezumă doar la a formula sugestii de alegere, ci 
aduce şi justificări în sprijinul lor; un bun consilier de lectură este cel care are 
întotdeauna o agendă ascunsă, creând aşteptări, deschizând căi de interpretare, 
punând în mişcare valori şi atitudini, oferind repere axiologice.  

                                                           
1 CONSILIÉR s.n.1. Sfătuitor, sfetnic. 2. Specialist care rezolvă problemele deosebite dintr-un anumit 
domeniu.) de lectură. (primele două sensuri din DEX) 
2L. Papadima, „Consilier de lectură” în Lectura. Repere actuale. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 
2005. 
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În încheiere, Liviu Papadima se întreba cui îi foloseşte o astfel de profesie, iar 
răspunsul era că nu numai elevului, ci profesorului însuşi, întărind relaţia cu elevii 
săi.  

În vara anului 2005, după un an de experimentare a cercurilor de lectură, 20 dintre 
iniţiatorii proiectului ne-am întâlnit la Valea Drăganului pentru o evaluare a 
rezultatelor, o trecere în revistă şi o selectare  a materialelor adunate şi stabilirea unor 
criterii ordonatoare în abordarea lor pentru prima Lecturiadă. Trebuia să ne hotărâm 
asupra publicului căruia urma să ne adresăm, trebuia să ne găsim tonul, o unitate 
structurală a volumului şi a fiecărei intervenţii în parte. Vrând-nevrând, întâlnirea s-a 
transformat şi într-un atelier de scriere. Discutând despre posibile modele am ajuns  
la conferinţa lui Liviu Papadima pe care am supus-o unei lecturi critice, citind-o atent 
prin grila unui text argumentativ (care este scopul? care este teza? cărui tip de cititor 
se adresează? ce are în vedere autorul: o schimbare de acţiune sau de atitudine? ce fel 
de model de argumentaţie alege? cum realizează progresia? pe ce se sprijină 
definiţiile? din ce categorie sunt dovezile? care sunt indicii de judecată solicitaţi? 
există o necesară variere a stilului? etc.). Nu ştiu în ce măsură ne-a influenţat tonul, 
pentru că am fi ajuns oricum la spunerea poveştilor dintr-o perspectivă subiectivă şi 
la o didactică implicită, dar e cert că ne-am regăsit în definiţia consilierului de lectură 
a lui Liviu Papadima. Am preluat termenul, la început l-am folosit timid, cu 
ghilimele, ca o dublare pentru cel de coordonator de cerc, treptat, ni l-am asumat şi 
am renunţat la ghilimele.  

În 2004 Liviu Papadima propunea şi oferea sugestii profesorului de limba şi 
literatura română pentru un posibil model de practicare a unei profesii, cel de 
consilier de lectură, în 2014, revenea  asupra lui, considerându-l pe cât de nobil, pe 
atât de utopic; noi am demonstrat că el poate să funcţioneze, ieşind din construcţia 
artificială şi prinzând viaţă. Mai mult, poate să stea la baza unui proiect cu implicaţii 
largi prin care urmăreşte o dublă schimbare de atitudine faţă de lectură: a elevului şi a 
profesorului, cu urmări nu numai asupra cazurilor izolate, ci asupra grupului care 
frecventează cercul şi, implicit, prin ei, asupra masei de elevi. Liviu Papadima vorbea 
de marile beneficii pentru profesor în relaţia cu elevii, ca urmare „a atingerii 
profunde cu personalitatea acestora”, cercurile au demonstrat că există beneficii cel 
puţin la fel de mari în schimbarea autopercepţiei şi a relaţiilor dintre elevi, atunci 
când funcţionează în comunităţile de lectură. Iar beneficiile pentru un profesor sunt 
mult mai multe.  

La zece ani de la lansarea „Cercurilor...” am aplicat un interviu prin care 
solicitam răspunsul la două probleme: 1. Vă rugăm să rememoraţi etapele propriei 
dvs. transformări din profesor în „consilier de lectură.”.2. Ce aţi câştigat/ce aţi 
pierdut în urma participării la proiect? În ce măsură consideraţi că bilanţul este 
unul cu plus?  

Voi sintetiza răspunsurile, încercând să surprind o mişcare evolutivă în asumarea 
„vocaţiei” de consilier. Mai întâi a existat un context şi o motivaţie interioară care 
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venea din spaima de deprofesionalizare, de pericolul rutinei, de pierderea „obiectului 
muncii”, profesorul de limbă şi literatură română se vedea transformat în „profesor 
de bacalaureat” (expresie care a prins foarte bine, folosită, cred, pentru prima oară de 
foarte tânăra pe atunci Alina Petri). Şcoala trata cu indiferenţă problema elevului 
necititor nu numai de literatură, ci, efectiv, a analfabetului funcţional. Societatea 
părea că acceptase senină ca locul lecturii să fie luat de emisiunile de divertisment 
TV şi de jocurile pe calculator. Eram în 2004 şi a fost nevoie să treacă câţiva ani 
până la campaniile de promovare a lecturii din media, care, oricum, nu vizau elevul. 
Apoi, a urmat descoperirea că sunt şi alţi profesori care trăiesc aceleaşi temeri. O 
şcoală de vară organizată de ANPRO în 2003 cu tema Valori şi atitudini cultivate 
prin literatură ne-a obligat să supunem noua programă de limba şi literatura română 
−− susţinută  în ansamblu cu entuziasm de publicaţiile asociaţiei −, unei analize 
critice. Dincolo de marile beneficii aduse de modelul comunicativ, se pierdea din 
vedere rolul formator al literaturii, tratată doar ca o formă de comunicare printre 
altele. Proiectele maximaliste pentru remedierea situaţiei avansate atunci au rămas 
simple utopii, dar discuţiile de atunci au fost fermentul. A urmat apoi acţiunea. O 
finanţare generoasă şi neaşteptată obţinută de la Institutul Cultural Român cu scopul 
„de a resuscita lectura în rândul populaţiei şcolare”(!) ne-a făcut să revenim la 
realitate şi să procedăm metodic. Trebuia să depăşim stadiul discuţiilor, să căutăm în 
ţară pe cei care gândesc asemănător şi să acţionăm efectiv. La apelul lansat de 
ANPRO au răspuns 22 de profesori care s-au întâlnit la Rîmeţ pentru a construi un 
program de promovare a lecturii pentru elevi. Ni s-a alăturat Sanda Cordoş, de la 
Facultatea de Litere din Cluj şi autoarea unei cărţi apărute la Editura Compania în 
2004, Ce rost mai are să citim literatură?. Acesta a fost nucleul viitorilor consilieri 
de lectură şi consultanţi dintre care unii au rămas până azi fideli proiectului. La 
Rîmeţ, profesori fiind, am început prin a construi o programă cu obiective generale şi 
specifice, conţinuturi etc. După ce am terminat-o şi am citit-o cu atenţie am constatat 
că nu făceam altceva decât se rescriem programa şcolară, de altfel foarte generoasă în 
intenţii cu privire la „cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii lecturii” şi la 
„formarea unui cititor pentru toată viaţa”. Ne-au scos din impas Luminiţa Medeşan şi 
Titiana Zlătior care veniseră cu un geamantan plin de cărţi (baza viitorului lor atelier) 
din care  în zilele ce au urmat ne-am servit fiecare după plac. Am citit dimineaţa, 
înainte de micul dejun mănăstiresc, în pauza de prânz, făcând plajă sau stând la 
umbră pe malul unui pârâu, seara, după „atelierele neconvenţionale”. Am citit uneori 
în viteză, pentru că doreau şi alţii aceeaşi carte şi ne zoreau să o terminăm, am 
renunţat alteori după primele pagini, am recomandat altcuiva o carte deja citită şi am 
luat în considerare recomandările. Am uitat că suntem profesori de literatură, cititori 
profesionişti de un anume tip, nu ne-au mai interesat construcţia personajelor, 
structura, teme şi motive şi am vorbit cu pasiune şi dezordonat despre ce ne-au spus 
ele, cărţile, în acel moment fiecăruia dintre noi. Cu alte cuvinte am experimentat pe 
viu ceea ce vom numi pe viitor un „cerc de lectură”. De aici încolo lucrurile s-au 
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legat. Am renunţat la programe stufoase cu obiective, conţinuturi şi sarcini de 
învăţare precise. La despărţire ne-am asumat sarcina să înfiinţăm şi să coordonăm ca 
activitate extracurriculară timp de un an şcolar un cerc de lectură alcătuit din 10-15 
elevi. Accesul în cerc nu va fi condiţionat în niciun fel. Fiecare dintre coordonatori 
va avea libertatea să-şi stabilească lista cărţilor citite, tema (dacă va fi un cerc 
tematic), periodicitatea întâlnirilor, categoria de vârstă a elevilor etc. Însă scopul va 
rămâne acelaşi pentru toate cercurile: stimularea interesului pentru literatură pe două 
căi: apropierea empatică de carte cu valorificarea laturii emoţionale şi dezvoltarea 
creativităţii; b. raportarea critică la valorile din cărţile citite, cu specificarea că se va 
pune accentul pe înţelegere şi interpretare şi nu pe analiză. LAm descoperit atunci 
două lucruri esenţiale pentru o viitoare „fişă de post” a unui consilier de lectură. Un 
consilier de lectură trebuie să aibă capacitatea de a se transpune la vârsta celor 
consiliaţi, pentru că numai aşa poate deveni credibil şi mai trebuie să aibă 
disponibilitatea de a experimenta pe el însuşi propriile sfaturi.  

A urmat punerea în practică a propriilor proiecte şi descoperirea că pentru a 
cultiva creativitatea elevilor săi în raport cu cartea, e nevoie ca el însuşi să fie 
creativ, ceea ce a fost dovedit cu prisosinţă în inventarea unor reale politici de 
marketing pentru atragerea copiilor în cercuri, în crearea unor adevărate ritualuri 
ale întâlnirilor, desfăşurate cel mai ades în spaţii privilegiate (librării. biblioteci, 
cafenele literare). Însă dincolo de aceste lucruri exterioare, ceea ce a contat a fost 
disponibilitatea reală a coordonatorului de cerc de a renunţa la autoritatea 
profesională, devenind cu adevărat un partener al elevului. De altfel în Lecturiada 
1 se vorbeşte frecvent de dificultatea de a face pasul din afara cercului în cerc, dar 
şi de bucuria trăită când acesta se face. Este desigur vorba de un rol, poate cel mai 
dificil, pentru că există riscul ca, intrând în joc, să-i pleacă prea mult jocul şi să uite 
de „agenda ascunsă”, care intră în inventarul oricărui consilier.  

M-am referit până acum la ceea ce s-ar putea numi prima vârstă în exercitarea 
„profesiei” de consilier. Este foarte bine să existe vocaţie, dar nu trebuie irosită la 
întâmplare. Însă mai ales este nevoie de o motivaţie interioară (oricât ar fi de bine 
plătit un consilier, dacă nu crede în ceea ce face, totul se transformă în proceduri, 
executate perfect, dar lipsite de viaţă), de perseverenţă şi de multă generozitate 
pusă în mişcare de convingerea că tot ceea ce face, uneori cu rezultate aproape 
insignifiante, o face în beneficiul elevilor. Mă simt obligată să completez şi cu un 
motiv egoist: până la urmă, o face şi în beneficiul lui. 

După întâlnirea de evaluare a proiectului, apariţia Lecturiadei 1, decizia 
continuării proiectului şi a dublării activităţilor practice cu o componentă de 
cercetare didactică, asumarea condiţiei de consilier a intrat pe un făgaş normal. 
Odată făcută opţiunea este nevoie de o continuă exersare, de o continuă 
perfecţionare (teoretică şi practică), de un feedback (în cazul proiectului este un 
avantaj că feedback-ul reciproc, dat elevilor şi primit de la elevi, este completat de 
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al celorlalţi consilieri) şi de nenumărate momente de reflecţie.  
Completez datele consilierului, ordonând şi sintetizând ideile din interviuri, cu 

specificarea că mă refer la cel care lucrează într-un proiect. Prin urmare un 
consilier de lectură:  

- citeşte şi discută cu elevii despre cărţile care-i interesează pentru că ştie că 
aceasta este cea mai bună cale de a-i cunoaşte şi, implicit, de a-i influenţa;  

- îşi face lista cu cărţile esenţiale la care ar trebui să ajungă elevii săi şi 
elaborează strategiile cele mai adecvate pentru a le introduce în discuţie; 

- (re)citeşte cărţi despre teoriile lecturii, de data aceasta nu numai pentru a fi la 
curent cu noile teorii ale receptării care pun accentul pe lectura subiectivă şi pe 
cititor, ci pentru a le aplica  şi a le verifica validitatea în cazul propriilor cerchişti. 
Acelaşi lucru îl face şi în privinţa studiilor de didactica receptării textului literar 
sau nonliterar; 

- ca urmare, va trata elevul ca pe un cititor concret, îi va asculta părerile, nu i le 
va cenzura, oricât de naive ar fi şi va găsi căi de a pune în discuţie rolul formator al 
literaturii; 

- participă la ateliere demonstrative şi cursuri de formare în cadrul proiectului şi 
livrează el însuşi cursuri pentru cei interesaţi; 

- păstrează legătura cu celelalte persoane implicate în proiect, oferind şi primind 
la rândul lui informaţii ori făcând schimb de bune practici; 

- face publicitate proiectului printre profesori sau, dacă are ocazia, într-un cadru 
mai larg;  

- mizează pe capacitatea cerchiştilor de a fi la rândul lor „consilieri” pentru alţi 
copii şi îi încurajează ca atare; 

- încurajează participarea elevilor săi la Lecturiadele elevilor sau, la concursuri 
de scriere creativă pentru că crede  în importanţa formării unei reţele  de cititori;   

- transferă în clasă liste de lectură, strategii, dezvoltă în cerc idei vehiculate în 
clasă şi susţine că, o parte din ore, s-au transformat în veritabile ateliere de 
lectură/scriere;  

- experimentează, observă, se autoobservă şi îşi descrie experienţele, făcându-le 
publice în comunicările de la simpozionul ANPRO ori publicându-le în cărţile şi 
revistele proiectului; 

-  se implică în cercetarea didactică privind problemele lecturii din cadrul 
proiectului ori o face independent în masterate şi doctorate.  

Enumerarea de mai sus, este, cum ar spune Liviu Papadima, „fişa de post” a 
unui maestru-consilier. În realitate, foarte mulţi rămân numai la activitatea practică 
cu urmări imediate în a-i face pe elevi să descopere plăcerea lecturii; cei mai mulţi, 
după ce au participat la ateliere demonstrative şi formări, au preluat spiritul 
proiectului, listele sau strategiile şi le-au transferat la activitatea din clasă. Alţii 
participă la activităţi de promovare a lecturii şi la „Lecturiadele elevilor”. Un grup, 
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nu foarte mare, dar care totuşi cuprinde între 40-50 de persoane, şi-a făcut ucenicia 
în cercetarea didactică. În sfârşit, sunt câţiva care au atins gradul de maeştri. 

 
Încheiere 
La început am făcut fotografia. Fotografia mi-a dat ideea titlului. Am constatat 

aproape simultan că nu e original, că ideea mi-a venit dintr-o amintire livrescă, eu 
nefăcând altceva decât să parafrezez titlul unui roman, Fotografie de grup cu 
doamnă. Nu credeam  că, după atâţia ani de când citisem cartea lui H. Böll, o să-mi 
mai aduc aminte de povestea lui Leni, biografia la prima vedere a celei mai obişnuite 
dintre femei pe fundalul unei Germanii din timpul şi imediat după al doilea război 
mondial. Mi-am reactualizat amintirile şi am recitit cartea, dar am constatat că, de 
data aceasta, nu am mai urmărit neapărat biografia lui Leni, ci modul cum a fost ea 
spusă: reproducere voit seacă a informaţiilor obţinute de la martori cu insistenţa 
repetată a povestitorului asupra obiectivităţii relatării. Am adoptat formula pentru că 
mi se părea potrivită unui articol prin care încercam să schiţez o altă ipostază a 
profesorului de lectură, căreia doream să-i dau credibilitate. Pe parcurs, aproape pe 
nesimţite am văzut că alunec în confesiune. Am încercat să mă redresez, dublând 
propria mea perspectivă cu un şir de aserţiuni cu valoare mai generală extrase din 
răspunsurile la interviuri. Însă, dincolo de obiectivitatea necesară unui articol de acest 
tip, nu pot să închei fără a da ultimul cuvântul consilierilor1. 

 
Cristina Neculăeş (Colegiul Naţional Calistrat Hogaş, Piatra Neamţ) lucrează în 

proiect din 2012: „Trebuie să mărturisesc faptul că eu însămi m-am dezvoltat 
profesional, pot spune că am evoluat, odată cu cercul. Am avut acces la articole şi 
studii teoretice valoroase legate de lectura contemporană şi de modul in care se 
poate combate criza lecturii (Charles Temple, Alina Pamfil, Sanda Cordoş, Monica 
Onojescu). Am avut ocazia să citesc cărţi care mi-au infl uenţat cariera in mod cert: 
Necazuri cu şcoala, Daniel Pennac, Exerciţii de stil, Raymond Queneau, Dacă într-
o noapte de iarnă un călător, Italo Calvino, Istoria lecturii, Alberto Manguel. 

Am reactivat preocupările pentru literatura pentru copii şi am redescoperit 
scriitori valoroşi ai genului, ca: Grete Tartler, Adina Popescu, Laura Grünberg. 

Am întocmit topuri personale şi liste cu preferinţele şi recomandările mele de 
lectură. Am experimentat şi alte tipuri de lectură decât cele obişnuite. Când am 
considerat că am ceva de spus, am publicat eu în „Revista Cercurilor de lectură”. In 
2012, am participat la cursurile de formare Ateliere de scriere/Ateliere de lectură 
online şi „faţă in faţă”, la Cluj, şi am certitudinea că au reprezentat unele dintre 
cele mai profitabile şi mai fericite experienţe profesionale pe care le-am parcurs. 

                                                           
1 Răspunsurile sunt preluate din chestionarul „Cercuri şi consilieri”, al doilea dintre cele patru chestionare 
aplicate în prima jumătate a anului 2013, în scopul adunării datelor pentru evaluarea la 10 ani a proiectului 
„Cercuri de lectură”. 
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Cu alte cuvinte, am intrat intr-o comunitate profesională ofertantă – citesc lângă 
oameni care citesc şi, împreună, îi învăţăm pe alţii să citească, să se bucure şi să se 
folosească de această deprindere. [...] 

Profesor de maternă eşti în clasă, în timpul orelor de curs; consilier de lectură poţi fi 
oriunde şi oricând. E un rol asumat, dincolo de fişa postului, e o evadare şi chiar o 
formă de automăgulire. Ai o listă proprie de preferinţe şi trebuie să găseşti modalitatea 
de a găsi alţi cititori pentru ea. Tu eşti cel care ai o nouă datorie: aceea de a-i face pe 
tineri să înţeleagă că simpla răsfoire a unei cărţi o transformă intr-un corp spiritual şi că 
„orice carte poartă in ea promisiunea vieţii spiritului.” (Gabriel Liiceanu).”  

 
Anamaria Florentina Kovacs (Colegiul Tehnic Unirea, Ştei) a înfiinţat primul ei 

cerc de lectură în 2010: „Consilier de lectură... Cred că am început să devin abia 
atunci când am încetat să mă mir de ce copiii preferă să citească ,,ce le tună”, în 
detrimentul lecturilor obligatorii, când am început să citesc cărţile citite de ei, când 
am început să cumpăr cărţi spunându-mi: Oare o să le placă! E atractivă pentru 
eleva/elevul X? Prin ce? Oare care dintre elevii mei de la şcoală, care nu citesc 
aproape deloc, vor fi tentaţi să o răsfoiască măcar, să ştie că ea există, să mi-o ceară 
împrumut? [...] Bilanţul este cu plus, am avut doar de câştigat! Am cunoscut, deşi 
doar virtual, deoarece nu am putut participa din motive personale la întâlnirea faţă 
în faţă a Atelierelor, profesionişti cu o viziune transpusă limpede şi atractiv în 
cuvinte. Am ajuns să citesc revista ,,Perspective’’, despre care nu ştiam că există, 
dar care ar trebui să fie în orice bibliotecă a şcolilor din România. Mi s-a consolidat 
încrederea în faptul că în România se mai promovează egalitate în şanse a 
profesorilor, indiferent din ce şcoală ar fi – e suficient să răsfoiţi revistele ANPRO, 
,,Perspective’’ şi ,,Revista Cercurilor de lectură” pentru a vă convinge de aceasta. 

Starea pe care o simt atunci când un elev mă consideră un consilier de lectură 
este cu adevărat împlinirea ca om, ca profesor 

 
Ana Boariu (Şcoala Gimnazială Ioan Constantin Motaş, Mediaş) conduce de 10 

ani cercuri de lectură: „Ceea ce cred că a însemnat adevărata mea transformare din 
profesor în mentor de lectură (a nu se înţelege că mă dezic de statutul de profesor!), a 
fost momentul în care am conştientizat că, în planul „plăcerii lecturii”, există 
egalitate între mine şi elevul meu, că în acest plan eram egali şi egoişti deopotrivă. 
Dacă eu aveam dreptul să citesc de plăcere, acelaşi drept îl avea şi el, tânărul de 
lângă mine. Am înţeles că de aici trebuia pornit.  

Iar această înţelegere s-a conturat mai  clar odată cu implicarea mea în acest proiect 
al cercurilor de lectură. Ceea ce era, la început, intuit, a căpătat formă şi rigoare (pentru 
mine). Desigur, a lăsa doar plăcerea gratuită, lejeră, futilă... să domine  este un risc pe 
care nu trebuie să ni-l asumăm.  Lectura poate fi un labirint înşelător, însă, 
compensatoriu,  „calitatea plăcerii” este educabilă. Ştiu că, în primul rând, lectura 
trebuie să „placă”, dar aici m-aş duce mai departe. Ce este plăcerea  pentru un copil 
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care acum descoperă, progresiv (şi posesiv) lumea? Vârsta copiilor cu care lucrez este 
de la 11 la 14 ani − vârstă complexă şi dificilă, dramatică, aş spune, dacă nu aş fi 
acuzată de patetism. Este joc şi nu este numai joc. Este şi explorare a unor trăiri proprii, 
subiective, este o reacţie privată, intimă, la misterul lumii înconjurătoare, fie ea reală 
sau imaginată, iar copiii au nevoie de un ghid pentru a înţelege.  

Aici cred că putem merge cu un pas, doi, trei... înaintea elevului. Aici devenim 
din membri ai grupului de lectori, lideri, mentori, adevăraţi consilieri. Pentru că, 
aşa cum spunea şi Liviu Papadima, consilierul este „un manipulator”, fiindcă 
„misiunea lui nu este doar să explice, ci şi să inducă un orizont de aşteptare 
dezirabil şi oportun”. Cred că inducerea acestui orizont este o necesitate, un 
imperativ al acestui timp aparent liber, dar care se restrânge dramatic într-o limitare 
materială perdantă, săracă, tristă şi nefericită. Consilierului de lectură îi revine – 
dacă şi-l asumă –  rolul de a-l întoarce pe tânăr spre „îngrijirea sufletului”, despre 
care vorbea Tzvetan Todorov, în Literatura în pericol: «Literatura poate mult. Ne 
poate întinde mână când suntem profund deprimaţi, ne apropie de ceilalţi oameni 
din jurul nostru, ne face să înţelegem mai bine lumea şi ne ajută să trăim. Ceea ce 
nu înseamnă decât că ea este, înainte de orice, o metodă de îngrijire a sufletului. 
Fiind totodată şi revelaţie a lumii, ea poate, pe parcurs, să ne transforme, pornind 
din interiorul fiecăruia».  

Ca să mă întorc la citatul de la început, m-am descoperit consilier după ce 
parcursesem paşii pentru mine însămi, într-o intuiţie  care nu ţinea totuşi de mine, 
dar care avea legătură cu vorbele lui N. Steinhardt: «Dăruind, vei dobândi».” 
 
 
 

LITERATURA DIN ŞCOALĂ: ÎNTRE PRECONCEPŢIILE 
PROFESORILOR ŞI CONCEPŢIA CURRICULARĂ  

 
Alina Pamfil 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,UBB, Cluj 
 
Articolul pune în discuţie două elemente ce determină, în mod fundamental, studierea şi receptarea literaturii în 
şcoală şi imaginea despre literatură/lectură pe care şcoala o transmite elevilor. Este vorba despre (a)pre-
concepţiile/pre-judecăţile profesorilor şi ale autorilor de manuale despre literatură/lectură şi (b) concep-
ţia/viziunea promovată de programe. Viziunile despre literatură avansate de programe sunt prezentate printr-o 
grilă de lectură ce reuneşte patru paradigme curriculare: modelul cultural, estetic, social şi al dezvoltării persona-
le. Pentru exemplificare, modelele curriculare sunt ilustrate în patru scenarii consacrate romanului Ion. Cuvinte-
cheie: prejudecăţi, modele curriculare, viziune despre literatură. 
  
Literature in School: between Teachers’ Preconceptions and Curricular Concepts. The article discusses 
two elements that determine the study and reception of literature in school and the image of literature offered by 
the school: (a) teachers’ and textbook authors’ pre-conceptions / pre-judgments on literature and (b) the curricu-
lar vison of literature. The second-mentioned is presented by means of a reading grid that brings together four 
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curricular paradigms, namely the cultural pattern, the aesthetic pattern, the social pattern and the personal 
development one. Four teaching approaches on Liviu Rebreanu’s novel Ion accompany and exemplify those 
patterns. Key words: pre-conceptions, curricular patterns, teaching literature, vision of literature.  
 

Discuţia de faţă este centrată asupra unor elemente ce determină, în mod 
fundamental, 1. studierea şi receptarea literaturii în şcoală şi 2. imaginea despre 
literatură/lectură pe care şcoala o transmite elevilor. E vorba de pre-concepţiile/pre-
judecăţile profesorilor şi ale autorilor de manuale despre literatură/lectură, pe de o 
parte, şi de concepţia/viziunea promovată de programe, pe de altă parte. Şi e vorba, 
mai ales, de întâlnirea armonică sau disonantă dintre pre-judecăţi şi viziunea 
curriculară, de coprezenţa lor prietenoasă sau tensionată, de chimismul lor benefic 
sau nefast; un chimism ce poate dezvălui şi potenţa, cum poate opaciza şi diminua 
substanţa nobilă şi complexă a discursului literar. 

Prezentarea va aborda problematica aleasă printr-un şir de (re)focalizări − se 
trece de la preconcepţii la concepţii curriculare şi apoi la raportul dintre ele − şi are, 
ca fundal, următoarele convingeri: 1. Citim literatura în virtutea preconcepţiei 
noastre despre literatură, respectiv despre lectura literaturii. 2. „Pre-dăm” literatura 
în virtutea preconcepţiilor noastre despre literatură şi despre rolul ei formativ, dar 
şi în orizontul coerent, sau nu, confortabil, sau nu, generos sau strâmt al 
programelor de literatură. 3. Propriile preconcepţii se modifică în timp îndelungat 
şi foarte greu, iar modificarea viziunii curriculare nu depinde prea mult de 
profesori. Ceea ce putem însă face este: a. să ne analizăm preconcepţiile şi să le 
recunoaştem limitele; b. să analizăm şi să interogăm programele; c. să interogăm 
raporturile dintre propria viziune despre literatură/lectură şi viziunea curriculară; d. 
să identificăm şi să interogăm imaginea pe care o transmitem elevilor despre 
literatură şi lectură sau, cu alte cuvinte, preconcepţiile pe care le formăm şi de care 
suntem, fără îndoială, responsabili.    

 
Prezenţa preconcepţiilor despre literatură/lectură face obiectul unor reflecţii 

teoretice extinse, prezente, de pildă, în volumul şase al Biografiei ideii de 
literatură. Reţin, pentru discuţia noastră, un fragment ce surprinde modul în care 
ne raportăm, în general, la literatură: „...recunoaştem, definim, studiem literatura în 
măsura în care stabilim, recunoaştem, definim un grup de texte că sunt «literatură», 
le considerăm ca «literatură», acceptăm o teorie ce decide ce este şi ce nu este 
«literatură»”1. Reţin, de asemenea, din acelaşi studiu, modul în care preconcepţia 
sau, altfel spus „conceptul implicit de literatură” „prezidează” atât lectura, cât şi 
selecţia şi evaluarea cărţilor: „Preconceptul − respectiv «definiţia literaturii» − este 
produsul direct al educaţiei estetico-literare. Că şi ea, la rândul său, este rezultatul 
unei tradiţii, convenţii, inerţii sau deprinderi didactice, faptul rămâne la fel de 

                                                           
1 Adrian Marino, Bibliografia ideii de literatură, Vol. 6, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000, p. 41. 
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incontestabil. «Învăţăm», într-un mod sau altul cum să «procedăm» cu textele, cum 
să le citim, să le evaluăm etc.”1.     

Pre-concepţia/pre-judecata despre literatură − deliberată sau indusă, 
conştientizată sau neştiută, modernă sau anacronică −  este rezultatul educaţiei şi 
autoeducaţiei noastre (mediul în care am început să citim, profesorii care ne-au 
format, criticii şi teoreticienii pe care i-am frecventat, autorii care ne-au marcat 
etc.) şi are forme de manifestare diverse. Enumăr doar câteva, cu menţiunea că 
efectele pre-concepţiei se percep, de regulă, în registrul subtilului, tacitului, 
indistinctului, chiar dacă actele pe care le incumbă sunt de ordinul categoricului, al 
intervenţiei selective, precise, ferme. Iată câteva dintre formele de manifestare ale 
preconcepţiilor profesorilor de literatură. Preconcepţiile delimitează domeniul 
(trasează graniţele între literar şi nonliterar şi creează ierarhii în interiorul 
literarului), preorientează lectura (decid categoriile de semne pe care lectura le va 
căuta şi modelul după care se va construi sensul), prestructurează metadiscursul 
(stabilesc ordinea şi accentele comentariului) şi in-formează scenariile didactice 
consacrate literaturii (fixează rostul lecţiei şi, în funcţie de acesta, aleg direcţiile de 
lectură şi tehnicile de receptare şi/sau de învăţare). 

Pornind de la afirmaţiile precedente, putem evidenţia cu uşurinţă importanţa şi 
limitele preconcepţiei: ea „prezidează” (lat. prae-sedere) şi, în acelaşi timp, 
„prestructurează” −  prin delimitări, ierarhizări, orientări...–  dialogul cu literatura, 
instituind ordine şi graniţe acolo unde legea o fac neordinea şi nelimita. În alte 
cuvinte, preconcepţia securizează câmpul acţiunilor noastre prin reiterarea 
strategiilor deja învăţate, a ţintelor deja fixate, a traseelor deja cunoscute şi 
restrânge, în felul acesta, câmpul înţelegerii şi şansa descoperirilor neaşteptate. 

Identificarea propriilor preconcepţii, a limitelor propriei vederii −  fie ele ale 
profesorului, ale autorului de manual sau ale criticului citat −  se poate realiza 
printr-o grilă ce grupează definiţiile date literaturii de-a lungul timpului; definiţii 
sintetizate de Adrian Marino în acelaşi volum al Biografiei ideii de literatură. 
Dintre acestea le reţin, ca relevante pentru raportarea actuală la fenomenul literar, 
pe următoarele: definiţia culturală, definiţia estetică, definiţia ideologică, cea 
socială şi cea filozofică. În ceea ce priveşte strategiile de lectură, acestea sunt 
subsecvente, cum e şi firesc, viziunii despre literatură: există, în consecinţă, un tip 
de lectură ce valorizează contextul istoric şi estetic în care apare opera, 
corespunzător definiţiei culturale a literaturii; există un tip de lectură focalizat 
asupra rafinamentelor formale şi lingvistice ale textului, corespunzător definiţiei 
estetice; există, de asemenea, lecturi ce urmăresc componentele ideologice şi 
sociale ale universurilor re-create şi mesajele, de aceeaşi natură, transmise de autor 
şi/sau de text, receptare determinată de definiţiile ideologice şi sociale ale 
literaturii; şi există o lectură centrată asupra discursului despre natura şi condiţia 

                                                           
1 Idem, pp. 42-43. 
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umană pe care textul îl transmite prin lumile şi experienţele reprezentate, 
corespunzătoare definiţiei filozofice a literaturii. 

Fără îndoială, preconcepţiile sunt mai vagi, mai puţin focalizate şi, uneori, mai 
complexe decât concepţiile fixate prin definiţii. Acestea din urmă au însă, atunci 
când sunt reunite, capacitatea de a constitui fundalul pe care prejudecăţile să poată 
fi proiectate, fundalul care să le facă vizibile calitatea şi limitările.  

Dar dialogul elevilor cu literatura nu este determinat numai de preconcepţiile 
profesorilor, ale autorilor de manuale sau ale criticilor şi istoricilor literari integraţi 
în metadiscursul şcolar. Înţelegerea fenomenului literar şi exerciţiul lecturii sunt/ar 
trebui să fie determinate, în mod esenţial, de concepţia despre literatură 
propusă/impusă de programe sau, şi mai exact de obiectivele generale şi de listele 
de conţinuturi.  

Identificarea viziunilor despre literatură avansate de programe se poate realiza, 
precum în cazul preconcepţiilor, printr-o grilă de lectură ce va reuni, de această 
dată, modelele curriculare consacrate de şcoala europeană a secolului XIX şi XX. 
Reţin din seria studiilor consacrate acestor tipare configurative doar două: unul 
semnat de Piet-Hein Van De Ven1 (coautor al unei didactici europene a maternelor) 
şi celălalt semnat de Tanja Janssen şi Gert Rijlaarsdam2 (autori ai unei cercetări 
ample, ce vizează predarea maternei într-un spaţiu curricular fără tipare impuse −  
spaţiul olandez)3.  

Prezint sinteza studiilor selectate şi menţionez faptul că, în tabelul de mai jos, 
cele patru paradigme au fost nu numai explicitate şi detaliate, ci şi completate din 
perspectiva istoriei didacticii limbii şi literaturii române4.  

Menţionez, de asemenea, faptul că, în acest tabel, modelul dezvoltării personale 
−  cel mai nou şi cel mai puţin structurat în didactici şi programe −  a fost detaliat şi 
extins. Intervenţia mea a avut, ca suport, definiţia „dezvoltării personale” formulată 
de Ken Bain în cartea dedicată „învăţării excepţionale/excelente” (exceptional 
learning). În viziunea structurată în What the Best College Teacher Do 
„dezvoltarea personală” este definită: a. ca „autoînţelegere (înţelegere a propriei 
deveniri, a propriilor emoţii, dispoziţii, abilităţi, limitări, prejudecăţi, presupoziţii şi 
chiar trăiri), precum şi b. ca înţelegere a ceea ce înseamnă să fii fiinţă umană, 

                                                           
1 Idem., pp. 87-99.   
2 Tanja Janssen, Gert Rijlaarsdam, Describing the Dutch Literature curriculum: A theoretical and 
empirical approach to describe the perceived and actual curriculum, în Towards a common Euro-
pean framework of reference for languages of school education?, Kracovia, Editura Universitas, 
2007, pp. 205-209. 
3 Vezi şi descrierea modelelor curriculare realizată de Florentina Sâmihaian în Didactica limbii şi 
literaturii române II (MEC, PIR, 2006, p. 53), precum şi reluarea discuţiei din O didactică a limbii şi 
literaturii române (Bucureşti, Editura Art 2014, pp. 270-280).  
4 Alina Pamfil, Ioana Tămăian, Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX; Paradigme didacti-
ce, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, pp. 45-49.   
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proces manifestat prin dezvoltarea simţului responsabilităţii faţă de sine şi faţă de 
alţii (inclusiv dezvoltare morală). În ceea ce priveşte „înţelegerea”  propriei 
umanităţi, aceasta se specifică în capacitatea de a-ţi manifesta compasiunea, în 
abilitatea de a înţelege şi de a te raporta la trăirea emoţională a celuilalt, de a-ţi 
stăpâni dispoziţiile afective, dar şi în capacitatea de a menţine şi de a valorifica 
toate acestea [linii de dezvoltare personală]1.  

Iată cele patru tipare, denumite în acord cu sugestiile prezente în studiul semnat 
de Tanja Janssen, Gert Rijlaarsdam2.  
 

Modelul cultural Modelul estetic Modelul social Modelul dezvoltării  
personale 

Obiectiv major:  
cunoaşterea culturii 
naţionale şi a spaţiului 
cultural originar şi/sau 
integrator; dezvoltarea 
sentimentului de mândrie 
naţională 

Obiectiv major:   
iniţierea în studiul textului 
literar 

Obiectiv major: 
 formarea unor perspective 
asupra construcţiei sociale 
a realităţii  

Obiectiv major:  
dezvoltarea personală şi 
emoţională a fiecărui elev 

Perioada:  
în Europa, dar şi în 
România - prima jumătate 
a secolului XX  

Perioada:  
în Europa - anii ′70 
în România - ′80 

Perioada: 
în Europa - anii ′70 
în România - ′60 

Perioada:  
în Europa, dar şi în 
România - ultimul deceniu 

Viziunea asupra literaturii: 
literatura ca fenomen 
cultural naţional 

Viziunea asupra literaturii: 
literatura ca discurs 
prelucrat estetic 

Viziunea asupra literaturii: 
literatura ca fenomen social 
şi discurs despre societate 

Viziunea asupra literaturii: 
literatura ca discurs 
despre natura şi condiţia 
umană 

Teoriile de referinţă: 
teorii care înscriu textul în 
orizontul autorului şi în 
dinamica istoriei literaturii   

Teoriile de referinţă:  
teorii care descriu textul 
(dimeniuni structurale şi 
lingvistice): poetica, 
semiotica, naratologia, 
stilistica 

Teoriile de referinţă: 
sociocritica, feminismul, 
multiculturalismul 
 

Teoriile de referinţă: 
teorii care înscriu textul în 
orizontul cititorului 

Conţinutul învăţării:  
patrimoniul ; istoria  
literaturii naţionale; 
 - studiul autorilor 
reprezentativi (univers 
artistic şi opere 
reprezentative);    

Conţinutul învăţării:  
canonul şi asimilarea 
unor  instrumente de 
analiză a textului literar  
(prerechizite pentru 
realizarea unor judecăţi 
asupra valorii estetice a 

Conţinutul învăţării:  
nu numai canonul, 
deoarece canonul este un 
construct social; 
 -asimilarea unor strategii 
de „lectură printre rânduri”; 
discutarea dimensiunilor 

Conţinutul învăţării: 
capacitatea de a înţelege 
şi de a interpreta un text 
literar 
Plăcerea lecturii - 
precondiţie a receptării 
autentice 

                                                           
1 Ken Bain, What the Best College Teacher Do, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 
London, England, 2004, pp. 189-190. 
2 În varianta lui Piet-Hein van de Ven, cele patru modele sunt numite şi circumscrise astfel: „abordarea 
istorică” (centrată pe dezvoltarea sentimentului apartenenţei la spaţiul cultural naţional), „abordarea egocen-
trică” (orientată spre dezvoltarea conştiinţei estetice/aesthetic awareness), „abordarea socială” (preocupată 
de evidenâierea dimensiunilor sociale, politice şi morale prezente în opere) şi „abordarea centrată pe cititor” 
(interesată de dezvoltarea personală a elevilor); Piet-Hein van de Ven. Op. cit., pp. 90-94. 
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Modelul cultural Modelul estetic Modelul social Modelul dezvoltării  
personale 

- dezvoltarea capacităţii de 
judecată epistemică, 
estetică şi etică (frumosul 
coexistă cu adevărul şi 
binele) 

operei) politice şi sociale prezente 
în text 

Lectura - formă de 
extindere a cunoaşterii 
(elevul devine conştient 
de efectele afective şi 
cognitive pe care textul le 
are asupra lui) 

Proces privilegiat:  
asimilarea unor cunoştinţe 
de istorie literară 

Proces privilegiat:  
asimilarea unor strategii 
de analiza a textui literar 
(structuri configurative şi 
expresive) 

Proces privilegiat:  
asimilarea unor cunoştinţe 
despre contextul social în 
care a fost scrisă opera şi 
asimilarea unor strategii de 
analiză a discursului social 
prezent în text   

Proces privilegiat: 
interpretarea  
semnificaţiilor globale 
prezente în text (reflecţie 
asupra seturilor de valori 
reprezentate în operă, 
asupra raporturilor 
interumane, asupra 
devenirii personajului 
etc.); interpretarea 
raportului existent între 
lumea reprezentată în text 
şi lumea cititorului   

Specificul demersului 
didactic: 
 centrare pe conţinuturi şi 
profesor; 
Metoda dominantă: 
metoda dogmatică 

Specificul demersului 
didactic:  
centrare pe profesor şi 
elev 
Metoda dominantă: 
metoda socratică 

Specificul demersului 
didactic: 
 centrare pe profesor şi/sau 
pe elev Metoda dominantă: 
metoda socratică 
 

Specificul demersului 
didactic:  
centrare pe elev 
Metoda dominantă: 
metoda activă 

 
Reprezentarea schematică a celor patru modele pune în clar dinamica studiului 

literaturii în şcoala europeană, un traseu jalonat de disciplinele de referinţă, şi 
anume de „ştiinţele literaturii” şi de „ştiinţele educaţiei”.    

Citită din perspectiva ştiinţelor educaţiei, schiţa de mai sus evidenţiază 
dinamica raporturilor profesor - conţinuturi - elev şi a metodelor dominante. 
Parcursul începe cu hegemonia metodei dogmatice, continuă cu etape ce consacră 
metoda socratică şi se încheie cu un moment în care supremaţia aparţine metodei 
active. 

Citită din perspectiva ştiinţelor literaturii, seria celor patru modele evidenţiază 
prezenţa unei deveniri ce poate fi explicitată după cum urmează: a. ca trecere de la 
teorii ce înscriu creaţia în orizontul autorului şi autorul în istoria literaturii, la teorii 
ce înscriu creaţia în orizontul cititorului; b. ca trecere de la o viziune conform 
căreia opera este expresia artistică a gândirii şi sensibilităţii autorului – întrupare a 
„geniului naţional”– ,la o viziune conform căreia opera este locul de manifestare a 
individualităţii fiecărui cititor în parte; c. ca trecere de la o viziune conform căreia 
sensul este înscris, ascuns de autor în text, prin procesul scrierii, la o viziune 
conform căreia sensul este creat, construit de cititor, prin procesul lecturii şi d. ca 
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trecere de la un tip de receptare determinată prioritar de cunoştinţele despre autor şi 
despre perioada în care a apărut opera, la un tip de receptare in-formată prioritar de 
experienţa de viaţă şi de experienţa de lectură a cititorului.   

Fără îndoială, schiţa de mai sus este reductivă, întrucât simplifică discursul 
programelor şi separă tranşant epocile. În realitate, evoluţia disciplinei nu este atât de 
liniară, graniţele dintre epoci nu sunt atât de ferme, iar constanta devenirii pare să o 
reprezinte – dincolo de existenţa, în fiecare epocă, a unui model hegemonic − 
coprezenţa orientărilor, heterogenitatea discursului curricular. În realitate, marea 
majoritate a programelor cuprind, în acolada tiparului supraordonat, prefigurări ale 
unor tipare viitoare şi/sau plelungiri ale structurilor curriculare precedente; anticipări 
şi perpetuări ce conferă continuitate disciplinei.  

Exemplific afirmaţia referitoare la coprezenţa, în proiectele curriculare, a unor 
orientări diferite, prin programele româneşti de la începutul secolului trecut. Epoca 
a fost dominată de modelul cultural, tipar impus de o politică educaţională ce viza, 
prioritar, formarea sentimentului naţional. În acelaşi timp, însă, viziunea culturală 
dominantă a integrat şi obiective ce vizau dezvoltarea personală a elevilor, 
obiective ce au prefigurat modelul actual. Mă refer la dezvoltarea „sentimentelor 
nobile în tinerime”, la dezvoltarea „puterilor sufleteşti (1899), dar şi la dezvoltarea 
„cugetărilor şi simţirilor elevului” (1908).  

Ilustrez, de asemenea, teza referitoare la caracterul heterogen al viziunilor 
curriculare prin prezenţa, în aceeaşi perioadă – de hegemonie a modelului cultural 
–,a unor obiective specifice tiparului estetic. Mă refer la programele semnate de 
Mihail Dragomirescu1, esteticianul ce focalizează, în 1929, studiul literaturii asupra 
„însuşirii frumuseţilor de fond, formă şi armonie ale creaţiunilor literare”2.   

Caracterul reductiv al reprezentării sinoptice de mai sus se manifestă nu numai 
prin eludarea momentelor ce au anticipat formulele curriculare încă necristalizate, 
ci şi prin eliminarea perioadelor care au perpetuat elemente specifice tiparelor 
consacrate. În legătură cu acest al doilea aspect, menţionez faptul că istoria 
disciplinei este traversată, la noi, de efortul autorilor de programe de a construi 
perspective plurale sau, altfel spus, de efortul de a onora, cât se poate de mai mult, 
potenţialul formativ extins al literaturii. (Excepţie fac, fără nicio îndoială, 
programele perioadei 1947-1960, programe ce au impus modelul social în cea mai 
îngustă şi strâmbă variantă posibilă).  

În acelaşi timp însă, trebuie subliniat şi faptul că pluralitatea perspectivelor 
asupra studiului şi receptării literaturii nu constituie un criteriu de validare a 
programelor. Calitatea discursului curricular depinde, în opinia mea, atât de 

                                                           
1 Pentru o discuţie mai amplă asupra programelor focalizate asupra dimeniunii estetice a operei litera-
re vezi Alina Pamfil şi Ioana Tămăian, Op. cit., pp. 45-49.     
2 Ministerul Instrucţiunii, Programele analitice ale învăţământului secundar, Licee şi gimnazii, Bucu-
reşti, Editura Cartea Românească, 1929.  
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complementaritatea abordărilor, cât şi de prezenţa unui model dominant: o viziune-
cupolă, supraordonată şi integratoare, absolut necesară în virtutea imperativelor 
legate coerenţa actului didactic şi de consonanţa lui cu „spiritul timpului” (cu 
viziunea despre formare şi cu stadiul cunoaşterii domeniului caracteristice epocii). 
Din păcate nu acesta este şi cazul programelor actuale, construcţii nu numai 
heteroclite (ceea ce este, până la un punct, explicabil), ci şi nestructurate şi 
neconcordate cu epoca (ceea ce nu poate fi, în niciun fel, justificat). 

Iată o analiză superficială a programelor româneşti de liceu, realizată prin 
intermediul unor „etichete” marcate cu italic şi aşezate în dreptul enunţurilor ce vizează 
studiul literaturii. Titrările au rolul de a evidenţia coprezenţa −  benefică −  a trei dintre 
cele patru paradigme şcolare, absenţa −  vinovată −  a dominantei, precum şi 
inconsecvenţa/incoerenţa −  gravă −  a proiectului curricular. La nivelul receptării 
literaturii, programele vizează, în primele două clase de liceu, analiza de text şi exclud 
comprehensiunea şi interpretarea, procese vizate numai în clasele terminale (subliniez 
faptul că incongruenţa este corectată, parţial, în interiorul programei de clasa a X-a). În 
ceea ce priveşte studiul diacronic al fenomenului literar, acesta acoperă ultimele două 
clase şi este precedat, în casa a X-a, de o perspectivă istorică focalizată, neinspirat, pe 
istoria formelor (subliniez faptul că perspectiva nu figurează în seria competenţelor 
generale, fiind punctată doar în interiorul programei).  
 

CLASELE A IX-A şi CLASA A X-A CLASA A XI-A şi CLASA A XII-A 

COMPETENŢE GENERALE 

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, 
structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte 
literare şi nonliterare (modelul estetic) 

2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor (modelul 
dezvoltării personale) 
3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare 
la epocă şi la curentele culturale/literare (modelul 
cultural) 

VALORI ŞI ATITUDINI 

1.Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii (modelul 
dezvoltării personale şi modelul estetic) 
3. Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române (modelul cultural)    

 
Cunoaşterea modelelor curriculare face posibilă lectura corectă şi evaluarea 

programelor şi manualelor în vigoare din puncte de vedere diferite: din perspectiva 
modului în care autorii proiectului curricular şi autorii cărţilor şcolare valorifică 
potenţialul formativ al literaturii, precum şi din perspectiva modului în care 
discursul actual se înscrie în istoria disciplinei şi răspunde imperativelor epocii. 
Pentru problema discutată în aceste pagini, relevanţa modelelor curriculare este, 
însă, alta: cunoaşterea lor permite profesorului de literatură nu numai lectura 
programelor, ci şi evaluarea raportului dintre programe şi propria „pre-concepţie” 
despre literatură şi lectură.  

Evaluarea acestui raport are, pentru activitatea profesorului, o importanţă 
cardinală, deoarece permite compatibilizarea elementelor prin identificarea şi, dacă 
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este cazul, prin reducerea tensiunilor, disonanţe ce pot marca toate intervenţiile 
profesorului; metadiscursul pe care îl transmite, întrebările prin care conduce 
receptarea, sarcinile de lucru pe care le formulează, grilele de evaluare pe care le 
construieşte. Uneori, arareori, tensiunea poate fi benefică, însă de cele mai multe 
ori e contraproductivă. Exemplific prima situaţie prin lecţiie susţinute de profesorul 
meu de litertură, Ioan Şerdeanu, în anii ′70, lecţii articulate, în mod programatic, de 
o abordare preponderent estetică, menită să contracareze registrul social impus de 
programele şi de manualele vremii. Exemplific situaţia antitetică printr-o serie de 
lecţii la care am asistat recent, lecţii ce perpetuează o variantă strâmtă a modelului 
estetic: în cadrul lor procesele hermeneutice fundamentale −  comprehensiunea şi 
interpretarea −   au fost aproape complet eludate, miza receptării fiind analiza 
structurală şi stilistică a textului; o abordare monocordă pe care finalităţile plurale 
ale programelor nu o permit şi pe care „spiritul veacului” nu o validează.  

Fără îndoială, preconcepţiile noastre despre literatură nu se pot modifica peste 
noapte şi, uneori, nici nu trebuie modificate. Ceea ce trebuie însă, cu siguranţă 
făcut, este să le interogăm, să le confruntăm cu definiţiile clasice, pentru a le 
cuantifica amplitudinea, limitele şi adecvarea la tiparul curricular propus de 
instituţia şcolară.  

Ilustrez, în finalul discuţiei, modelele curriculare la care am făcut referire, 
printr-un şir de patru scenarii consacrate romanului Ion.  

 
Ion 

de Liviu Rebreanu 
Modelul cultural Modelul estetic Modelul social Modelul dezvoltării 

personale 
Epoca istorică: perioada 
interbelică; perspectivă 
culturală  
 
Formula estetică 
dominantă: realismul 
european şi românesc  − 
expresii ale „evoluţiei” 
culturii naţionale şi 
europene 
 
Autorul - viaţa şi opera - 
formare şi realizări în 
ordinea valorilor spirituale   
 
Romanul Ion 
- lectura romanului din 
perspectiva formulei 
estetice pe care textul o 
specifică;  

 
 
 
 
Formula estetică: realismul 
european şi românesc; 
forme literare privilegiate şi 
strategii discursive specifice  
 
 
 
 
 
 
Romanul Ion  
- lectura romanului din 
perspectiva formulei 
estetice pe care textul o 
specifică  
- procese privilegiate: 

Epoca istorică: perioada 
interbelică; specific social  
 
 
Formula estetică: 
realismul european şi 
românesc; realitatea 
socială care generează 
curentul şi viziunea 
despre lume  
 
Autorul: viaţa şi opera – 
coordonate sociale 
 
Romanul Ion 
- lectura romanului  şi 
interpretarea lui din 
perspectiva realităţilor 
sociale re-prezentate de 
text: 

 
 
 
 
Formula estetică: 
realismul european şi 
realismul românesc: 
viziunea despre om şi 
despre lume  
 
 
 
 
 
Romanul Ion 
- lectura romanului; 
exprimarea reacţiilor 
emoţionale, înţelegerea şi 
interpretarea textului  
Paşii interpretării 
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- procese privilegiate:  
comprehensiune şi analiză 
de text (acţiune, personaje, 
spaţiu-timp); 
- analiză orientată de 
caracteristicile speciei 
(roman realist social) şi ale 
universului  recreat (satul 
românesc transilvănean la 
începutul secolului XX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şirul în care se înscrie 
textul – istoria creaţiilor 
reprezentative ale literaturii 
române  

comprehensiune şi analiză 
de text  
- analiză ce vizează 
specificitatea:  
a. la nivelul discursului 
(construcţia discursului: 
simetrii compoziţionale, 
planuri contrapuctate etc.);  
b. la nivelul limbajului 
(registre stilistice, figuri 
recurente);   
b. la nivelul formelor 
(instanţă narativă, 
perspectivă narativă, nuclee 
narative, metatextuale 
construcţie narativă etc.);  
c. la nivelul speciei (roman 
realist social);  
d. la nivelul lumii recreate – 
tridimenionalitatea spaţiului; 
caracterul monocord al 
personajului; caracterul 
predictibil al acţiunii etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şirul – istoria reuşitelor ce 
marchează genul epic 
şi/sau specia.  

dimensiunea socială a 
universului  recreat (satul 
românesc transilvănean 
la începutul secolului XX; 
categorii sociale şi relaţiile 
dintre ele; categorii de 
gen şi raporturile dintre 
ele; categorii etnice şi 
raporturile dintre ele) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şirul – creaţii 
reprezentative pentru 
modul de repezentare a 
realităţilor sociale 

a. identificarea 
specificului lumii 
reprezentate:  
   - sistemul de personaje 
şi raporturile de putere 
   - acţiunile personajelor 
şi registrele acestor 
acţiuni  
b. identificarea sistemului 
de valori al lumii ficţionale 
- univers valoric restrâns 
şi închis  (vocea 
pământului şi vocea iubirii 
pasionale) 
c. interpretarea destinului 
personajului în interiorul 
sistemului de valori;  
- destin tragic cauzat de 
limitele lumii în care a 
ales să trăiască ; 
- proiect existenţial 
modest, comod, 
mediocru  – dorinţa de a 
deveni altcineva, 
rămânând în „cercul 
strâmt” al satului în care 
s-a născut ... şi citind 
„doar ca să se desfete”;  
d. interogarea sistemului 
de valori şi interogarea 
proiectului existenţial al 
personajului central 
 
Şirul − experienţele de 
lectură ale cititorului 

 
Schiţele de mai sus sunt rezultatul unor simplificări ale discursului prezent în 

programe şi în manuale, iar rolul lor este acela de a face vizibile diferenţele de 
viziune. În opinia mea, exerciţiul confruntării cu tiparele curriculare în stare pură 
merită făcut, chiar dacă realitatea şcolară este întotdeauna heteroclită; şi asta 
deoarece impurul are forme şi grade (de toxicitate) diferite.     
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CÂT DE NEGRU POATE FI UN TRANDAFIR NEGRU? 
MĂRTURII ŞI REFLECŢII DESPRE  „COMUNITĂŢI 

INTERPRETATIVE” ÎN STUDIUL LITERATURII 
 

Liviu Papadima 
Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti 

 
Într-o grupă de 14-15 studenţi care studiau literatura, limba şi civilizaţia română la Viena, autorul constată forma-
rea a două „comunităţi interpretative” la lectura baladei Trandafirul negru de Ştefan Aug. Doinaş. Astfel studenţii 
de origine română au considerat textul o istorie patetică şi sublimă, iar austriecii vedeau în el o poveste ironică şi 
grotescă. Explicaţia ar consta, în opinia autorului, în practicile de le lectură şi tradiţiile exegetice din fiecare cultu-
ră. Lectura în cheie simbolică rămâne o constantă a educaţiei preuniversitare româneşti.  
 
In einer Gruppe von 14 bis 15 Studenten, die an der Uni Wien rumanische Literatur, Sprache, Kultur und 
Zivilisation studierten, stellt der Autor die Bildung  zweier "Interpretationsgemeinschaften" der Ballade Literatur 
"Die schwarze Rose" von St. August Doinas, fest. Auf diese Weise haben die Studenten, rumanischer Herkunft 
den Text als eine pathetische und erhabene Geschichte betrachtet wahrend die einheimischen Studenten darin 
eine ironische und groteske Geschichte sahen. 
Erklärung wäre nach Ansicht des Autors, in den Lesegewohnheiten und den Interpretationen/Deutungen der  
Traditionen jeder Kultur.  Die symbolisch interpretierte Lekture bleib also eine Bestandigkeit/Konstanz der ru-
manischen Sekundarstufe/Sekundarschulwesen. 
 

Aş vrea să vă împărtăşesc o poveste. Iar când partea narativă se va fi încheiat, 
permiteţi-mi să mai zăbovesc cu câteva reflecţii asupra celor istorisite. 

Povestea nu e tocmai recentă – se petrece în prima jumătate a anilor ’90 – şi, 
dacă locul nu e, pentru noi, foarte familiar, dar nici exotic – capitala Austriei –, 
situaţia e întru totul banală: o oră de curs la universitate. Mai exact, este vorba 
despre o experienţă încercată în perioada în care predam literatură, limbă, cultură şi 
civilizaţie română ca lector invitat la Institut für Romanistik (Institutul de Limbi 
Romanice) al Universităţii din Viena, în perioada 1991-1994. 

Ţineam aici la un moment dat un curs care, potrivit curriculei româneşti, s-ar fi 
putut chema Poezia română contemporană, acoperind intervalul 1945-prezent. 
Dar, cum pentru un student de peste hotare poate părea greu de înţeles faptul că 
noi, filologii români, ne socotim încă a fi contemporani cu Iosif Visarionovici 
Stalin şi cu Gheorghe Gheorghiu Dej (deşi eu unul nici nu mă născusem când cel 
dintâi îşi dădea obştescul sfârşit, iar la încetarea din viaţă a celui de-al doilea 
aveam opt ani, ca să nu mai vorbesc despre raportarea studenţilor la ideea de 
„contemporaneitate”!), titlul german al cursului era Die rumänische Dichtung nach 
dem zweiten Weltkrieg – „Poezia română de după cel de-al doilea război mondial”. 

Între alţi poeţi de prim rang ai perioadei postbelice care urmau să fie prezentaţi 
la curs era şi Ştefan Aug. Doinaş. Şi, fiindcă sunt convins că predarea literaturii dă 
roade în măsura în care implică şi contactul atent, interactiv, cu textele care-i dau 
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substanţa, m-am pregătit să aleg şi pentru Doinaş o poezie pe care s-o discut mai în 
amănunt cu studenţii.  

Am ales în cele din urmă pentru ilustrare una dintre baladele de tinereţe ale 
poetului, grupate ulterior în ciclul Alfabet poetic. M-am oprit asupra acestei 
perioade din mai multe motive, unele de ordin academic, altele, cum se întâmplă 
adesea, personale. Pe de o parte, ciclul Alfabet poetic cuprinde creaţii considerate 
îndeobşte ca fiind definitorii pentru individualitatea poetului – între care şi celebra 
Mistreţul cu colţi de argint, reprodusă decenii la rând în manualele şcolare. Pe de 
altă parte, lectura versurilor din acest ciclu mi-a marcat destul de apăsat 
adolescenţa – atât prin comentariile privind destinul creatorului, referitoare la 
textul şcolar amintit, cât şi, la capitolul „lecturi particulare” liber alese, prin 
„educaţia sentimentală” ucenicită în descifrarea privată şi pasională a unor piese 
lirice precum Poem şi Astăzi ne despărţim. 

Pentru studenţii vienezi, însă, n-am ales nici Mistreţul cu colţi de argint, 
părându-mi-se prea „de a noastră”, şi nici Astăzi ne despărţim sau Poem, excesiv 
de „ale mele” – ale celui care voi fi fost cu vreo două decenii în urmă. Am ales, în 
schimb, Trandafirul negru – o baladă cu o cotaţie suficient de înaltă ca să dea ideea 
inspiratoare a ilustraţiei de pe coperta volumului antologic editat, într-o ediţie de 
larg tiraj, în colecţia „Biblioteca pentru toţi” în 1978, având în plus avantajul unui 
decor care situa povestea narată într-un posibil spaţiu al întâlnirii, nici în 
înmiresmata „coloare locală” a culturii de provenienţă, nici în ambientul cultural al 
destinatarilor, ci într-un nebulos şi livresc tărâm al „Ţărilor de Jos”. 

Vă rog să citiţi mai întâi textul baladei lui Doinaş, pentru că în cele ce urmează 
el va fi unul dintre personajele principale ale naraţiunii: 

 
Ştefan Aug. Doinaş 

 
Trandafirul negru 

 
În Ţările de Jos, într-un vechi burg 
încins cu holde arse de pelagră, 
un grădinar visă într-un amurg 
un straniu trandafir cu floare neagră. 
Şi ani de-a rândul visul lui rămase 
deasupra casei, ca un cer închis; 
iar păsările, când veneau sfioase, 
zburau cu aripi fragede prin vis. 
Dar ochii lui şi mâinile în friguri 
păliră lent sub zări verzui, iar el 
mereu se aplecă pe nalte diguri 
ţintind holbat al apelor inel. 
În mări, epave cu catarge moi 

Iar grădinarul putrezi în mlaştini, 
sub zborul păsărilor care trec 
în unghi prelung spre ţările de baştini 
pierind în ceruri ca-ntr-un alb înec. 
Cadavrul lui strălumină sub valuri 
o noapte-ntreagă, ca o stea de sus. 
Şi-odată, cum lucrau cântând pe maluri, 
bărbaţii desluşiră spre apus 
cum apele se scurg grăbite foarte, 
şi, ca într-un descântec de deochi, 
un chip se ridica din ape moarte 
purtând zăbranic sumbru peste ochi. 
Copiii zâmbitori crezură-o clipă 
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dădură rădăcini, în timp ce bradul 
de şapte ori se scutură de foi 
şi zeci de fluvii îşi schimbară vadul. 
Altoiuri albe, muguri sângeroşi 
în van îşi împleteau pe rând nuanţa. 
Şi într-o zi, când trâmbiţau cocoşi, 
pieri sub cerul de rubin speranţa: 
căci fata grădinarului, hrănind 
la sânul ei trei luni un şarpe harnic, 
îi îngropă cenuşa sus, pe grind, 
sub trandafiri, - dar totul fu zadarnic. 
Chemaţi din ţări străine, magi de 
seamă 
se-ntoarseră-n ţinuturile lor, 
vorbind de-a lungul drumului, cu 
teamă, 
de lucrul fermecat şi fără spor. 
 

că liliacul apei poate fi. 
Dar ceea ce li se părea aripă 
vărsând un sânge stins, se vesteji. 
Abia atunci bătrânii pricepură 
că trandafirul negru, mult visat, 
crescuse lin, ieşind prin nări şi gură, 
din craniul pur al celui înecat. 
Acum, când bate vântu-n echinocţii, 
în şapte fortăreţe un nebun 
vesteşte despre el la miezul nopţii. 
Iar oamenii se-nchină lung, şi spun 
că-n Ţările de Jos, în vechiul burg 
încins cu holde arse de pelagră, 
fantoma lui se plimbă-n ceasul murg 
şi poartă-n loc de ochi o floare neagră. 

 
1942, 1958 

 
După preliminariile filologice de rigoare, indispensabile atunci când ai de a face 

cu studenţi care stăpânesc limba în care e scris textul în grade diferite – explicarea 
sensurilor de dicţionar ale cuvintelor mai puţin uzuale ş.a.m.d. – am intrat în 
povestea hermeneutică. Dată fiind fastuoasa revărsare a metaforismului, tipică 
scrierilor poetice ale lui Doinaş, am început investigarea textului printr-o discuţie 
de tatonare, rugându-i pe studenţi să spună cam despre ce cred ei că „ar fi vorba în 
poezie” – mai tehnic spus, să aproximeze semnificaţia acesteia, la o primă lectură.  

Spre surprinderea mea, foarte rapid s-au conturat două poziţii contrastante, 
polarizând grupa de studenţi în două tabere, angajate într-o tot mai înfierbântată 
polemică. Unora li se părea că au de a face cu o istorisire patetică şi sublimă, ceilalţi 
o priveau ca pe o poveste ironică şi grotescă. Pentru cei dintâi, balada discutată 
vorbea despre o situaţie exemplară, pentru ceilalţi, despre un caz excentric. Primii 
făceau trimitere la scenariul tragediei antice, al sfidării limitelor şi al tentaţiei 
imposibilului, oponenţii lor aveau dimpotrivă impresia că în baladă omnipotentă e o 
Moiră perversă – „ironia sorţii”, care desfide strădaniile unui zănatic.  

Versaţi fiind mai toţi în analiza textelor poetice, studenţii nu s-au mărginit să 
invoce doar simple impresii, recurgând din belşug la referinţe textuale. Primii 
arătau cu degetul spre păsări, vise, sfioşenie, frăgezime, cer, zări, brazi, muguri, 
magi, stea, străluminare, cântec, descântec, copii, aripă, puritate, închinare, ceilalţi 
le dădeau în replică pelagra, frigurile, paloarea, holbarea, epavele, sângeriul, 
cenuşa, teama, putrezirea, pieirea, cadavrul, vestejirea, craniul, nebunia şi fantoma. 
Pe scurt, pentru unii Trandafirul negru simboliza elanul înălţător al unei aspiraţii 
duse până la jertfirea de sine, apoteozat prin recunoaştere postumă, iar pentru 
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ceilalţi, o amputare maniacală a existenţei, sancţionată printr-un deznodământ de 
crudă ironie. 

Nu vreau nicidecum să redeschid, legat de evocarea acestei polemici studenţeşti, 
acea cutie a Pandorei din care se iţeşte spinoasa chestiune, rămasă până azi în 
suspensie în teoriile receptării, a „interpretăriii corecte”. Nu mă preocupă deci, în 
acest context, cine avea mai multă sau mai puţină dreptate. Altceva m-a frapat încă 
din momentul în care am intuit, pe măsură ce discuţiile se înfierbântau, modul în 
care se configuraseră cele două tabere. Aveam de a face, cum se întâmplă în multe 
centre universitare de peste hotare unde se studiază româna, cu două tipuri de 
studenţi. Unii erau austrieci nativi care, din motive dintre cele mai întortocheate, 
optaseră pentru studiul unei limbi şi al unei culturi care le fuseseră, iniţial, foarte 
puţin familiare sau chiar întru totul străine. Ceilalţi erau austrieci împământeniţi, 
pentru care româna era limbă maternă şi care urmaseră studiile primare şi 
gimnaziale, mare parte dintre ei chiar şi pe cele liceale, în ţară. Ceea ce urmăream 
nu era doar confruntarea dintre ipoteze diferite de interpretare a unui text, ci dintre 
articulaţii culturale diferite, cu tot ce implică acestea. Nu în ultimul rând, dintre 
seturile de valori privilegiate de către fiecare cultură în parte. 

Având această intuiţie, s-a perindat în mintea mea noianul de texte ale 
adolescenţei şcolare bulucite în aceeaşi direcţie: Agripina lui Galaction jertfindu-se 
ca să-şi scape copiii de cotropitorii păgâni, pescarul Amin al lui Voiculescu dându-
şi viaţa ca să elibereze morunul cel semeţ din captivitatea zaplazurilor, meşterul 
Manole zidindu-şi soţia ca să poată dura „mănăstire naltă / cum n-a mai fost altă” şi 
câte altele. Şi, asociat acestei neliniştitoare insistenţe asupra temei sacrificiului, 
clişeul interpretativ al „aspiraţiei către ideal”, vehiculat insaţiabil asupra scrierilor 
lui Eminescu, Blaga, Arghezi, Camil Petrescu, Vasile Voiculescu, Marin Sorescu... 
şi, ultimul în această enumerare dar nu cel de pe urmă, Ştefan Aug. Doinaş, cu al 
său Mistreţ cu colţ de argint. 

Mă aflam, evident, în cazul studenţilor români, în faţa unui clişeu intepretativ, 
fixat de proeminenţa dată de programa şcolară unor texte cu profil tematic similar 
şi de uzanţele hermeneutice propagate de faimoasele „comentarii literare”. Mai 
târziu, aveam să-mi confirm bănuiala că ridicarea pe piedestal a temei sacrificiului 
de sine în beneficiul unei instanţe transpersonale – al unei idei, al unei credinţe, al 
unei colectivităţi – nu caracterizează doar învăţământul comunist românesc, ci 
dominantele educaţiei în regimurile dictatoriale în general. La noi, de exemplu, 
autojertfirea a pătruns masiv în manuale şi la orele de clasă şi înainte de război, 
începând din 1938. 

Mă simţeam, pe de altă parte, frustrat de precaritatea cunoştinţelor mele privind 
studiul literaturii în învăţământul preuniversitar austriac. Oare pune acesta sub 
reflector autori consideraţi ca figuri de prim plan ale sensibilităţii central-europene, 
precum Kafka, Musil, Hašek...? Asta ar putea explica, în bună măsură, în termeni 
de influenţe şcolare, paradigma interpretativă susţinută cu înfocare de austriecii 
nativi pentru Trandafirul negru. 
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Se datora însă diferenţa de „lectură” a baladei lui Doinaş doar amprentei 
remanente a canonului şcolar şi a reperelor interpretative pe care acesta le aduce cu 
sine? Este şcoala atotputernicul „stăpân al inelelor” hermeneutice? Sau este şi 
aceasta datoare unor practici semiotice cu o arie mai largă de exerciţiu, influenţate, 
la rândul lor, de constelaţii valorice cu un grad încă şi mai mare de profunzime şi 
durabilitate? 

Pe moment, mi-am putut formula gândul acesta doar ca o simplă intuiţie, anume 
că ceea ce configurează faimoasele „comunităţi intepretative” teoretizate în anii ’70 
de Stanley Fish nu ţine doar de împărtăşirea unor „practici de lectură” comune, ci, 
adesea, de factorii care intră în joc în „construcţia identitară” a unei colectivităţi. 
M-am întrebat în treacăt, încercând să rămân în continuare concentrat la moderarea 
polemicii din clasă: oare cum ar fi citit Eminescu Trandafirul negru? Desigur, într-
o cheie de lectură compatibilă cu Luceafărul. Dar Caragiale? În diapazonul lui 
Cănuţă, om sucit? 

Ulterior, când am predat româna la Universitatea din Amsterdam pentru câteva 
luni, în 1995-1996, mi-a fost arătat, de către un coleg olandez, un volum 
enciclopedic despre România, editat de un conaţional al său în limba engleză. Era o 
prezentare sintetică a ţării noastre, sub aspect geografic, istoric, economic, politic 
ş.a.m.d. Am fost, inevitabil, curios să o răsfoiesc, şi mi s-a părut bine informată, 
scrisă cu discernământ şi chiar cu un ton simpatetic peste limitele îngăduite de 
regulă în astfel de lucrări. Capitolul despre Cultură începea cu o referire la 
Mănăstirea Argeşului, în care autorul îşi exprima surprinderea stârnită de faptul că 
românii par a avea un adevărat cult pentru o istorisire crudă şi înspăimântătoare, în 
care un zidar din evul de mijloc îşi zideşte propria soţie în zidul mănăstirii pe care 
o are de construit. Împins de dorinţa de a înţelege mai bine şocul cultural încercat 
de olandezul altminteri inteligent şi prietenos la lectura faimoasei balade, am 
reluat, cu alţi ochi, lectura dosarului de receptare al poveştii meşterului Manole.  

Rezum, asumându-mi riscul de a trivializa, constatările. Încă de la scoaterea la 
lumină (a tiparului, desigur) a baladei, Alecsandri nu se poate abţine să nu remarce 
caracterul crud şi superstiţios al textului în adnotările sale. Nu după mult timp, 
Odobescu se simte chemat să închege o teorie complicată şi puţin credibilă, prin 
care susţine că ar fi identificat autorul textului: un guzlar sârb!, rejectând astfel 
atrocitatea poveştii din spaţiul „spiritualităţii” româneşti. Comparatistica ulterioară, 
tot mai savantă şi mai bine documentată, argumentează cu insistenţă, până la cel de 
al doilea război mondial, că balada românească este mai puţin crudă în comparaţie 
cu versiunile înrudite, circulante în zonele culturale limitrofe, deplasând totodată 
exegeza către o cheie de lectură simbolică. Procesul de „sublimare” treptată a 
interpretării se încheie, în liniile lui fundamentale, odată cu includerea baladei între 
cele patru „mituri fundamentale” ale literaturii române, inventariate de Călinescu. 
În acest orizont hermeneutic se plasează mai toate glosările ulterioare vehiculate în 
învăţământul preuniversitar, până într-acolo încât chiar şi în ziua de azi profesoare 
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de limba română continuă să pledeze înfocat pentru modelul exemplar al 
personajului masculin, care, de fapt, se jertfeşte pe sine, consimţind, pentru creaţie, 
să sacrifice „lucrul” – citez ad litteram! – la care ţine cel mai mult. 

Poate că Mănăstirea Argeşului ar fi putut deveni, în cultura română, un alt 
cutremurător Richard III. A dat, în schimb, un alt Cid. Pentru cineva din afara 
tradiţiei exegetice autohtone, această opţiune poate fi, pe bună dreptate, 
contrariantă. 

Iertaţi-mi, vă rog, această buclă temporală. Revin în sala de curs. Că nu era 
vorba doar de obişnuinţe şcolare şi că acestora li se adăugau tradiţiile exegetice – 
acea Überlieferung căreia hermeneutica gadameriană îi acordă o importanţă de 
prim rang – mi-a devenit limpede într-o clipită, atunci când ochii mi-au căzut pe 
coperta volumului din care extrăsesem textul lui Doinaş. Fără doar şi poate, 
ilustraţia de pe copertă, datorată Ilenei Bratu, e, la rândul ei, o tentativă de 
„decriptare” a baladei aflate în discuţie, perfect consonantă cu paradigma 
interpretativă acreditată de studenţii originari din România. Potrivit acestei 
ilustraţii, Trandafirul negru e povestea relaţiei dintre două „lumi” disjuncte – să le 
spunem, cu o formulă aproximativă, de dragul sugestiei euristice, „imanentă” şi 
„transcendentă” – figurate ca două sfere dispuse vertical, fără să se atingă una cu 
cealaltă. Cea „de sus”, segmentată de banda de spaţiu destinată textului – autor, 
titlu, editură – îşi păstrează, ca sugestie gestaltistă, atributul de „sfericitate”, de 
completitudine, sugerând însă, într-un fel paradoxal într-o geometrie strictă, şi 
deschiderea, ilimitarea. Trandafirul germinează în cea „de jos”, a teluricului, a 
mundanului, dar înfloreşte în cea de sus, a celestului. Însă cel mai elocvent aspect 
este, cred, faptul că sfera în care floarea fără pereche îşi desface petalele – după 
moartea înverşunatului ei creator – nu are nici azuriul bolţii şi al existenţei serafice, 
nici unduirea coloristică a evanescenţei – trandafirul înflorit poate fi zărit, 
fantomatic, doar pentru scurt timp. Culoarea de „sânge stins”, prin care floarea îşi 
anunţă, în baladă, vestejirea, se preschimbă în ilustraţie în roşu compact şi aprins, 
vital – contrastând vădit cu textura cenuşie, magmatică şi „impură”, a sferei „de 
jos”. Pe scurt, asumându-mi iarăşi simplificarea inerentă, o poveste a resurecţiei 
triumfale. Creaţia ca mit soteriologic. 

S-ar putea specula în continuare, weberian sau huntingtonian, şi pe tema 
ancorării celor două variante hermeneutice în tradiţii religioase diferite privind 
raportul dintre imanent şi transcendent: catolică – în Austria componenta 
protestantă e firavă – şi ortodoxă. Mă abţin însă să intru pe acest teren, prea 
sensibil pentru a fi explorat cu instrumente pur speculative – aşa cum au făcut-o 
atât de des gânditorii noştri. 

Sper că nu aşteptaţi un deznodământ spectaculos al istorisirii. Fiecare a rămas, 
în final, inevitabil, cu „dreptatea” de partea sa – iar eu, mai degrabă în poziţia 
rabinului decât în cea a judecătorului. Ceea ce am încercat, însă, şi mi-e greu să îmi 
dau seama în ce măsură am reuşit, a fost să conving fiecare dintre tabere să accepte 
„dreptatea” celorlalţi ca pe o alternativă viabilă şi legitimă. 
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Către final, două observaţii. 
Cea dintâi, mai pedestră, e de ordin metodologic. Predând literatura, supunem 

textele pe care lucrăm mai multor operaţii. Cele mai importante au fost 
repertorizate ca explicare, interpretare, valorizare. Teoria zice că ele nu sunt doar 
distincte, ci şi ierarhizate, fiecare dintre operaţii construindu-se pe temeiul celei de 
rang inferior. Didactica recomandă, în consecinţă, abordarea lor în succesiune. 
Lectura însă pare să funcţioneze altfel. În lectură, cele trei operaţii sunt mult mai 
strâns împletite şi se implică una pe cealaltă permanent, recursiv. Cele două 
interpretări constrastante cu care ne-am confruntat se sprijineau pe valorizări 
diferite, rezultate dintr-o „impresie generală” diferită: ceva de genul „sublim” 
versus „grotesc”. Revenind la text, pentru validare, fiecare dintre susţinătorii uneia 
dintre cele două paradigme a căutat acele puncte de sprijin care întăreau versiunea 
interpretativă corelată acestei intuiţii valorizante de ansamblu. 

Cea de a doua observaţie, mai generală şi mai dilematică, ar putea pleca de la o 
incertitudine. Nu sunt deloc sigur că, dacă aş repeta experimentul în condiţii 
similare după aproape două decenii, rezultatele ar fi aceleaşi. Mi-e greu să estimez 
cât de mult s-a modificat forma mentis a tineretului austriac în acest răstimp, deşi 
am avut prilejul de a preda încă doi ani româna în acelaşi loc la final de secol şi de 
mileniu şi am avut, de atunci, contacte dese dar de scurtă durată cu studenţimea 
vieneză. Ştiu însă cu siguranţă că mentalul tinerilor români de azi arată mult diferit 
faţă de începutul anilor ’90. 

Am văzut că, la o privire mai atentă, observăm că în construcţia unei interpretări 
converg o mulţime de factori, cu arie de acţiune mai restrânsă sau mai largă: de la 
canonul şcolar şi strategiile interpretative pe care învăţământul le vehiculează cu 
precădere – predilecţia pentru lectura în cheie simbolică pare a rămâne o constantă a 
educaţiei preuniversitare româneşti, de exemplu –, la presiunea exercitată de tradiţiile 
exegetice, sau de tradiţiile religioase, sau de contextul socio-politic. Evident, toate 
acestea s-au modificat substanţial, chiar dacă în grade, în forme şi cu viteze diferite, 
în România ultimelor două decenii. 

Relaxarea canonului şcolar, „de-monumentalizarea” canonului critic; afirmarea 
tot mai pregnantă a identităţilor de grup, discrepanţele dintre practicile de lectură 
dominante (e.g.: supralicitarea simbolică în mediul educaţional versus literalismul 
lecturii private), aprinsele dezbateri cu tentă religioasă, tribulaţiile politicului şi 
desprinderea acestuia, tot mai deconcertantă, de opţiunile valorice de orice fel, 
toate acestea îndreptăţesc expectanţa, verificată la tot pasul, de a întâlni, în rândul 
studenţilor filologi, o „comunitate interpretativă” mult mai puţin omogenă, ba chiar 
cu tendinţa de a se diviza în subgrupuri care să-şi dispute competitiv practici de 
lectură contrastante. 

În final, aş vrea să mă opresc asupra unei chestiuni de ordin mai general, privind 
cadrul conceptual în care pot fi abordate situaţii concrete precum cele „povestite” 
până acum. 
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Am folosit de mai multe ori, pe parcursul prezentării, sintagma „comunităţi 
interpretative”. După cum se ştie, ea se datorează unui cercetător american Stanley 
Fish, în vogă pe la sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80, intrat, ulterior, într-un 
con de umbră în studiile literare. 

Fish a fost, fără îndoială, o prezenţă iritantă în mediul academic de peste Ocean, 
ce a izbutit să coalizeze, prin extravaganţele cu iz anarhist ale teoretizărilor sale, o 
reacţie critică masivă. Cred totuşi că intuiţiile cercetătorului insurgent privind 
existenţa, rolul şi importanţa „comunităţilor interpretative” în practicile 
interacţiunilor sociale în domeniul literaturii – în particular şi cu precădere în mediul 
educaţional – pot servi în continuare ca un bun punct de plecare pentru a gândi 
explicaţii şi pentru a propune strategii de acţiune în acest domeniu. 

Să admitem, deci, că avem de a face cu o categorie de entităţi reale, pe care le 
numim „comunităţi interpretative”. Ne putem pune mai departe o serie de întrebări 
legate de aceste entităţi, pentru a înţelege mai bine natura lor şi, în continuare, cum 
poate fi folosită această ramă conceptuală în beneficiul studiului literaturii, fie în 
universitate, fie în şcoală. 

Iată câteva astfel de întrebări: 
• Cum se formează comunităţile interpretative? 
• Cum funcţionează ele? 
• Cum pot fi angrenate în didactica lecturii? 

Despre formarea comunităţilor interpretative putem face cel mult speculaţii. 
Natura lor e mult mai neclară decât cea a comunităţilor despre care vorbeşte în mod 
curent istoria socială sau cea politică: locuitorii unei aşezări – bucureştenii, clujenii 
etc. – ai unei regiuni – oltenii, maramureşenii etc. – sau chiar aparţinătorii unei 
naţiuni – românii, italienii etc. 

Pentru comunităţile interpretative, nu există certificate de apartenenţă. Nu sunt 
inscrisuri la primărie, nici cod numeric personal, nici paşapoarte. Nici măcar liste 
de adeziune. 

Cu teribilismul care-l caracterizează, Fish consideră că nu putem şti dacă cineva 
aparţine sau nu comunităţii noastre interpretative, pentru că orice act de 
comunicare în care ne-am angaja pentru a spune dacă facem parte din aceeaşi 
comunitate interpretativă va trebui să fie interpretat la rândul său. Va să zică, 
deoarece nu putem ieşi din propria comunitate interpretativă, nu-i putem cunoaşte 
cu adevărat limitele. 

Mă îndoiesc că ar fi aşa. În orice caz, putem afirma că, oricât de vagi ar fi 
limitele unei comunităţi interpretative, ele devin vizibile atunci când aceasta 
interacţionează cu o alta, diferită. Cu alte cuvinte, nu e nevoie de o interpretare 
suplimentară pentru a releva o atare graniţă – ceea ce ar duce, într-adevăr, la o 
regresie infinită – ci de o simplă constatare a unei situaţii de negociere semantică 
între două grupuri diferite, exact ca în cazul celor două „tabere” care îşi disputau 
semnificaţia poemului lui Doinaş.  
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Cum funcţionează aceste entităţi? Atâta vreme cât ele capătă vizibilitate – se 
„obiectivează”, am putea spune – de-a lungul liniilor de impact reciproc, ne putem 
gândi că ele funcţionează, prioritar, configurând alternative hermeneutice, ca în 
exemplul relatat. Mai exact: din cei 14-15 studenţi din sală (nu mai ţin minte exact 
câţi erau), în principiu, fiecare cu modul său propriu, individual, de a înţelege 
textul supus discuţiei, nu au rezultat tot atâta „variante” ci doar două, către care au 
subscris, treptat, o parte şi respectiv cealaltă parte dintre cei intraţi în dialog. 

Ce aplicaţii didactice pot avea atari reflecţii? O posibilă aplicaţie sare în ochi pe 
dată. Acum o vreme prezentam tot aici, la Cluj, ideeea profesionalizării unei 
îndeletniciri pe care o socoteam şi o socotesc de mare preţ: consilierul de lectură. 
El/ea ar fi fost să fie expertul/experta în stare să dea îndrumări de lectură pertinente 
fiecărui elev în parte, în raport cu datele de personalitate, apetenţele şi 
competenţele de lectură personale. Un deziderat pe cât de nobil, pe atât de utopic. 
Clasificarea  ocupaţiilor din România (COR 2014) înregistrează nu mai puţin de 
72 de tipuri de „consilieri”, însă mă îndoiesc că alături de acestea va figura 
vreodată şi cel arondat cititului. 

Este, evident, mai economic, mai lesnicios şi mai realist să ne propunem măcar 
schiţarea unei tipologii, din care să rezulte câteva categorii sau grupuri de cititori 
cu comportamente de lectură convergente. Pe scurt, să identificăm, în interiorul 
clasei, comunităţi interpretative, preschimbând rolul consilierului de lectură în cel 
de mentor (inter)comunitar. 

A doua aplicaţie ar putea viza relaţia atât de delicată între lectura şcolară şi cea 
privată. Ea subîntinde adesea, de fapt, relaţia dintre două comunităţi interpretative: 
cea instituţionalizată – clasa, şcoala – şi cea informală – prietenii, gaşca, grupul etc. 
Pentru că eu unul continui să cred că lectura privată nu e decât arareori una 
„autistă” şi că, de regulă, implică o componentă puternică de socializare, însă în 
alte medii decât cel al orelor de curs. 

Care ar trebui deci să fie relaţia dintre cele două – sau mai multe – comunităţi 
interpretative cărora elevii le „aparţin” deopotrivă? 

Mă opresc deocamdată aici, cu speranţa că aceste câteva întrebări însăilate au 
putut implanta un sâmbure de reflecţie. 
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EVALUAREA LECTURII. ASPECTE SPECIFICE 

 
Ioana Tămăian 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB, Cluj 
 
Comunicarea prezintă câteva aspecte referitoare la formele de evaluare a lecturii, cu intenţia de a pune faţă în 
faţă modele diverse, în vederea confruntării practicilor curente de evaluare cu anumite cadre teoretice ferme. 
Este vorba despre evaluarea lecturii orale şi a lecturii silenţioase, despre evaluarea globală şi evaluarea secven-
ţială a lecturii, despre evaluarea proceselor cognitive implicate în lectură şi despre modelul propus de teoria 
receptării. Cuvinte-cheie: evaluare, lectură, teste de lectură. 
 
Reading Assessment. Specific Issues. The article aims to present some patterns of reading assessment: oral 
reading and silent reading pattern assessment, the overall assessment and the sequence reading assessment, 
assessment of cognitive process implied in reading, reading assessment in reading response criticism. The 
overall aim is to create the opportunity for the teachers to confront their on practice to certain theoretical 
frameworks. Key words: reading assessment, reading test. 
 

Pornind de la premisa că suntem interesaţi de figura ideală a profesorului de 
lectură şi căutând printre modelele înfăţişate în cinematografie sau în literatură, 
unele utopice, unele tratate în cheie realistă, inspirate din situaţii reale (este cazul 
romanului Entre les murs de François Bégaudeau, ulterior ecranizat, în care autorul 
e personajul principal şi protagonistul filmului, sau experienţa aflată la originea 
eseului Comme un roman de Daniel Pennac), am înregistrat câteva constante în 
activitatea „profesorilor de lectură”: toţi citesc textul literar cu voce tare în clasă, 
majoritatea îşi îmbie elevii la lectură recitând fragmente de text ştiute pe dinafară, 
fiecare pune în scenă un proiect pedagogic propriu, născut din nevoi şi convingeri 
personale, ce depăşeşte, prin autenticitate, litera programei, textul este citit din 
volumul de autor, nu din manual, lectura este evaluată exclusiv subiectiv şi global, 
introducând în jocul evaluării mize formative mai puternice decât simpla 
înregistrare a unor componente ale competenţei fixate în programe, pentru fiecare 
dintre ei lectura are un scop care angajează destinele elevilor cititori.  

 
Pornind de aici, comunicarea îşi propune să prezinte câteva aspecte referitoare 

la formele de evaluare a lecturii1, pe care, paradoxal, niciunul dintre aceste modele 
ideale nu le vizează în mod explicit. Este vorba despre evaluarea lecturii orale şi a 
lecturii silenţioase, despre evaluarea globală şi evaluarea secvenţială a lecturii, 
despre evaluarea proceselor cognitive implicate în lectură, despre modelul propus 

                                                           
1Reflecţiile de faţă au ca suport studiile de didactica literaturii semnate de Alina Pamfil, la care se 
adaugă Louise Rosenblatt, Making meaning with texts, Heinemann, 2005, şi studiile de sinteză asupra 
evaluării lecturii din volumul coordonat de Scott G. Paris şi Steven A Sthal, Children’s Reading 
Comprehension and Assessment, Lawrence Erlbaum Associates, London, 2005.  
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de teoria receptării. Intenţia este de a pune faţă în faţă modele diverse, cu scopul de 
a ne raporta practica proprie la anumite cadre teoretice ferme.  

 
Evaluarea lecturii orale şi a lecturii silenţioase (mentale)  
Tipul de lectură, orală sau scrisă, cere un mod de evaluare specific. Lectura 

orală se testează întotdeauna individual, profesorul alocând un timp anume lecturii 
efectuate cu voce tare de fiecare elev, căruia îi urmăreşte abilităţi ce ţin în mod 
fundamental de fluenţă1, de acurateţe şi de expresivitate. Este situaţia întâlnită, la 
început, în cercurile ecleziale – cu elevi aleşi şi nu mulţi la număr – care îi permite 
dascălului să urmărească evoluţia fiecărui elev. Însă odată cu masificarea 
învăţământului, se pierde din tipul alocat evaluării individuale şi, prin urmare, 
timpul alocat lecturii orale şi evaluării ei se diminuează în mod substanţial. Astăzi 
ea se impune ca obligatorie cel puţin până la vârsta achiziţiei fluenţei (în jur de 9 
ani, la aproximativ trei ani de la începutul cititului individual) şi, eventual, până la 
vârsta la care comprehensiunea textului citit în mod silenţios devine mai bună decât 
comprehensiunea textului ascultat (cam la finalul gimnaziului) sau în situaţiile în 
care comprehensiunea textului este condiţionată de lectura cu voce tare. În acest 
din urmă caz, evaluarea urmăreşte lectura corectă, fie acesta recto tono sau cu 
intonaţie, iar evaluarea are loc concomitent cu actul de lectură. 

Pe de altă parte, evaluarea lecturii silenţioase se face după lectură şi caută să 
pătrundă „în mintea cititorului” pentru a surprinde fie actul de lectură, din punct de 
vedere fenomenologic, fie informaţii reţinute din text de cititor. Corectă va fi 
considerată lectura care asigură comprehensiunea textului, ceea ce face ca 
evaluarea lecturii să însemne evaluarea comprehensiunii.  

Spre exemplu, indicii unei lecturi corecte ar putea fi identificarea unor elemente 
din text (ideile principale şi secundare, succesiunea evenimentelor, relaţiile cauză-
efect, relaţii de comparaţie, contrast şi simetrie etc.), precizarea unor elemente din 
text (cuvinte, idei) pe care cititorul şi le aminteşte după lectură. Tot acum s-ar putea 
evalua modul de a raţiona al cititorilor (identificarea structurii textului şi a 
elementelor de sintaxă textuală, selectarea sau respingerea unor conotaţii etc). Este 
un model corect de evaluare, cu condiţia ca evaluatorul să ştie ce mize are 
evaluarea, în ce model de abordare a literaturii se situează şi să construiască un set 
coerent de cerinţe cu privire la textul citit şi la strategiile puse în joc de lectură în 
conformitate cu acest model. 

 

                                                           
1 Despre evaluarea fluenţei am vorbit în comunicarea susţinută la simpozionul ANPRO din 2012, 
vezi I. Tămăian, Fluenţa şi calitatea lecturii, în M. Onojescu, A. Pamfil (coord.), Cititorul elev [lucră-
rile simpozionului naţional de didactică, Cluj-Napoca, 7-9 decembrie 2012], Casa Cărţii de Ştiiinţă 
2013, pp. 27-32.  
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Evaluarea globală şi evaluarea secvenţială, pe subcomponente, a lecturii 
Dacă evaluarea globală a lecturii e coerentă în sine, având drept descriptori 

identificarea sensului global al textului, semnificaţiile lui de ansamblu, calitatea 
receptării, vizând cel mai frecvent modelul dezvoltării personale sau modelul 
cultural de abordare a literaturii, evaluarea lecturii pe subcomponente este 
completă şi coerentă doar atunci când suma componentelor duce la un model 
unitar. Evaluată pe subcomponente, competenţa de lectură poate viza cunoaşterea 
semnificaţiei cuvintelor în context, identificarea unor elemente de conţinut, 
realizarea unor inferenţe în legătură cu conţinutul, sesizarea organizării pasajelor, 
utilizarea unor instrumente de analiză literară, identificarea ideii principale şi 
identificarea intenţiei autorului (am enumerat aici subcomponentele lecturii din 
modelul creat de Frank Davis în 1944, care a cunoscut numeroase rescrieri în 
variante ulterioare). Evaluarea parţială înseamnă evaluarea unei subcomponente şi 
ea nu poate fi decât un exerciţiu intermediar în achiziţia competenţei de lectură. 
Subiectele de evaluare a lecturii din examenele noastre naţionale par să vizeze 
evaluarea pe subcomponente însă, însumate, cerinţele nu redau în mod vizibil o 
imagine unitară a competenţei în discuţie.  

 
Evaluarea textului şi evaluarea proceselor cognitive  
Un alt model de evaluare a lecturii, care a făcut carieră, porneşte de la nivelele 

proceselor cognitive fixate de Benjamin Bloom în 1956. Acestea sunt cunoaştere-
recunoaştere, comprehensiune, aplicare, analiză, sinteză, evaluare. Modelul a 
cunoscut rescrieri succesive, având obiective centrate pe text care urmăresc 
valorizarea lecturii şi a literaturii, înţelegerea textului scris, interpretarea şi evaluarea 
textului, prin răspunsuri scrise, aplicarea în lectura textului a abilităţilor de studiu pe 
care le are cititorul. Ofer spre exemplu un posibil test de evaluare ce vizează 
procesele gândirii prezente în schema lui Bloom. Testul urmăreşte evaluarea lecturii 
poeziei Lumina raiului de Lucian Blaga (Spre soare râd! / Eu nu-mi am inima în cap, 
/ nici creieri n-am în inimă. / Sunt beat de lume şi-s păgân! / Dar oare ar rodi-n 
ogorul meu / atâta râs făr’ de căldura răului? / Şi-ar înflori pe buza ta atâta vrajă, / de 
n-ai fi frământată, / Sfânto, / De voluptatea-ascunsă a păcatului? / Ca un eretic stau 
pe gânduri şi mă-ntreb: / De unde-şi are raiul – / lumina? – Ştiu: Îl luminează iadul / 
cu flăcările lui!) 

 
Exemplul 1. Lumina raiului de Lucian Blaga 

 

Întrebările de evaluare sunt următoarele: 
1.Pentru nivelul cunoaştere-recunoaştere: Poezia se construieşte pe o serie de elemente 
contrarii, care sunt acestea? (Răspunsurile s-ar putea opri la: raţiune (minte-cap) – 
simţire (inimă), sfinţenie – păcat, rai – iad). 
2. Pentru nivelul comprehensiune/înţelegere: Ce raport ia naştere între membrii perechilor 
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sfinţenie-păcat, rai-iad? (Răspunsurile posibile ar putea face referire la: raportul este unul 
de determinare, de geneză sau de condiţionare a existenţei elementului pozitiv de existenţa 
elementului negativ). 
3.Pentru nivelul aplicaţie: Construiţi o propoziţie care să ilustreze prezenţa unei relaţii 
de determinare dintre afect şi raţiune, astfel încât să fie analogă cu relaţiile surprinse de 
Blaga între sfinţenie-păcat şi rai-iad. (Răspuns posibil: Forţa de pătrundere a raţiunii n-ar 
fi atât de puternică dacă emoţiile nu ar susţine demersul acesteia, uneori din motive prea 
puţin raţionale). 
4. Pentru nivelul analiză: Care sunt premisele ce ne conduc la concluzia că eul poetic 
manifestă o tendinţă spirituală antecreştină? (Răspuns posibil: „Sunt beat de lume şi-s 
păgân!”, „Ca un eretic stau pe gânduri şi mă-ntreb”, evantual cu comentarea versurilor). 
5. Pentru nivelul sinteză: Argumentaţi afirmaţia: „În concepţia poetului apocatastaza nu 
poate avea loc.”  
6. Pentru evaluarea critică: Care sunt consecinţele escatologice ale concepţiei despre 
lume, cuprinsă în această poezie? 

 
Evaluarea lecturii în psihologie, lingvistică şi teoria literaturii 
Când lectura ajunge obiect pe teritoriul mai multor discipline are loc o 

schimbare de paradigmă în teoria şi evaluarea lecturii. Lingviştii consideră cititul şi 
lectura ca proces al limbii, în seria de procese care cuprinde scrisul şi vorbirea şi o 
evaluează în consecinţă, psihologii sunt interesaţi de procesele cognitive care 
permit lectura şi o evaluează în consecinţă, iar teoreticienii literaturii, aflaţi în 
paradigma teoriei receptării, evaluează lectura din punctul de vedere al 
cunoştinţelor şi al bagajului cultural al cititorilor, din punctul de vedere al relaţiilor 
pe care le pot face între bagajul lor de cunoştinţe şi text. Problema cu care se 
confruntă evaluarea acum este ambiguitatea cu privire la locul unde se află sensul 
(în text, în mintea cititorilor, la întâlnirea cititorilor cu textul?), la modul de 
evaluare în cazul în care răspunsul nu este unic, la formularea întrebărilor deschise. 
Ofer în continuare trei exemple. Primul, un fragment dintr-un test cu alegere 
multiplă, unde fiecare distractor constituie o posibilă interpretare a situaţiei vizate 
în cerinţă, rezolvarea permiţând însă doar un singur răspuns corect. Al doilea, 
protocolul de evaluare a lecturii propus de Louise Rosenblatt. Al treilea, un cadru 
de evaluare construit conform perspectivei create de J. Langer în Envisioning 
Literature (1995). 

 
Exemplul 2. Ion Creangă, Prostia omenească  

Ex. Cu ce intenţie crezi că a scris autorul Ion Creangă Prostia omenească? 
A) Să prezinte o criză conjugală. 
B) Să spună o poveste despre o mamă, un tată, o soacră, un copil şi patru bărbaţi. 
C) Să descrie o călătorie. 
D) Să arate forme diverse ale prostiei. 
E.) Să spună o minciună. 
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Ex. De ce s-a întors omul acasă? 
A) S-a împăcat cu prostia omenească. 
B) S-a obosit după ce i-a scos din impas pe cei patru bărbaţi. 
C) Şi-a dat seama că nevasta şi soacra sunt mai inteligente decât credea iniţial. 
D) A constatat că nevasta şi soacra sunt mai inteligente decât cei patru bărbaţi. 
E)  Şi-a dat seama că există grade diferite de tolerare a prostiei. 

 

Exemplul 3. După protocolul de evaluare a lecturii propus de Louise Rosenblatt 

Dacă i-aţi explica despre ce este vorba în textul acesta unui coleg care nu l-a citit, ce i-ai 
spune? 
Ce credeţi că este important sau semnificativ în legătură cu acest text? 
Ce întrebări aveţi despre text? 
Aveţi posibilitatea să scrieţi observaţii, întrebări, aprecieri, critici la text. Care sunt 
acestea? 
Rezumaţi întâmplările relatate în poveste. 
Explicaţi de ce porneşte la drum bărbatul din povestea lui Creangă. 
Justificaţi întoarcerea acasă a drumeţului. 
Dovediţi că drumeţul din povestea lui Creangă şi-a dat seama că prostia are grade diferite 
/ că există grade diferite de tolerare a prostiei.  

 
Exemplul 4. Modelul de evaluare a lecturii propus de J. Langer (preluat din Scott G. 

Paris şi Steven A Sthal 2005, p. 48) 

Înţelegerea iniţială  
- Care dintre următoarele afirmaţii se potrivesc cel mai bine povestirii? (spre 
exemplu: Creangă a scris povestea a) Să prezinte o criză conjugală; b) Să spună o 
poveste despre o mamă, un tată, o soacră, un copil şi patru bărbaţi; c) Să descrie o 
călătorie; d) Să arate forme diverse ale prostiei; e.) Să spună o minciună.) 
- Scrieţi într-un paragraf ce vă spune, în mare, acest text. 
- Ce i-aţi putea spune unui prieten despre protagonist?  

Interpretare  
- Cum începe acţiunea? 
- Ce l-a determinat pe personaj să acţioneze astfel? (folosiţi exemple pentru a vă 
sprijini răspunsul).  
- Ce a cauzat acest eveniment (plecarea la drum a drumeţului; întoarcerea acasă)? 
- Ce fel de om este personajul? (folosiţi exemple pentru a vă sprijini răspunsul). 
- În ce fel aceste idei sunt importante pentru subiect/ temă? 
- La ce se gândeşte personajul când….(porneşte la drum; se întâlneşte cu fiecare 
dintre cei patru, se întoarce acasă)? 

Reacţie şi răspunsuri personale 

- Cum ţi-a modificat acest personaj ideea despre ...(relaţiile de familie, prostie, 
modul practic de a rezolva problemele)? 

- Crezi că (de exemplu, o bunică sau un alt copil) ar interpreta acest fragment la 
fel (ca tine)? 
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- În ce fel povestea se aseamănă sau se distanţează de experienţa ta personală? 
Explică. 

- Corespunde concepţia despre prostie, conţinută de text, cu ce ştii tu despre 
prostie? De ce? 

- Ce v-a spus acest fragment/ această poveste?  
- De ce credeţi că... (până la urmă omul se întoarce acasă?)  

Atitudine critică 

- Compară acest text cu un altul (titlul). În ce fel asta te-ar putea ajuta să 
înţelegi...? 

- Autorul utilizează umorul, ironia, personificarea într-o manieră eficientă? 
Explicaţi. 

- Ce ar putea fi adăugat pentru a întări argumentele autorului? Este necesară 
această informaţie? 

 
Modelele propuse de Louise Rosenblatt şi Judith A. Langer reimpun o evaluare 

individuală a lecturii, motiv pentru care aceste modele nu apar decât parţial şi 
superficial reflectate în testele standardizate de evaluare a lecturii.  

 
Reorientarea spre abilităţi 
În ultima perioadă evaluarea lecturii se reorientează spre abilităţile de lectură ale 

cititorului, probabil şi sub influenţa formelor de evaluare standardizată a competenţelor 
de comunicare în limbile străine (scris, citit, vorbit, ascultat) stipulate de documente 
precum cadrul european comun de referinţă pentru limbi. Evaluarea vizează acum 
corelarea nivelului de comprehensiune cu nivelul de dificultate al cărţii. În acest 
context, cărţile de lectură sunt corelate cu gradele competenţei de lectură, fără să existe 
însă un standard pentru nivelurile de comprehensiune. Spre exemplu, seria Învăţ să 
citesc! (nivelul 1, 2 şi 3) apărută la editura Gama sau „repovestirile” după texte celebre, 
străine sau româneşti: Iliada, Odiseea etc. repovestite copiilor, Învăţături ale lui 
Neagoe Basarab către fiul său Teodosie – povestite copiilor (editura Basilica) sau 
anunţata transpunere în limbaj contemporan a Istoriei ieroglifice. 

 
În concluzie, subliniez existenţa mai multor cadre teoretice ferme de evaluare a 

lecturii şi – având în vedere practica curentă a evaluărilor, obişnuită cu modele mixte şi 
uneori lipsite de claritate –, invit profesorii de lectură să îşi înscrie demersul de 
evaluare într-un cadru teoretic clar şi bine cunoscut, indiferent care ar fi acesta, pe care 
să îl coreleze cu unul sau altul dintre modelele de abordare a literaturii (cultural, estetic, 
social, al dezvoltării personale).  
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Acest articol îşi propune să inventarieze, vag parodic, cele mai proeminente figuri de profesori din învăţământul 
preuniversitar românesc, urmărind ce tipologii de cititori întrupează. 
 
This paper aims to outline, vaguely parodic, the most proeminent figures of the Romanian teachers, emphasising 
on the types of readers they embody. Keywords: Reader, Teacher, Parody, Teaching methods, Didactics    
 

Doctorul-preuniversitar- Cum dovedeşte şi numele, el e un ins paradoxal. 
Locul său nu-i în preuniversitar – şi-o spune adesea. Fiind un universitar închipuit 
şi, bineînţeles, fără noroc, îl urăşte pe lectorul X (fiul profesorului Y), o bârfeşte pe 
asistenta A (amanta/soţia conferenţiarului B), îl batjocoreşte pe seminaristul H 
(linguşitorul decanului J). Titlul de „doctor” pare sortit să fie însemnat doar pe 
adeverinţele şcolare, aşa încât frustrarea îi decide şi lecturile. El nu poate parcurge 
bibliografia şcolară clasică. Adeseori, plasează, prin sala profesorală, parcă din 
întâmplare, câte un tom teoretic, greoi, doar, doar, vreun coleg se va inhiba sau, 
văzând ce citeşte, îi va elogia cultura... doctorală. Metodele didactice îi repugnă, 
interpretările altor profesori îi stârnesc zâmbete arogante ori comentarii cinice. 
Lecturile sale îi par singurele valabile, axiologic superioare. Nu-l interesează 
originalitatea interpretării, ci legitimarea ei printr-o puzderie de referinţe critico-
teoretice. Dacă s-ar concentra puţin, ar putea vorbi doar în citate... critice. 
Inteligenţa sa e „bibliografică”. Este capabil să complice cele mai 
transparente/banale idei. Obscuritatea analitică îl pândeşte la fiecare pas, cu toate 
că, niciodată, el nu părăseşte scaunul de la catedră. În fapt, atitudinea şi tonul ex 
cathedra îi învăluie ca o aură orbitoare demersul didactic. Adoră să se audă 
vorbind. Ar preda cu note de subsol şi cu aparat critic maximalist. Cum nu se poate 
face asta, parantezele discursive şi paralele comparatiste dospesc în lecţiile sale. El 
dezvoltă doar lecturi-palimpsest. Dacă într-o oră invocă sub zece nume (pe care 
elevii le scriu ciuntit), îşi consideră ratat demersul didactic. 

Când predă Plumb, el o ia de la Baudelaire, Verlaine, Rimbaud şi Mallarmé 
încoace. Vreme de vreo două săptămâni, prezintă etapele de creaţie ale acestora. 
Apoi, le cere elevilor referate (minimum 10 pagini) despre receptarea critică a 
simbolismului românesc. În timp ce elevii îşi citesc – doct, precum profesorul lor – 
compilaţiile, el se imaginează într-o aulă universitară polemizând cu Petroveanu, 
Fanache, Lidia Bote ori Caraion. Pe urmă, în jumătate de oră epuizează 
interpretarea poemului bacovian, inventariind plictisit toate clişeele analitice. În 



Profesori şi lecturi 

 51 

următoarea săptămână, le explică elevilor de ce Bacovia e un „anti-simbolist” şi de 
ce anticipează postmodernismul românesc. Învăţăceii săi n-au niciodată întrebări, 
nelămuriri, interpretări personale. Căci, nu-i aşa?, doctorul-preuniversitar este 
profesorul de doct-lectură. 

 
Elitistul-performeur. El predă doar în colegii naţionale sau în licee de centru. 

E galantul şi garantul performanţei. Gongoric şi estetizant, narcisist şi vanitos, el e 
masculul „alpha” printre profesori. Bineînţeles că îi priveşte cu superioritate pe 
ceilalţi, dar nu se mulţumeşte cu atât. Atent şi empatic lector al „Dilemei vechi”, el 
preia şi optica unor colaboratori ai revistei: nu-şi poate valida încântarea de sine 
dacă nu vampirizează neajunsurile profesionale ale colegilor mai puţin dotaţi, mai 
ales ale celor din liceele tehnologice. Considerând (în tăcere, căci polemica făţişă 
ar fi sub demnitatea sa) învăţământul un mediu insalubru şi cam prea muncitoresc, 
el îşi construieşte universuri compensatorii aseptice, predându-le doar „elitelor” (de 
preferat fii şi fiice de manageri corporatişti, universitari, parlamentari, judecători 
ori medici). Abia dacă mai pune mâna pe cretă. În schimb, la clasă, vine cu ediţii 
broşate. El e un învingător. Excelent în toate cele. Vorbeşte calm, cumpătat, nu se 
bâlbâie, nu se întristează, nu se emoţionează. În public, îi priveşte cu îngăduinţă pe 
toţi. În intimitate, îi displac vreo doi-trei, aceia care ar putea – într-un viitor, totuşi, 
improbabil – să-l detroneze. Nu se simte niciodată ameninţat cu adevărat. Vrea 
mereu să fie actual, doar el e veşnic omul momentului. Citeşte destul de mult. De 
fapt, atât cât să-i mângâie orgoliul de intelectual, dar să nu-i lezeze comoditatea 
burgheză. Urăşte să transpire, să înţepenească la masa de lucru. Doar n-o fi proletar 
al învăţământului! Nu vreo curiozitate intelectuală îl mână în bibliotecă sau în 
librărie, ci o nevoie perfect pragmatică, imediată: elevii săi performanţi trebuie să-i 
oglindească fidel cunoştinţele, aşa încât, la olimpiade şi la examene, să le 
stârnească efuziuni admirative colegilor „simpli”. 

Când predă Plumb... De fapt, el nu predă niciodată Plumb. Ar fi prea previzibil, 
prea comun, prea ca alţii... Sub Estetic urban sau sub Poemă în oglindă nu prea 
coboară. Deci, când predă un poem bacovian, Gérard Genette, Laurent Jenny, Jean-
Jacques Wunemburger, Vilém Flusser, Hans-Georg Gadamer sau Jacques Derrida 
îl acompaniază. Ce contează că n-au nicio legătură cu scepticul poet român. În gura 
acestora poate pune orice idee, cine să-l contrazică în preuniversitarul în care – îşi 
zice el – referinţele profesorilor nu trec de Călinescu, de Manolescu, de Dicţionarul 
de simboluri ori, ici şi colo, de Bachelard. În orice text este capabil să reliefeze 
reflexivitatea discursivă ori tema creaţiei. El predă doar „arte poetice”. Un vers îi 
poate revela întreaga cunoaştere a lumii. E în stare să dicteze pagini întregi de 
comentarii pornind de la o metaforă metonimică. Aceasta pentru că elitistul-
performeur este profesorul de aleasă lectură. 
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Metodistul-practician. El nu mai e profesor... de lectură, eventual poate fi 
profesor de didactică/metodică. El a renunţat să mai citească literatură, în schimb, 
lecturează cu voluptate programe şi metodologii şcolare. Poate rosti oriunde şi 
oricând, cuvânt cu cuvânt, fragmente ample din curriculum. Memoria sa este 
infailibilă metodic, doar că, uneori, mai încurcă personaje şi interpretări. Totuşi, nu 
confundă niciodată competenţele generale ori pe cele specifice. Le ştie pe toate, 
adoră să le enunţe şi să le explice în faţa studenţilor practicanţi ori a profesorilor 
debutanţi. Face atâtea comentarii pornind de la un plan de lecţie câte ar propune un 
critic al conştiinţei analizându-l pe Proust. Nu mai ştie cu câţi ani în urmă a (re)citit 
poezii şi romane din canonul şcolar, dar e capabil să le evidenţieze valorile şi 
atitudinile formative şi formatoare, relevante pentru contemporaneitate. El e şef de 
comisie în proiectele ministeriale de revizuire a programelor şcolare, dar are mari 
dificultăţi în a rosti măcar două nume de scriitori, debutanţi după 1990. Poate 
1980? Sau să fie 1970? Din generaţia „şaizecistă” îi cunoaşte pe Nichita Stănescu 
şi pe Marin Sorescu. Pe ei îi predă... Pardon, le supervizează predarea! Nu-l 
interesează actualitatea literară, doar cea ministerială ori schimbările de la 
inspectorat îi cuceresc atenţia. Nici de tradiţia culturală nu se sinchiseşte. El are 
amintiri, nu şi prezentificări. Îşi joacă puseurile nostalgice (despre cum a fost pe 
când era „simplu” profesor ori subiect al inspecţiei) doar pentru a-şi exhiba, prin 
antiteză, noul statut: cel de metodist care supraveghează şi avizează demersul 
didactic al altora. Teoria îl oboseşte, doar practica îl satisface. 

Când predă, pardon, când asistă la predarea poeziei Plumb, el gândeşte în cifre: 
1.1, 1.3., 2.4., 3.2., 4.1., 4.3. Calitatea lecturii interpretative a inspectatului se 
estimează matematic: competenţa 2 a fost valorificată în proporţie de 75,5%, în 
schimb, doar 45,73 % din competenţa 3 a fost dezvoltată. Literatura e gândită 
aritmetic, iar valoarea inspectatului e discursivizată după rit lingvistic european. În 
fapt, şi când trimite felicitări de Crăciun, şi când face declaraţii de dragoste, el 
vorbeşte întocmai ca la inspecţie: focusare, implementare, competenţe procedurale, 
demers interdisciplinar şi transcurricular, operaţionalizarea obiectivelor, evocare-
realizarea sensului-reflecţie-transfer-retenţie-intenţie-pretenţie-convenţie. Stop. 
Doar el le poate rosti fără să obosească. Fiindcă metodistul-practician e profesorul 
de lectură cu metodă. 

 
Didacticianul-spontan. I se mai spune profesor „creativ” sau „ludic”. La ore, 

se... „joacă”. Lectura rămâne o îndeletnicire relaxantă, de weekend, în rest, el 
conspectează conştiincios cărţi de didactică, fiind obsedat de sincronizarea cu cele 
mai inedite şi inovatoare metode activ-participative, pe care, fireşte, le preia 
mimetic. Teoreticienii didacticii sunt pentru el semi-zei, iar scriitorii – doar 
material didactic. În schimb, teoreticienii, istoricii ori criticii literari se identifică 
mereu cu nişte veritabili minotauri, închişi în labirintul anilor de facultate. Tezeul 
lui a fost găsit la cursurile de didactică, singurele unde se simţea valorizat la... 
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adevărata valoare de profesor. Lecturile lui îi activează mereu identitatea de 
profesor, de aceea gusturile sale tind să se asemene tot mai mult cu acelea ale 
elevilor. O secvenţă epică, lirică sau dramatică se transformă pe nesimţite în 
scenariu didactic. Valoarea unei opere literare depinde strict de compatibiltatea sa 
cu o metodă sau alta. El e vulgalizatorul bine temperat. De aceea, „spontaneitatea” 
şi „creativitatea” lui sunt, în fapt, atent... controlate. Pare nonconformist, dar e 
formalist-structuralist. Ceea ce poate părea vacarm interpretativ pentru neofiţi, 
pentru el, se dovedeşte un demers perfect logic.  

Când predă Plumb, e în stare să „spargă gheaţa” punându-i pe elevi să stea într-
un picior, sugerând (în imaginarul său didactic) dezechilibrul lumii. Apoi, lectura 
sa îşi exhibă întotdeauna dimensiunea „interdisciplinară”: ideea poetică e cântată 
de unii elevi, dansată de alţii, „geometrizată” de cei câţiva iubitori de logică 
matematică, teatralizată de ceilalţi (până şi un cavou de carton se poate ivi în sala 
de clasă). E în stare să-şi lege de spate nişte aripi colorate cu cariocă gri, până când 
strigătul deloc mut al femeii de serviciu (disperată de atâta gălăgie la ore) face vânt 
scenetei profesorale. Didacticianul-spontan îl desfide pe „doctorul-preuniversitar”, 
se visează „elitist-performeur”, este fiul răzvrătit al „metodistului-practician”. Pe 
primul îl consideră sec şi artificial, plicticos şi abscons, pe al doilea îl admiră în 
tăcere, dar îl şi acuză de exploatare narcisist-egoistă a elevului, pe cel din urmă îl 
urmează până la un punct, dar îi „umanizează” procedura didactică, deoarece 
didacticianul-spontan este profesorul de şou-lectură. 

 
Ezotericul-ecumenic. El e profesor de lectură, dar, la fel de bine, ar putea fi 

preot, pastor sau călugăr. S-a consacrat sistemului didactic, din ecumenism, numai 
pentru că ştie că dascălul e un mântuitor al tinerelor suflete. În învăţământ, face 
apostolat. Pentru el, literatura este spirit întrupat în cuvânt. În orice carte, descoperă 
o parabolă... biblică, fireşte. Emană pioşenie şi bunăcuviinţă. Cucernicia îi 
cadenţează toate lecturile. La scena cuptorului din Ion închide ochii şi roşeşte, 
paginile cu violul Nadinei din Răscoala sunt de mult smulse, după cum, în 
biblioteca sa, mai subţiri sunt şi volumele lui Arghezi, Barbu sau Camil Petrescu. 
Pe scriitorii contemporani îi sictireşte creştineşte, acuzându-i de decadentism şi de 
„corupţie” morală. Când găseşte în cărţi vreun cuvânt mai deochiat scuipă de trei 
ori în sân, îşi face douăsprezece cruci cu limba în cerul gurii şi, evident, rupe 
pagina. Adeseori, pe parcursul lecturii, i se arată simţiri metafizice. Din rigorism 
moral, e capabil să răstoarne şi conceptele canonice: elevii săi află că, la Blaga, 
cunoaşterea paradisiacă e a artistului, iar cea luciferică a omului comun. Din 
poeziile lui Eminescu, citeşte cu reală plăcere doar Colinde, colinde şi Rugăciunea 
închinată Maicii Domnului. E în stare să verse o lacrimă când îl predă pe 
VasileVoiculescu, citind şi recitind În Grădina Ghetsimani. Pentru el, Nicolae 
Steinhardt este autoritatea supremă în domeniul criticii literare. 

Când predă Plumb, formulează ezoterico-evanescent-inefabil tema, ezitând 
între: zborul întors al sufletului zbuciumat de păcate; captivitatea dureroasă şi 
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dezumanizantă a păcătosului înfrigurat spiritual; ţipătul mântuitor al omului 
mortificat interior ce-şi caută tremurând salvarea dintr-un univers al putrefacţiei, 
generat de disoluţia curăţeniei etice şi a purităţii sentimentale. Apoi citează pasaj 
după pasaj din Ecleziastul şi din Apocalipsa, ameninţându-i pe elevi cu pedeapsa 
post-mortem dacă nu se vor întoarce cu faţa de la Bacovia spre cele sfinte. Nimic 
din toate acestea nu i se pare excesiv ori deplasat, pentru că el, ezotericul-
ecumenic, este profesorul de lectură de amvon.  
 
*Acest articol a fost publicat şi în revista „Cultura”, nr. 448, 28 noiembrie 2013.     

 
 
 

CÂND PROFESORUL VORBEŞTE DESPRE PROFESOR 
 

Dana Dolgu 
Colegiul Naţional Spiru Haret, Suceava 

 
Când profesorul vorbeşte despre profesor dezbate problema controversată a cititului, dar dintr-un alt unghi de 
observaţie, din cel al adultului care dirijează lecturi, care vorbeşte despre cărţi şi care promovează opera literară. 
Lectura profesorului, tema acestui eseu, creionează trei tipuri de „bibliografie obligatorie pentru maestru”: titluri 
pentru elevi/ucenici, titluri pentru formarea personală şi titluri pentru desfătare. Dacă primul palier propune lecturi 
de dragul altora, iar cel de-al doilea recomandă cărţi de specialitate şi psihopedagogie, cel de-al treilea palier 
invită numai la o lectură de plăcere. Cuvinte cheie. Bibliografie, profesor, literatură, lectură, elev. 
  
The essay When the teacher talks about the teacher discusses the controversial issue of reading, but from 
another point of view, from the point of view of a grown-up who leads the handlists, who talks about books and 
who promotes the literary work. The teacher´s reading, the theme of this essay, sketches three types of 
”bibliography for the master”: titles for students, titles for personal training and titles for delight. If the first type 
suggests readings for the sake of others, and the second type recommends specialized books and psycho – 
pedagogy texts, the third type invites teacher to read for pleasure. Key- words: bibliography, teacher, literature, 
rereading, students.  
 

Exordiu 
Când profesorul vorbeşte despre profesor la modul general, îşi proiectează în 

minte o paletă de imagini posibile care cuprinde atât o reflectare a idealului, cât şi o 
reprezentare a realului. Dar cum întotdeauna calea de mijloc a reprezentat 
echilibrul, şi în acest caz se optează pentru o viziune împăciuitoare ce susţine o 
imagine adecvată.  

Imaginea adecvată a lecturilor profesorului creionează trei tipuri de 
„bibliografie obligatorie pentru acesta”: titluri pentru elevi, titluri pentru formarea 
personală şi titluri pentru desfătare. Prin această împărţire sistematică a timpului de 
lectură al dascălului se urmăreşte polifonia specifică a acestuia: cel de profesor de 
limbă şi literatură română care trebuie să îndrume elevii spre autorii programelor 
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şcolare şi nu numai, cel de profesor care trebuie să cunoască strategii didactice, 
metode, mijloace, dar şi elemente de psihologie şi cel de om care trebuie să îşi 
hrănească mintea şi sufletul prin lectură. Cele trei tipuri de bibliografie se pot 
identifica în trei noţiuni prezentate de personalităţi diferite. Astfel, lectura pentru 
elevi poate fi tradusă de conceptul lui Mircea Cărătărescu de „cititor sensibil la 
declicuri şi conexiuni”1, lectura pentru fomarea personală poate fi înţeleasă prin 
conceptul de cititor specializat2 teoretizat de Andrei Pleşu şi lectura pentru 
desfătare este echivalentă cu termenul de cititor adult3 definit de Matei Călinescu. 

 
1. A reciti  
Bibliografia şcolară vizează două grupuri ţintă: cel al elevilor şi cel al 

profesorilor. Dacă primul grup va parcurge operele literare într-o manieră inocentă, 
cel de-al doilea va recurge la o lectură de gradul al doilea. Profesorii vor reciti 
unele opere, într-o manieră responsabilă şi la un interval de timp pentru a surprinde 
multitudinea de semnificaţii textuale şi pentru a reuşi să ajungă la o formă limpede 
a comprehensiunii. Prin acest act al recitirii textului, dascălul devine un cititor în 
opoziţie cu cel obişnuit, deoarece are capacitatea de a găsi înţelesurile tainice ale 
textului.  

Distincţia dintre cele două tipuri de cititori este sesizată de Mircea Cărtărescu, 
care aduce în discuţie problema parcurgerii superficiale a unui text: „Mă-ntreb câţi 
au cultura necesară ca să surprindă aluziile, trimiterile şi intertextualitatea oricărei 
bucăţi de literatură bună”4. Pentru a fi condus spre o înţelegere cât mai aproape de 
adevărul autorului, elevul trebuie să fie ghidat de un „cititor sensibil la declicuri şi 
conexiuni” cu o cultură generală corespunzătoare şi o dorinţă de a trece de limitele 
a ceea ce se vede. Numai că pentru a depăşi barierele primitive ale unei lecturi 
„mărginite numai la ceea ce se vede”5, profesorul trebuie să recitească, să 
adulmece, să se gândească. De exemplu, printr-un exerciţiu de relectură, dascălul 
poate observa că portretul lui Ştefan cel Mare din romanul Fraţii Jderi de M. 
Sadoveanu este conceput de jos în sus în semn de evidenţiere a modului de 
raportare a supuşilor faţă de domnia sau că poezia Eu nu strivesc corola de minuni 
a lumii de Lucian Blaga are structura unui text argumentativ în al cărui cuprins se 
află atât un contraargument, cât şi un exemplu sau că în basmul Povestea lui Harap 
– Alb, de Ion Creangă, eroul a trebuit să îşi însuşească valori morale înainte de a 
dobândi iubire şi statut social. Aceste detalii pot fi revăzute numai la o lectură de 

                                                           
1Mircea Cărtărescu, Pururi tânăr înfăşurat în pixeli, Un duş non-loadiceean, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2007. 
2Andrei Pleşu, Despre frumuseea uitată a vieii, Note pentru o tipologie a lecturii, Edittura Humanitas, 
Bucureşti, 2011. 
3Matei Călinescu, A citi, a reciti. Către o poetică a relecturii, Editura Polirom, Iaşi, 2003. 
4 Mircea Cărtărescu, Op. Cit., p. 271. 
5 Ibidem, p. 272. 
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gradul al doilea în care cititorul îşi urmăreşte autorul „tenace, prin tot sistemul lui 
de galerii, ca pe o vulpe vicleană”1. Propunerea relecturii susţine ideea că un text 
poate fi uitat uşor, iar reîmprospătarea memoriei este un act necesar după trecerea 
unui interval de timp. De altfel, cred că reluarea lecturii cărţilor predate trebuie 
făcută în momentul în care dascălul simte că discută despre o operă intrată deja 
într-un sertar uitat. 

 
2. A citi specializat 
Conform lui Andrei Pleşu, cititorii se pot clasifica în funcţie de tipul de lectură 

practicat. de la specia cititorului bulimic, pentru care cartea este material de 
consum lacom, la cititorul specializat care practică această activitate din obligaţie, 
la cititorul suspicios care citeşte pentru a demasca sau la cititorul matur cu o lectură 
orientată, dictată de un orizont de interogativitate propriu.2  

Profesorul de română se încadrează în categoria cititorului specializat, deoarece 
are obligaţia de a fi informat: „Trebuie să se ţină la curent cu progresele 
domeniului său, drept care despoaie toate periodicele care îi vin la îndemână, 
aleargă pe internet, se speteşte căutând să facă rost de monografiile cele mai 
proaspete”3. Tipologia cititorului specializat identificată în persoana profesorului 
de limba şi literatura română presupune aceleaşi simptome de răsfoire a 
periodicelor, a paginilor de internet cu trimiteri metodice, dar şi simptomele unui 
împătimit de literatură dorit să afle noutăţile livreşti. Astfel, specializarea 
profesorului de lectură literară include două componente: una care descrie 
modalitatea de predare şi alta care încadrează domeniul de activitate; ambele 
vizând noutăţile, informaţiile actualizate. Dacă prima componentă poate fi parcursă 
prin lectura programelor şcolare, a cărţilor de didactică, cea de-a doua include o 
lectură de tip beletristic actualizată continuu. Ea poate servi şi la sensibilizarea 
elevului de secol XXI faţă de literatura mai veche. De exemplu, atunci când se 
discută despre nuvela Moara cu noroc de Ioan Slavici poate fi menţionată Alice 
Munro care a câştigat premiul Nobel pentru literatură în anul 2013, fiind 
considerată o „maestră a prozei scurte, a nuvelei”. Această menţiune poate să 
extragă textul lui Slavici din tabloul învechit în care este poziţionat de către un elev 
de liceu al secolului nostru. Aşadar, continua informare a profesorului cu privire la 
noile apariţii livreşti are menirea de a completa profilul dascălului de literatură, 
care nu se rezumă la parcurgerea unei bibliografii canonice, în încercarea de a 
propune titluri interesante pentru elevii acestui timp, conştientizând că elevul are 
un alt tip de sensibilitate care se mulează pe sensibilitatea autorilor contemporani. 

 

                                                           
1 Ibidem, p. 271. 
2Andrei Pleşu, Op. cit., p. 233. 
3 Ibidem, p. 232. 
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3. A citi de plăcere, într-un mod adult 
Ultimul calup de titluri bibliografice este lăsat la voia propriilor preferinţe, 

deoarece prezintă opţiunile subiective în materie de lectură, singura restricţie fiind 
caracterul obligatoriu al existenţei unui asemenea tip de listă. Conform titulaturii de 
profesor de lectură, profilul unui asemenea dascăl include pasiunea pentru citit, 
neexcluzând un timp predestinat desfătării prin cărţi. Deoarece lectura pentru 
desfătare are o arie aşa de permisivă, profesorul se poate identifica în imaginea 
cititorului adult propusă de Matei Călinescu în volumul A citi, a reciti. Către o 
poetică a (re)lecturii1.  

Matei Călinescu identifică un palier psihologic al lecturii, care se transpune în 
existenţa unei relaţii dintre acţiunea de a citi şi vârsta cititorului. Acesta îşi 
demonstrează ipoteza luând în considerare numai lectura de plăcere, deci 
excluzând lectura obligatorie sau lectura telică înfăptuită pentru un alt scop decât 
cititul în sine (aflarea de informaţii, satisfacerea unor cerinţe). Demersul criticului 
continuă cu enumerarea unor roluri tipice ale cititorului în funcţie de vârstă, 
propuse de J. A. Appleyard în cartea Becoming a Reader2. De la cititorul ca jucător 
al vârstei preşcolare, la cititorul ca erou al vârstei cuprinsă între şapte şi unsprezece 
ani, la cititorul ca gânditor pentru adolescenţi, cititorul ca interpret corespunzător 
anilor de facultate, până la cititorul adult specific maturului, lectorul preferă 
anumite cărţi pentru fiecare etapă a vieţii. Cititorul adult reprezintă persoana ajunsă 
la maturitatea care-i poate conferi capacitatea de a deosebi finalităţile multiple ale 
lecturii (de la satisfacere intelectuală, la satisfacere estetică) şi care preferă proza 
non-ficţională (istorii, biografii), dar care citeşte şi ficţiune dominată de personaje 
şi nu de acţiune. „O observaţie importantă care se poate face despre lectura adultă 
este că ea combină şi regrupează toate modalităţile de citire care au contat pentru 
individ într-o viaţă petrecută în tovărăşia poveştilor. Sunt prezenţi copilul, junele, 
adolescentul, cel ce studiază literatura – experienţele tipice ale tuturor acestora 
fiind disponibile pentru reciclare şi refigurare, ca parte a reacţiilor complexe pe 
care le au adulţii faţă de ceea ce citesc”3.  

Cititorul adult prefigurat în persoana profesorului de lectură îşi formează 
contextul cultural de care are nevoie un „cititor sensibil la declic şi conexiuni” şi un 
„cititor specializat” şi îşi construieşte personalitatea prin rafinamentul actului 
lecturii. 

 
O concluzie tehnocrată 
O căutare rapidă pe internet despre problema lecturii profesorului de literatură 

reliefează mai multe rezultate pestriţe, care se intersectează în unele puncte 

                                                           
1Matei Călinescu, Op. cit., p. 104. 
2J.A. Appleyard, Becoming a Reader. The experience of fiction from Childhood to Adulthood, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1994. 
3 J.A. Appleyard, Becoming a Reader apud M. Călinescu, Idem, p. 106. 
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comune. Punţile de legătură sunt lecturile de specialitate în care se prezintă diferite 
cărţi despre cum să creezi o oră agreată şi utilă, despre cum să faci faţă problemelor 
tipice de la clasă (timp, management, metode moderne) sau despre cum să înţelegi 
personalitatea elevului. O altă categorie de cărţi recomandate de site-urile „about 
teaching literature” include articole despre modalităţi de predare a 
poeziei/dramei/prozei, sau titluri despre comprehensiune şi strategii de abordare a 
unui text. Apoi, printr-o navigare mai lentă, cu multă răbdare se pot identifica şi 
alte opţiuni care contribuie la lărgirea orizontului de lectură al profesorului. De 
exemplu, site-ul theguardian.com, pagina UK, prezintă un articol publicat pe 25 
iulie 2013 în care se vorbeşte despre faptul că profesorii ar trebui să citească mai 
multe cărţi pentru copii sau alte cărţi ce se încadrează în lectura de plăcere: „În 
urma unui studiu s-a identificat faptul că un profesor care citeşte cu plăcere 
cunoaşte mai bine cartea şi se simte mai încrezător, calm şi relaxat în clasă”1. 
Articolul evidenţiază necesitatea de a introduce lectura de plăcere în timpul acordat 
dezvoltării profesionale, aducând ca argument suprem biblioterapia, metodă de 
relaxare şi detensionare prin citit.  

Aceste căutări internaute sedimentează profilul profesorului de lectură încadrat 
în cele trei tipologii de cititori: cititorul sensibil la declicuri şi conexiuni, cititorul 
specializat şi cititorul adult, echivalentele celor trei tipuri de titluri de cărţi: titluri 
pentru elevi, titluri pentru formarea profesională şi titluri pentru desfătare 
personală. 
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1 Jo Bowers şi Susan Davis, Why teachers should read more children's books, in „The Guardian”, 25 
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PROFILURI: PROFESORI ŞI ELEVI 

PARADIGME LECTORIALE IN TEXTUL DRAMATIC 
 

Tatiana Gheorghe 
Colegiul Naţional Mihai Viteazul Ploieşti 

 
Un experiment realizat la clasa a IX-a, filologie, la tema „Adolescenţa” prin care lectura să releve  funcţia magică 
a cititului, funcţia sa iniţiatică: să fie atitudine, luare in posesie a informaţiei şi transformarea ei  în cunoaştere. 
Propunerea unei paradigme a lecturii ca ucenicie pe lângă texte precum Profu’ de Jean Pierre Dopagne şi 
Profesorul de franceză de Tudor Muşatescu poate fi o formă de adaptare la contemporaneitate, o deschidere 
spre Ceilalţi. 
Experimentul se derulează în etape prin care fixez: profilul adolescentului contemporan; profilul profesorului 
ideal; relaţia lectură/audiţia textului dramatic. 
 

Experimentul se derulează în trei etape. 
Nivelul 1: funcţia magică a lecturii ca audiţie  
1. Profesorul dă elevilor o fişă care conţine rezumatul piesei. Povestind cu umor 

trist cum a ajuns profesor, la îndemnul tatălui agricultor, pentru care nu exista 
meserie mai frumoasă pe lume decât să-i înveţi pe oameni, supravieţuind cu greu 
schimbărilor sociale care au adus cu ele degradarea condiţiei breslei sale, „proful” 
ne devine apropiat şi ne trezeşte nu numai râsul, uneori, ci şi profunda compasiune. 
Iar după ce ni-i descrie pe elevii săi din „clasa terminală", cu detalii despre 
ignoranţa lor crasă, purtată cu aroganţă la vedere, despre lipsa lor funciară de 
curiozitate şi despre cruzimea lor incredibilă, ajungem, spre final, să înţelegem 
gestul lui extrem: mitralierea clasei terminale. Întorsătura pe care o ia apoi destinul 
„profului”, care devine instrumentul Ministerului Educaţiei, fiind scos din 
închisoare pentru a-şi povesti viaţa în cadrul unui program de teatru în şcoli, 
explică prezenţa condamnatului pe viaţă în clubul Green Hours. Iar povestea lui ne 
convinge că, de fapt, condamnarea s-a consumat înainte de crimă, care a avut 
pentru acest om valoarea unei eliberări dintr-un alt fel de închisoare. 

 
2.Audiţia piesei Profu de Jean Pierre Dopagne  

Concluzii nivel 1:  
a. rezumatul poate induce în eroare, fiindcă pe baza lui elevii realizează eronat 

portretul profesorului-personaj ( profesorul e nebun, reprezintă un pericol 
pentru societate etc. 

b. profesorul are veleităţi de actor, se remarcă simultaneitatea acestei suprapuneri: 
el este actor şi în piesa de teatru selectată, fiindcă e condamnat să joace în 
fiecare seară scena crimei, dar e actor şi în afara textului, căci propunând un 
astfel de experiment, el e capabil să se identifice psihologic sau emoţional cu 
protagonistul piesei, dar şi să interpreteze semnificaţia elementelor nonverbale. 
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Actorul ştie să sugereze lipsa de însemnătate apăsătoare a personajului său, 
spunând cuvintele cu voce joasă, aproape în fugă, de parcă ar face o 
recapitulare succintă. De fapt, chiar despre o recapitulare e vorba, aceea a 
„vieţii de maculator" pe care a dus-o înainte de „ziua aceea” începând cu care 
se simte cu adevărat viu.  

 
Nivel II: aprofundarea semnificaţiilor textului  
În această etapă, elevii aprofundează şi interpretează semnificaţiile piesei, 

realizând profilul psihologic al profesorului contemporan. Din cauza faptului că ei 
nu au suficiente cunoştinţe în domeniul psihologiei, profesorul va alătura acestei 
sarcini de lucru o fişă care să conţină citate şi indici care să-i ajute pe elevi să 
descopere trăsăturile definitorii ale personalităţii profesorului. „Cum am intrat în 
sala de clasă am înţeles. Le-am văzut jeanşii şi tenişii. Le-am văzut fesele aşezate 
precar pe marginea scaunelor. Le-am văzut trunchiurile prăbuşite. Şi guma de 
mestecat. Privirile goale şi expresiile mortuare. O clasă terminală! La fel ca în 
fiecare an, i-am întrebat: Ce înseamnă să fii profesor de literatură? […] În orice 
caz, mi-a spus un elev într-o zi, există lucruri mai importante.” 
Concluzii nivel II:  
a. profesorul e inadaptatul care trăieşte în lumea literaturii şi care vrea să le 

deschidă elevilor perspective similare celor din cărţi, care agonizează între o 
normalitate absentă şi o existenţă devenită reality-show.  

b. proful e omul recent, marcat de nelinişte, angoasă, singurătatea celui care 
conştientizează că pentru el comunicarea a devenit inoperantă;  

c. e un instrument al Ministerului Educaţiei, fiind scos din închisoare pentru a-şi 
povesti viaţa în cadrul unui program de teatru în şcoli; 

d. e condamnatul pe viaţă, căci povestea lui arată la nivel simbolic, că, de fapt, 
condamnarea s-a consumat înainte de crimă. 

 
Nivel III: funcţia lecturii ca fundament al gândirii coerente, prospective 
Pornind de la premisa că omul e o fiinţă socială, care se poate integra mediului 

în care trăieşte prin ceea ce are de spus, dar mai ales prin ceea ce face, elevii 
analizează dimensiunea climatului din clasă; evaluează practicile parentale, 
examinează factorii de personalitate, investighează credinţele raţionale şi iraţionale 
specifice vârstei adolescenţei, discută relaţia profesor-elev.  
Concluzii nivel III:  
a. climatul stă sub semnul degenerării unei bresle, există şi profesorii indiferenţi, 

neimplicaţi în procesul de învăţământ; şcoala riscă să de transforme într-o casă 
de toleranţă; mediul şcolar e dominat de apatie şi violenţa. 

b.  eforturile părinţilor de a participa activ la educaţia copiilor sunt minime, 
aceştia nu se implică suficient în activităţile şcolare; părinţii utilizează metode 
coercitive care deformează personalitatea; 
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c. extraversiunea, preferinţa pentru distracţii şi compania celorlaţli; unii elevi au 
stabilitate emoţională, gândesc pozitiv, îşi controlează emoţiile. 

d. adolescenţii evaluează rigid şi absolutist evenimentele, au toleranţă scăzută la 
frustrare, depreciază şi evaluează global situaţiile specifice mediului şcolar. 

e. nu există o relaţie pozitivă şi suportivă cu profesorul, ceea ce determină un nivel 
scăzut de angajament al elevilor în sarcinile şcolare; aceştia perseverează în 
greşeli, nu sunt deschişi faţă de critica şi indicaţiile profesorului, răspunsurile lor 
nu se adaptează condiţiilor de stres şi de participare activă din clasă. 

 
Mesajul piesei pare a fi sintetizat într-una dintre multele replici ale profesorului: 

„Mergem la teatru uneori să auzim adevărul. Un adevăr pe care şi noi îl gândim, 
dar nu avem curajul să-l rostim. De ce? Profu’ îl spune. „Îmi iubesc părinţii, 
păstrez în suflet profesorii care m-au învăţat ceva, dar asta e o altă poveste. Ceva 
rău s-a întâmplat între timp şi nu ştiu dacă se va îndrepta. Vreţi să mă ajutaţi?” E 
vocea unei conştiinţe care după ce a deconstruit sistemul educaţional se întoarce 
interogativ asupra propriului eu, fără a găsi aici salvarea. Dincolo de compasiunea 
pe care o stârneşte, Profu’ comite una dintre cele mai grave erori: nu îşi mai 
înţelege elevii. 

În concluzie, paradigmele lectoriale propuse dezvăluie pentru fiecare etapă a 
experimentului tipologii diferite de profesor: profesorul-actor, care ia în posesie 
destinul personajului, surmontându-l şi condiţionându-l,  profesorul-psiholog, apt 
să sondezeze dimensiunea interioară a fiinţei umane şi profesorul-sociolog ce 
interpretează valorile pe care personajul, ca produs al mediului din care provine, le 
încorporează. 
 
 
 

LECTURILE PROFESORULUI COORDONATOR DE PARTENERIATE 
COMENIUS 

 
Gabriela Heidel 

Liceul Teoretic Ion Luca, Vatra Dornei 
 

Varietatea activităţilor unui parteneriat Comenius, atât din timpul reuniunilor de proiect din fiecare ţară, cât şi cele 
obişnuite( cel puţin două pe lună) a permis profesorilor din echipa de proiect să găsească modalităţi de stimulare 
a lecturii elevilor din grupul ţintă, indiferent de tema mare a  parteneriatului.  Competenţele-cheie vizate de acest 
gen de activităţi(competenţe de învăţare, competenţe de comunicare în limba maternă şi într-o limbă străină, 
sensibilitate şi expresie artistică etc.) au fost atinse  prin activităţi de promovare a lecturii, precum atelierele de 
lectură şi interpretare. Parteneriatul Migraţii. Integrare prin educaţie, derulat în perioada septembrie 2011- iunie 
2013 la Liceul Ion Luca Vatra Dornei a promovat literatura exilului şi scriitori de origine română care au trăit în 
străinătate şi au scris opere în alte limbi .  
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Les lectures du professeur coordonateur d’un partenariat Comenius. La variété des activités d’un 
partenariat Comenius, déroulées tant pendant les réunions de projet de chaque pays partenaire, que celles 
ordinaires (au moins deux fois par mois), a permis aux enseignants de l'équipe de projet de trouver des moyens 
de stimulation de la lecture des élèves du groupe cible, quel que soit le thème général du partenariat. Les 
compétences clés concernées par ce genre d'activités (compétences d'apprentissage, compétences de 
communication en langue maternelle et en langue étrangère, sensibilité et expression artistiques, etc.) ont été 
obtenues grâce aux  activités de promotion de la lecture, aux  ateliers de  lecture et d'interprétation. Grâce au 
partenariat  Migrations. Intégration par l'éducation, développé au Lycée Théorique  Ion Luca de Vatra Dornei, du 
1er septembre 2011 au 30 juin 2013, on a promu la littérature des écrivains d'origine roumaine qui ont vécu à 
l'étranger et qui ont écrit des ouvrages dans d'autres langues.  
 

„Toată viaţa este o şcoală.” Jan Amos Comenius 
 

Parteneriatele educaţionale Comenius urmăresc dezvoltarea cunoaşterii şi 
înţelegerii diversitaţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi 
elevilor, precum şi sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile 
necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă. 
Proiectele multilaterale sunt proiecte de parteneriat în care se pot implica cel putin 
trei instituţii din trei ţări diferite. Una din instituţiile implicate în parteneriat îşi va 
asuma rolul de coordonator de proiect. Proiectele au o durată de doi ani. Din 
punctul de vedere al conţinutului, proiectele multilaterale se axează pe implicarea 
activă a elevilor în activităţi specifice unei tematici comune la nivel de parteneriat. 
Este important ca această tematică să fie una motivantă pentru elevi şi relevantă 
pentru toate instituţiile implicate în proiect. Activităţile proiectului vor fi integrate 
în curriculum şi vor fi interdisciplinare. Pentru că sunt proiecte centrate pe elevi, 
este important ca aceştia să fie implicaţi în toate etapele de realizare a proiectului, 
de la planificarea acestuia, până la evaluare şi diseminarea rezultatelor. Pentru 
instituţiile şcolare şi pentru profesori, parteneriatele sunt benefice întrucât se 
îmbunătăţesc managementul şcolar şi  metodele  pedagogice. Aceste proiecte 
permit echipelor de profesori din ţările partenere să împărtăşească experienţe şi 
informaţii, să testeze şi să pună în practică noi abordări pedagogice şi manageriale.  

Parteneriatul Migraţii. Integrare prin educaţie, derulat în perioada septembrie 
2011-iunie 2013 şi a cărui partener din România a fost Liceul Teoretic Ion Luca 
din Vatra Dornei, a abordat problema migraţiilor, fenomen major al secolului al 
XX-lea. Migraţiile constituie un factor de integrare sau de excludere în sau din so-
cietăţile europene de astăzi. Ele fac din Europa un mozaic de naţiuni şi de culturi. 
Proiectul a permis elevilor să înţeleagă fenomenul migraţiilor şi să-şi construiască 
o identitate de tânăr european. Produsele proiectului au fost dintre cele mai variate: 
diapozitive, montaje video, reportaje, interviuri cu persoane de origine străină din 
lumea spectacolului şi a sportului, spoturi publicitare şi afişe pentru promovarea 
toleranţei şi combaterea rasismului, schimb de reţete specifice sau internaţionale, 
de poeme şi fragmente de texte. Varietatea  activităţilor unui parteneriat Comenius, 
atât din timpul reuniunilor de proiect din fiecare ţară, cât şi cele obişnuite (cel puţin 
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două pe lună) permite  profesorilor din echipa de proiect să găsească modalităţi de 
stimulare a lecturii elevilor din grupul ţintă, indiferent de tema mare a  parteneria-
tului.  Competenţele-cheie vizate de acest gen de activităţi (competenţe de învăţare, 
competenţe de comunicare în limba maternă şi într-o limbă străină, sensibilitate şi 
expresie artistică etc.) pot fi atinse prin activităţi de promovare a lecturii, precum 
atelierele de lectură şi interpretare. Parteneriatul Migraţii. Integrare prin educaţie a 
promovat literatura exilului şi lectura textelor aparţinând scriitorilor de origine ro-
mână care au trăit în străinătate şi au scris în alte limbi. Fragmente din operele lui 
Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Herta Müller sau Benjamin Fondane s-au citit într-
un atelier de lectură şi interpretare, derulat în timpul reuniunii de proiect din Ro-
mânia, în februarie 2012. La atelier au participat 24 de elevi români, francezi, po-
lonezi şi italieni.  

La începutul atelierului, profesorul coordonator a provocat elevii la o discuţie 
premergătoare despre tema exilului în literatură şi despre profilul scriitorului care a 
trăit în exil, exemplificând cu scriitori precum Ovidiu, poetul latin care şi-a scris 
ultimele opere la Tomis sau scriitori români care, în timpul regimului comunist, „au 
ales libertatea”. Exilatul nu este un emigrant oarecare, fiindcă, de obicei, opţiunea lui 
nu e  liber consimţită. El îşi doreşte o a doua şansă, nu doar ocazională sau materială, 
ci, mai ales, profesională şi morală. Emigrantul nu exclude ideea înapoierii. Exilul e, 
de obicei, definitiv. Problema scriitorului exilat este de a reuşi să se afirme în ţara de 
adopţie. Schimbându-şi limba, Emil Cioran sau Eugen Ionescu aşa au reuşit. Mircea 
Eliade a continuat să-şi scrie opera literară în româneşte, dar marele renume şi-l 
datorează  operei ştiinţifice, scrisă în limbi de mare circulaţie. Destui alţii, care au 
apelat la traduceri, s-au impus mai greu sau deloc. Excepţiile, Norman Manea sau 
Herta Müller, au cauze diferite. „În toate cazurile însă, a fost necesar un efort de 
adaptare, care, mai ales dacă vorbim despre literaţi, a fost delicat şi dureros”, după 
cum afirmă şi Nicolae Manolescu în articolul Exilul şi literatura, apărut în nr. 23 al 
revistei „România literară”, din 10-16 iunie 2011.  

În al doilea moment al atelierului li s-au împărţit participanţilor fragmente de 
texte, în limba franceză, din romanul Şantier de Mircea Eliade, din Mythes, rêves et 
mystères de acelaşi autor, din  piesa Lecţia de Eugen Ionescu şi un poem scris de  
Benjamin Fondane, scriitor de origine română, din antologia Le mal de fantômes. 
Acestea au fost citite prima dată de către profesorul-coordonator şi, o primă cerinţă, 
a vizat înţelegerea lexicului. Apoi, s-au tradus fragmentele din limba franceză, lim-
ba oficială a proiectului, în limbile naţionale ale elevilor participanţi şi li s-a făcut 
interpretarea de către fiecare grup naţional în parte. Ajutaţi de profesorul coordona-
tor din fiecare ţară, elevii au prezentat concluziile în limba franceză.  

A urmat lectura unui text nonliterar, discursul scriitoarei Herta Müller la decer-
narea premiului Nobel pentru literatură, în anul 2009. Elevii participanţi au recu-
noscut teme şi motive literare comune scriitorilor care au trăit în exil şi au scris 
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într-o altă limbă decât cea maternă: obsesia originilor, înstrăinarea, inadaptarea, 
dorul de locurile natale, temerea, îndoiala, absurdul situaţiei. Elevii străini au fost 
surprinşi să descopere că premiul Nobel pentru literatură a fost câştigat, în anul 
2009 de către un scriitor de origine română, Herta Müller. Nici în momentul decer-
nării premiului, scriitoarea nu a uitat locurile natale şi a amintit câteva momente 
din viaţa cotidiană dinaintea plecării în Germania. 

Pentru a face cunoscuţi şi alţi scriitori români elevilor străini, la finalul  activită-
ţii elevii din România au prezentat câteva traduceri personale ale poeziilor lui Lu-
cian Blaga, care pot fi vizualizate pe site-ul proiectului:  
 http://www.comenius2011.zschoszczno.pl 

 
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comu-

nicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pen-

tru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 
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Anexe  
Texte în limba franceză folosite la atelierul de lectură şi interpretare, derulat în timpul 
reuniunii de proiect din România a parteneriatului Migraţii. Integrare prin educaţie, 4 
martie 2012 
 
I. Benjamin Fondane, Préface en prose, extrait de L’exode (Super flumina Babylonis), 

publié dans l’anthologie Le mal de fantômes, Paris, Éditions Verdier, 2006, p. 153 
Un jour viendra, sans doute, quand le poème luse trouvera devant vos yeux. Il  ne 

demanderien! Oubliez-le, oubliez-le! Ce n’estqu’un cri, que on ne peut pas mettre dans un 
poèmeparfait, avaisje donc le temps de le finir? Mais quand vous foulerez ce bouquet des 
ortiesqui avait été moi, dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, 
souvenez-vous seulement que j’étais innocent et que, tout comme vous, mortels de ce jour-
là, j’avais eu, moi aussi, un visage marquépar la colère, par la pitié et la joie, un visage 
d’homme, tout simplement!  

 

II. Mircea Eliade, Mythes, rêves et mystères, Gallimard, «Idées», 1981, pp. 31-32 
« Il paraît improbable qu'une société puisse s'affranchir complètement du mythe, car des notes 

essentielles au comportement mythique , modèle exemplaire, répétition, rupture de la durée 
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profane et intégration du temps primordial.  Les deux premières au moins sont consubstantielles à 
toute condition humaine. Ainsi, il n'est pas difficile de reconnaître dans ce qu'on appelle, chez les 
modernes, l'instruction, l'éducation, la culture didactique, la fonction remplie par le mythe dans 
les sociétés archaïques. Ceci est vrai, non seulement parce que les mythes représentent à la fois la 
somme des traditions ancestrales et les normes qu'il importe de ne pas transgresser, et que la 
transmission; la plupart du temps secrète, initiatique, des mythes équivaut à l'« instruction » plus 
ou moins officielle d'une société moderne ; mais l'homologation des fonctions respectives du 
mythe et de l'instruction se vérifie surtout si l'on tient compte de l'origine des modèles 
exemplaires proposés par l'éducation européenne. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'hiatus entre 
la mythologie et l 'histoire: les personnages historiques s'efforçaient d'imiter leurs archétypes, les 
dieux et les héros mythiques. À leur tour, la vie et les gestes de ces personnages historiques 
devenaient des paradigmes. Déjà, Tite-Live présente une riche galerie de modèles pour les jeunes 
Romains. Plutarque écrit plus tard ses Vies des Hommes illustres, véritable somme exemplaire 
pour les siècles à venir. Les vertus morales et  civiques de ces personnages illustres continuent 
d'être le modèle suprême pour la pédagogie européenne, surtout après la Renaissance. Jusque vers 
la fin du xixe siècle, l'éducation civique européenne suivait encore les archétypes de l'Antiquité 
classique, les modèles qui se sont manifestés in illo tempore, dans ce laps de temps privilégié que 
fut, pour l'Europe lettrée, l'apogée de la culture gréco-latine. » 

 

III. Mircea Eliade, Şantier (Roman indirect) [Chantier r; Roman indirect], Bucureşti, 
1991, p. 160. 

 «Je me demande s’il n’est pas le moment de nous émanciper du primat de la connaissance 
par l’intelligence, par l”esprit pur ; si on ne doit pas essayer aussi une connaissance globale, 
organique, par nos passions, nos enthousiasmes, nos péchés et notre sommeil. Q’est-ce qu’on 
peut encore découvrir avec l’intelligence et la raison ? Des vérités de plus en plus abstraites 
(comme le fait la physique moderne), toujours plus symboliques, plus éloignés de l’homme et de 
la vie. Ce chemin a été trop longtemps parcouru. Allez, du courage, prenons un nouveau 
chemin, avec d’autres instruments, avec d’autres buts. Une passion ou une turpitude ne nous 
révèlent-elles pas une nouvelle vérité ? Pourquoi croire que les passions ne sont que des leurres 
pour la raison? Pourquoi  mettre la raison toujours en avant?»  

 
IV. Eugen Ionescu, La Leçon, 1951, Gallimard. 

Dans La Leçon (1951), Eugène Ionesco met en scène un professeur qui tente 
d'enseigner son savoir à une jeune élève. Très patient et doux au début, il perd peu à peu 
son calme. 

Personnages :  
LE PROFESSEUR (50 à 60ans) LA JEUNE ÉLÈVE (18 ans) 
 LA BONNE (45 à 50 ans) 
L’ÉLÈVE: Bonjour, Madame. Le Professeur est à la maison? 
LA BONNE: C’est pour la leçon. 
L’ÉLÈVE: Oui, Madame.  
LA BONNE: Il vous attend. Asseyez-vous un instant, je vais le prévenir.  
L’ÉLÈVE: Merci, Madame. Elle s’assied près de la table, face au public; à sa gauche, la 

porte d’entrée; elle tourne le dos à l’autre porte par laquelle, toujours se dépêchant, sort la 
Bonne, qui appelle:[...] 
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LE PROFESSEUR: Sept et un? L’ÉLÈVE: Huit ... bis. 
LE PROFESSEUR: Très bonne réponse. Sept et un? 
L’ÉLÈVE: Huit ter.  
LE PROFESSEUR: Parfait. Excellent. Sept et un? L’ÉLÈVE: Huit quater. Et parfois 

neuf. 
LE PROFESSEUR: Magnifique. Vous êtes magnifique.  
 

V. Discours de réception d'Herta Müller pour la réception du Prix Nobel de littérature, 
2009 

Chaque mot en sait long sur le cercle vicieux. TU AS UN MOUCHOIR? me demandait 
ma mère au portail tous les matins, avant que je ne parte dans la rue. Je n'en avais pas. Étant 
sans mouchoir, je retournais en prendre un dans ma chambre. Je n'en avais jamais, car tous 
les jours, j'attendais cette question. Le mouchoir était la preuve que ma mère me protégeait 
le matin. Le reste de la journée, pour les autres sujets, je me débrouillais seule. La question 
TU AS UN MOUCHOIR? était un mot tendre détourné. Direct, il aurait été gênant, ça ne se 
faisait pas chez les paysans. L'amour était travesti en question. On ne pouvait l'exprimer 
que sèchement, d'un ton impérieux, comme les gestes du travail. C'était même la brusquerie 
de la voix qui soulignait la tendresse. Tous les matins, au portail, j'étais d'abord sans 
mouchoir, et j'attendais d'en avoir un pour m'en aller dans la rue ; c'était comme si, grâce au 
mouchoir, ma mère avait été présente. Et vingt ans plus tard, à la ville, j'étais depuis 
longtemps seule, traductrice dans une usine de construction mécanique. Je me levais à cinq 
heures et prenais mon travail à six heures et demie. Le matin, diffusé par le haut-parleur, 
l'hymne national retentissait dans la cour de l'usine. À la pause de midi, c'étaient des chœurs 
d'ouvriers. Quant aux ouvriers attablés, ils avaient les yeux vides comme du fer-blanc, les 
mains barbouillées de graisse, et leur casse-croûte était emballé dans du papier journal. 
Avant de manger leur tranche de lard, ils grattaient l'encre d'imprimerie qui était dessus. 
Deux années de train-train quotidien s'écoulèrent. http://www.nobelp...re_fr.html  
 
 
 

PORTRET AL PROFESORULUI DE LIMBA ROMÂNĂ 
 

Gabriela Medan 
Şcoala Gimnazială Avram Iancu, Baia Mare 

 

Comunicarea  încearcă să contureze un profil al profesorului de limba şi literatura română, precum şi tipul de 
lectură pe care acesta îl practică, în funcţie de nevoile specifice disciplinei pe care o predă şi de propriile puncte 
de interes. Cuvinte cheie: profilurile profesorului, tiplogiiile lecturii 
 
L’ouvrage met en evidence le profil du professeur de la langue roumaine et la typologie de lecture pratiquée en 
fonction des besoins propres à la discipline enseignée et des points d’intérêt perssonel. Mots-clé: profil du 
professeur , typologie de lecture 
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Dacă ar fi să rememorez temele pe care le-a abordat de-a lungul timpului 
Simpozionul Naţional de Didactica Limbii Române, organizat de ANPRO şi să-l 
privesc ca pe un tot unitar, mi-ar fi imposibil să nu fac o paralelă între tot ceea ce s-
a derulat în acest interval de timp şi cadrul, teoriile pedagogice asupra gândirii 
critice la care şi-au adus contribuţia Charles Temple, Jeannie Steele şi Kurtis 
Meredith. Mă gândesc la ERR, adică, Evocare, Realizarea sensului şi Reflecţie. 
Momentul de evocare (cu valorificarea experienţelor personale) şi realizarea 
sensului (în care se urmăreşte atingerea unui rezultat după parcurgerea unei sarcini 
de învăţare) s-au pliat extrem de bine pe tematicile simpozioanelor anterioare, iar 
faza de reflecţie a început poate anul trecut (cu imaginea cititorului-elev) şi se 
desăvârşeşte acum (cu analiza cititorului-profesor).  

Îmi propun, aşadar, să schiţez un portret al profesorului de limba şi literatura 
română, din perspectiva lui ca cititor, deşi numeroasele unghiuri din care poate fi 
analizat ar putea face obiectul unei adevărate galerii de portrete. 

 
De ce citeşte profesorul de română 
Un profesor de limba română citeşte sau ar trebui să citească cu plăcere (spun 

cu plăcere şi nu de plăcere, deşi sectorul literaturii de plăcere trebuie să îşi aibă şi 
el locul în cadrul unei liste de lecturi) . Faptul că a păşit în acest domeniu arată că 
undeva în trecutul său, înainte de a opta pentru această profesie, a fost capabil să 
formeze legături puternice cu actul cititului, iar acest act a fost însoţit de stări 
afective adânci. Lectura marcată de reprezentări bogate i-a modelat memoria, 
imaginaţia şi i-a construit talentul de a înţelege semnificaţiile textuale într-o 
manieră pe care alţii nu o stăpânesc, dezvoltând o dimensiune subiectivă a 
percepţiei, şi l-a determinat să rămână ancorat şi profesional pe acest tărâm. Jean-
Pierre Richard considerar în Literatură şi senzaţie că „îndeobşte în clipa de faţă cu 
toţii suntem de acord să recunoaştem literaturii o funcţie şi anumite puteri care 
depăşesc cu mult rolul ei vechi de divertisment, de glorificare sau de ornament. Ne 
place să vedem în ea o expresie a alegerilor, obsesiilor şi problemelor situate în 
inima existenţei personale.” 

E adevărat că în timp plăcerea lecturii pentru un profesor de română este pusă 
într-un con de umbră de o lectură profesionistă. Chiar dacă o carte este citită 
pentru relaxare, profesorul şi-a creat automatismele de observare a tehnicilor 
scriitoriceşti, de identificare a trăsăturilor de gen şi specie şi, din acest motiv, aşază 
informaţia stabilind conexiuni cu alte opere. Devenind cititor avizat, profesorul s-a 
dez-învăţat să citescă doar de plăcere. Ca cititor profesionist, va dubla plăcerea 
textului cu strădania acaparării mesajului şi stilului, indiferent că va citi în clasă, 
acasă în pat, în fotoliu sau la birou, pe suport de hârtie sau pe ecranul calculatorului 
sau e-book-ului, în parc sau în tren. Dincolo de poveste, lectura lui tinde spre 
integralitate, spre analiza conţinutului şi a formei. Lectura devine o lectură de 
informare specializată.  
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Apoi, profesorul de limba română citeşte pentru a recomanda, a orienta lectura 
elevilor. Prin statutul său profesional el a devenit ceea ce Liviu Papadima numea 
„consilier de lectură”, adică formulează sugestii de lectură şi, mai ales, găseşte 
justificări în sprijinul lecturilor sugerate. El trebuie să ţină cont de tipologia 
cititorilor, pe care o stabilea Appleyard, corelând vârsta elevilor cu preferinţele 
literare, amintindu-şi că, la rândul lui a fost: cititorul-jucător (la vârsta preşcolară), 
cititorul-erou (în primii ani ai şcolarizării), cititorul-gânditor (în adolescenţă), iar 
mai apoi a ajuns cititorul-interpret şi cititorul matur. Un profesor pasionat va 
observa ce citesc elevii săi şi nu va ignora aceste lecturi pentru a putea realiza o 
valorizare reală a acestora. 

Nu în ultimul rând, profesorul citeşte pentru a rămâne ancorat în realitatea 
imediată. Evenimentele zilnice, fie ele culturale sau nu, aşa cum le găseşte în presă, 
de exemplu, îl pot ajuta să-şi organizeze viaţa socială, căci omul este, indiferent de 
profesie, o fiinţă socială. 

 
Cum citeşte profesorul de română 
Evident, fiecare cititor – deci şi profesorul de română – are stilul său de lectură, 

legat adesea de scopul lecturii. Dintre aceste stiluri amintim: 
- lectura cu notiţe/glosarea – Pentru că de cele mai multe ori lectura 

profesorului de română tinde spre una profesionistă, ea se caracterizează prin 
necesitatea de a marca anumite pasage, sintagme, structuri cu relevanţă pentru 
conţinut, dar şi pentru stilul unui autor. Fiecare lector îşi dezvoltă propriul sistem 
de marcare şi notare, de la semnele făcute pe carte (paranteze, bare, sublinieri, 
semne de exclamare etc.) până la fişarea materialului selectat sau recopierea lui în 
caiete dedicate acestui obiectiv.  

- lectura continuă – se caracterizează prin parcurgerea integrală a materialului 
citit şi este aplicată, în special, articolelor de specialitate, textelor lirice sau celor în 
proză a căror întindere este acceptabilă. Avantajul unei astfel de lecturi este acela 
că oferă o unitate a demersului, că atmosfera degajată de text nu se risipeşte prin 
întreruperi şi reluări, impactul afectiv fiind mai mare. 

- lectura întreruptă – vizează operele ale căror dimensiuni impun fragmentarea. 
Fiecare fragment nou citit impune rememorarea lecturilor anterioare, înnodarea 
firului narativ, recompunerea atmosferei. 

- lecturi în paralel – Lecturile paralele se realizează în momentul în care 
profesorul îşi concentrează atenţia pe mai multe planuri (de exemplu, când citeşte 
un roman şi, în acelaşi timp, caută informaţii de specialitate, fie ele de critică şi 
istorie literară, de didactică, de pedagogie) sau când urmăreşte un studiu 
comparativ şi trebuie să contureze asemănările şi deosebirile între două sau mai 
multe opere. 

- relectura – Nevoia de reamintire, de fixare, de verificare îndeamnă adesea spre 
relectură. Ea are rolul de a spori semnificaţiile primei lecturi. 
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- lectura critică – O bună interpretare a unui text literar se fundamentează şi pe 
opiniile pe care critica literară le-a formulat vis-à-vis de opera respectivă. Aceasta 
din urmă poate lămuri o serie de probleme şi, în acelaşi timp, pune în lumină 
valabilitatea sau lipsa de valabilitate a unor păreri pe care lectorul le consideră 
originale. 

- lectura ca adâncire – Lectura, în special cea a operelor literare, adânceşte 
fiinţa, în sensul că dezvăluie cititorului noi modalităţi de a privi lumea, pune în 
discuţie realităţi noi (ce pot ţine de imaginarul real sau, dimpotrivă, de cel 
fabulativ) sau abordează lucruri comune prin unghiuri noi de vedere. 

- lectura ca descoperire – În spaţiul teoriilor asupra lecturii se vorbeşte mult 
despre mizele identitare, despre felul în care cititorul se identifică cu personajele 
sau găseşte legături între situaţiile surprinse într-o carte şi cele în care s-a aflat el în 
viaţa reală. Aşadar, lectorul descoperă şi se descoperă.  

- lectura ca o căutare, lectura de selecţie - Se leagă de caracterul pragmatic al 
cititului. Din perspectiva profesorului, ea vizează găsirea unor citate concludente, a 
unor notiţe ce urmează a fi valorificate în procesul predării. 

- lectura ca spectacol la clasă/lectura model – Într-un anume fel, profesorul de 
literatură este un actor, ce îmbracă masca personajelor despre care vorbeşte. 
Lectura model are mai multe funcţii în economia unui scenariu didactic; ea asigură 
intrarea în textul literar, conturează atmosfera operei şi relevă (prin punctele de 
accent pe care le îngroaşă profesorul) semnificaţiile textului. Cu cât spectacolul 
lecturii este mai bine regizat, cu atât comprehensiunea textului va cunoaşte o 
deschidere mai largă.  

- lectura ca scanare – Din cauza vastităţii spaţiului editorial actual, uneori 
profesorul apelează la scanare sau la lectura în diagonală, parcurgând în salturi un 
volum mare de informaţii pentru a se opri asupra aspectelor care îl interesează sau 
pentru a-şi forma o idee despre un anumit material. 

 - lectura de construcţie – Este lectura generatoare de idei. Se spune că, de cele 
mai multe ori, cărţile se nasc din cărţi. Lectura de construcţie este cea care lasă 
urme în mintea cititorului şi îi stârneşte imaginaţia, îndemnându-l să scrie.  

 
Ce citeşte profesorul de română 
Când vine vorba despre profesorul de română, părerea generală este că el îşi 

dedică cel mai mult timp beletristicii. E adevărat că literatura ficţională face 
obiectul lui de studiu, însă nu e mai puţin adevărat că ea se completează cu lecturi 
de critică şi istorie literară fără de care contextul scrierii rămâne trunchiat şi 
înţelegerea textului poate fi parţială sau cu articole din reviste de specialitate, mai 
ales când e vorba despre problemele de limbă. Aceasta este, însă, lectura 
specialistului, a filologului, însă un profesor bun trebuie să parcurgă şi lucrări de 
pedagogie şi didactică. Un profesor adevărat nu se poate mulţumi doar să îşi 
cunoască foarte bine materia, ci trebuie să ştie şi cum să o transmită mai departe. 
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Munca de la catedră implică numeroase aspecte de care uităm adesea, nu fiindcă 
le-am ignora, ci pentru că au devenit o a doua natură. Un profesor citeşte şi note 
informative, regulamente ale unor concursuri, lucrările elevilor, creaţiile literare ale 
acestora, temele lor, datele personale pe care trebuie să le noteze în cataloage sau în 
caietul dirigintelui, statistici, grafice şi, nu în ultimul rând, limbajul chipului şi 
corpului, fără de care n-ar reuşi să descifreze gândurile şi trăirile elevului. Toate 
acestea la un loc creează lumea lui de litere şi cifre. 

 
În loc de încheiere – un îndemn 
Reproduc ca pe un îndemn un fragment din opera lui Borges, Cărţile şi noaptea, 

fragment ce poate constitui o minunată lecţie pentru orice profesor de literatură: 
„Au venit apoi tinerii care au absolvit examenul şi le-am spus: «Am o idee 
grozavă. Acum când mi-am îndeplinit datoria de profesor, n-ar fi interesant dacă 
am trece să studiem o limbă şi o literatură pe care abia le cunoaştem?» «Şi care ar 
fi această literatură?», m-au întrebat. «Fireşte, limba engleză şi literatura engleză de 
care ne-am ocupat.», le-am spus. «Hai să începem să le studiem acum că ne-am 
eliberat de frivolitatea examenelor. Hai să începem de la origini.»” 
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CÂTĂ ISTORIE LITERARĂ MAI TREBUIE SĂ ŞTIE UN PROFESOR? 
 

Luminiţa Medeşan 
Colegiul Naţional George Coşbuc, Cluj 

 
Scindarea liceului în cursul inferior, obligatoriu şi cel superior, a dus la limitarea studiului cronologic al literaturii 
doar al celui din urmă. Ca urmare, cel puţin aparent, profesorii de limba şi literatura română trebuie să ştie mai 
piţină istorie literară ca să predea la liceu. Pe de altă parte, studiile de caz şi deschiderile culturale obligă la 
cunoştinţe mai nuanţate, la informaţii actualizate şi bibliografii la zi. Cuvinte-cheie: istorie literară, studiul tema-
tic, studiul tipologic, studiul cronologic al literaturii. 
 
A quoi bon l’histoire littéraire au lycée? La séparation du lycée dqns deux cycles, a déterminé une diminution de 
l’étude historique et chronologique de la littérature. Apparemment, la tache du professeur est plus facile, mais, dans 
le nouveau contexte il doit etre plus au courent avec les bibliographies récentes des études culturelles. Mots –clé 
:histoire littéraire, étude thématique, étude typologique,  étude chronologique de la littérature 
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Acestă temă pe care am propus-o pentru una dintre mesele rotunde ale 
simpozionului este un leitmotiv al preocupărilor noastre didactice din ultimii ani, 
mai ales după scindarea liceului în două cicluri, cu parcursuri curriculare diferite. 
Între timp, eu am lucrat la manualele de liceu pentru clasele a XI-a şi a XII-a 
(Editura Corint 2006, respectiv 2007) confruntându-mă direct cu această problemă 
(şi nu e singura!), deoarece manualul trebuie să respecte programa şcolară.   

Două conferinţe anuale ALGCR- Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată 
din România, afiliată internaţional (Alba Iulia 2009 şi Suceava 2013) au avut ca 
temă istoria literară, ca dovadă că şi lumea academică e preocupată de problemă. 
Am participat la ambele conferinţe, care la interval de numai 4 ani puneau tema 
istoriei literare în termeni uşor diferiţi. În 2009, tema colocviului, formulată 
dubitativ, a fost Mai are un viitor istoria literaturii?, pretextul fiind apariţia, la 
sfârşitul anului 2008, a Istoriei critice a lieraturii române de Nicolae Manolescu, 
cu puternice ecouri ce au durat cam o jumătate de an, după care a intrat într-un 
neaşteptat con de umbră. În 2013, la Suceava, tema era deja formulată asertiv, sub 
forma unei certitudini Istoria literară în schimbare, semnalele fiind date de autori 
europeni sau americani de autoritate.  

În liceul românesc de azi, profesorii pot alege  parcursul didactic dorit, dar ar fi 
de bun simţ ca acesta să fie coerent, adică să asigure studiul tematic şi tipologic în 
clasele a IX-a şi a X-a şi să realizeze contextualizări care să „pregătească” studiul 
cronologic care este prevăzut în cursul superior al liceului. Cum este ştiut faptul că 
programa de bacalaureat diferă în spiritul ei de programa şcolară,  majoritatea 
profesorilor se asigură că fac materia de bac cum le vine bine, amânând sau 
anticipând conţinuturi/cărţi care nu se mai integrează apoi în curente, perioade, 
cronologii. Astfel, se studiază multă proză în clasa X-a, se fac  ceva studii de caz la 
începutul clasei a XI-a (în situaţii fericite!) şi eventual un parcurs istoric de la 
paşoptism încolo, cu mare presiune pe clasa a XII-a. Am auzit de situaţii în care 
comedia, specie obligatorie pentru bacalaureat se lasă pentru ultima clasă de liceu 
pentru a se „lega” de textul dramatic postbelic. Ce şanse sunt ca elevii să înţeleagă 
ceva? Normal ar fi ca, având comedia cunoscută şi fixată, elevii să studieze piesa 
postbelică în contextul inovaţiilor majore ale celei de-a doua jumătăţi a secolului al 
XX-lea în dramaturgie, pentru care au nevoie de o bună pregătire. Am auzit şi că în 
clasa a X-a elevii n-au mai studiat un text de Ion Barbu, autor canonic, pentru că n-
a mai fost timp şi fac cunoştinţă cu el abia în clasa a XII-a. E cam târziu. Programa 
şcolară prevede ca marii autori să fie deja cunoscuţi elevilor din cursul superior al 
liceului. De fapt, clasa a IX-a rămâne singura care se parcurge în spiritul programei 
şcolare, pe criteriul tematic. 

La masa rotundă propusă de noi au intervenit în discuţii Liviu Papadima de la 
Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, Carmen Stoian şi Achim Stoian de 
la Sibiu, Cristina Erdei şi Liana Bărbos de la Cluj şi Gabriela Ariton de la Fălticeni. 

Fără a o sugera, concluzia era previzibilă: profesorii nu mai trebuie să ştie cine 
ştie câtă istorie literară pentru a preda şi a evalua la liceu. Puţinele orientări literare 
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şi curente culturale evaluate, periodizarea istoriei literare însoţindu-le (paşoptism, 
junimism, modernism interbelic, ceva tradiţionalism, literatură postbelică, doar la 
profilul uman apar avangarda şi rafinări ale termenului postbelic, incluzând 
postmedernismul) pun pe planul al doilea contextul istoric. Autorii obligatorii sunt 
mai ales interbelicii (nouă la număr), etapă în care se „înghesuie” şi cele mai multe 
curente/orientări. Toţi ceilalţi sunt cu totul opt (cinci junimişti cu tot cu Maiorescu) 
şi trei postbelici. E bine? E rău? Oricum, standardele pregătirii iniţiale a 
profesorilor au scăzut, mai ales că de la intrarea în sistemul Bologna curriculum-ul 
universitar s-a schimbat şi el, deşi după cel liceal. 

Opinia noastră a fost contrară, şi anume, din punctul nostru de vedere profesorul 
de azi trebuie să ştie mai multă istorie literară decât cel care preda acum 20-30 de 
ani  în paradigma exclusiv cronologică, pe model călinescian, cu studiul 
monografic al câtorva „vârfuri” şi cu trimiteri la toată literatura română ca 
patrimoniu. Argumentele noastre au vizat faptul că ceea s-a studiat în clasele a IX-a 
şi a X-a pe baza curriculum-ului actual trebuie reinserat în parcursul cronologic din 
cursul superior al liceului. Ceea ce au propus studiul tematic şi cel tipologic nu 
trebuie lăsat fără context istoric. Apoi, studiile de caz fac apel la numeroase 
cunoştinţe de istorie a culturii şi a mentalităţilor, la care se adaugă necesitatea unei 
bune cunoaşteri a bibliografiei recente a problemelor. De asemenea, literatura 
religioasă. cea veche şi cea premodernă, umanismul şi iluminismul sunt valorificate 
în studiile de caz ca fapte de cultură, printre alte fapte de cultură, un echivalent în 
mic al studiilor culturale care cuceresc tot mai multe parcursuri universitare. Astfel, 
profesorul care nu vrea să fie doar un antrenor pentru bacalaureat trebuie să ştie 
mai multă istorie (implicit şi literară) şi mai multă teorie literară  

O dezbatere utilă, deşi nu ştim ce ecou va avea. 
 
 
 

CLUBUL POVEŞTILOR DE CITIT DIN PERSPECTIVA  
PROFESOAREI DE LECTURĂ 

 
Alina Muraru 

Şcoala Gimnazială Gheorghe Şincai, Floreşi, Cluj 
 
Profesoara de lectură trebuie să fie o persoană care zâmbeşte. Ea face exerciţii de zâmbit de când a învăţat să 
citească. Zâmbetul este o linie vibrantă şi este şi unul dintre organele sufletului. Ea este permeabilă pentru 
poveste şi este un reflex al înţelegerii lucrurilor din mijlocul lor şi din afară. Ca profesori, facem mereu exerciţii de 
zâmbit pentru noi înşine şi pentru ceilalţi colecţionari. Cuvinte  cheie: citit, zâmbet, colecţionar. 
 
Le Club des contes à lire de la perspective de la professeure de lecture. La professeure de lecture doit être 
quelq`une qui sourit. Elle fait des exercices de sourire dès qu`elle ait apris à lire. Le sourire est une ligne vibrante 
et encore l`un des organs de l`âme. Il est perméable pour l`histoire et il est un reflet de la compréhension des 
choses du milieu et du dehors. Comme professeurs on fait toujours des exercices de sourire pour nous mêmes 
et pour les autres collectionneurs. Mots-clé:  lecture, sourire, collectionneur 
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Profesoara de lectură este în primul rând un om care zâmbeşte. Ea îşi exersează 
acest zâmbet de când a reuşit prima dată să facă legătura între sunet şi literă, adică 
de când a devenit cititoare. Cititul i se identifică cu zâmbetul. Cuvântul zâmbet este 
de origine dacă şi denumeşte o linie vibrantă care este şi unul dintre organele 
sufletului. Această linie este permeabilă pentru poveste. De regulă asociată cu 
dragostea, ea este mai degrabă un reflex al înţelegerii lucrurilor şi din afară şi din 
mijlocul lor. Destinderea acestei linii, de obicei încordată şi adunată în sine, este 
inevitabil perpendiculară bietei noastre creaturi cu aspiraţii transcendente şi inversă 
liniei orizontului, adică cu totul crucişă, pentru că este un reper personal. Din 
minutul minunat al descâlcirii primului cuvânt, în calitate de profesoară de lectură 
în devenire, am colecţionat rafturi întregi de zâmbete, rafturi de linii cu melodii 
secrete, unicate, rafturi cu linii de jur împrejur. 

Adesea am simţit că povestea mă înghite cu tot cu preţioasa mea colecţie, că ne 
încrucişăm liniile ca  nişte paloşe, că ni le măsurăm în tărie, ca să mă lase apoi să 
câştig. 

Încă nu ştiu cum să zâmbesc mai bine. Fac exerciţii de zâmbit acasă, pe stradă, 
la catedră, chiar şi acum. Silabisesc neîncetat câte un zâmbet, pentru orice alt 
colecţionar. 

Fiind profesoară de română la un grup şcolar, observam problemele cu care 
elevii intrau în clasa a IX-a şi pe care le purtau cu ei până la sfârşitul liceului: 
ruşinea de a citi cu voce tare, recunoaşterea problemei de a nu face legătura între 
forma şi conţinutul cuvântului, imposibilitatea reformulării sensului dintr-un enunţ 
citit tare sau în gând, imposibilitatea acţionării în urma citirii textului cu voce tare 
de către altcineva, imposibilitatea formulării unui răspuns simplu la o întrebare, 
deşi se înţelege conţinutul întrebării. Pentru aceşti elevi orice modalitate de 
abordare a materiei îi găsea neputincioşi şi nemulţumiţi, aveau senzaţia că nu li se 
vorbeşte pe limba lor, că participă la un act inutil. Aceeaşi stare de spirit am găsit-o 
şi în gimnaziu, nemărturisită. În sensul că sunt elevi care desenează cuvintele cu 
sârguinţă fără să ştie ce înseamnă ele. Alţii nu spun şi nu scriu ce gândesc pentru că 
le e ruşine cu limba lor necizelată. Toate aceste forme de a masca problemele, de 
altfel remediabile, adeseori însoţite de comportamente sfidătoare sau agresive sunt 
copleşitoare şi pentru elev şi pentru colegii lui şi pentru mine.   

Coordonarea unui cerc de lectură la gimnaziu, îmi surâdea mai ales pentru că 
voiam să măsor pulsul şcolii şi al claselor mele pentru care eram dispusă să fac 
orice efort ca să-i scutesc pe elevi de neplăcerile descrise mai sus. La cercul 
anunţat a venit în prima zi o singură elevă cu care timp de două ore am silabisit 
după dorinţa ei, Cenuşăreasa, am desenat o prinţesă, am stabilit ce ne-ar plăcea să 
ni se întâmple şi ce nu ne-ar plăcea să ni se întâmple din faptele acestei poveşti şi 
ne-am promis că o să ne mai întâlnim pentru că mai sunt multe poveşti frumoase de 
citit. Părea că am turnat un pahar de apă în mare.  
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Poveştile sunt captivante, mai ales cele nemuritoare, alese de mine sau de ei (de 
la doi – trei până la şase elevi) şi dau toate răspunsurile celor care le intră în joc. Ne 
plac mai ales poveştile despre noroc, despre prinţese, cu vrăjitoare, cu ursitoare, 
poveştile ilustrate şi ne dăm cu părerea despre greşelile personajelor, despre ce a 
fost corect sau nedrept, ne plac situaţiile în care personajele dovedesc că au inimă 
bună sau se iubesc, încercăm să le oferim alte soluţii de viaţă. Încercăm să intrăm 
în acord cu ele. Subliniem de fiecare dată diferenţele dintre realitate şi ficţiune. 
Răspundem la câteva întrebări care fixează personaje, acţiune, idee. Oarecum spre 
surprinderea mea, poveştile nu sunt plictisitoare şi nu ratăm nicio întâlnire. Ne 
împrietenim şi compunerile de la ore sunt tot mai consistente. Elevii de la cerc 
opresc lecţia de la clasă şi adresează întrebări acolo unde nu înţeleg, cer exerciţii 
pentru o anumită problemă, adică manifestă interes. 

În Clubul poveştilor de citit toate poveştile sunt despre noi, noi care eram 
personajele, noi care eram povestitorii, noi care eram poveştile. Nu excludem în 
nici un moment posibilitatea ca să se scrie o poveste despre nişte cititori dintr-un 
Club de poveşti pentru că fiecare ne ţesem zi de zi povestea vieţii noastre. Clubul 
este al poveştilor, ne măsurăm cu ele ca la croitoreasă cu metrul, le cutreierăm într-
o bucuroasă şi liberă ospeţie.  

În timp ce un membru citeşte, ceilalţi ascultă şi desenează sau notează lucruri 
care îl impresionează, întrebări. Dacă cartea are ilustraţii, citim întâi imaginile. 
Putem face trimiteri la poveştile din desene animate sau din filme pentru copii. 
Realizăm de fiecare dată un afiş al întâlnirii. 

Dar cel mai important lucru este că lumea poveştilor nu e străină şi nu ne refuză. 
Putem încă să copilărim…  
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Mai vreau să fiu profesoară? Îmi pun întrebări. Retorice, naive, dramatice, utopice etc. Răspund din cărţi, din 
viaţă sau deloc. ,,La firul ierbii”, un portret al tânărului profesor. Vedere din România. Cuvinte cheie: întrebări, 
profesor tânăr 
 
A Portrait of the Teacher as a Young Man  In order to be a good teacher, a young teacher needs to become 
aware of his/her own thinking, both pedagogically and personally. It is important to become a reflective teacher. 
The article presents several questions about teaching and some possible answers. Key words:  young teacher, 
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Mai întâi, o clarificare terminologică: substantivul ,,tinereţe” din titlu trebuie 
înţeles cu sensul lui extins, respectiv distanţa pe care o resimt faţă de maturitate, 
„stadiu înaintat de experienţă, de însuşire a cunoştinţelor; seriozitate, profunzime 
(determinată de vârstă, de experienţă)” (DEX). Precizarea s-a impus în măsura în 
care m-am gândit iniţial la vârsta mea, 35 de ani, după care am realizat, cu oarecare 
angoasă, că e posibil să nu mă mai încadrez, cronologic, în grupul tinerilor. 
Detaliu: James Joyce şi-a scris romanul în 1916, la 34 de ani. 

Apoi, articolul de faţă este adulterin, în sensul precizat de E.M. Estrada: „Există 
cei care, când citesc o carte, readuc în memorie, compară, reactivează emoţii din 
alte lecturi, anterioare. [...] Asta este una dintre cele mai delicate forme de adulter” 
(A. Manguel 2011: 32). El s-a născut din preocuparea de a descoperi o direcţie în 
viaţa mea profesională, destul de tulburată şi de tulbure, deşi au trecut mai mult de 
zece ani de când predau. 

Tonul confesiv este o consecinţă a unei recomandări pentru tinerii profesori care 
doresc să se perfecţioneze: „Gândindu-te la convingerile tale, mai ales la cele care 
privesc activitatea de la clasă, vei deveni un profesor mai bun. Sunt multe 
modalităţi de a reflecta la acest subiect, printre care consultări cu  profesorii mai 
experimentaţi, exerciţiile de «gândire cu voce» (think-aloud exercises), care 
constau în verbalizarea modului în care gândeşti pentru a aprofunda subiecte şi 
idei, scrisul şi a ţine un jurnal” (Henn-Reinke, Chesner 2007: 6). 

Aşadar, aspir la ipostaza unui practician reflexiv, care ,,înţelege  că emoţionalul 
e la fel de important precum cognitivul, / Făcând legături între motivaţii, cultură şi 
experienţele personale. / Se gândeşte cât de eficientă îi este predarea / Şi o 
îmbunătăţeşte continuu” (Henn-Reinke, Chesner  2007: 430). 

Textul  este organizat în funcţie de câteva întrebări la care am răspuns folosind, 
în primul rând, surse livreşti, pe care le-am asociat  experienţelor personale ca 
tânără profesoară. 

 
1. Cine sunt? 
Sunt profesoară de limba şi literatura română. Oficial, meseria de profesor de 

lectură nu există în România, iar denumirea profesiei mele sugerează mai degrabă 
o separare, decât principiul integrator care să reunească cele trei domenii ale 
disciplinei (conform programei şcolare): lectură, limbă şi comunicare. 

 
2. Îmi mai place să fiu profesoară? 
„Bunul-simţ strigă furios a batjocură: dascălii trebuie să trăiască, până şi 

preaînalţii Magiştri, pe care probabil îi idealizezi, trebuie să mănânce! Mulţi dintre 
ei au deja o tristă soartă. La această provocare fără răspuns un drăcuşor pervers 
murmură: «A trăi şi a mânca sunt, fireşte, necesităţi absolute, dar sunt şi 
plicticoase, şi secundare în raport cu cercetarea şi comunicarea adevărurilor mari, 
ultime»” (Steiner, 2011: 30, 31). 
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Mi-am dorit să fiu profesoară. Poate pentru că părinţii mei se raportau la 
imaginea senină a domnului Trandafir. Poate pentru că am început să studiez cu o 
învăţătoare al cărei simbol este un smoc de păr smuls fiindcă luasem o notă mică la 
matematică. Poate pentru că, prin hazard sau miracol, am continuat cu o 
învăţătoare care mi-a dat încredere în mine şi cu care m-am identificat. Niciodată, 
de-a lungul formării mele iniţiale,  nu mi-am cântărit profesia în câştiguri 
materiale, ci m-am gândit exclusiv la avantajul de a face ceea ce îmi place şi de a 
avea un anume statut social. Azi, cred că am fost naivă.  

 
3. Ce fel de profesor aş vrea să fiu? 
3.1. Un profesor onorat de societate 
„Cum vremea marilor misionari, a lui «Domnu' Trandafir», a altruismului şi a 

sacrificiului a trecut, profesorii sunt tot mai puţin motivaţi să se dedice trup şi 
suflet şcolii. Motivaţia interioară fiind mică, ar putea fi compensată, ca-n toate 
celelalte meserii, de o motivaţie exterioară: banii. La fel ca toată lumea, trăiesc şi ei 
agitaţia de zi cu zi, trebuie să facă faţă bombardamentului de noutăţi şi 
schimbărilor: «ce ziua făcea, noaptea se surpa». În plus, ei au şi cronice probleme 
financiare, ca-n Filantropica. Sunt striviţi de un program de învăţământ dilatat fără 
rost, dar n-au de ales. Ca să poată ajunge la un portofel decent îşi încarcă 
suplimentar orarul, fie prin «plata cu ora», fie prin meditaţii. Am dat de două ori în 
viaţa mea câteva ore de meditaţie [...]. Nu cunosc muncă mai migăloasă şi mai 
epuizantă, care îţi suge toată energia. [...] 

Învăţământul nu stă pe roze nici în restul Europei. Totuşi, în alte părţi mai 
civilizate ale lumii meseria asta îţi aduce un venit mediu confortabil, pe când la noi 
salariul profesorilor este categoric de ajuns pentru o splendidă sărăcie. În 
învăţământ au rămas din această cauză două tipuri: profesorii cu vocaţie reală (care 
merită statuie) şi nechemaţii, cei care nu sunt în stare de altceva, aşa că fac 
profesorat. Cam aşa se întâmplă, oricât de trist ar suna, şi cu meserii de tip gunoier, 
deratizator etc. O alegi pentru că n-ai de ales“ (Pârvulescu, 2007: 281, 282). 

„O societate precum aceea a profitului nelimitat, care nu-şi onorează dascălii, 
este o societate slăbită” (Steiner, 2011: 217). 

Mi-ar plăcea să fiu un profesor onorat de societate, inclusiv printr-un salariu 
decent, pentru că am ales având de ales. 

 
3.2. Un profesor din viaţa care bate filmul? 
„Câteodată mi-e milă de Profy. Stă acolo în faţă, dă din mâini şi vorbeşte despre 

poetry în timp ce unii mestecă gumă. Ce aiurea! Nu-i interesează, că n-au ce face 
cu ea, nici măcar să dea citate, să se dea mari cu cultura pe la party-uri, la serate 
sau la nişte petreceri câmpeneşti...” (Popescu, 2006: 61). 

Profy n-ar vrea să-i plictisească pe studenţi. Dar ei sunt de atâtea feluri...Cum să 
vorbeşti pentru toţi ca pentru unu'? Unii vor doar o diplomă, nu citesc nimic de-
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adevăratelea. Altele vor numai nişte burse...Unu i-a zis lu’ Profy că vrea BAZĂ! 
Unii vor doar betoane, pentru când o să ajungă ei profi de Baloane. Şi tot aşa...” 
(Popescu, 2006: 57). 

But, fii smart şi scrie despre ceea ce te răscoleşte (mişcă, atinge)! Sau nu scrie 
nimic. Uite, ai zece! Zi numai: am citit, nu m-a răscolit! Da' numa' citeşte!” 
(Popescu, 2006: 49). 

O ipostază cu care mă identific deseori. Un Profy emoţional, nu doar raţional 
sau instituţional. Ca şi el, în multe momente, sunt demnă de milă. Pentru că, de 
exemplu, a citi „de-adevăratelea” e mai greu în preuniversitar, unde presiunea 
notării a devenit insuportabilă: telefoanele sună constant, lanţul slăbiciunilor 
funcţionează ireproşabil, mass-media calculează de zor procente de promovare etc., 
astfel încât un zece „numa' citeşte  şi spune ce te-a răscolit” pare o utopie. Sau 
pentru că „a citi” şi „a scrie” nu mai sunt abilităţi minimale, ci provocări. 

 
3.3. Un profesor maestru? 
„A instrui cu adevărat înseamnă a atinge centrul vital al unei fiinţe omeneşti. 

[...] Maestrul pătrunde, sfărâmă porţi, poate face prăpăd, pentru a curăţa apoi şi a 
reconstrui. Predarea proastă, rutina pedagogică, instrucţia care este, conştient sau 
nu,  cinică prin scopurile sale utilitare provoacă un dezastru. [...] Predarea proastă 
este o crimă, într-un sens aproape literal, iar metaforic vorbind este un păcat. Îl 
înjoseşte pe cel ce învaţă şi reduce materia expusă la o inepţie cenuşie. Picură în 
sensibilitatea adultului sau a copilului acidul cel mai corosiv: plictiseala, neantul 
sastiselii (ennui). Pentru milioane de oameni, matematica, poezia, gândirea logică 
au fost ucise de  predarea moartă, de mediocritatea, poate inconştient revanşardă, a 
pedagogilor frustraţi” (Steiner, 2011: 28, 29). 

De multe ori, ca tânără profesoară, mi s-a sugerat faptul că didactica este o 
,,minoră”. Un specialist trebuie să aprofundeze, cum spune Profy, BAZA, nu are 
nevoie de artificii pentru a preda, ele îl îndepărtează de esenţă. Modul în care 
didactica este abordată în formarea iniţială a profesorilor din România poate fi o 
cauză a lipsei de interes pentru şcoală pe care o demonstrează elevii. În mod cert, 
nu singura. 

Totuşi, tributar imaginii idilice a Magistrului, profesorul din România e uşor de 
manipulat, întrucât  orice trimitere la Menire şi Maestru îl face să roşească şi să uite 
că a lupta pentru un drept este o atitudine pe care ar trebui să o fi interiorizat atât de 
bine, încât să o poată transmite autentic elevilor lui. 

 
3.4. Un profesor seducător? 
„Procesul de seducţie, voit sau accidental, intervine inevitabil în cursul 

persuadării, al solicitării, oricât ar fi ele de abstracte şi teoretice – de pildă, în 
demonstrarea unei teoreme matematice sau în predarea contrapunctului. Maestrul 
face apel la intelectul, la imaginaţia, la sistemul nervos, la fiinţa interioară ale 
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ascultătorului. [...] Un Maestru charismatic, un «prof» inspirat pun stăpânire în chip 
de-a dreptul «totalitar», psihosomatic pe spiritul viu al discipolilor sau studenţilor 
lor. Privilegiile şi primejdiile acestei situaţii sunt infinite” (Steiner, 2011: 38, 39). 

O ipostază care mai mult mă sperie prin primejdii decât mă atrage prin 
privilegii. Totuşi, nu complet necunoscută. 

 
3.5. Un profesor clasic? 
„Cele mai «ciudate» sunt însă metodele pedagogice ale lui Socrate, relatate de 

Platon. [...] Tehnica elenchos, a întrebării şi a răspunsului, nu transmite cunoştinţe 
în sensul didactic obişnuit. Ea urmăreşte să iniţieze  în interlocutor un proces ce 
generează nesiguranţă, o interogaţie care se adânceşte, pentru a duce la 
autoexaminare [...] Profesorul socratic este, după o formulă celebră, un fel de 
moaşă pentru spiritul gravid, un ceas deşteptător care ne trezeşte din amnezie” 
(Steiner, 2011: 40,41). 

Eu sunt un profesor căruia nimeni nu îi mai pune întrebări, în sens socratic. 
Doar se întreabă. Primesc observaţii, critici, ameninţări, uneori, câte un 
,,Mulţumesc!”. Rareori pot întreba, rar primesc răspunsuri. Autoexaminarea mea e 
continuă, doar că mi-aş dori să am şi câteva certitudini. Nesiguranţa personală 
poate fi un semn al „spiritului gravid”, nesiguranţa generalizată a profesorului din 
România e semnul unei crize.  

 
3.6. Profesor de lectură sau de literaţie? 
„Ce este literaţia? Definiţia s-a schimbat de-a lungul timpului [...]. Ceea ce un 

profesor care predă artele limbajului trebuie să înţeleagă este că acest concept se 
referă la abilitatea de a citi, de a scrie, de a vorbi, de a asculta, de a vedea şi de a 
înţelege limba. Accentul se pune pe comunicare sub toate formele ei” (Henn-
Reinke, Chesner, 2007: 20). 

„În mod tradiţional, artele limbajului presupun patru mari procese: ascultarea, 
vorbirea, citirea şi scrierea. Recent, ca urmare a schimbării perspectivei asupra 
literaţiei şi ca o consecinţă a importanţei pe care o are vizualul în societatea 
contemporană, s-au adăugat abilitatea de a  decoda imagini şi cea de a folosi 
reprezentări vizuale” (Henn-Reinke, Chesner, 2007: 22). 

Mi-ar plăcea să fiu un astfel de profesor de literaţie,  aplicând, la modul real, 
perspectiva ,,comunicativ-funcţională”, susţinut de politici educaţionale coerente, 
care nu încep odată cu alegerile şi se termină la prima remaniere guvernamentală. 
Poate astfel aş scăpa de imputările părinţilor sau ale altor colegi, care nu înţeleg 
cum se poate face carte în mod temeinic prin desen, prin proiecte etc., iar metodele 
pe care le-am învăţat la un masterat de didactică ori la Liceul Pedagogic nu ar 
părea exotice. Nu ştiu cum este aplicat acest model, poate şi la americani e doar un 
ideal, dar există cel puţin principiul, ideea, cea despre care psihologia spune că, 
odată sugerată, poate ajunge act. 
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3.7. Un profesor care cercetează?  
„Profesorii începători se concentrează, adeseori, pe metode, mai puţin pe a 

înţelege scopuri sau cauze. [...] E uşor să identifici ce merge şi ce nu merge la clasă, 
pe baza performanţelor şi a implicării elevilor, o provocare e să mergi în profunzime 
şi să cercetezi de ce se întâmplă asta” (Henn-Reinke, Chesner, 2007: 6). 

În facultate, nu am învăţat să cercetez; excepţia a fost teza de licenţă, la care, 
însă, am muncit ca un autodidact, fără un feedback autentic. Ca profesor începător, 
eram preocupată, într-adevăr, să descopăr ce metode pot aplica real dintre cele 
învăţate şi să-mi găsesc propriile metode; vreo cinci ani, nici măcar nu m-am 
gândit că ar putea exista pasul următor, să merg în profunzime şi să cercetez, 
intimidată şi de modelul academic tradiţional. Probabil că nimic nu s-ar fi schimbat 
dacă,  neliniştită de faptul că profesia mea nu se dovedea a fi ceea ce visasem, nu 
aş fi decis să mă înscriu la un masterat de didactică şi într-o asociaţie profesională 
(ANPRO). Astfel, am descoperit că pot cerceta şi ca practician, dar că îmi trebuie, 
din nou, metodă şi nişte repere.  Am fost fericită să găsesc şi oameni care îmi 
confirmau convingerea că didactica, aşa cum o descoperisem în Liceul Pedagogic, 
nu era o ,,minoră”, că a fi bun profesor se învaţă, nu e neapărat o problemă legată 
de gene sau revelaţii şi nu e echivalent cu a fi specialist într-un anume domeniu, 
condiţie esenţială, dar nu suficientă. Entuziasmul a durat cât masteratul, pentru că, 
ulterior, am descoperit aceeaşi atitudine atât în mediul academic, unde, de 
exemplu, un doctorat în didactica disciplinei mele nu există, deşi este un domeniu 
atât de ofertant pentru cercetare, cât şi în cazul unor colegi, care văd în metodele 
moderne „un circ“, o îndepărtare de  esenţa limbii şi a literaturii române. E drept, 
nu întotdeauna ele sunt aplicate în spiritul lor, iar entuziasmul unilateral pentru 
didactică poate naşte absurdul. 

Microstudiile făcute în contextele deja amintite (masterat, ANPRO) m-au ajutat 
să îmi depăşesc teama de a cerceta şi de a scrie despre experienţele mele didactice, 
născută din prejudecata că un profesor ajuns la catedră, în preuniversitar, nu are 
astfel de competenţe în lipsa unor studii doctorale. Şi acum mă simt, însă, diletantă, 
descoperind atât de multe lacune în formarea mea iniţială... 

 
3.8. Un profesor care citeşte?  
„Kafka, în 1904, prietenului său, Oskar Pollak: «De fapt, eu cred că trebuie să 

citim numai cărţi care ne trec prin ciur şi prin dârmon. Dacă o carte pe care o citim 
nu ne trezeşte ca o lovitură în ţeastă, de ce drăcia dracului s-o citim pe asta înainte 
de toate? Doar pentru că asta ne poate face fericiţi, cum spui tu? Bunule 
Dumnezeu, am fi tot atât de fericiţi dacă n-am avea nicio carte; am putea, la o 
adică, să scriem noi înşine cărţile care ne fac fericiţi. [...] O carte trebuie să fie 
toporul pentru marea îngheţată dinăuntru nostru»” (Manguel, 2011: 114, 115). 

Profesorul din România nu e în pericol să fie întrebat de baba lui Călinescu: 
,,Tot mai citeşti, maică?”. Şi nu pentru că este neapărat indolent. Sub presiunea 
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şuvoiului de situaţii şcolare, analize, sinteze, rapoarte, proiecte şcolare şi 
extraşcolare, plus ceva meditaţii,  fără de care nu pot plăti ratele la bancă, mă simt, 
în ultimii ani, atât de obosită, încât cu greu reuşesc să citesc ceva literatură 
contemporană, acolo unde am, din nou, carenţe, raportat la formarea mea iniţială. 
În specialitate, stau mai bine, datorită examenelor de la masterat sau celor pentru 
obţinerea gradelor didactice.  

Un alt motiv este preţul cărţilor. Încă mai am tristeţea de a renunţa la ceea ce aş 
vrea să citesc ,,de plăcere” pentru ceea ce ,,trebuie” sau regretul că a apărut o carte 
frumoasă pe care nu mi-o permit ,,acum”... 

Cât citesc? Mai puţin decât trebuie sau îmi doresc. Cum reuşesc să citesc? 
Printr-o politică personală: refuz să mă înscriu la orice activităţi şcolare în vară. De 
altfel, vacanţa a rămas printre puţinele mele bucurii de profesor. 

 
3.9. Un profesor cunoscător al fiinţei umane? 
„De regulă, cititorul neprofesionist, astăzi, ca şi în trecut, citeşte aceste opere nu 

pentru  a-şi însuşi mai bine o metodă de lectură, nici pentru a obţine informaţii 
despre societatea în care opera a fost scrisă, ci pentru a găsi în ea un sens care să-i 
permită să înţeleagă mai bine omul şi lumea, pentru a descoperi aici o frumuseţe 
care să-i îmbogăţească existenţa; făcând astfel, se înţelege mai bine pe sine însuşi. 
Cunoaşterea literaturii nu e un scop în sine, ci una dintre căile regale ce conduce la 
împlinirea fiecăruia dintre noi. Drumul pe care s-a angajat în prezent învăţământul 
literar, întorcând spatele acestui orizont, [...] riscă să ne arunce   într-un impas – 
fără a mai vorbi de faptul că ar putea stârni cu greu o adevărată dragoste pentru 
literatură” (Todorov, 2011: 24, 25). 

De 14 ani sunt profesoară. Dacă am înţeles ceva din experienţa directă este că 
am ajuns în impasul amintit de Todorov. În loc să formez, printr-un proces de 
seducţie, cititori „de cursă lungă“, capabili să se înţeleagă pe sine şi lumea prin 
literatură, sunt nevoită să mă lupt cu insuccesul repetat al elevilor mei, care trebuie 
să atingă nivelul unui specialist în analiza textului literar. Sunt judecată, alături de 
ei, în funcţie de notele de la examenele finale, atât de uşor de manipulat. Cine 
măsoară câţi dintre ei mai deschid o carte sau chiar scriu, odată ieşiţi din şcoală? 
Cine apreciază că au judecată critică şi nu acceptă să li se interzică să citească o 
carte sau să-şi exprime opinia? Cum se reflectă în evaluare valorile şi atitudinile?  

 
3.10. Un profesor nonconformist? 
„Deci, când doamna profesoară, /  cu un glas ca de vioară / (imposibil să-l 

imiţi), / le preda la troglodiţi / poezia paşoptistă, / Robert a trimis-o-n cerul / 
înstelat deasupra noastră. / Doamna s-a făcut albastră... / Scormonind într-un sertar 
/ cu vocabular vulgar / şi înjurături păstrate / încă de prin facultate, / profesoara s-a 
pornit / să-l înjure pe pârlit / cum el n-a fost auzit / nici la guru-i Heraclit / [...] 
profa înjura-n figuri! / Vreau să zic, figuri de stil.../ Şi-njura aşa abil, / Cu troheu, 
iamb şi dactil, / cu metonimii şi rime, / de credeai că n-auzi bine, / cu metafore şi 
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tropi, / de-ţi venea să te îngropi, / numai să n-o mai auzi / cum îi spurcă pe zăluzi – 
/  [...] Când duelul  infernal  / ajunsese la final, / publicul  venit puhoi / dădea note 
celor doi. / După calcule sumare / a ieşit câştigătoare / însăşi doamna profesoară, / 
c-o notă superioară. / Iar pe cel teren de sport / Robert zace-n praf ca mort / 
condamnat la dezonoare / -n faţa unei profesoare. / [...] De atunci s-a băgat în 
şcoală / proba – scrisă şi orală – / de înjurături impuse. / Iar drept consecinţă nu se / 
mai înjură toţi pe stradă – / numai la olimpiadă...“ (Bican, 2013, 145-156). 

Dacă mă gândesc la ceea ce afirmă autorul: „morala, în vechea ei formă, s-a 
tocit, nu mai are efect”; „orice tânăr este capabil să vadă ironia din aceste texte”, 
înclin, măcar o dată-n viaţă, să fiu şi o profesoară nonconformistă. 

 
3.11. Un profesor fericit! 
„Scăpat de grijile diplomelor, citeam pentru mine, de plăcere. [...] Am constatat 

că, pentru majoritatea indivizilor, lectura nu e o plăcere, ci «învăţătură». Doctorul 
care şi-a luat diploma nu mai urmăreşte publicaţiile de specialitate. A învăţat o dată 
şi a -vorba babei  - terminat. Profesorul care a învăţat la şcoală că un domn s-a 
născut în cutare an perpetuează această noţiune decenii, chiar dacă între timp ştiinţa 
a rectificat“ (Călinescu, 1964, 33). 

 „Alege texte literare pe care şi tu, ca profesor, le apreciezi şi care te bucură, dar 
şi literatură care are teme sau subiecte la care ţi-ai dori să fie expuşi elevii tăi, însă 
plecând şi de la interesele lor sau raportându-te la propriul curriculum. Profesorul 
este un model şi, dacă textul  nu-i produce plăcere, va arăta acest lucru, fie şi 
involuntar” (Henn-Reinke, Chesner, 2007: 70). 

Teoretic, pot alege textele pentru studiul la clasă. Practic, ca şi în cazul elevilor, 
canonul fericirii mele prin lectură nu se suprapune sau se suprapune puţin listei de 
autori din programă. De foarte multe ori, când descopăr o carte care îmi place, am 
reflexul de a mă gândi la ea şi didactic, plecând de la convingerea că i-ar putea 
determina pe elevii mei să citească de plăcere. Entuziasmul iniţial se risipeşte 
curând: abia am timp să trec prin materia pentru examene, am nevoie de cópii şi în 
clasă există 30-35 de elevi, unii părinţi vor face reclamaţii dacă textele pun în 
discuţie, fie şi tangenţial, subiecte precum orientarea sexuală, discriminarea de gen, 
violenţa - mi s-a explicat că un text care abordează astfel de teme influenţează 
subliminal, chiar dacă discut exclusiv probleme de teorie literară. „În România, e la 
modă să cârcoteşti şi să nu oferi soluţii!”, mi s-a spus, nu de puţine ori, în calitate 
de tânără profesoară. O soluţie personală am găsit, discut astfel de texte într-un 
cerc de lectură, ca activitate extraşcolară, mai rar la clasă, doar atunci când pot să le 
circumscriu competenţelor, dar mai ales valorilor din programa şcolară. 

Totuşi, consider că nu soluţiile punctuale, fie ele şi fericite, rezolvă o problemă 
de sistem. Sau poate va funcţiona şi schimbarea „de la firul ierbii”... Cândva. Când 
eu voi fi un profesor fericit. 
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4. În loc de concluzie 
„Meseria de «profesor». Până şi acest termen este întru câtva opac şi acoperă 

toate nuanţele imaginabile: de la a duce o viaţă de rutină, lipsită de farmec, până la a 
fi posedat de exaltarea vocaţiei. Cuprinde numeroase tipologii, de la cea a 
pedagogului care distruge suflete la cea a Maestrului charismatic. Prinşi în 
nenumăratele forme de predare [...], ne dăm foarte rar un pas înapoi ca să medităm la 
minunile transmiterii de cunoştinţe, la sursele falsităţii, la ceea ce aş numi, în lipsa 
unei definiţii mai precise şi mai concrete, misterul predării“ (Steiner, 2011: 11). 
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IMAGINEA CITITORULUI - PROFESOR 
 

Amalia Gabriela Şerbu  
Colegiul Naţional B.P. Hasdeu, Buzău 

 
Lucrarea îşi propune să evidenţieze succint imaginea profesorului-cititor, aşa cum se realizează ea în şcoală, cu 
raportare la programa şcolară şi la aşteptările profesiei, dar şi aşa cum este ea percepută de către ceilalţi 
participanţi la procesul de învăţare: elevul, ceilalţi profesori/colegi, părinţii, societatea etc.  
Mai întâi, am vrea să evidenţiem cine este profesorul-cititor, ca instanţă reală, cu o anumită biografie şi cu o 
anumită formare, experienţă. Apoi, cum este el văzut în cadrul procesului educaţiei, incluzând aici şi raportarea 
la diferite tipuri de curriculum şcolar (în sistem, în clasă, în afara clasei). De asemenea, cum ar vrea să fie văzut 
de către ceilalţi, semnalând şi nemulţumirile sale faţă de modul în care este perceput sau faţă de propriile 
imperfecţiuni. Şi, nu în ultimul rând, cum ar vrea el să fie, ce ar vrea să schimbe în cadrul sistemului sau în 
propria viaţă din cauza constrângerilor care îl limitează. 
În final, am vrea să ajungem la concluzia că un profesor de limba şi literatura română este, în mod necesar, mai întâi 
cititor, apoi profesor, pentru că principalul său mod de formare şi de afirmare este lectura, de unde şi opţiunea din titlu 
pentru sintagma cititorul - profesor (şi nu profesorul - cititor). Lucrarea este însoţită şi de un poster ilustrativ. 
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Notre ouvrage/exposé voudrait rélever brièvement l`image du professeur-lecteur, un vrai maître de la lecture, 
comme est-elle réalisée dans le processus didactique, rapportée à la programme scolaire/ au curriculum scolaire 
et du point de vue des autres participants au scénario didactique, avec leurs préjugés, leurs attentes ou 
rapportée à sa propre projéction, modelée par la lecture. 
Premièrement, on va évidentier qui este le professeur-lecteur, réellement, avec sa biographie, expérience, 
formation professionnelle. Puis, comment est-il vu dans le système, dans la classe, dans la société. En outre, 
comment voudrait-il être perçu par les autres à cause des distortions d`image (réalisées par les autres) ou des 
ses propres impérféctions. Et, dernièrement, comment voudrait-il vraiment être, avec tous les changements 
desirés ou avec ses contraintes inhérentes. 
Finalement, on soutient le fait que le professeur est obligatoirement lecteur, et puis maître, parce qu`il y devient 
continuement et parce que ses bases sont constituées par la lecture. 
Notre exposé sera soutenu d`un affiche avec les séctions nommées antérieurement. 
 

În societatea actuală, identitatea profesională are de suferit de pe urma 
oglindirilor multiple, cu lentilă fidelă sau deformatoare. Poate mai mult decât orice 
altă profesie, profesorul are multiple reprezentări, devenind imagine-simbol, adică 
reprezentare mentală. Ea poate păstra ceva din obiectul/persoana concret(ă), fiind, 
în fond, iluzie despre obiect, evocare imperfectă a acestuia, uneori, chiar o creaţie 
originală, elaborată pe baza a diverse amintiri.1 

Participanţii la procesul educaţiei şi, cu precădere, beneficiarii, părintele şi 
elevul, şcoala şi profesorii de alte discipline, reprezentanţii puterii, politicienii şi 
jurnaliştii, societatea sub aspect global furnizează opinii despre entitatea 
profesorului, emit preconcepţii sau judecăţi, în funcţie de propriile valori, aspiraţii, 
etape de formare. Cu toate acestea, lectura este un punct de reper la care, în mod 
constant, este raportat profesorul, fiind elementul definitoriu care îi asigură 
prestigiu, care-l ridică deasupra altor categorii sociale şi-l individualizează. 

Cum lectura este ea însăşi o formă de oglindire a sinelui şi a lumii, zonă de 
interferenţă a mai multor entităţi abstracte cu proiecţii ideale (autorul abstract, 
cititorul ideal, instanţele pur ficţionale), este aproape imposibil de stabilit care este 
imaginea cea mai fidelă variantei originale, concrete, palpabile, finite, cu existenţă 
verificabilă. Profesorul însuşi are o imagine de sine modelată de propriile lecturi, 
parcurse, asimilate sau ratate, refuzate, nefinalizate, neînţelese. Imaginea pe care o 
cultivă despre sine nu coincide întotdeauna cu modul în care este văzut şi cu cine 
este cu adevărat. 

Haideţi să ne imaginăm un joc simplu de-a oglindirea în privirile celuilalt sau 
ale noastre. Şi, de ce să nu acredităm ideea că lecturile pe care le transmitem 
completează sau deformează imaginea despre noi?!... 

 
Cine este?  
Din perspectiva lecturii, profesorul este cel care şi-a luat licenţa în Litere, în 

urma asimilării unor cunoştinţe fundamentale şi a promovării examenelor de 

                                                           
1 Norbert Sillamy- Dicţionar de psihologie, col. LAROUSSE, Editura Univers Enciclopedic Gold, 
Bucureşti, 1996. 
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specialitate (licenţă, grade didactice). Se presupune că a parcurs lecturile obligatorii 
şi a devenit un profesionist. Are personalitate didactică, un stil propriu, aplică 
informaţiile corect şi ţine cont de curriculum scris.  

Are un stil didactic, este autoritar sau democratic, sobru sau ludic, deschis sau 
reticent, capabil să se adapteze şi să comunice rapid cu orice colectiv sau, 
dimpotrivă, inadaptat şi rigid. De la catedră, transmite informaţii şi, fiind 
remunerat, este obligat să respecte normele de orice fel (deontologice, interne, ale 
instituţiei etc.), programele, planificările etc. Aceste constrângeri profesionale sunt 
inerente şi-i pot genera nemulţumiri. 

Ceea ce îl îndreptăţeşte a se numi autoritate profesională în domeniul său este 
lectura canonică, în sensul de convenţie a ceea ce trece drept fundamental, impus şi 
cu titlu de obligativitate; în interiorul acesteia se acceptă şi îngăduie şi opiniile 
separate, nuanţate, individuale, se integrează diferenţa (M. Martin:2). Astfel, 
profesorul-instanţă reală, el însuşi produs al educaţiei, se defineşte şi în funcţie de 
lecturile preferate, care îi oferă satisfacţii, şi de lecturile respinse, incomplete sau 
neasimilate care îi creează insatisfacţii.  

Ce se întâmplă atunci când lecturile sunt sărăcăcioase, trunchiate, stricte sau 
chiar incomplete, când profesorul nu poate vorbi cu pasiune de o carte? Când nu a 
descoperit, nu şi-a completat formarea şi nu recomandă decât ce a învăţat de la alţii 
şi ştie doar parţial?!... Modul în care este văzut ar trebui să exprime o realitate 
evidentă, dar nu întotdeauna evaluarea este realizată de persoane avizate (părinţii) 
sau mature (copiii). În acest caz, nu mai poate fi văzut cum este cu adevărat, 
deformarea ţinând de contextul psihologic al receptării imaginii. 

 
Cum este văzut? 
Ca parte componentă a curriculumului (intra/inter/trans/pluridisciplinar), 

profesorul trece drept formator, fiind un model uman şi profesional, atât în mediul 
formal, cât şi în mediul informal. Atitudinea sa are efect pe termen scurt şi lung 
asupra subiecţilor educaţiei, el fiind adesea perceput ca singurul responsabil de 
reuşita sau eşecul şcolar. 

Reprezentarea este totuşi contradictorie în societatea actuală: fie ca imagine 
idealizată, cu importanţă absolutizată, fie ca degradare a dascălului ideal 
(nostalgicii - unde este dascălul de altădată?), fie ca lector de literatură învechită, 
expert în clasici (percepţia elevului). 

El este văzut în colectivitate (simbol-cercul), deasupra altor modele profesionale 
în ierarhia didactică, datorită impactului social indiscutabil. Lectura sa este una 
exemplară, oferind repere variate, făcând recomandări obligatorii în calitate de 
cititor experimentat, cu multe lecturi parcurse. Având autoritate de cititor, este 
văzut ca expert în lectură, cu un vocabular bogat, uneori prea sofisticat. Imaginea 
poate fi şi uşor donquijotescă: mereu cu o carte în geantă, vorbeşte în pilde/citate. 

 



Profesori şi lecturi 

 85 

3. Cum ar vrea să fie văzut? 
În cadrul unor activităţi mult mai variate, extinse şi în afara catedrei, profesorul 

ar vrea să fie formator de opinie şi să devină partener de dialog. El este dispus să 
comunice tot ce ştie, împărtăşind propria pasiune de cititor. Ca pion important pe 
scena educativă, ar vrea/ar trebui să fie consultat în realizarea curriculumului. Ştie 
despre sine că este imperfect, om, cu calităţi şi defecte, în continuă devenire, 
influenţa asupra celorlalţi fiind relativă, într-o lume în schimbare, concurată de alţi 
lideri sau pseudolideri, de media şi de reprezentanţi din alte domenii. 

Într-o cursă continuă (simbol - ceasul), angajat pe mai multe planuri, implicat 
în activităţi culturale, de interes public/social, dar şi extraşcolare, el este un lector 
postmodern, neputând citi altfel decât critic texte actuale sau clasice. Ceea ce 
recomandă ar vrea să treacă drept necesar, util, nu atât în cadrul şcolii, cât în viaţă, 
în formarea elevului ca personalitate completă. Lectura este, în cazul ambilor poli 
(profesor-elev), o probă de caracter, formează abilităţi intelectuale şi de viaţă. 

Exigenţele profesorului-cititor nu se îndreaptă doar asupra altora, ci şi asupra sa, 
vrând să fie permanent la curent cu noile apariţii, parte componentă a unei lumi 
globale. Prin analogie cu formula jurnalului extim, pe care o propune M. Tournier, 
putem considera lectura un exerciţiu de exteriorizare continuă a tot ceea ce 
asimilează, de ieşire din sine către un altul. 

 
4. Cum ar vrea să fie?  
Şi totuşi... Lectura este un act complet intim şi totul trebuie să înceapă şi să se 

sfârşească din/în intimitate, pentru că altfel ar fi formă fără fond, snobism, epatare, 
impostură. Simbolul ei devine fereastra: intrare şi ieşire din sine, în universul livresc 
sau real. Profesorul cititor ar vrea să se situeze în afara constrângerilor profesionale, cu 
timp pentru noi apariţii şi relectură, pentru că, înainte de a fi profesor, a fost cititor, 
oferă benevol recomandări şi poate comunica sistemul său valoric, propriile exigenţe 
de cititor, lista sa incluzând şi texte anticanonice. El vrea să fie într-o continuă 
descoperire şi explorare, ceea ce transmite neputând fi remunerat fiindcă nu are valoare 
economică, nu poate fi măsurat, cuantificat, ci are valoare spirituală. 

În acest caz, imaginea sa este modelată de o bibliografie realizată într-un proces 
îndelungat de căutare şi formare de sine prin lectură. Ca exerciţiu de intimitate, 
lectura venită din pasiune este o formă de evaziune şi, faţă de toate celelalte tipuri 
de lectură, presupune convingere. Doar aşa poate fi generată o reprezentare cât mai 
apropiată de instanţa reală a profesorului. 

 
* 

 
Am vrea să ajungem la concluzia că un profesor de limba şi literatura română 

este, în mod necesar, mai întâi de toate cititor, pentru că principalul său mod de 
formare şi de afirmare este lectura, de unde şi opţiunea din titlu pentru sintagma 
cititorul - profesor (şi nu profesorul - cititor). 
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UN POSIBIL MODEL TRANSDISCIPLINAR ÎN PREDAREA TEXTULUI 
LITERAR ÎN LICEU 

 
Carmen-Elena Andrei 

Colegiul Naţional Emanuil Gojdu, Oradea 
 

Lucrarea îşi propune să prezinte rezultatele aplicării în cadrul unei activităţi de tipul proiect didactic a unei 
perspective holiste asupra basmului cult Povestea lui Harap – Alb de Ion Creangă, încadrându-l în paradigma 
transdisciplinarităţii. Au fost relevate astfel complexitatea toposului basmului, dar mai ales a eroului, ca purtător 
al însemnelor emblematice ale fiinţei. Considerăm că o astfel de abordare transdisciplinară este singura capabilă 
să ofere textului literar şansa de a răspunde nevilor de cunoaştere holistică ale tinerilor, neîngrădită de canonul 
analizei, ce vizează doar nivelurile lingvistice ale textului literar. Cuvinte cheie: niveluri de realitate, terţul inclus, 
dedublare, paradigmă existenţială. 
 
A possible transdisciplinary model for teaching the literary text in high school. This paper’s purpose is to 
present the results achieved by the application of a “lesson project” which has a holistic view on the cult tale 
(fairytale, fable etc.) Povestea lui Harap – Alb, by Ion Creangă, subsumming it in the transdisciplinary paradigm. 
Thereby, the complex theme of the tale, especially that of the hero as a bearer of the emblematic signs of a 
human being, was shown. We believe that this transdisciplinary approach is the only method that is capable of 
giving the literary text the chance to respond to the holistic knowledge needs of the teenagers, not limited by the 
dogma of analysis, which only dreams about the linguistic levels of the literary text. Key words: levels of Reality, 
the included middle, aliasing, existential paradigm. 
 

Predarea texului literar în liceu a devenit în ultimii ani o provocare pentru 
profesorii interesaţi în mod real de formarea competenţelor unui lector avizat la 
elevii pe care îi pregătesc. Credem că discuţia despre implementarea modelului 
transdisciplinar în învăţământul preuniversitar trebuie să pornească chiar de la 
definirea rolului de mentor al profesorului, ce se opune celui de magister, în sensul 
său scolastic. Un discipol care, sub îndrumarea abilă a unui mentor, să devină un 
lector avizat, iată unul dintre dezideratele pe care o nouă, posibilă abordare 
curriculară ar trebui să îl pună în centrul paradigmei sale. Desigur, şi actuala 
programă de liceu vorbeşte despre finalităţile disciplinei limba şi literatura română 
în termenii competenţelor, ai atitudinilor, priceperilor şi deprinderilor (conforme 
prevederilor Cadrului european de referinţă, Anexa la Recomandarea 
Parlamentului şi a Consiliului European, 2006), însă simpla lor enunţare ne pune 
în faţa unor bariere greu de surmontat în încercarea de a depăşi graniţa 
disciplinarităţii în abordarea textului literar. Atâta vreme cât pragmatismul 
parcursului şcolar, ţintit pe obiectivele evaluărilor finale, prin examene, va 
determina decisiv actul didactic, textul literar va rămâne un simplu pretext pentru 
formarea unor minime competenţe privind utilizarea corectă şi adecvată a limbii 
române în comunicare. Transformarea experimentului transdisciplinar într-o 
strategie didactică coerentă este o alternativă incitantă şi novatoare, la care orice 
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educator interesat de schimbarea de paradigmă care să scoată învăţământul 
românesc din rutina păguboasă a achiziţiei de informaţii disparate, ar trebui să 
subscrie. 

„La ce-mi foloseşte?” Este poate cea mai frecventă întrebare cu care orice 
educator (părinte sau profesor) este întâmpinat de către obiectul educaţiei sale în 
momentul încercării de a-i transmite noi informaţii. De felul în care putem 
răspunde acestei întrebări aparent banale, dar determinată în esenţă de nevoia de 
optimizare a propriilor resurselor cognitive a tânărului bombardat de informaţii, 
depinde, în opinia noastră, izbânda demersului didactic. Vom încerca, în cele ce 
urmează, să oferim spre dezbatere eboşa unei posibile abordări transdisciplinare 
pentru o temă inclusă în programa şcolară pentru clasa a X-a, asumându-ne 
posibilele limite ale interdisciplinarităţii, în unele aspecte. Astfel, unitatea de 
învăţare „Proza scurtă”, la clasa a X-a, cuprinde ca specie distinctă basmul cult. 
Definit ca un gen vast care depăşeşte romanul, basmul însumează (după cum ne 
spune G. Călinescu) mai multe ştiinţe: mitologie, etică, morală etc. Textul aproape 
unanim acceptat spre studiu de către manualele alternative aprobate de MECTS 
este Povestea lui Harap – Alb, de Ion Creangă.1 Privite în oglindă, cele două 
posibile căi de apropiere de text se prezintă astfel: 
 

ABORDARE DISCIPLINARĂ 

Competenţe de analiză a textului literar: 
structură, compoziţie, construcţia 
personajului, particularităţi ale stilului 
autorului, relaţia basm folcloric – basm cult. 
Metode şi procedee: analiza de text, 
conversaţia euristică, lectura explicativă, 
caracterizarea de personaj, analiza stilistică 
etc. 

ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ 

Descoperirea elementleor constitutive ale 
nivelurilor diferite de realitate (cele două 
împărăţii, pădurea ca labirint existenţial). 
Identificarea terţului inclus (Sfânta Duminică, 
Calul). 
Complexitatea realităţii relevată din perspectiva 
holistă şi energetică asupra eroului. 

 
Fără a insista asupra abordării curriculare vom spune doar că suntem de acord 

cu principiul complementarităţii celor două tipuri de abordare, ce ar putea asigura 
atingerea tuturor ţintelor propuse în triada predare – învăţare – evaluare. Intervine, 
însă, factorul restrictiv determinat de numărul de ore alocat prin programă, de 
competenţele vizate de aceasta.2 De aceea, pentru a insera elementele 
transdisciplinarităţii, am optat pentru activitatea de proiect, ce ne-a permis 
aprofundarea perspectivei şi prin apel la alte texte din aceeaşi categorie, urmărind 

                                                           
1 Chiar şi această opiune este indusă de către limitările programei ce propune ca autor canonic pe Ion 
Creangă, a cărui operă nu permite încadrarea sa la alte specii prevăzute. 
2 Pentru majoritatea filierelor şi specializărilor, Planul – cadru prevede 3 ore/ săpt. pentru studiul 
disciplnei limba ţi literatura română, iar o planificare echilibrată a materiei nu poate aloca mai mult de 
şase - şapte ore studiului integral al basmului. 
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consecvent găsirea punctelor de convergenţă ce permit definirea basmului ca 
„oglindă a vieţii”, în toate aspectele acesteia. Două teme au guvernat activitatea 
grupelor de elevi: 1. Tărâmul de dincolo şi 2. Rolul personajelor fantastice în basm.  

Prima dintre teme le-a permis elevilor înţelegerea necesităţii de a pătrunde în 
diferitele niveluri ale realităţii pentru a înţelege Universul ca Tot, ca sumă şi întreg 
al tuturor spaţiilor posibil de atins la nivel senzorial şi extrasenzorial. Un topos 
guvernat de numeroase simboluri: cel al „podului”, ce asigură trecerea nu doar 
dinspre tărâmul familial spre „lumea largă”, ci şi ruperea echilibrului psihologic al 
protagonistului, supus atâtor provocări inedite; cel al „labirintului”, spaţiu 
insurmontabil, ce predispune la decizii fatale, cel al fântânii, ce conferă 
tridimensionalitate spaţiului în care se va mişca eroul dedublat.  

Cea de-a doua temă, cu un grad sporit de complexitate, datorat numărului mare 
de personaje şi rolurilor diverse ale acestora, a urmărit aplicarea unei perspective 
holiste şi „energetice” asupra eroului basmului, explicând varietatea basmelor ce 
conţin situaţii de viaţă reflectate în situaţii de limbaj. Discursul elevilor a evidenţiat 
parcurgerea celor trei etape inerente maturizării spirituale (suferinţa, moartea şi 
renaşterea), prin care eroul ajunge la „schimbarea de regim ontologic şi de statut 
social”1 sau la ceea ce filozofia contemporană numeşte schimbarea paradigmei: de 
la cea de subiect limitat-obiect, la cea a energiei de legătură a Iubirii divine.2 Cele 
trei etape ar putea corespunde, în  Povestea lui Harap – Alb, celor trei planuri 
narative. La curtea craiului, mezinul este copleşit de suferinţa provocată de fraţii 
săi mai mari care-şi fac tatăl de ruşine. La curtea împăratului Verde are loc 
„moartea” eroului.3 Cea de-a treia etapă, renaşterea, este ilustrată în ultimul plan 
narativ, unde, cu ajutorul albinei, al furnicii, al năzdrăvanilor şi al calului, eroul o 
capătă pe aleasa inimii sale şi se căsătoreşte cu aceasta. Toate aceste planuri 
narative constituie buclele unei spirale (simbol al cunoaşterii de sine), sunt micro-
iniţieri care-l pregătesc pe erou pentru iniţierea finală. Actorii primului plan narativ 
sunt calul şi bătrâna, jucând rolul unor „terţi incluşi”, ca manifestări ale unor 
energii. Cu ajutorul calului, al armelor şi al hainelor, mezinul trece de ursul – 
paznic al pragului dintre spaţiul familial şi cel social. Funcţia acestuia este de a 
evidenţia iniţierea eroului în planul fizic al creaţiei, fiind corespondentul 
forţelor/energiilor grosiere, care nu putea fi depăşit dacă tânărul nostru ar fi ascultat 
de glasul monştrilor (adică dacă s-ar fi lăsat pradă traumelor psiho-emoţionale) 
precum fraţii săi mai mari. El este cel care se dovedeşte destoinic, deşi a pornit la 
drum nu din proprie voinţă (căci „nu e după cum vrea omul, ci după cum vrea 
Domnul”), ci mai mult pentru a înlătura supărarea tatălui provocată de eşecul 

                                                           
1 Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 123. 
2 V. Şerban Fotea, Jocul iubirii, Editura Universitas XXI, Iaşi 2003. 
3 Este vorba despre moarte în sensul pierderii identităţii; este o bulversare psihologică, numită 
dedublare. 
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fraţilor mai mari: „să umblaţi numai aşa de frunza frăsinelului, toată viaţa voastră şi 
să vă lăudaţi că sunteţi feciori de craiu, asta nu miroasă a nas de om”). O formă de 
asumare a responsabilităţii, dar şi de manifestare a conştiinţei superiorităţii (fie şi 
doar la nivel subconştient). 

Corespondenţa dintre capacităţile eroului şi impulsul necesar depăşirii propriilor 
limite emoţionale, dar şi cognitive a fost demonstrată prin relaţia sa cu „ajutoarele” 
sale. Astfel, bătrâna (moaşa, iniţiata) îi apare mezinului într-un moment de supărare, 
ca o iluminare a minţii de către Dumnezeu, sub forma unui înger; calul, ca şi hainele 
şi armele, reprezintă natura, preluată energetic de la tatăl său (ca în riturile de naştere), 
transmisă prin aceste lucruri.1 Mezinul preia virtuţile tatălui: inteligenţa (calul), 
frumuseţea (hainele), virilitatea (armele) şi stăpânirea de sine (căpăstrul). Numai cu 
ajutorul acestora mezinul trece de proba la care-l supusese tatăl său, similară botezului 
(moment al naşterii spirituale). Cel de-al doilea plan narativ cuprinde mai multe 
încercări, căci Împăratul Verde, deşi îi este unchi, nu-şi dă împărăţia pe mâna oricui. 
În tradiţia poporului nostru există credinţa că nimic nu este întâmplător, de aceea 
fiecare probă are o anumită funcţie care nu duce decât la înlăturarea ego-ului. Spânul 
întâlnit de crăişor în drumul său constituie un dublu de care tânărul nu era perfect 
conştient. Dar „cum tot răul este spre bine”, Spânul-actant, potenţează personalitatea 
eroului, trimiţându-l la curtea lui Roşu împărat, unde are loc suprema iniţiere. Spânul 
îi apare crăişorului prin simpla putere a gândului, ca forţă rezonantă, energie care 
stăpâneşte omul, persuasiunea provenind din neadmonestare:  
 

,,[...] despre inima mea, s-o dea Dumnezeu oricui, zice Spânul oftând...numai ce folos? 
Omul bun n-are noroc; asta-i ştiută; rogu-te, să nu-ţi fie cu supărare, drumeţule [...], 
muncesc, muncesc, şi nu se alege nimica de mine; pentru că tot de stăpâni calici mi-am 
avut parte. Şi vorba ceea: La calic slujeşti, calic rămâi. Când aş da odată peste un stăpân 
cum gândesc eu, n-aş şti ce să-i fac să nu-l smintesc. Nu cumva ai trebuinţă de slugă, 
voinice? Cum te văd, sameni a ave său la rărunchi. De ce te scumpeşti pentru nimica 
toată şi nu-ţi iei o slugă vrednică, ca să-ţi fie mână de ajutor la drum? Locurile aieste 
sunt şugubeţe.” 

 
Rezultatul este cel scontat, inducerea autoproblematizării: 
 

„De ce mergi înainte, numai peste pustietăţi dai, parcă a perit sămânţa omenească de pe 
faţa pământului. Îmi pare rău că n-am luat măcar Spânul cel de-al doilea cu mine. Dacă 
s-a aruncat în partea mâne-sa, ce-i vinovat el? Tata aşa a zis, însă, la mare nevoie, ce-i 
de făcut? Vorba ceea: rău îi cu rău, dar e mai rău făr’ de rău.” 

 
Aşadar, prin nepăzirea minţii, gândul se materializează la nivelul „rărunchilor”, 

corp-energie. Cuvântul exprimă sufletul, ne-o spune tradiţia populară, adică este 

                                                           
1 V. Simion Florea Marian, Naşterea, Editura Grai şi Suflet, Bucureşti, 1995, p. 80. 
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construit pe modelul Logosului Hristic care a imprimat în om Chipul de Dumnezeu 
şi arată starea deficitară a acelei deschideri energetice a corpului. În această ultimă 
călătorie eroul se întâlneşte cu cei cinci năzdrăvani, antropomorfizări sau translatări 
ale energiilor proprii, direct conectate elementelor primordiale: Gerilă reprezintă 
Focul, Flămânzilă – Pământul, Setilă – Apa, Ochilă – Eterul şi Păsări-Lăţi-Lungilă 
– Aerul. Diformitatea acestora („o dihanie de om” , „altă drăcărie”, „altă minunăţie 
şi mai mare”, „altă bâzdâganie şi mai şi: o pocitanie de om”) a fost înţeleasă ca 
propria percepţie a eroului care nu-şi interpretează propriul rol. Ceea ce în sfera 
literaturii se defineşte în genere ca fantastic, adică o breşă a explicabilului în lumea 
noastră comună, teologia numeşte deformarea realităţii de Suflet:  

 
„Miturile şi Basmele transpun parabolic Căderea din Rai şi Modificările apărute […]. 
Împărăţia-Corpul tău este Bântuită de Zmei şi Zmeoaice, acele Jivine urâte care au 
apărut prima dată în Oceanul curat al Inimii. Duhurile Rele de Suflet au născut aceste 
Jivine diavoleşti, inexistente ca realitate propriu-zisă. Aici, odată în Inimă era cel mai 
strălucitor Palat unde Însuşi Dumnezeu Cobora şi Sta la masă cu Soarele Minţii şi cu 
Zâna din Pântece […]. Au năvălit Zmeii şi au luat Zâna şi au dus-o în Subteranul Sex”.1 
 
Acele fiinţe himerice (cum le numeşte G. Călinescu) se dovedesc, aşadar, o 

polimorfizare a energiilor cosmice. Tensiunile bio-psihologice ale corpului uman, 
prin necoordonare cu sufletul, pot intra în conflict, iar prin coordonare conştiinţa, 
nehărţuită de energiile corpului, poate accede la un nivel superior al realităţii, care 
nu este altul decât realitatea de Suflet. 

În acelaşi plan narativ a fost identificată legea rezonanţei, căci s-a concluzionat 
că dedublării eroului îi corespunde dedublarea domniţei. Roşu împărat („un om 
pâclâşit şi răutăcios la culme, nu avea milă nicicât de un câne. Dar vorba ceea: «la 
unul fără suflet trebuie unul fără de lege»”) emite pretenţii ca şi ceilalţi împăraţi, 
dar eroul nostru, posedând chiar şi o parţială cunoaştere de sine, nu-şi va vedea 
capul unde îi stau picioarele. Scopul încercărilor din acest plan este unul major 
(obţinerea domniţei).2 Ştim că doar Iubirea este cea care îl schimbă pe om, 
manifestându-se prin puterea Sufletului-bărbat, ducând astfel la schimbarea/ 
subordonarea femeii-minte-corp-energii. De aceea autorul a ilustrat-imaginat o 
ordine inversă: domniţa, prin sensibilitatea şi inteligenţa ei, scapă de dedublare, 
ajutându-l apoi şi pe Harap Alb să se elibereze de aceeaşi aparenţă. În final, se 
realizează suprema iniţiere a sufletului, ilustrată simbolic prin căsătorie, însă s-a 
relevat iarăşi contradicţia explicită şi intenţionată a naratorului care „ispiteşte” 
cititorul: „gândesc eu că din cinci nespălaţi câţi merg cu Harap Alb, îi va veni el 
vreunul de hac; ş-a mai da împăratul Roş şi peste oameni, nu tot peste butuci ca 
                                                           
1 Ierom. Ghelasie Gheorghe, Medicina Isihastă. Sacro-Terapia, Editura Axul Z, Chişinău/Editura 
Axis Mundi, Bucureşti, 1992, p. 141. 
2 Fiinţă mai complexă decât bărbatul, în structura energetică femeia ar corespunde minţii. 
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până atunci”. S-a pus atunci întrebarea: Cine să fie cel care i-a venit de hac 
împăratului? Nicidecum năzdrăvanii nespălaţi (energiile-corpul), ci calul 
(minteainteligenţa ca virtute a tatălui); bătrânul-tatăl reprezintă ştiinţa-
înţelepciunea, iar tânărul-fiul reprezintă forţa vitală. Întorcându-se la curtea 
unchiului său, lui Harap-Alb îi lipseşte însă motivaţia împlinirii misiunii, el nu vine 
cu toată inima, deoarece nu s-a eliberat de dublul său. De această stare de apatie 
este izbăvit de instrumentele/raţiunile domniţei, care-şi manifestă funcţia ezoterică 
(specific feminină) folosind apă moartă, apă vie şi trei smicele de măr dulce, semn 
ale nediferenţierii. Invitaţii la nuntă, crăiasa furnicilor, crăiasa albinelor şi cea a 
zânelor, precum şi craii şi împărătesele indică participarea întregului cosmos la 
hierogamia dintre Fecioara-Mamă-Pământ şi Vărsătorul-Tatăl-Cer. 

 
Concluzia la care s-a ajuns în final a fost aceea că Povestea lui Harap - Alb este 

un basm cult construit pe trei planuri narative dispuse concentric (din perspectiva 
subiectului) sau liniar (din perspectiva discursului ca joc între esenţă şi aparenţă). 
În acţiune se implică: personaje-actanţi – calul, năzdrăvanii, bătrâna, Spânul; 
craiul, împăraţii, domniţa; eroul – Harap-Alb (care nu este protagonistul textului, 
deoarece nu se află în relaţie de opoziţie, ci de complementaritate, cu Spânul – a se 
vedea legendele cosmogonice în care Fârtatul colaborează cu Nefârtatul). Eroul 
este individul pe care o putere de depăşire îl înalţă deasupra sau acel Om-Trup 
numit în credinţele populare „om dumnezeios”, care s-a întâlnit cu Dumnezeu pe 
când Acesta umbla pe pământ alături de Sfântul Petru. Altfel spus, povestea lui 
Creangă evocă „lumea ce credea în basme şi gândea în poezii”. Considerăm că o 
astfel de abordare transdisciplinară este singura capabilă să ofere textului literar 
şansa de a răspunde nevilor de cunoaştere holistică ale tinerilor, neîngrădită de 
canonul analizei, ce vizează doar nivelurile lingvistice ale textului. 
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LECTURI TRANSGRESIVE 
 

Liana-Cecilia Bărbos 
Liceul Teoretic Báthory István Cluj 

 
Punctul de fugă al acestui studiu îl constituie, atât în ceea ce priveşte opera plastică, cât şi cea literară, 
identificarea acelor zone subversive ce utilizează imaginile corpului, integral sau fragmentar, pentru a încălca  
tabuuri, pentru a şoca, O  importantă justificare  a operelor/lecturilor transgresive este justificarea separării ea 
insistă asupra rolului artei, care este acela de a şoca. Împiedicând recunoaşterea facilă, ne alienează de 
prejudecăţile pe care le avem şi reconfigurează lumea şi în egală măsură sinele. Întâlnirea cu opera transgresivă 
poate fi înţeleasă, astfel, ca formă de comunicare spectrală  pentru că sunt prinse în joc toate componentele 
unui asemenea proces: multiplicarea punerilor la distanţă sau chiar riscul incomprehensiunii. 
Cuvinte cheie: transgresivitate, hermeneutici domeniale, literaţie vizuală. 
 
Transgressive readings. The vanishing point of this research is, both as regards arts, as well as literature, to 
identify those subversive areas which use the images of human body, either taken as a whole or fragmented, to 
defy taboos, to shock. An important point in favour of transgressive works/readings is justifying separation, thus 
insisting on the role of art, which is to shock. Preventing easy recognition, transgressive reading alienates us 
from our prejudices and reconfigures the world as well as our inner self. Consequently, our meeting with the 
transgressive work may be understood as a spectral form of communication because it catches all the 
components oh such a process: multiplying distant perspectives or even the risk of incomprehension.  
Keywords: transgressions, hermeneutics areas, visual literacy 

  

Lectura a constituit de-a lungul timpului una dintre constantele culturii, fie că 
vorbim de culturile depline sau doar de configuraţiile culturale1, cum le numeşte 
Noica. Dacă în  perioada umanistă cartea reprezenta instrumentul principal de 
accedere la cunoaştere în vederea desăvârşirii personalităţii, în noua paradigmă 
culturală, ce are la bază noul umanism, constatăm o deplasare din ce în ce mai 
accelerată de la verb la imagine, lectura ,,operând simultan pe două piste”2 căci 
omul culturii globale trebuie să dobândească capacitatea de a  decoda toate tipurile 
de semne.    

Cum marca modernităţii şi prin extenso a postmodernităţii este în opinia lui J-C 
Guillebaud o ,,prevalenţă a transgresiunii asupra regulei”3 ne propunem în lucrarea 
de faţă să urmărim în ce măsură putem asocia conceptul lectură cu transgresivitatea 
şi mai ales care este justificarea aplicabilităţii  acestei sintagme în demersul 
didactic. 

E necesară încă de la început măcar o sumară circumscriere a termenului cu care 
vom opera în continuare, de aceea apelăm la studiul lui Anthony Iulius care 

                                                           
1
 Constantin Noica, Modelul curtulal european,Humanitas, Bucureşti,1993, p 27. 

2 Rene Berger, Mutaţia semnelor, Editura Meridiane,Bucureşti, 1978, p. 32. 
3 Jean-Claude Guillebaud, Gustul viitorului, Paralela 45, Piteşti, 2006, p. 97. 
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considerînd transgresiunile ,,ofense care pot elibera”1, trasează un istoric al 
conceptului, focalizat pe creaţia plastică. Din amplul lui studiu,  aflăm că termenul 
,,transgresiuni “ a intrat în limba engleză în sec. al XVI- lea având iniţial un  sens cu 
încărcătură biblică, acela al nerespectării legii, luarea în derâdere a Domnului sau 
refuzul de a încuviinţa adevărul şi autoritatea mărturiilor creştine. Acest sens a fost 
extins ulterior ajungând să includă ,,încălcarea oricăror reguli sau principii”2, pentru 
ca mai târziu să alunece din domeniul teologic în cel al bunelor maniere desemnând 
orice îndepărtare de la comportamentul corect, deci o încălcare a oricăror coduri. 

Autorul reţine de asemenea şi două dezvoltări suplimentare ale sensului ce pot fi 
identificate în sincronie: pe de o parte, termenul ajunge să se deplaseze dinspre 
regulă înspre persoană devenind o agresiune îndreptată împotriva persoanei, iar, pe 
de altă parte, această agresiune se poate îndrepta împotriva unui discurs sau stil şi 
în acest caz termenul ajunge să includă digresiunea .Termenul de transgresiuni este 
folosit  în general ca referire la orice depăşire a graniţelor, caz în care se apropie 
cel mai mult de sensul etimologic  a trans-gresa (a trece dincolo, a depăşi). 

Sintetizând, Julius Anthony ajunge la patru semnificaţii importante care se 
desprind din constelaţia conotativă a termenului: ,,negarea adevărurilor doctrinare; 
încălcarea regulilor, incluzând violarea principiilor, convenţiilor, pietăţilor sau 
tabuurilor; aducerea de ofense grave şi depăşirea, ştergerea ori încâlcirea graniţelor 
fizice sau conceptuale”3 

În demersul nostru investigativ vom opera cu acest concept în primul rând 
pentru a surprinde o depăşire a limitelor domeniale şi ne referim aici fie la 
hermeneuticile domeniale, fie la cele care au în vedere imaginile ce comportă 
dimensiuni lingvistice, prezente în artele succesiunii, fie la expresiile vizuale 
prezente în artele simultaneităţii. De asemenea vom utiliza termenul de transgresiv 
şi în sensul surprins mai sus, acela de suspendare a tabuurilor în vederea 
accesibilizării, acceptării naturii transgresive a artei moderne.  

Pentru a intra însă cu adevărat în zona transgresivului, a depăşirii limitelor 
domeniale, se împune în primul rând  o delimitare a domeniilor. Ca atare, de o 
parte, vom situa lectura/hermeneutica textului iar de cealaltă lectura imaginii, 
fiecare cu trăsături şi instrumentar specific, asupra cărora vom reveni. In condiţiile 
în care lectura textului beneficiază de o îndelungată perioadă de formare, cu baze 
temeinice în ciclul primar, considerăm că deficitară din acest punct de vedere 
rămâne lectura imaginii, domeniu tratat cu rezervă de cele mai multe ori chiar de 
dascăli. Cum nu ne propunem aici o analiză a tuturor cauzelor care generează 
anumite deficienţe, ne vom mărgini să le abordăm pe cele care se pot, relativ uşor, 
remedia. Avem de aceea în vedere cu precădere familiarizarea cu codurile de 

                                                           
1 Julius, Anthony, Transgresiuni. Ofensele artei, Bucureşti, Vellant, 2008, p. 17. 
2 Julius, Anthony, Transgresiuni. Ofensele artei, Bucureşti, Vellant, 2008, p. 17. 
3 ibidem, p.19. 
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lectură, căci conform lui Shlomith Rimmon-Kenan ,,textul ca să fie citit trebuie să 
se facă înţeles şă-şi mărească inteligibilitatea, ancorându-se în coduri, cadre, 
familiare cititorului“ şi abia într-o etapă ulterioară ,,va introduce elemente 
nefamiliare, va multiplica  dificultăţile de un fel sau altul”1.  Nu vom insista ,deci, 
prea mult asupra aspectelor legate de lectura textului decât pentru a desprinde 
zonele de incidenţă cu lectura imaginii. După cum ştim există mai multe abordări 
ale relaţiei text imagine. Pe de o parte, se conturează teoriile unor cercetători care 
admit relativitatea limitelor domeniale şi valorifică din plin resursele 
interdisciplinarităţii, iar, pe de altă parte, se dezvoltă o încrâncenată argumentaţie 
epistemiologică a cărei miză este invalidarea acestui tip de demers transgresiv. 

Diferenţa între imaginile lingvistice şi cele vizuale se sprijină pe o serie de 
argumente care nu au miză valorizatoare sau ierarhizantă, ci vin să sublinieze în 
egală măsură potenţialităţile şi, respectiv, neajunsurile celor două categorii. Astfel 
în vreme ce imaginea lingvistică ,,rămâne tributară linearităţii discursului, 
temporalităţii semnului”2 şi are capacitatea de a ,,ne rupe de prezenţa imediată a 
lumii”3 se bucură de avantajul de a avea un caracter universal şi  supleţe. Imaginea 
vizuală dispune de instantaneitatea percepţiei de concreteţea ce derivă din  prezenţa 
obiectului şi de o anumită spontaneitate a comprehensiunii elemente ce ,,deschid 
un spaţiu estetic şi hermeneutic indefinit.”4 

După cum putem vedea la Francastel, problema relaţiei text - imagine îşi 
dezvăluie complexitatea chiar în demersul de stabilire a unei punţi de legătură între 
vizual şi verbal. Mai exact în încercarea de a depăşi delimitările evidente între cele 
două sisteme de semnificare, respectiv, cel lingvistic şi cel figurativ. Principala 
dificultate în susţinerea similitudinii sistemului figurativ cu limba o constituie 
dubla articulaţie a limbajului, însă nu caracterul divizibil al limbii îi asigură  
acesteia unicitatea, căci şi sistemele figurative pot fi descompuse, mai degrabă 
faptul că părţile obiectului figurativ nu sunt omogene cu întregul. De asemenea 
există o diferenţă majoră între sistemele gândirii verbale şi cele ale gândirii 
figurative pe care Francastel o numeşte tripla instituire. 

Vom urmări în continuare modul în care se articulează două perspective 
teoretice care au în comun  dimensiunea experimentală şi experienţială a actului 
creator, dar care sunt divergente tocmai din punctul de vedere al limitelor 
domeniale.   

Înţelegând prin ostensiune ,,un mod specific de expresie” mai exact ,,vizualul în 
general” şi ,,pictura în special”5 Florin Maxa respinge  şi el sistematic teoriile care 
                                                           
1 Cf. Matei Călinescu, A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii. Polirom, Iaşi, 2007, p. 45. 
2Jean-Jacques Wunenburger, Imaginarul,  Dacia,Cluj. Napoca, Dacia, 2009, p.28.  
3 ibidem. p 29. 
4 ibidem, p. 29. 
5 Florin  Maxa, Ostensiunea. Comprehensiune şi accept 1. Hermeneutica lui Schleiermaher, Cluj-
Napoca, Limes, 2007, pg.9. 
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au la bază analogia cu limbajul  sprijinindu-se pe o serie de exemple şi de 
argumente dintre care unele intens vehiculate în lucrările de teoria artei cum ar fi: 
lipsa dublei articulări a semnelor vizuale, amintită mai sus, lipsa funcţiei 
enunţiative şi mai ales lipsa succesiunii specifice limbii şi sonicului. Tributar 
aceluiaşi paradox al picturii care ,,deşi e ostensivă, bazându-se deci pe etalare, 
prezentare, expunere, ea se realizează totuşi preponderent prin suprapuneri”1 
demersul său dezvoltă o curioasă contradicţie internă: caracterul transgresiv se 
reflectă la nivelul conţinuturilor  univoc, doar din direcţia domeniului sau de 
referinţă spre alte domenii.  

Cornel Ailincăi impune însă un alt tip de abordare. Aflat în descendenţa unor 
teoreticieni, pentru care tentarea limitelor domeniale reprezintă un modus vivendi, 
cuprins parcă în permanenţă de starea de exaltare pe care mărturisea că a trăit-o în 
momentul evadării din ,, ţarcul comunist” autorul se mişcă cu lejeritate în zona de 
inerferenţă a artelor. Preocupat în egală măsură de creaţie, de discursurile de 
legitimare dar mai ales de dimensiunea didactică şi metodologică a artei, cu alte 
cuvinte de ,,necesitatea preinformării, învăţării, descifrării semnelor care alcătuiesc 
astăzi un limbaj al artei, limbaj care are ca toate limbajele, nişte reguli o istorie şi o 
viaţă proprii.”2, autorul dovedeşte, pe de o parte, riguroare şi sistem în 
demonstraţiile teoretice de investigare a formelor vizuale, iar, pe de altă parte, 
sensibilitatea si capacitatea de încifrare metaforică. Deşi operează cu ,,termenii 
unei gramatici a artelor vizuale”3 Ailincăi  nu este, nici pe departe, susţinătorul 
unor reţete care să decodifice mecanic, ci propune o atitudine deschisă a unui 
receptor care îşi construieşte permanent reperele de relaţionare dar nu le foloseşte 
în mod dogmatic. 

Dacă in anumite domenii abordarea interdisciplinară e transparentă şi uşor de 
gestionat din punct de vedere metodologic, în cazul disciplinelor umaniste, a căror 
tendinţă de complementaritate face imposibilă, uneori, delimitarea netă a 
graniţelor, asistăm la suprapunerea aparatului metodologic, căci ,,lectura unui 
tablou se poate compara cu lectura unei cărţi. Dacă această carte este scrisă într-o 
limbă a cărei gramatică şi vocabule se cunosc, totul merge bine […] Aproape 
nimănui nu-i vine ideea că arta este un limbaj în sine specific, făcut, ca toate 
limbajele, din semne ce au o încărcătură cultural de neînţeles pentru acela care nu a 
învăţat să le citească”4  De aceea  este foarte important să familiarizăm elevii de 
timpuriu  cu mijloacele operative de construcţie şi expresie plastică: linii, suprafeţe, 
volume, culori şi cu modul în care sunt adaptate ele, de-a lungul timpului, în opera 
plastică.  

                                                           
1 Ibidem. p.10. 
2Cornel Ailincăi, Introducere în gramatica limbajului vizual, Ediţia a III a, Polirom, Iaşi, 2010, p. 18. 
3 Ibidem, p. 35. 
4Michel Ragon, L’ arte a che serve?, Edizioni Paoline, Alba, 1972, p. 7. 
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Prezentăm în continuare o strategie didactică care  poate fi aplicată atât la 
gimnaziu cât şi la liceu, deoarece utilizează metode adecvate nivelului de 
dezvoltare al elevilor. Am selectat pentru demonstraţie un tablou  suprarealist, Joc 
lugubru de Salvador Dali lucrare cu rezonanţă autobiografică, transgresivă  prin 
excelenţă deoarece violează tabuuri legate de dejecţiile umane şocându-i chiar pe 
suprarealişti. Prin suprapunerea metodelor gândirii critice utilizate în lectura 
textului literar cu modelul propus de J.A. Appleyard1 care identifică cinci roluri 
tipice ale cititorului raportate la vârstă, rezultă o grilă de lectură didactică a 
imaginii, care poate fi utilizată cu succes la toate tipurile de imagine. Deoarece în 
învăţământul preuniversitar nu ne confruntăm cu ipostaza unui cititor adult vom 
selecta doar primele patru roluri cu care elevul se poate identifica în formarea lui ca 
cititor de text sau după cum vom vedea, ca lector de imagine: 

a. Cititorul ca jucător (ciclul primar, clasele V-VI. Caracteristică pentru acest 
moment e lectura naivă, când fantezia se împleteşte cu ludicul. Propunem pentru 
acest nivel metode active adecvate nivelului de înţelegere al elevilor, de exemplu 
lectura predictivă adaptată literaţiei vizuale. Utilizând tehnica blank-urilor, vom 
decupa din imagine o serie de elemente pe care elevii le manipulează, fabricând 
diverse  contexte, micro-naraţiuni,în tehnică suprarealistă. Ei reconfigurează de 
fapt imaginea lacunară, generând asocieri inedite, dublând activitatea de 
manipulare a fragmentelor de imagine cu cea de formulare a unor  argumente  
justificative. 

b. Cititorul  ca erou (clasele VII-VIII). Acum are loc identificarea cu eroii 
ficţionali, deci pentru acest nivel de vârstă vom propune elevilor să selecteze din 
imagine un personaj, cu care se identifică şi să elaboreze prin tehnica fanteziei 
generative o biografie a personajului ales producând text memorialistic, epistolar , 
jurnalistic sau eseistic. 

c. Cititorul ca gânditor (pentru ciclul inferior al liceului). Vorbim  în acest caz 
de adolescentul, care meditează asupra caracterului ficţional al sentimentelor şi 
motivaţiilor ce diferă de ale sale. Având în vedere faptul că tabloul reprezină o 
antologie a limbajului figurativ al lui Dali: profilul Galei, intestine, lei, ectoplasme, 
statuia lui De Chirico, se poate utiliza ca metodă de abordare a imaginii, 
problematizarea. În acest sens se vor formula întrebări referitoare la influenţa pe 
care Gala o are asupra creaţiei daliniene,  sau la trasăturile suprarealiste prezente în 
operă. De asemenea ca variantă de activitate individuală sau în echipă se poate 
recurge la tehnica substituţiei şi a colajului pentru a înţelege şi a fixa aparenta 
opoziţie dintre vis şi realitate pe care suprarealismul o rezolvă prin ideea de 
suprarealitate sau realitate absolută. De exemplu într-un exerciţiu propus la clasa a 
IX-a am substituit câteva dintre figurile umane respectiv obiectele figurative din 
arsenalul dalinian cu elemente ce aparţin  spaţiului real (statuia lui De Chirico a 

                                                           
1 Cf. Matei Călinescu, A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturi,. Polirom, Iaşi, 2007, p. 107. 
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fost înlocuită cu statuia lui Avram Iancu din centrul Clujului ) pentru a conştientiza 
faptul că suprarealul nu este deloc contrariul realului. Având în vedere radicalismul 
acestei vârste nu vom neglija nici aspectul subversiv al imaginii. 

d. Cititorul ca interpret (ciclul superior al liceului). Ne aflăm în momentul  în 
care se dobândeşte conştiinţa interpretabilităţii textului literar/operei plastice, când 
există capacitatea de a articula o interpretare valabilă, documentată, asumată. 
Acum se pot valorifica corespunzător cunoştinţele dobândite anterior legate de 
sintaxa suprarealistă, informaţii din biografia artistului şi de asemenea se poate 
pune în discuţie cu alte exemple ilustrative metoda paranoic-critică pe care şi-o 
asumă Salvador Dali. 

Exemplele de mai sus şi mai ales produsele realizate de elevi demonstrează că, 
dacă e identificată strategia corespunzătoare, chiar şi imaginile cu grad mare de 
complexitate sau ermetism  sunt accesibile elevilor de orice vârstă. 
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Lucrarea îşi propune să sintetizeze cele mai eficiente strategii utilizate/aplicate/ personalizate/ experimentate în 
cadrul Cercului de lectura Lecturiada Sigheteană şi, totodată, ipostazele profesorului de lectura 
dobândite/trăite/împărtăşite. Cuvinte cheie: profesor de lectură, strategii, ipostaze 
 
Stratégies expérimentales. Hypostases du professeur de lecture. Notre communication se propose de faire 
une synthèse des plus efficientes stratégies utilisées/ appliquées/ personnalisées/ expérimentées lors des 
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rencontres du Cercle de lecture Lecturiada Sigheteana et, en même temps, les hypostases du professeur de 
lecture acquises/ vécues/ partagées. Mots clés: professeur de lecture, stratégies,  \les hypostases 
 

Plecând de la sugestia organizatorilor de a deplasa accentul de pe ora de 
lectură pe profesor, ne-am gândit că ar fi un bun prilej de reflecţie, de a (ne) 
analiza/ autoanaliza, de a ne întreba şi, totodată, de a răspunde la căteva întrebări 
despre ce s-a întâmplat cu noi, dascălii, pe parcursul acestor ani, anilor dedicaţi 
lecturiadei. 

 
Despre strategii experimentate am tot scris cu diferite ocazii, despre noi, mai 

puţin. Care sunt metaformozele noastre? S-a schimbat ceva în noi? Ce anume? 
Când anume?  

Despre ipostazele şi competenţele mele şi ale colegelor mele, cele 12 profesoare 
de liceu datorită cărora Lecturiada Sigheteană există, vom încerca să prezentăm 
câteva opinii/concluzii.  

 
Ipostaze 
Căutătorul. Toate suntem preocupate nu doar de perfecţionarea activităţii 

didactice, ci şi de soarta lecturii de plăcere în rândul elevilor. In peregrinările mele 
cu scopul de a mă forma/perfecţiona continuu, am avut şansa de a participa la 
Simpozionul naţional de didactică de la Timişoara, din 2002, pe tema predării 
integrate şi transdisciplinare. A fost momentul când am găsit ceea ce căutam - 
oameni extraordinari, cu preocupări deosebite, interesaţi de soarta elevilor lor. 

 
Iniţiatorul. Iniţiat în 2004 de ANPRO în parteneriat cu Institutul Cultural 

Român, proiectul de cercetare didactică „Cercuri de lectură” care are ca scop 
prioritar promovarea unor atitudini pozitive faţă de literatură în cadrul populaţiei 
şcolare prin cultivarea plăcerii lecturii, a fost pus în practică în primele 18 luni de 
24 de profesori din 12 judeţe. În noiembrie 2005 s-a făcut evaluarea şi s-a lansat în 
cadrul Simpozionului Naţional de Didactică a limbii şi literaturii române la care 
participam volumul Lecturiada1 ce conţinea descrierea unei părţi din experienţele 
coordonatorilor de cercuri. Atunci m-am contaminat şi am înţeles că existenţa unui 
astfel de cerc este iminentă şi ar schimba ceva şi în rândul liceenilor din Sighetul 
Marmaţiei. Mărturiile colegilor din ţară, care aveau deja experienţă, ne-au ajutat 
mult nu numai să luăm o iniţiativă, ci şi să-l facem funcţional.  

 
Altruistul. L-am gândit într-o formulă inedită, în parteneriat cu Biblioteca 

Municipală „Laurenţiu Ulici” şi cu toate liceele sighetene ca „Lecturiada 
sigheteană” - un altfel de cerc de lectură, care încearcă să cuprindă în rândurile lui 
pe toţi iubitorii de carte din oraş. Invitaţia la lectură, adresată lunar liceenilor, a fost 
acceptată la început din curiozitate, apoi, cu vădit interes. Multe întâlniri, din ce în 
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ce mai interesante, dau amploare acestei acţiuni. Eu a devenit noi, noi, profesorii de 
limba română din oraş, uniţi de aceleaşi preocupări. 
Cel mai bun feedback considerăm că ar fi câteva fragmente din „Jurnalul” elevilor 
participanţi care prin cuvinte exprimă gânduri, sentimente, opinii:  
 

„Frică... restricţii... obligaţii... este ceea ce am simţit şi ceea ce am crezut că voi simţi 
mergând la ... Lecturiadă. Însă, de la prima întâlnire într-o sală cunoscută de majoritatea 
dintre noi, într-o sală primitoare, ne aşteptau doamnele profesoare, care ne-au 
întâmpinat plăcut surprinse de numărul mare de elevi strânşi în sala  de lectură a 
Bibliotecii Municipale „Laurenţiu Ulici” [...] Aşteptam cu sufletul la gură desfăşurarea 
acelei întâlniri a liceenilor sigheteni îndrăgostiţi de lectură, copleşită fiind de emoţii, 
gânduri şi visuri strânse în sufletul meu. Câteva cuvinte din partea doamnelor 
profesoare... Apoi ne-am prezentat fiecare într-un mod ingenios, adăugând prenumelui 
nostru câte un adjectiv caracterizator [...]. Ceea ce m-a făcut să revin lunar la acest cerc 
de lectură a fost atmosfera creată de domnii profesorii care s-au transformat în Cititori 
fără să se impună sau să impună. Nu e nevoie de un arsenal de arme pentru a supravietui 
în acest cerc, ci doar puţină voinţă…” (Lavinia, clasa a XI-a); 
 „Chiar şi cei care nu trăiesc în lumea fascinantă a cărţilor, venind aici, prind gust pentru 
lectură. Pentru noi, cercul de lectură a fost un minunat prilej de a invăţa lucruri noi, 
dincolo de educatia formală pe care o primim la şcoală. Ne bucurăm că avem această 
şansă, de a acumula cunoştinţe într-o atmosferă destinsă şi relaxată.” (Alexandra, 
Camelia, Adela, clasa a X-a). 

 
Cercetătorul. Mai întâi am clarificat, apoi am acţionat, am observat şi apoi am 

reflectat şi-am îmbunătăţit permanent întâlnirile noastre. Am căutat moduri cât mai 
bune pentru desfăşurare a cercurilor, ne-am comparat, am citit reviste de 
specialitate, am văzut ce fac alţii, am adoptat, am personalizat, am sugerat, am 
mărit numărul de idei şi-am încercat. Nu toate încercările au fost reuşite, însă o 
parte mare dintre ele au fost foarte reuşite. Am făcut şi continuăm să facem 
cercetări folosind strategii cunoscute: ancheta, observaţia, sondajul, interviul, 
fotografiile, înregistrări video, feedback-uri de la părinţi sau colegi, jurnalul 
elevilor/al profesorului/al directorului bibliotecii. Cercetarea s-a vrut întotdeauna 
aplecată înspre elev în situaţia de lectură. Am optat pentru cercetarea – acţiune 
deoarece acest tip de cercetare permite analiza şi înţelegerea propriilor practici 
educative, iar, ulterior, ameliorarea acestora; obiectivul final, al cercetării de acest 
tip, este îmbunătăţirea practicii educaţionale pe baza rezultatelor obţinute; este 
flexibilă şi presupune schimbări de atitudine educaţională. 

 
Profesorul de lectură de la clasă/în afara clasei. Activităţile variate de lectură 

propuse elevilor joacă un rol important în crearea unui climat favorabil dezvoltării 
competenţei lecturale, iar pentru a fi eficiente, activităţile de lectură trebuie: să 
implice activ elevii; să favorizeze autonomia elevilor; să fie plăcute, stimulatoare – 
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pentru a fi eficace, „învăţarea” lecturii trebuie asociată cu plăcerea de a citi; să 
permită elevilor utilizarea combinată a strategiilor şi nu solicitarea izolată a unor 
deprinderi izolate.  

Elevul trebuie plasat în situaţii reale şi complete de lectură, în care poate 
combina şi integra diferite deprinderi de lectură; să stimuleze gândirea, favorizând 
confruntarea de idei; să vizeze dezvoltarea culturală, deschiderea spre lume. Cităm 
câteva dintre temele cercului nostru: Cartea preferată; Convinge-l pe cel de lângă 
tine să citească o carte!; Seara literaturii ruse; Anii ‘70 în literatură şi muzică; 
Seara parfumată; Seara umoristică; Lansarea volumului de versuri ale Doinei 
Petrulescu-Anton; Întâlnirea cu poetul Echim Vancea; Poezie pe mai multe voci…; 
Lecturi de din vacanţă; Lectura trasă în ciocolată; Prezentarea inedită a unei 
cărţi...; Ultima carte citită; Cititorul între carte şi film; Combustibilii - despre 
valoarea cărţilor; Cărţi în dezbatere: Pescăruşul de Richard Bach şi Balzac şi 
Micuţa Croitoreasă chineză de Dai Sijie; Lectura pe suport electronic: nuvela 
,Geamilia, de Cinghiz Aitmatov; Întâlnirea literaturii cu moda, Faţă-n faţă cu 
autoarea Ruxandra Cesereanu - lansarea cărţii Un singur cer deasupra lor la 
Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighetu-Marmaţiei. 

 
Formatorul.În aprilie 2008 are loc primul curs de formare – Lecturiada - 

tehnici de apropiere de lectură, sub egida ANPRO şi CCD MM, formator – prof. 
dr. Odarca Bout. Apoi mai au loc o serie de formări pe parcursul a 2 - 3 ani între 
2008 - 2011, în urma cărora se nasc alte cercuri de lectură din judeţ. 

Programul de formare îşi găseşte utilitatea în pregătirea cadrelor didactice şi a 
bibliotecarilor pentru o abordare a lecturii prin reabilitarea lecturii inocente, prin 
activităţi şi proiecte personalizate. Dintre obiective, derivate din cele ale proiectului 
naţional „Cercuri de lectură”, amintim: să întocmească bibliografia atât pentru 
problemele lecturii, cât şi pentru cele privitoare la cercetarea didactică; să identifice 
tipuri de lectură şi tipuri de lectori; să facă demonstraţia unei activităţi în cercurile 
create; să identifice principiile care stau la baza lecturii propuse în cercuri; să 
elaboreze un set de întrebări care ar putea sta la baza unor demersuri investigative; 
să  stabilească tema şi metodele de cercetare pentru analiza (de nevoi de lectură) în 
propria şcoală; să analizeze nevoile de lectură ale fiecărei şcoli, grup de elevi în 
parte; să identifice probleme comune pentru eventuale construiri de proiecte în 
parteneriat etc. 

La formări au participat profesori de română, bibliotecari, învăţători. 
Multiplicarea experienţei duce la naşterea/ renaşterea ideii de necesitate a 
schimbării de viziune asupra lecturii la toate nivelurile şcolarităţii. 

 
Partenerul/„Naşul”. Cursurile de formare, simpozionul şi întâlnirile mediate de 

ANPRO au creat legături durabile, profesionale şi de suflet, între profesorii din 
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ţară, între elevi. Astfel împărtăşind din experienţele noastre, am stimulat/încurajat 
,,naşterea” unui Cerc de lectură la Colegiul Naţional ,Mircea cel Bătrân din 
Râmnicu Vâlcea. Profesoara Geanina Avram, prietena noastră, a fost cucerită de 
mărturisirile noastre despre întâlnirile cercului nostru de lectură şi a prins curaj şi a 
reuşit să organizeze, la rândul  un cerc de lectură cu întâlniri deosebit de reuşite. 
Această legătură s-a materializat într-un parteneriat care durează deja de trei ani. 
Elevii noştri comunică deocamdată online pe site-ul nostru şi noi pe site-ul lor (le-
am sugerat titluri de cărţi, de exemplu, Cititorul, care s-a bucurat de succes la noi). 

 
Stimulatorul/„Mesianicul”. Avem o colaborare fructuoasă şi cu colegele 

noastre învăţătoare, care, la sugestia noastră, şi-au înfiinţat propriul cerc, 
„Lecturiada celor mici” „Răsfoiesc primele pagini ale jurnalului început în urmă cu 
câteva săptămâni, cu ocazia întâlnirii cu elevii din ciclul primar. Am trăit împreună 
ceva nou, care nu seamănă cu nimic din ceea ce am făcut vreodată în 50 de minute 
în clasă. Ideea înfiinţării unui cerc de lectură la ciclul primar mi-a venit atunci când 
fiica mea, liceană, s-a întors de la prima ei întâlnire cu «Lecturiada Sigheteană». 
Mi-am pus o întrebare simplă: «Oare n-aş putea crea, împreună cu colegele mele, 
premisele pentru un început de drum în ale cititului pentru viitorii preadolescenţi şi 
adolescenţi?» Colegele mele, profesoare de limba română la gimnaziu şi liceu vor 
trebui să-l ducă mai departe ce am început noi ...” Mariana Şteţco, profesor pentru 
învăţământul primar, Liceul Pedagogic Regele Ferdinand.  

 
Bibliotecarul. Toate cărţile din biblioteca personală mi-s ferfeniţă. Zilnic duc 

sau aduc o carte la/de la şcoală. Multe se rătăcesc pe drum. Mă supăr, dar îmi trece 
cu gândul că e un scop nobil. Multe cărţi le comandăm şi pe internet sau citim pe 
suport electronic.  

 
Inventatorul. La una dintre întâlnirile noastre am inventat o nouă strategie, o 

tehnica botezată de noi, „tehnica Combustibilii” bazată pe acţiunea romanului cu 
acelaşi nume de Amelie Nothomb. Un profesor şi câţiva studenţi de-ai săi, rămân 
blocaţi într-o încăpere plină cu cărţi, în frig, fiind astfel nevoiţi să găsească 
mijlocul pentru a  supravieţui. Pentru că singurul posibil combustibil pentru a 
întreţine focul erau cărţile nu se pot hotărî în ce ordine să le sacrifice. Astfel, am 
adoptat şi noi această „metodă”, am simulat circumstanţele: am scris pe două 
coloane cărţile pe care le „ardem” şi cele pe care le „salvăm”, apoi le-am prezentat 
şi, evident, au început discuţiile pe tema valorii cărţilor. Discuţiile aproape că s-au 
transformat în ceartă, dar câştigul a fost dublu: nu numai  ca exerciţiu de 
argumentare, ci şi ca moment de meditaţia asupra valorilor general umane. „Până la 
urmă a fost o dezbatere fructuoasă, iar în cele din urmă am fost foarte fericiţi, că nu 
am fost puşi cu adevărat în situaţia din „Combustibilii”, pentru că, evident nu am fi 
putut ajunge la un consens.” Brigitta 
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Organizator de evenimente culturale. Faţă-n faţă cu autoarea romanului  ,,Un 

singur cer deasupra lor”-  Ruxandra Cesereanu, invitata „Lecturiadei sighetene”. 
Elevii Centrului de Excelenţă din Sighetu Marmaţiei, membrii „Lecturiadei 

Sighetene” şi câţiva dintre colegii lor din Baia Mare au fost onoraţi s-o întâlnească, 
s-o cunoască şi s-o asculte pe scriitoarea Ruxandra Cesereanu1, la Sighet, în Sala de 
conferinţe a Memorialului, în 11 mai 2013. 

 
Jurnalistul. Unul dintre obiectivele declarate ale revistei „Iluminări” este 

aducerea în faţa elevilor, părinţilor şi comunităţii locale a „poeţilor sigheteni sau cu 
rădăcini în Sighet”, pornind de la considerentul că revista este o cale de a face 
cunoscute creaţiile unor poeţi talentaţi şi originali în rândul tinerilor iubitori de 
poezie.  

De-a lungul anilor, paginile revistei, care a cunoscut o evoluţie ascendentă, au 
cuprins imaginea unor scriitori şi poeţi, personalităţi culturale maramureşene 
(Alexandru Ivasiuc, Laurenţiu Ulici, Echim Vancea, Ion Petrovai, Lucian Perţa, 
Vasile Muste, Gheorghe Pârja, Gheorghe Mihai Bârlea, Ioan Dorel Todea), o parte 
din universul şcolii de zi cu zi, fărâme de suflet dobândite din munca cu elevii la 
clasă sau din activităţile extraşcolare, fărâme din sufletele elevilor. Cu fiecare nou 
număr, revista a încercat să surprindă şi să redea cât mai fidel spiritualitatea 
maramureşeană.  

Parte din activităţile noastre au fost descrise şi publicate în „Revista Cercurilor 
de Lectură” şi „Perspective”. Am distribuit revistele în zonă, le-am citit cu 
perseverenţă şi am învăţat din bunele practici/ modele ale celorlalţi. 

 
Cititorul. Făceam liste de lecturi din ce în ce mai lungi, cărţi din ce în ce mai 

interesante, mai variate. Noi, profesorii, ne străduiam să citim din lecturile elevilor. 
Elevii erau curioşi să citească lecturile noastre. Era un schimb permanent de lecturi, 
o întrecere benefică din care ieşeau câştigători cititori. 

Mai mult decât orice altceva sunt Cititorul, cel căruia mai întâi mama i-a 
insuflat dorinţa pentru lectură, iar mai apoi dascălul din ciclul primar, gimnazial, 
liceal şi universitar. Facultatea a fost cea care mi-a oferit cel mai mult. Aici am 
cunoscut adevărata valoare a cărţilor. 

De curiozitate, la ultima „Lecturiadă” le-am dat elevilor un chestionar, iar 
colega mea l-a aplicat pe un eşantion de 103 elevi de la un colegiu din Sighet. Cine 
este persoana care te-a determinat să citeşti? Preferi lecturile obligatorii/ 
suplimentare/ facultative/ recomandate de prieteni/profesori în afara programei 
şcolare/ ce-ţi pică în mână? Ţi s-a întâmplat ca profesorul de limba română să îţi 
schimbe părerea despre o carte? Unde ? La şcoală sau la un cerc de lectură? 

                                                           
1 http://www.maramedia.ro/sighet-lansare-de-carte-un-singur-cer-deasuprea-lor-ruxandra-cesereanu. 
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Dacă tu ai fi profesor de română , unde, când şi cum crezi că ai reuşi mai bine să 
le cultivi elevilor tăi gustul pentru lectură? 

Rezultă din spusele lor că mama e, pentru cei mai mulţi, cea care le-a sădit 
dragostea pentru citit, apoi profesorul (nu neapărat cel de română), au descoperit 
lectura singuri, alteori i-a influenţat modelul prietenilor,  al bunicilor şi, de prea 
puţine ori, bibliotecara. 

 
Omul. Omul sfinţeşte locul! Fie în şcoală, fie în afara ei. Omul sfinţeşte 

lectura! 
 

 

 

PROIECTUL IDENTITĂŢI CULTURALE LOCALE  
 

Marcela Ciobănuc 
 
Atelierele inter- şi transdisciplinare din cadrul proiectului Identităţi culturale locale, realizate în colaborare cu 
Grupul pentru Iniţiativă Locală CORONA (Braşov) şi cu Muzeul de Etnografie Universală Franz Binder (Sibiu), le 
oferă elevilor de gimnaziu posibilitatea de a descoperi câteva dintre personalităţile Sibiului: exploratorul Franz 
Binder şi scriitorul contemporan, Radu Vancu. Aflat încă în derulare, acest proiect se concretizează sub forma 
următoarelor ateliere: 1. Pe urmele exploratorului Franz Binder (la Muzeul de Etnografie Universală Franz 
Binder); 2. Motive africane în arta decorativă; 3. Cufărul cu... poveşti africane; 4. Povestea unei călătorii: „Shilluk. 
Scrisoare despre Franz Binder de Radu Vancu; 5. Povestea unei poveşti (atelier de scriere creativă).Cuvinte 
cheie: ateliere inter-şi transdisciplinare, identităţi culturale locale, Franz Binder. 
 
The inter- and transdisciplinary workshops that are part of the project entitled  “Local Cultural Identities”, in 
collaboration with the CORONA Group of Local Initiative in Braşov and the ”Franz Binder” Museum of Universal 
Etnografhy in Sibiu, offer the lower-secondary students the possibility of discovering a few of the personalities of 
Sibiu: the explorer Franz Binder, and the contemporary writer Radu Stancu. Still underway, the project 
comprises the following workshop: 1. Following steps of Franz Binder the explorer (at the ”Franz Binder” 
Museum of Universal Etnography); 2. African motifs in decorative art; 3. The chest with... African stories; 4. The 
story of a voyage: ”Shilluk. Letter about Franz Binder”, by Radu Vancu; 5) The story of a story (workshop of 
creative writing). Key words: the inter- and transdisciplinary workshops, Local Cultural Identities, Franz Binder 
 

Proiectul Identităţi culturale locale, realizat în colaborare cu Grupul pentru 
Iniţiativă Locală CORONA (Braşov) şi cu Muzeul de Etnografie Universală Franz 
Binder (Sibiu), le oferă elevilor de gimnaziu posibilitatea de a descoperi câteva 
dintre personalităţile Sibiului: exploratorul Franz Binder şi scriitorul contemporan, 
Radu Vancu. 

Participanţi: toţi elevii unei clase a VII-a B 
Timp: octombrie – noiembrie 2013  
Pe parcursul activităţilor am avut în vedere dezvoltarea competenţelor specifice 

din programă: aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui 
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comportament comunicativ adecvat; asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un 
mesaj oral; cooperarea în interacţiunile de grup; exprimarea, în scris, a propriilor 
opinii şi atitudini etc. 

Obiective vizate au fost:  
- exprimarea unei opinii proprii în legătură cu un eveniment cultural; 
- descoperirea şi aplicarea unor tehnici de documentare; 
- folosirea unor tehnici⁄strategii de lucru cu cartea; 
- redactarea unor texte reflexive în scopuri şi în contexte variate.  

 

 
 

 
 

Structurarea atelierelor din perspectivă didactică 
1. Pe urmele exploratorului Franz Binder (2 ore) 
Scopul: documentare şi cercetare 
Principalele activităţi 
a. Elevii clasei a VII-a B au vizitat Muzeul de Etnografie Universală Franz 

Binder, pentru a descoperi personalitatea exploratorului şi colecţionarului Franz 
Binder, originar din Sebeş. 
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b. Ghidul muzeului i-a invitat pe elevi să descopere şi să-şi noteze exponatele 
care au fost donate de Franz Binder. Au primit informaţii referitoare la stilul de 
viaţă, ocupaţiile, vestimentaţia popoarelor africane. 

c. Elevii şi-au exprimat în scris preferinţele în raport cu exponatele descoperite 
de ei înşişi ca aparţinând lui Franz Binder. S-a realizat un tur al galeriei, fiecare 
exprimându-şi într-un enunţ preferinţa pentru un anumit exponat, oferind şi o 
motivaţie pentru alegerea sa (Jurnalul de impresii). 

d. Elevele care au participat la Atelierele de jurnalism de la Cluj din 2013 au 
scris un articol în care au relatat evenimentul pentru revista liceului 

e. La întâlnire au participat scriitorul Radu Vancu şi  Cristian Pralea – specialist 
în studii interculturale, Angela Dobrescu – sociolog. 

2. Motive africane în arta decorativă (50 de minute) 
Pentru început, mi-am dorit să stimulez imaginaţia copiilor, invitându-i la un 

atelier mai puţin convenţional, dar care le-a adus satisfacţii nebănuite. Am creat 
diverse obiecte de design ambiental, după binecunoscuta tehnică a decupajului (sau 
tehnica şerveţelului), toate având motive africane. Fiecare elev a putut confecţiona 
orice obiect dorit: casete de bijuterii, semne de carte, cufere, obiecte din sticlă cu 
utilitate diversă etc. Încântaţi de ceea ce au creat, mulţi dintre ei au remarcat că 
aceste obiecte au valoare sentimentală, că pot fi, eventual, dăruite celor dragi. Aşa 
a procedat şi colecţionarul Franz Binder, care a ales să doneze obiectele aduse din 
Africa, pentru a fi prezentate publicului larg. 

Întrucât a fost creat şi un cufăr asemănător unei cărţi, i-am provocat pe elevii 
mei să-i „scriem” noi paginile cu poveşti africane.  

3. Cufărul cu poveşti... africane  
Sarcina elevilor  a fost să descopere, într-un interval de 2-3 zile, asemenea 

poveşti africane, având la îndemână Internetul.Odată încheiată etapa căutării 
poveştilor africane, acestea au fost transcrise sub forma unor papirusuri 
miniaturale, fiecare poveste fiind citită la finele unei ore de curs. 

4. Povestea unei călătorii: Shilluk. Scrisoare despre Franz Binder (3ore) 
L-am avut invitat pe Radu Vancu. Activitatea s-a desfăşurat sub forma unei 

invitaţii la lectură.  S’a citit, au urmat discuţii şi s-a completat jurnalul de lectură.  
5. Povestea unei poveşti (atelier de scriere creativă) Scrierea poveştii 

colective 
Cel de-al cincelea atelier urmeazî să se desfăşoare până la sfârşitul trimestrului. 

Atunci vom fi în măsură să tragem concluziile asupra acestei activităţi. 
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PREDAREA INTERDISCIPLINARĂ. PROBLEME ŞI SOLUŢII 

 
Corina Dindelegan 

Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Cluj 
Flavia Oşan 

Şcoala Gimnazială Octavian Goga, Satu Mare 
Camelia Sandu 

Colegiul Tehnic Ana Aslan, Cluj 
 
Pregătirea materialului didactic este punctul cheie al unei ore reuşite care vizează realizarea de legături între 
diferite domenii ale artei. Propunem pentru discuţie tema „Iubirea”. Vom demonstra cât de permisivă este 
programa şi totodată cât de laborioasă este munca profesorului pentru a atinge complet şi responsabil cerinţele 
programei şcolare în vigoare. Pentru a crea/selecta material didactic de calitate, care să acopere toate cerinţele 
enumerate, profesorul trebuie să fie cultivat, experimentat, pasionat şi să aibă timp liber. Cuvinte cheie: 
interdisciplinaritate, competenţă culturală, model de cititor. 
 
L’enseignement interdisciplinaire. Des problèmes et des solutions. La préparation du matériel didactique 
est le point clé de la réussite si on vise la création des connexions entre les divers domaines de l’art et la 
littérature. Ce travail propose quelques discussions sur le thème de l’amour. Nous allons montrer que les 
programmes scolaires sont permissifs mais pour respecter leur contenu le professeur doit travailler dur et se 
préparer de manière responsable et sérieuse. Afin de créer/sélecter un matériel didactique de qualité qui puisse 
répondre à toutes les exigences, le professeur doit être cultivé, expérimenté, passionné et il faut avoir du temps 
libre. Mots clés: interdisciplinarité, compétence culturelle, modèle de lecteur. 
 

Preambul 
Predarea interdisciplinară are ca scop formarea unui tânăr cultivat, capabil de a 

înţelege şi de a interpreta subtilităţile unui discurs literar, de a face corelaţii cu alte 
domenii (pictură, sculptură, muzică, film şi, de ce nu, ştiinte reale), situându-se 
într-un context cultural adecvat, care să-i faciliteze relaţia cu autorul şi textul. 
Ţinând cont de noile direcţii în receptarea unei opere, se observă, în mod evident, 
importanţa acordată lectorului şi capacităţii acestuia de a reface sensul textului, 
apelând la întreaga sa competenţă culturală, devenind, astfel, interpretul despre 
care vorbea Jean Starobinski, în Textul şi interpretul: „individ istoric, el este cel 
care alege obiectul în funcţie de beneficiul actual pe care îl poate oferi, el este cel 
care decide şi asupra metodei şi decupajului celui mai productiv pentru descifrare, 
trasând cercul sau cercul de cercuri hermeneutice; el deţine, apoi, acea energie a 
interogaţiei ce provoacă textul la o cât mai completă dezvăluire a structurilor 
semnificative.”1 Din perspectivă didactică, suntem de părere că formarea unui 
lector – interpret se bazează pe interdisciplinaritate.  

 
                                                           
1Jean Starobinski, Textul şi interpretul, Traducere şi Prefaţă de Ion Pop, Bucureşti, Editura Univers, 
1985, p. 15. 
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Experienţe didactice 
Analizând programa şcolară aferentă clasei a IX-a, observăm cât de permisivă 

este aceasta, abordarea tematică modelându-se perfect pe un demers didactic 
construit pe baza interdisciplinarităţii. De pildă, la tema iubirii (aleasă de noi pentru 
a exemplifica obiective, aşteptări, modele şi soluţii), cele opt aspecte vizate sunt: 

1. studierea unor grupaje tematice, urmărind tratarea diferită a unor teme literare 
din punctul de vedere al concepţiilor şi al atitudinilor exprimate, al modalităţilor de 
expresie şi al reacţiilor pe care textele le provoacă cititorilor;  

2. familiarizarea elevilor cu o serie de concepte noi de estetică, de teorie 
literară şi de stilistică;  

3. studierea, integrală sau fragmentară, a cel puţin două texte literare pentru 
fiecare temă, de preferinţă din epoci diferite, atât scrieri în proză, cât şi în versuri, 
aparţinând celor trei genuri literare;  

4. din care cel puţin un text va fi selectat din opera scriitorilor canonici; 
5.6. accesul elevilor la informaţii privind autorii textelor studiate (date bio-

bibliografice esenţiale, caracteristici generale ale operei, locul acesteia în literatura 
română sau în cea universală); 

7. studierea unor creaţii cinematografice, în vederea sesizării relaţiilor dintre 
literatură şi alte limbaje alese astfel încât să poată fi corelate cu grupajul tematic, 
urmărindu-se noţiuni de artă cinematografică - scenariu, regie, imagine,coloană 
sonoră, interpretare actoricească;  

8. studierea unui text nonliterar/de graniţă (un eseu despre dragoste, în cazul 
nostru). Fără îndoială că un profesor de lectură trebuie să aloce timp, energie şi 
seriozitate în pregătirea lecţiilor, în concordanţă cu cerinţele respectivei programe, 
căci pentru a crea/selecta material didactic de calitate, care să acopere toate 
cerinţele enumerate, profesorul trebuie să fie cultivat, experimentat, pasionat şi să 
aibă timp liber. Astfel, pregătirea materialului didactic este punctul cheie al unei 
ore reuşite care vizează realizarea de legături între diferite domenii ale artei.  

Ilustrăm, succint, problemele, situaţiile şi soluţiile abordării tematice la clasa a 
IX-a. O primă problemă se referă la planificarea materiei (Cum procedăm?), 
remarcându-se trei situaţii:  

1. Planificare pe baza programei şcolare în vigoare în funcţie de nevoile 
elevilor, demers ce presupune adaptarea planificării pe parcursul anului, în funcţie 
de specificul clasei.  

2. Adaptarea unei planificări realizate de altcineva.  
3. Planificare după manual.  
A doua problemă conturează alegerea materialului didactic (Tema iubirea – 

clasa a IX-a), idee din care derivă, din nou, trei situaţii. Prima situaţie vizează 
alegerea textelor în funcţie de nivelul de cultură pe care ar trebui să-l atingă elevii 
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(programa de liceu menţionează scopul predării disciplinei noastre ca: formarea 
unui tânăr cultivat, pe care îl punem în acord cu afirmaţia lui Pierre Bayard despre 
modelul ideal de cititor: „cititorul care citeşte în profunzime o carte şi e capabil 
apoi să stabilească analogii cu alte lecturi pe care le-a realizat”. Cel de-al doilea caz 
punctează alegerea textelor în funcţie de cerinţele materiei pentru bacalaureat, pe 
considerentul că mai bine citeşti din timp lectura obligatorie decât să citeşte 
rezumate sau să răsfoieşti în grabă cărţile prevăzute în programa de bacalalureat. 
Apelăm din nou la acelaşi P. Bayard (modelul de cititor) „Ne putem întreba care 
este un cititor mai bun – cel ce citeşte o carte fără să o poată situa [în context] sau 
cel care nu aprofundează nici una, dar se mişcă cu uşurinţă prin toate?”  

A treia ipostază relevă parcurgerea manualului pas cu pas, cu scopul (dacă se 
poate numi astfel) de a preda materia fără a-ţi mai bate capul, indiferent dacă are 
sau nu impact asupra elevilor, iar modelul de cititor format în acest caz se va plia 
perfect pe afirmaţia „Cel care stă cu nasul în cărţi este pierdut pentru cultură şi 
chiar pentru lectură. Importante nu sunt volumele în sine, ci cărţile despre cărţi”.  

Propunem trei modele de predare interdisciplinară a temei iubirea, la clasa a IX-
a, prezentând aşteptările unui profesor debutant (Flavia Oşan), realitatea de la o 
clasă de profil uman/real, nivel înalt (Corina Dindelegan),  respectiv, situaţia de la 
un profil tehnologic, nivel mediu şi scăzut (Camelia Sandu). În ceea ce priveşte 
aşteptările unui profesor debutant, recent ieşit din facultate, acestea se conturează 
într-o clasă la nivel înalt, unde se poate face deschidere culturală, având 
posibilitatea de a integra în ora de literatură implicaţii din pictură, muzică, 
sculptură sau trimiteri din literatura străină. Realitatea de la clasă este alta: în cele 
mai multe cazuri, elevii nu sunt capabili de a înţelege trecerile subtile de la o formă 
de artă la alta pe care un profesor de literatură le-ar putea face. În plus, predând la 
gimnaziu, constată că nu numai  trimiterile la alte arte, ci şi predarea integrată 
(limbă, literatură, comunicare) este dificil de realizat. Printre soluţiile propuse de 
profesorul debutant, reţinem următorii paşi:  

- se analizează textele din manual, verificându-se dacă acestea se pretează clasei 
la care se vor preda; dacă nivelul clasei este scăzut (profil tehnologic), se va opta 
pentru texte de proză scurtă, poezii, piese de teatru, texte fragmentare, acordând 
atenţie decupării textelor studiate la clasă; 

- se propun, pentru introducerea în temă, câteva accepţiuni ale termenului (n.n.: 
iubire) datând din Renaştere şi până în prezent, pentru a avea o privire de ansamblu 
asupra evoluţiei  şi perspectivei din care a fost surprinsă (ce a însemnat iubirea 
pentru omul secolului al XVI-lea şi cum este percepută azi, dacă există 
constante/diferenţe); 

- elevii sunt întrebaţi dacă au citit opere de dragoste şi dacă au câteva texte 
preferate; 
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- după ce au fost alese textele, urmează plasarea într-un context, pentru fiecare 
în parte, apelând la referinţe din mitologie, legende, Biblie, dicţionar de simboluri, 
credinţe (metempsihoză). În acelaşi timp, se pot face conexiuni cu felul în care a 
fost percepută iubirea în pictură, sculptură, muzică, literatură, făcând legătură cu 
textele literare suport. Dacă este cazul, se poate realiza o paralelă carte-film;  

- în secvenţa de interpretare, posibile piste ar fi: aspecte ale iubirii în epoci 
diferite (de la pudoare la exprimarea directă), valoarea etică a textelor şi ce mai 
spun acestea în prezent (actualitatea lor), funcţia didactică şi funcţia estetică a unui 
astfel de text, precum şi caracterizarea personajelor principale, discutarea  
posibilelor modele.  

Un model de construcţie a lecţiilor pentru tema literară menţionată, în varianta 
Corina Dindelegan – liceu teoretic, profil real, vine în concordanţă cu aşteptările 
profesorului debutant, structurându-se pe câteva etape. Punctul de pornire: nuvela 
Zvăpăiata de A.P. Cehov. Textul oferă deschidere pentru punerea în discuţie a trei 
mituri: Amor şi Psyhe, Filemon şi Baucis, Pygmalion şi Galateea, fiecare dintre ele 
deschizând discuţia spre alte texte/domenii ale artei: 

Amor şi Psyhe: basmul popular rusesc Pana lui Finist, şoimul luminos, basmul 
cult românesc Povestea porcului de I. Creangă; A.Canova, Amor şi Psyhe (două 
sculpturi – Luvru şi Ermitaj), Apuleius, Metamorfoze. Măgarul de aur , 
W.Shakespeare, Romeo şi Julieta, Legenda lui Tristan/ filme: Shakespeare in love, 
Anonimus. Discuţia despre Shakespeare face deschidere spre sonetul shakespearian 
(în film, se recită Sonetul 18) şi la ciclul sonetelor lui V. Voiculescu. Pygmalion şi 
Galateea poate continua cu trimiteri la piesa lui  G.B. Shaw, Pygmalion, care la 
rândul ei e valorificată în musicalul/opereta/filmul My fair lady. Ajungând în 
spaţiul literar românesc trimiteri se pot face la N.Stănescu, Către Galateea.  

Finalizarea capitolului propune o lecţie de recapitulare a noţiunilor şi 
cunoştinţelor dobândite şi o dezbatere tip reţea de discuţii pe textul din manualul 
Humanitas – M. Nedelciu, Nora sau Balada zânei de la Bâlea-lac. Varianta 
Camelia Sandu pune în evidenţă problema referitoare la manualele după care se 
studiază la profilul tehnologic. Status quo: manualele de clasa a IX-a dau dovadă 
de lipsă de inspiraţie şi de continuitate privind abordarea temei iubirii. Astfel, 
fragmentele de texte propuse sunt uneori greu de interpretat de elevi, nu corespund 
orizontului lor de aşteptare, iar elevii nu se regăsesc ca trăire, ca experienţă de viaţă 
în aceste texte, deşi sunt la vârsta sentimentelor trăite intens. Soluţiile menite să 
rezolve această problemă vor fi:  

a. propunerea unei liste de lecturi în care se regăsesc atât scriitori din literatura 
universală, cât şi din literatura română care să acopere toate cele trei genuri literare;  

b. elevii prezintă cărţile citite colegilor, realizând PPT sau planşe pentru ca apoi 
să se organizeze adevărate dezbateri şi discuţii privind conţinutul lecturilor, 
evoluţia relaţiei dintre personaje, deznodământul;  
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c. se selectează citate semnificative pe baza cărora se creează portretele 
personajelor. Lista lecturilor: Lev Tolstoi – Ana Karenina, Emily Brontë – La 
răscruce de vânturi, B. Pasternak – Doctor Jivago, Ch. Bronte – Jane Eyre, 
Thomas Hardy – Tess D’Uberville, Erich Segal – Love Story, Mathias Malzieu – 
Mecanica inimii; Mircea Eliade – Nuntă în cer, Maitrey, Mihail Drumeş – Invitaţie 
la vals, Scrisoare de dragoste, Liviu Rebreanu – Jar, Adam şi Eva, Dan Lungu – 
Cum să uiţi o femeie, poezii de Mircea Cărtărescu, N. Stănescu, T. Arghezi; texte 
dramatice: Romeo şi Julieta –  Shakespeare). Profesorul recomandă, aşadar, spre 
lectură o seamă de cărţi, ştiind că această vârstă e începutul „carierei” lor de cititori 
care încep să-şi pună probleme. Modul în care înţelegi o carte depinde şi de vârsta 
la care o citeşti, căci de fiecare dată se deschid alte uşi, se dezvăluie alte înţelesuri.  

Valorificarea predării interdisciplinare se poate realiza cu succes pe modelul 
teoriei inteligenţelor multiple. Propunem un set de sarcini pentru tema iubirii, 
experimentat la clasele cu profil tehnologic: 

1.  Inteligenţa verbală – interpretează semnificaţii ale replicilor îndrăgostiţilor.  
2. Inteligenţa logico-matematică – desenează figuri geometrice în care 

încadrează relaţiile între personaje sau pun în „ecuaţie” jocul sentimentelor.  
3. Inteligenţa vizuală – desenează portrete, spaţiul propice întâlnirilor, 

realizează colaje cu imagini.  
4. Corporală-Kinestezică – imită gesturi, punere în scenă, joc de rol.  
5. Muzicală – asociază sentimentul unei melodii, cântă, justifică asocierea, 

descoperă „muzica” iubirii.  
6. Intrapersonală – redactează o pagină de jurnal, o scrisoare de dragoste. 
7. Interpersonală – scoate în evidenţă relaţia îndrăgostitului cu lumea, cu cei din 

jur. 
8. Naturalistă – caută simboluri din natură pentru a contura sentimentul iubirii 

(plante, copaci care descriu cadrul natural ideal pentru o întâlnire de dragoste). 
Având în vedere faptul că elevii de azi preferă să descarce ecranizarea cărţii de 

pe internet şi confundă mesajul cărţii cu cel al filmului, punând semnul egalităţii 
între film şi literatură, povestind la ore despre personaje de film, nu din carte, odată 
cu trecerea generaţiilor, strategia de lucru la clasă trebuie schimbată, folosind 
metode noi de predare care să îi implice mult mai mult pe elevi. Elevilor de azi le 
place acţiunea, să discute în grup, să producă ceva. Iată de ce organizarea grupelor 
conform teoriei inteligenţelor multiple (Gardner) este percepută pozitiv de elevii 
zilelor noastre. Pentru finalizarea activităţii, se poate realiza un filmuleţ, pe grupe 
de elevi, pe tema iubirii-matrimoniale, neîmplinite, suferinţă, alinare etc. sau se 
poate organiza o expoziţie cu produsele elevilor – desene, planşe, scrisori, colaje. 
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Concluzii 
Predarea interdisciplinară presupune pregătirea constantă a profesorului, 

organizarea riguroasă a materialului didactic şi a pregătirea atentă a fiecărei secvenţe, 
pentru a răspunde cerinţelor programei şi nevoilor clasei de elevi cărora ne adresăm. 
Programa şcolară de la clasa a IX-a este permisivă, dar pentru a atinge nivelul 
scontat, un profesor de lectură competent şi responsabil trebuie să fie experimentat, 
pasionat, cultivat şi dispus să aloce timp şi interes în pregătirea lecţiilor.   
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COMPETENŢA ARGUMENTATIVĂ ÎN CONTEXTUL ÎNVĂŢĂRII 
INTEGRATE 

UN EXPERIMENT 
 

Laura-Irina Gavriliu 
Colegiul Naţional Gheorghe Vrănceanu, Bacău 

 
Competenţa argumentativă, componentă a competenţei de comunicare, constituie un concept transversal, care, 
prin reprezentativitatea la nivelul unui ansamblu de discipline, oferă prin metalimbajul său, noi câmpuri de 
investigaţie. Încadrând „jocul paideiei“ în categoria mai amplă a „jocurilor de limbaj“,  definim această formă 
metajoc, în sensul în care devine spaţiul de iniţiere în diverse forme de comunicare, spaţiu de orchestrare a unor 
repertorii verbale şi nonverbale, spaţiu de antrenare a întrebărilor şi curiozităţilor celui care învaţă. Aici se află 
începutul experimentării dirijate şi conştiente a competenţei argumentative, de asimilarea căreia va depinde 
buna aşezare în viaţa socială şi profesională a destinatarului discursului didactic. Cuvinte-cheie: Competenţa 
argumentativă, concept transversal, învăţare integrată. 
 
The argumentative competence within the context of integrated learning. The argumentative competence, 
as part of the communication competence, consists of a transversal concept, that through its representativeness 
concerning a set of subjects, offers new fields of investigation by means of its metalanguage. By integrating 
''paideia's game"' within the more extensive category of "language games", we define this aspect "metagame", 
as it becomes the initiating space consisting of various communication forms, an area of enclosure involving 
verbal and non verbal repertories, an area that implies the learner's questions and curiosities. It is there that the 
beginning of the directed and concious experimentation of the argumentative competence lies, upon which the 
good position within the social and professional life of the receiver of the teaching discourse depends. Key-
words: The argumentative competence, transversal concept, integrated learning. 
 

Profesia de educator este dependentă de componenta vocaţională, manifestată 
prin disponibilitatea emoţională şi prin interesul pentru continua reinverntare, atât 
la nivel cognitiv, cât şi din perspectivă procedurală, atitudinală. Contextul 
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epistemic actual defineşte această ,,meserie” prin raportare la conceptul de 
profesionalism, asociat cu necesitatea integrării în sfera aceluiaşi comportament a 
unei varietăţi de roluri, impuse de adaptarea la diverse situaţii de comunicare. 
Astfel, dascălului i se cere să manifeste o atitudine dinamică, flexibilă, reflectată 
prin: apelul la cercetarea-acţiune, identificarea unor soluţii ameliorative la 
problemele cu care se confruntă, disponibilitatea comunicativă, manifestată atât în 
relaţionarea cu subiecţii educabili, dar şi cu cei din breasla sa, pentru confruntarea 
ştiinţifică şi experimentală, deschiderea către interdisciplinaritate etc. 
Reprezentativă pentru configurarea unui fundament epistemologic este paradigma 
integrativităţii, concretizată prin acceptarea intra-, inter- şi transdisciplinarităţii, pe 
fondul conştientizării nevoii de a integra, în rezolvarea diverselor probleme de 
cunoaştere, contribuţia mai multor discipline. La nivelul curriculumului, integrarea 
se asociază cu instituirea unor relaţii între conţinuturile, competenţele, valorile unor 
discipline şcolare distincte. Calitatea integrării educaţionale se raportează la două 
aspecte fundamentale: coeziunea între diferitele discipline şi reprezentativitatea 
acesteia pentru structurile mentale şi comportamentale ale destinatarului 
comunicării didactice.  

Asumarea acestei viziuni asupra procesului instructiv-educativ nu se traduce 
prin apariţia unor noi discipline, ci prin crearea în instituţiile şcolare a unor ateliere 
inter- şi transdisciplinare, care să pună bazele unui curriculum transdisciplinar, 
caracterizat prin: ,,valorizare”, ,,contextualizare”, „conceptualizare”, 
,,interactivitate”, ,,dinamică”1. Pe fondul conştientizării nevoii de a subordona 
conţinuturile dezvoltării personalităţii subiectului educabil, în anul şcolar 2010-
2011, în cadrul Colegiului Naţional Gh. Vrănceanu s-au pus bazele unui proiect 
transdisciplinar, ,,Dialoguri ludice”. Profesorii implicaţi aparţin unor discipline 
asimilate unor arii curriculare diferite: limba şi literatura română, limba franceză, 
istorie, ştiinţe socio-umane, biologie. 

Faza preliminară a coincis cu refacerea uneltelor, „o întreprindere extraordinară, 
rezervată numai ocaziilor care o cer“2. Conflictul dintre scenariul tradiţional şi 
scenariul modern a determinat reconfigurarea elementelor antagonice în funcţie de 
paradigma epistemologică impusă în spaţiul ştiinţei de K. R. Popper3 şi Th. S. Kuhn4. 
Pe acest cadru cognitiv s-a gândit trecerea de la cunoaşterea axată pe acumulare şi 
transmitere, la cunoaşterea bazată pe discuţiile critice, dezvoltate într-un spaţiu 
dialogic, interacţional. Astfel, modelul transmiterii mecanice, structurat pe principiile 
                                                           
1Vali Ilie,  Clasic şi modern  în abordarea conţinuturilor curriculare, Editura Didactică şi Pedagogi-
că, Bucureşti, 2013, p. 31 [=Ilie, Clasic]. 
2Th. S. Kuhn, Structura revoluţiilor ştiinţifice, traducere şi studiu introductiv de conf. univ. dr. Mircea 
Flonta, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 121 [=Kuhn, Structura]. 
3Karl R. Popper, Cunoaşterea şi problema raportului corp-minte: o pledoarie pentru interacţionism, 
traducere din engleză de Florin Lobonţ, controlul ştiinţific al traducerii Mihail - Radu Solcan, Editura 
Trei, Bucureşti, 1997 [=Popper, Cunoaşterea]. 
4Kuhn, Structura. 
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„liniarităţii”, „secvenţialităţii”, „atomismului” şi „referenţialităţii”1, a devenit 
obiectul unei critici pertinente din perspectiva teoriilor care percep comunicarea ca 
pe o relaţie interactivă, având noi baze metodologice, structurate după alte principii: 
„circularitate”, „complexitate”, „interactivitate”, „caracter relaţional”2. Un alt aspect 
adus în prim-plan a fost conceptul de „viaţă comună”3, fundamentat pe principiul 
reducerii distanţelor, concretizat, mai ales, prin instituirea unui cadru afectiv, deschis 
dezvoltării inter- şi intrapersonale. Dacă în modelul mecanicist, cunoştinţele erau 
monopolul unei autorităţi, în contextul actual dobândirea acestora nu mai este 
produsul transmiterii, ci rezultatul asimilării unor deprinderi de procesare a 
informaţiei. Astfel, atitudinea creatoare a urmărit amplificarea participării şi a 
implicării destinatarilor în actul didactic, fapt explicitat prin „armonizarea 
repertoriilor”4 profesor-elev. Eficienţa comunicării didactice este, în primul rând, o 
problemă de „adaptare reciprocă la partener”5, în funcţie de care va fi proiectat 
„scenariul de viitor”6. Fiind o acţiune programată pentru un anumit destinatar, acest 
tip de comunicare are un caracter intenţional, efectul fiind cunoscut, planificat.  
La nivelul proiectării curriculumului integrat am poziţionat, pe de o parte 
componentele competenţei de comunicare (competenţa argumentativă, competenţa 
lectorală, competenţa generică şi competenţa culturală), iar, pe de altă parte, 
competenţele modale (competenţa de obţinere a cunoştinţelor, competenţa de a 
prelucra şi de a organiza aceste cunoştinţe, competenţa de relaţionare şi competenţa 
emoţională). Aceste achiziţii vor fi orchestrate în vederea examinării unor teme şi a 
dezvoltării unor competenţe integrate, care pot fi transferate dintr-un context 
disciplinar în altul.  

Pentru exemplificarea modului în care se produce învăţarea în cadru 
interdisciplinar vom adera la datele generice ale ,,interdisciplinarităţii centripete”7. 
Astfel, disciplinele limba şi literatura română, istoria, filozofia, limba franceză şi 
biologia vor interacţiona pentru înţelegerea temei Timpului şi pentru formarea 
competenţei argumentative. Ceea ce determină caracterul reuşit/ nereuşit al 
comunicării în relaţia cu alteritatea este competenţa argumentativă, pe care o 
dobândim, în primul rând, graţie funcţiei superioare, denumite de K.R. Popper 
                                                           
1Jean Lohisse, Comunicarea de la transmiterea mecanică la interacţiune, traducere din limba fran-
ceză de Gabriela Scurtu Ilovan, Editura Polirom, 2002, pp. 27-28 [=Lohisse, Comunicarea]. 
2Ibidem, pp. 101-102. 
3Conceptul de „viaţă comună“ este definit de Tzvetan Todorov în lucrarea Viaţa comună. Eseu de 
antropologie generală, traducere din franceză de Geanina Tivdă, Editura Humanitas, Bucureşti, 2009. 
Autorul, pornind de la faptul general acceptat că omul este o fiinţă socială şi că nu poate fi conceput 
„eu fără tu“, dezvoltă o nouă viziune asupra relaţiei cu alteritatea. 
4Ioan Cerghit, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Editura 
Aramis, Bucureşti, 2002, p. 58 [=CERGHIT, Sisteme]. 
5Ibidem. 
6Sintagma „scenariu de viitor” este preluată de la Solomon Marcus, Invenţie şi descoperire, Editura 
Cartea Românească, Bucureşti, 1989, p. 159 [=Marcus, Invenţie]. 
7Lucian Ciolan, Învăţarea integrată, fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Editura Poli-
rom, Iaşi, 2008, p. 127 [=Ciolan, Învăţarea]. 
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„funcţie argumentativă“1. Filosoful ştiinţei consideră că dezvoltarea atitudinii 
critice este direct dependentă de evoluţia acesteia, bazată pe „funcţia descriptivă”, 
ambele fiind „realizarea noastră, deşi ea este o consecinţă neintenţionată a actelor 
noastre”2. Având în vedere că „funcţia argumentativă” este dobândită printr-un 
proces de evoluţie, aflându-se la originea atitudinii critice, care devine „principalul 
instrument al creşterii ulterioare a cunoaşterii”3, nu putem ignora rolul instrucţiei în 
formarea acestei competenţe. Încadrând „jocul paideiei“ în categoria mai amplă a 
„jocurilor de limbaj”, definim această formă metajoc, în sensul în care devine 
spaţiul de iniţiere în diverse forme de comunicare, spaţiu de orchestrare a unor 
repertorii verbale şi nonverbale, spaţiu de antrenare a întrebărilor şi curiozităţilor 
celui care învaţă. Aici se află începutul experimentării dirijate şi conştiente a 
„competenţei argumentative”, de asimilarea căreia va depinde buna aşezare în viaţa 
socială şi profesională. Programele şcolare cuprind precizări referitoare la 
problemele care vizează întemeierea unui punct de vedere: „Pe parcursul ciclului 
superior al liceului (segment aparţinând învăţământului postobligatoriu), prin 
disciplina limba şi literatura română se urmăreşte consolidarea competenţelor de 
comunicare a elevilor, indispensabile în lumea contemporană, pentru orice tip de 
activitate profesională.”4. Astfel, competenţa argumentativă va fi asociată cu o 
atitudine pe care o regăsim în toate programele disciplinelor implicate: formarea 
gândirii critice şi flexibile. Între argumentare şi gândire critică este o relaţie de 
interdependenţă, fapt care poate fi motivat din mai multe perspective. Dacă ne 
asumăm ca punct de plecare domeniul psihopedagogic, vom identifica „urmele” 
acestei relaţii, având ca punct de plecare gândirea critică. Astfel, în literatura de 
specialitate5, sunt considerate drept componente fundamentale ale acestui tip de 
gândire următoarele aspecte: încercarea de a analiza şi interpreta diverse situaţii, 
capacitatea de a întemeia o anumită opinie, producerea unui raţionament, 
disponibilitatea de a conferi semnificaţii anumitor fapte, evenimente, de a tolera şi 
alte exemple, de a fi sceptic. În acest sens, Solomon Marcus recomanda 
profesorilor să le adreseze permanent elevilor îndemnul de a nu lua ca literă de lege 
ceea ce li se transmite, fie oral, fie prin manual, „prezumţia de suspiciune“6 fiind 
forma principală prin care „îi învăţăm să gândească cu capul lor”. În acest sens, se 
mai distruge un mit: acela al „profesorului care ştie tot”7. În termenii paradigmei 
constructiviste, gândirea critică este „un proces activ şi sistematic prin care se 
                                                           
1Karl. R. POPPER, Filozofie socială şi filosofia ştiinţei, traducere coordonată de Brânduşa Palade, 
Editura Trei, Bucureşti, 2000, p. 71 [=Popper, Filozofie].  
2Popper, Filozofie, p. 73.  
3Ibidem, p. 72.  
4Programe şcolare, p. 2. 
5Adriana Nicu, Strategii de formare a gândirii critice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
2007, p. 37 [=NICU, Strategii]. 
6Lavinia Spandonide (editor), Educaţia în spectacol. Protagonist: Solomon Marcus, Editura Spandugino 
Publishing House, Bucureşti, 2010, p. 83 [=SPANDONIDE (editor), Educaţia în spectacol. Protagonist: 
Solomon Marcus] 
7Ibidem. 
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înţeleg şi se evaluează argumentele”1. Dragan Stoianovici2 abordează problema 
acestei relaţii din perspectiva teoriei argumentării, elementul comun între cele două 
puncte de vedere fiind reprezentat de încercarea de a subordona termenul de 
gândire critică abilităţii „de ordin intelectual, respectiv un ansamblu integrat de 
deprinderi şi priceperi dobândite!”3, a cărei exercitare „poate fi extinsă şi la alte 
subiecte decât cele în legătură cu care se manifestă deja la cel în cauză”4. În 
consecinţă, în evaluarea acestei relaţii, vom avea în vedere o serie de trăsături, care 
definesc termenii comuni, care creează premisele identificării drept funcţie 
principală a argumentării didactice formarea gândirii critice. 

În primul rând, ne referim la identificarea problemelor care încurajează 
exprimarea unei opinii, pentru susţinerea căreia vor fi invocate o serie de 
argumente, textul argumentativ fiind un produs care surprinde perspectiva asumată 
de subiect. Nu avem în vedere aici opiniile care rezistă, de tipul „Neptun este o 
planetă”5, şi care sunt demne de încredere, ci aspectele care trădează probleme ce 
depăşesc limitele temporale, definind perspective general umane. 

În al doilea rând, gândirea critică poate fi dezvoltată şi prin punerea 
destinatarului în situaţia de a distinge între discursuri în care se argumentează şi 
discursuri în care destinatarul este doar informat asupra unor aspecte. Acest fapt 
poate fi raportat la diverse criterii: grandoarea stilului prin care ideile sunt 
împodobite printr-un adaos emoţional, sugestie a intenţiei de a-l determina pe 
destinatar să adere la tezele prezentate şi, implicit, a dorinţei de a coopera cu acesta 
sau prezenţa mărcilor axiologice, a conectorilor, sugestie a argumentării ca fapt de 
limbă, reflectată în structura consacrată a textului argumentativ. 

În al treilea rând, gândirea critică se explicitează şi în deprinderea de a identifica 
structura discursului argumentativ, prin delimitarea corectă a tezei de argumentarea 
propriu-zisă. 

Aspectele evidenţiate ne permit să deducem câteva concluzii. Poziţionarea 
gândirii critice sub semnul teoriei argumentării este motivată din perspectiva 
definiţiei termenului prim, care vizează identificarea unor temeiuri, argumente, în 
vederea susţinerii unor puncte de vedere şi orchestrarea acestora, astfel încât să fie 
identificată concluzia pertinentă. Deşi fiecare dintre noi dispune de această abilitate, 
graţie funcţiei argumentative, ea poate fi dezvoltată prin antrenarea responsabilă în 
exerciţii de reflecţie, câmpul educaţional având un rol important în acest sens. 
Gândirea critică este acceptată ca un concept-umbrelă sub semnul căruia sunt 
antrenate capacitaţile superioare ale destinatarului acestui discurs, consecinţă a 
armonizării competenţelor, în vederea soluţionării unor situaţii complexe de învăţare. 
                                                           
1R. Mayer, F. Goodchild, The critical thinker, apud Nicu, Strategii, p. 27. 
2Dragan Stoianovici, Argumentare şi gândire critică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005 
[=Stoianovici, Argumentare]. 
3Nicu, Strategii, p. 37. 
4Stoianovici, Argumentare, p. 123. 
5 W. V. Quine, J. S. Ullian, Ţesătura opiniilor, traducere de Mircea Dumitru, Editura Paralela 45, Piteşti, 
2007, p. 27. 
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Prezentarea experimentului 
 
În proiectarea temei cross-curriculare a timpului am urmat o serie de etape1, 

reprezentative pentru operaţionalizarea unui concept care se subordonează 
căutărilor vârstei adolescenţei. 

 
1. Identificarea temei 
Alegerea temei nu a fost impusă de echipa cadrelor didactice implicate în 

proiect, ci stabilită în urma iniţierii unui brainstorming, având ca finalitate 
identificarea unor întrebări reprezentative pentru aşezarea omului în lume. Am 
remarcat interesul adolescenţilor pentru aspectele fundamentale ale existenţei, 
direct proporţionale cu dezvoltarea proceselor abstracte ale gândirii: ,,Care este 
fiinţa lumii?”; ,,Cum a luat naştere această lume?”; ,,Care este destinul ei?”; ,,Ce 
este timpul?”; ,,Cine sunt?” etc. Operatorul procedural prin care echipa de proiect 
şi-a propus să evalueze această temă este o competenţă pentru viaţă, identificată în 
fundamentarea conţinuturilor teoretice ale tuturor disciplinelor: gândirea complexă 
şi critică. Aceasta se află la originea dobândirii autonomiei personale, sursă a 
construirii propriei identităţi, constituind o componentă fundamentală a 
competenţei argumentative.  

 
2. Identificarea asociaţiilor semnificative şi realizarea unei imagini globale 

asupra temei 
A doua etapă coincide cu explorarea temei din perspectiva diverselor discipline:  

 

 
Interdisciplinaritate centripetă 

 

                                                           
1 Ciolan, Învăţarea, pp. 235-254. 

Tehnologia 
Informaţiei 

Filozofie  

Biologie  

Istorie  

Limba  
franceză 

Limba şi litera-
tura română 

TIMPUL - 

Competenţa  

argumentativă
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Având în vedere că diversele încercări de definire a timpului se referă la un 
anumit fel de timp, tema va fi analizată din perspectiva unei clasificări 
reprezentative pentru modul în care omul trebuie să se raporteze la această 
coordonată fundamentală a existenţei, pentru a conferi calitate vieţii sale.  

Disciplina limba şi literatura română contribuie la definirea termenului-cheie 
prin evidenţierea unei delimitări calitative între ,,timpul echinocţial”, ,,un timp care 
nu cunoaşte dramele ruperii, opririi, declinului, un timp sferic” şi ,,timpul 
solstiţiului”1, expresie a rupturii tragice. În evaluarea acestor concepte, textele 
suport vor fi selectate din opera lui Mihai Eminescu, fiind raportate la competenţe 
ce vizează adecvarea tehnicilor şi strategiilor argumentative la situaţia de 
comunicare literară, dar şi evaluarea unor argumente diferite în vederea conturării 
unor opinii proprii. 

Un aspect esenţial al timpului biologic este cel referitor le dezvoltare, 
evidenţiată la nivel individual.  

Timpul istoric este timpul devenirii, fiind dominat de principiul cauzalităţii şi 
având la origine formarea conştiinţei istorice. Astfel, cunoaşterea istoriei constituie 
un instrument de înţelegere a prezentului, dar şi o formă de identificare a unor 
tendinţe viitoare. În desprinderea semnificaţiei unor evenimente, se impune 
raportarea la premisele istorice ale acestora. Din perspectiva competenţei 
argumentative, în analiza sursei istorice avem în vedere: exprimarea unor opinii 
referitoare la textele citite, susţinerea argumentată a acestei opinii, elaborarea unei 
argumentări orale sau scrise, compararea unor opinii şi argumente diferite 
referitoare la tema analizată. 

În abordarea limbii franceze, raportarea la tema timpului constituie o formă de 
exersare a componentelor competenţei de comunicare, privilegiate de viziunea 
actuală asupra disciplinei, şi, totodată, o modalitate de îmbogăţire a cunoştinţelor 
de limbă ce se bazează pe elemente de construcţie a comunicării.  

Disciplina filozofie privilegiază dimensiunea interogativ-reflexivă şi 
valorizatoarea în dezvoltarea temei timpului, accentul fiind pus pe exersarea 
competenţelor specifice gândirii critice: argumentarea unor opinii referitoare la 
raportul omului cu timpul, identificarea structurii textului argumentativ în textele-
suport oferite, realizarea unor dezbateri pe tema timpului etc.  

 
3. Definirea rezultatelor aşteptate pe care elevii le vor dobândi la finalul 

studierii temei timpului 
 
Competenţe generale 

1. Utilizarea corectă a limbii române în diverse situaţii de comunicare 

                                                           
1 Ioana Em. Petrescu, Eminescu-modele cosmologice şi viziune poetică, Editura Paralela 45, Piteşti, 
2005, p. 61.  
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2. Valorificarea conceptelor specifice diverselor discipline pentru întemeierea 
demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte din viaţa reală 

3. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de 
comunicare 

4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de 
comunicare 

Valori şi atitudini 
Competenţele generale promovează următoarele valori şi atitudini: 

� Gândire critică şi divergentă 
� Disponibilitate pentru dialog şi dezbatere 
� Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în 

propriile abilităţi de comunicare 
� Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi. 

 Obiectivele specifice: 
o Recunoaşterea şi utilizarea căilor multiple de instruire, învăţare; 
o Corelarea multiplă între diverse domenii ale formării, ale realităţii; 
o Asigurarea egalităţii valorice între cunoştinţele teoretice şi cele aplicative; 
o Construirea de identităţi variate, prin construcţia proprie a cunoaşterii; 
o Construirea de noi cunoştinţe şi nu achiziţia lor prin transmitere şi 

receptare; 
o Ucenicia în cunoaşterea ştiinţifică a realităţii; 
o Încurajarea autonomiei cognitive şi acţionale în prelucrarea unei 

semnificaţii; 
o Construcţia noilor cunoştinţe prin de-construcţia şi re-construcţia celor 

vechi; 
o Trecerea de la atitudinea pasivă de audiere şi receptare la cea de implicare 

mentală şi acţională directă; 
o Asigurarea caracterului transferabil al cunoştinţelor în noi contexte, 

experienţe; 
o Acoperirea rupturilor dintre discipline; 
o Rezolvarea de probleme prin corelaţii rapide şi semnificative, sinergie şi  

acţiune contextualizată; 
o Valorificarea conceptului de interdisciplinaritate centripetă, reflectat 

utilizarea în interacţiune a diverselor discipline pentru explorarea unor 
teme; 

o Evidenţierea interdisciplinarităţii centrifuge, prin mutarea accentului de pe 
disciplină pe cel care învaţă, punând în evidenţă achiziţiile integrate pe 
care acesta le va dovedi prin învăţare; 

o Considerarea conceptului de interdisciplinaritate ştiinţifică în încercarea de 
a acoperi petele albe de pe harta cunoaşterii; 



Forme de acţiune şi implicare 

 

 121 

o Valorificarea interdisciplinarităţii pedagogice, cu privire la modalitatea în 
care învăţarea este proiectată şi derulată; 

o Integrarea interdisciplinarităţii instrumentale din necesitatea rezolvării unor 
probleme concrete ce apar la nivel social; 

o Valorificarea transdisciplinarităţii, în accepţia de decompartimentare 
completă a obiectelor de studiu; 

o Centrarea pe viaţa reală, pe probleme concrete, aşa cum apar ele în context 
cotidian şi aşa cum afectează vieţile oamenilor; 

o Evaluarea transdisciplinarităţii instrumentale, reflecţie în intenţia de a 
furniza elevului metode şi tehnici de muncă intelectuală; 

o Folosirea tehnologiilor în predare şi învăţare; 
o Participarea şi funcţionarea în grupuri sociale eterogene; 
o Lucrul în echipă 
o Abordarea cross- curriculară, ca ipostază a abordării integrate a 

cirriculumului; 
o Valorificarea modelului hibridării în tratarea temelor cross-curriculare, 

reflectate prin realizarea unor proiecte integrate; 
o Integrarea modelului inserţiei, prin valorificarea unor teme nondisciplinare 

(de ex. Harta localităţii etc.) 
o Încercarea de oficializare a temelor şi de constituire a unor demersuri 

metodologice care să autentifice viabilitatea activităţilor propuse; 
o Constituirea unor strategii didactice pentru învăţarea tematică; 
o Aplicarea teoriei inteligenţelor multiple; 
o Valorificarea învăţării bazate pe proiect, ca metodă ce implică o 

microcercetare a unui subiect care prezintă interes pentru elevi; 
o Experimentarea învăţării ca aventură, ca expresie a învăţării nonformale în 

contexte reale, explorarea mediului natural şi aventura, comunicarea şi 
comunitatea interculturală, investigarea şi reflecţia, orientarea pe valori şi 
atitudini învăţarea de la colegi. 

 
4. Proiectarea activităţilor de învăţare şi planificarea 

1. Titlul temei: Timpul, constrângere sau/şi resursă? 
2. Durata: noiembrie 2013-iunie 2014 
3. Rezultate aşteptate: 

a. Rezultate cantitative: 
- Expoziţii de desene, fotografii inspirate din creaţiile literare sau din textele 

analizate. 
- Afişe şi pliante de prezentare a proiectului. 
- Album virtual al proiectului „Timpul, constrângere sau/ şi resursă?”. 
- Portofoliu de prezentare a proiectului, cuprinzând produsele finale ale elevilor 

de la activităţile desfăşurate de-a lungul proiectului, fotografii. 
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b. Rezultate calitative: 
- Îmbunătăţirea calităţii procesului argumentativ şi a rezultatelor la învăţătură a 

elevilor din grupul ţintă. 
- Valorificarea potenţialului creativ al elevilor participanţi la activităţile 

proiectului. 
- Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de interacţiune prin implicarea 

activă şi creativă în rezolvarea sarcinilor propuse 
- Dezvoltarea capacităţii elevilor de a utiliza interdisciplinar cunoştineţele. 

 
5. Prezentarea modalităţii de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului 
Activităţile de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului se vor realiza 

prin: 
• Chestionare de selecţie a participanţilor la proiect. 
• Liste de prezenţă la activităţile proiectului 
• Discuţii şi întâlniri de lucru pentru evaluarea intermediară a fiecărei 

activităţi. 
• Chestionare de evaluare pentru elevi după fiecare activitate, precum şi la 

finalizarea proiectului. 
• Raportul final 
• Albumul cu fotografii de la fiecare activitate 
• Portofoliul proiectului 
• Articole apărute în presă, caseta de prezentare a proiectului difuzată de 

televiziunea locală. 
a. Evaluare iniţială: 

- chestionare pentru elevi 
b. Evaluare periodică: 

- Constituirea unei echipe de monitorizare (profesorii coordonatori, 
directorii instituţiei) 

- Elaborarea unei fişe de monitorizare a rezultatelor proiectului 
- Urmărirea termenelor pentru fiecare etapă a proiectului, a respectării 

sarcinilor, a încadrării în bugetul estimat-alocat, a gradului de atingere a 
obiectivelor până la momentul respectiv, a impactului asupra grupului ţintă. 

- Analiza periodică a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin 
întâlniri de lucru şi materiale de sinteză. 

c. Evaluarea finală: 
- Chestionare aplicate elevilor şi profesorilor implicaţi 
- Jurnal de impresii. 

 
Competenţa de comunicare este în contextul actual o competenţă transversală, 
componenta argumentativă fiind definitorie pentru formarea gândirii critice. 
Exersarea acestei competenţe într-un cadru interdisciplinar contribuie la formarea 
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unor competenţe-cheie, cum ar fi comunicarea, gândirea critică, abordarea flexibilă 
a părerilor celorlalţi, cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare. 
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OPŢIONALUL LECTURA DE PLĂCERE 
 

Dorina Ghidion, Anca Maria Niga 
Colegiul Naţional Dragoş-Vodă, Câmpulung Moldovenesc 

 

 
Comunicarea noastră îşi propune să prezinte o suită de activităţi desfăşurate în cadrul cursului opţional Lectura 
de plăcere, sugerând câteva strategii de conducere a adolescenţilor în spaţiul ficţiunii, menite să provoace 
plăcerea lecturii. Este structurată în trei părţi, cuprinzând programa opţionalului, un grupaj de exerciţii vizând 
receptarea textului literar, liste de lectură ale profesorilor şi elevilor.  
 

Notre communication se propose à présenter une série d'activités déployées dans le cadre du cours La lecture 
de divertissement, en suggérant quelques stratégies de conduite des adolescents vers le monde de la fiction, 
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conçues pour susciter le plaisir de la lecture. Elle est structurée en trois parties, comprenant le programme du 
cours, un groupement d’exercices visant la compréhension du texte littéraire, des listes de lecture des 
professeurs et des élèves.  
 

I. Argument 
Dezvoltarea personală a tinerilor, formarea unui orizont cultural, a unui sistem 

de valori, integrarea lor în societate ţin, în primul rând, de buna lor educaţie, iar 
predarea Limbii şi literaturii române joacă un rol covârşitor în atingerea acestui 
obiectiv. Activitatea şcolară este marcată de programe, note, examene, competiţii, 
preocuparea fundamentală fiind însuşirea cunoştinţelor, deprinderea tehnicilor de 
redactare a eseurilor, a textelor riguros argumentative.  

Noi, profesorii, preferăm adeseori să fim interpreţi, critici, biografi, exegeţi ai 
operelor literare, recurgând la un limbaj tehnicizat, preocupaţi ca elevii să-şi 
însuşească, la rândul lor, o sumă de termeni de specialitate, în vederea probării 
competenţelor lingvistice la bacalaureat. La rândul lor, elevii au pierdut plăcerea 
actului gratuit, nu mai învaţă din dorinţa de a cunoaşte, de a-şi forma o 
personalitate umanistă, învaţă pentru note, clasamente, media necesară admiterii la 
facultate. Mai mult, elevii ultimelor generaţii au dovedit un simţ practic dezvoltat, 
cerând echivalarea fiecărei achiziţii în planul conţinutului cu un aspect concret de 
viaţă („Asta la ce-mi foloseşte?”), algoritmi de interpretare a textului literar sau 
cele mai bune cărţi de comentarii/eseuri. 

În acest proces, omitem faptul că noi înşine nu mai suntem „emisarii cărţii, ci 
gardienii unui templu ale cărui minuni le lăudăm, închizând uşile”(t.n.)1. Astfel, 
vor fi avantajaţi nu cei care citesc opera literară, ci aceia care ştiu să vorbească pe 
marginea ei, după cum atestă şi grilele de corectare a eseurilor la examenul de 
bacalaureat. 

Se pune tot mai mult în discuţie problema lecturii, ajungându-se la constatarea 
unanimă că, în epoca actuală, nu se citeşte şi la recunoaşterea utilităţii ei chiar de 
către cei care n-au citit niciodată vreo carte. Majoritatea copiilor care nu citesc sunt 
aceia care n-au crescut între cărţi, nu li s-a citit, nu i-au văzut pe cei din jur citind. 
Alţii au preferat alte mijloace de informare, în detrimentul cărţii sau au fost forţaţi 
să citească, pedepsiţi dacă nu s-au conformat. O dovadă că subiectul nu este nou îl 
constituie şi afirmaţiile lui J.J. Rousseau, care afirmă că „ lectura este flagelul 
copilăriei”2, un copil nefiind prea dornic să „perfecţioneze” acest „instrument de 
tortură”, şi îndeamnă: „faceţi ca acest instrument să servească plăcerilor sale şi în 
curând îl va folosi”3. După cum susţine Daniel Pennac, verbul „ a citi nu suportă 

                                                           
1 Daniel Pennac, Comme un roman, Gallimard, 1992. 
2 J.J. Rousseau, Émile ou de l’Éducation, Québec, 2002, édition électronique, II, p.153. 
3 J.J. Rousseau, Ibidem, II, p. 153. 
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imperativ”1, iar lectura nu este un act elitist. Misiunea de a face imposibilul posibil, 
de a transforma efortul în plăcere îi revine profesorului de lectură, ipostază în care 
ar trebui să se regăsească orice învăţător sau profesor de Limba şi literatura 
română. Pentru a oficia acest ritual al lecturii, profesorul însuşi se cere să fie nu 
doar un iniţiat, ci un sacerdot care celebrează cultul cărţii. 

Cum gustul pentru carte nu este înnăscut, el poate fi trezit, iar lectura „se 
învaţă” prin repetiţie, de timpuriu, de la vârsta preşcolară, continuând sub 
îndrumarea învăţătorului. Cum nu toţi copiii au avut parte de lectura de seară, 
echivalentă cu o rugăciune, cum celor mai mulţi li s-a oferit, din comoditate, 
varianta CD a marilor poveşti din literatura universală, în care filmul substituie 
cartea, rolul de a forma deprinderea lecturii îi revine profesorului de literatură nu 
numai de la gimnaziu, ci şi de la liceu. Această misiune se poate realiza atât în 
cadrul orelor de Literatura română, de Literatură universală, cât şi prin cursul 
opţional Lectura de plăcere. 

Cursul opţional Lectura de plăcere este destinat elevilor din clasele IX-X, de la 
filiera teoretică, toate specializările din Colegiul Naţional Dragoş-Vodă. Acesta 
este gândit ca un opţional cu durata de un an şi include un buget de timp de 36 de 
ore pe an – o oră pe săptămână, însă structura cursului permite organizarea flexibilă 
a timpului de învăţare. 

Prin elementele de fundamentare şi prin modalităţile de dezvoltare a 
competenţelor de lectură, cursul opţional Lectura de divertisment urmăreşte 
formarea unei personalităţi autonome, capabile să înţeleagă lumea, să distingă 
valorile, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, dar mai cu seamă îşi propune 
formarea unui cititor pasionat, motiv pentru care, în alegerea conţinuturilor, ne-am 
orientat în special spre literatura de ficţiune, spre operele care nu se află în 
programa de studiu. 

Prin modul în care a fost conceput, acest curs opţional propune soluţii pentru 
câteva dintre provocările actuale ale sistemului educaţional, cum ar fi: dezinteresul 
tinerilor pentru lectură, interesul crescând al elevilor pentru învăţarea şi informarea 
computerizată, pentru componenta raţională a personalităţii lor, cu neglijarea celei 
afective. 

Parcurgerea programei de către elevii care studiază opţionalul conduce la 
formarea unor competenţe de lectură şi comunicare ce asigură deschiderea 
orizontului de cunoaştere al acestora, abordarea textului beletristic ca zonă de 
refugiu, regăsire de sine, agrement. 

Principiile fundamentale care au orientat elaborarea programei sunt:  
• Principiul relevanţei, competenţele şi conţinuturile fiind corelate cu nevoile 

reale şi imediate ale elevilor;  
• Principiul diversificării, strategiile, ofertele şi situaţiile de învăţare fiind 

diversificate şi adaptate grupului de elevi;  
                                                           
1 Daniel Pennac, Op. cit., p. 13. 
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• Principiul transferulului, prin realizarea de conexiuni între textele studiate şi 
viaţa cotidiană.  

În alegerea textelor, se ţine seama de următoarele criterii: accesibilitatea, în 
raport cu nivelul dezvoltării intelectuale şi de cultură generală a elevilor, 
atractivitatatea, varietatea genurilor, a speciilor şi a autorilor selectaţi, volumul de 
lecturi în raport cu timpul disponibil şi, nu în ultimul rând, valoarea estetică. 

Finalităţile acestui curs opţional se reflectă în competenţele generale şi în 
valorile şi atitudinile enunţate în prezenta programă, din care derivă întreaga 
structură curriculară: competenţe specifice, conţinuturi, sugestii metodologice. 

 
II. Competenţe generale 
1. Dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor 
2. Lectura textului literar ca act gratuit 
3. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale 

 
III. Valori şi atitudini 

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi  
• Asumarea unui set de valori care să confere identitate persoanei  
• Formarea gustului estetic 
• Stimularea gândirii autonome, critice, reflexive şi prospective 
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi de încredere în propriile 

abilităţi de a comunica 
• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi 
• Valorizarea creativităţii ca resursă pentru dezvoltarea personală şi comunitară  
 

IV. Competenţe specifice. Conţinuturi asociate 
 

Competenţe specifice  
 

Conţinuturi asociate 

1. Dezvoltarea competenţelor de lectură ale elevilor
1.1 Aplicarea unor noţiuni de teoria lecturii; 
 
 
 
 
 
 
1.2 Exersarea mai multor tipuri de lectură 

1.1 Textul literar ca act de comunicare ; 
Relaţia text-cititor-context ; 
Tipuri de lectori: lectorul inocent, avizat, expert ; 
Tipuri de lectură: cu voce tare, interiorizată, a 
profesorului, a elevului, a autorului ; 
Competenţe ale lectorului ; 
Funcţiile lecturii ; 
Tipuri de context. 
1.2 Aplicaţii pe texte beletristice. 

2. Lectura textului literar ca act gratuit  
2.1 Înlăturarea unor fobii legate de lectură 
 
2.2 Crearea unui ritual al lecturii  
 
 

2.1Lectura integrală a unor opere literare: basmul 
cult, schiţa, povestirea, nuvela, romanul, comedia, 
idila, romanţa, meditaţia, elegia; 
2.2 Lectura cu voce tare- meditaţiaţia-evocarea unor 
situaţii, personaje din opera abordată-rezumarea 
istoriilor citite-prezentarea de carte; 
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Competenţe specifice  
 

Conţinuturi asociate 

 
 
2.3 Familiarizarea elevilor cu o mare diversitate de 
genuri şi specii literare 
 

Relaţia autor-text-cititor-context; istorie-sens; 
Raportul realitate-ficţiune. 
2.3 Relaţia fond-formă în opera literară. 
Subiect, structură, compoziţie, personaje, mijloace 
artistice, limbaj. 

3. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale  
3.1 Investigarea modului în care problematica 
textului influenţează dezvoltarea personală  
3.2 Gestionarea eficientă a informaţiilor obţinute prin 
actul de lectură, în vederea dezvoltării personale 
3.3 Formarea abilităţilor de comprehen-siune, 
evaluare şi cooperare 
 
 
 
3.4 Dezvoltarea creativităţii 
 
 
 
3.5 Stimularea gândirii autonome, a reflexivităţii şi a 
spiritului critic 

3.1 Discuţii pe marginea operelor studiate. 
Identificarea unor situaţii de viaţă, tipuri umane, valori 
propuse de opera abordată. 
 
 
3.2 Selecţia informaţiilor, identificarea mesajelor, 
stabilirea unor relaţii intra- şi transdisciplinare. Idealul 
personal, modele. 
3.3 Literatura de consum şi literatura estetică (cărţi 
bune şi cărţi proaste). Dezbatere. 
3.4 Exerciţii de creativitate: continuarea unui 
fragment de text în stilul autorului, modificarea 
deznodământului, modificarea perspectivei asupra 
evenimentelor, interviul, scrisoarea etc. 
3.5 Alcătuirea unei liste personale de lectură. 
Exerciţii de argumentare, recenzia. 

 

V. Modalităţi de evaluare 
Propunem combinarea mai multor modalităţi de evaluare: de la evaluarea 

iniţială, cea de parcurs/ formativă, până la evaluarea sumativă; alternarea evaluării 
orale cu evaluarea scrisă, a celei tradiţionale cu cea alternativă. De pildă, evaluarea 
iniţială s-ar putea realiza pe baza unui chestionar de lectură, conţinând întrebări cu 
caracter închis sau deschis, în următoarea succesiune:1. Îţi place să citeşti cărţi? 2. 
Ce piedici identifici în faţa lecturii? 3. Care a fost prima carte citită? 4. Evocă 
prima ta experienţă de lectură. 5.Configurează portretul unui cititor. 6. Descrie o 
bibliotecă 7. Ce cărţi preferi să citeşti? 8. Întocmeşte o listă cu lecturile tale 
preferate. În urma aplicării unui asemenea chestionar, am identificat cărţile 
preferate ale iubitorilor de lectură: Vraciul, Madame Bovary, La răscruce de 
vânturi, Femeia interzisă,Anna Karenina, Purificare, Cititorul din peşteră, 
Jocurile foamei, Micuţele mincinoase, Bătălia vraciului, Mi-e foame, Quo Vadis, 
Lolita, Portretul lui Dorian Gray, Alchimistul, Maitreyi, În iad, toate becurile sunt 
arse etc. Se observă, aşadar, pe lista elevilor, prezenţa atât a autorilor clasici, cât şi 
a celor contemporani, a unor cărţi de o mare diversitate tematică, de la literatura 
estetică, la cea de consum. 

Evaluarea formativă se poate realiza prin observarea comportamentului elevilor 
în faţa textului propus spre lectură, prin întrebări scurte, de genul: V-a plăcut? Ce 
v-a plăcut? Ce nu v-a plăcut? Ce impresie v-a creat lectura?, întrebări ale 
profesorului, apoi prin formularea de către elevi a unor întrebări. Se poate continua 
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cu evocarea unor situaţii amuzante/interesante/dramatice, cu exerciţii de rezumare 
sau  de creativitate, cum ar fi: redactarea unor interviuri, scrisori, povestirea unui 
eveniment din perspective multiple, modificarea deznodământului etc. Considerăm 
că foarte importantă este redactarea fişei de lectură şi a jurnalului de lectură, aceste 
cerinţe contribuind la dezvoltarea spiritului de observaţie, a capacităţii de sinteză, a 
interesului pentru autocunoaştere. 

Pentru evaluarea sumativă, propunem lucrul în echipă, în vederea desfăşurării 
unui studiu de caz, a unui proces literar sau a unei dezbateri, ultimele două 
modalităţi bucurându-se de interes din partea elevilor.Nu ignorăm pasiunea pentru 
teatru a multora dintre elevii noştri, care se declară nu atât cititori de teatru, cât 
actori ori spectatori, putând fi atraşi cu uşurinţă în dramatizarea şi interpretarea 
unor texte epice, care se pretează acestei transformări. 

 
VI. Sugestii metodologice 
În conceperea demersului didactic, ne-am inspirat din Istoria lecturii a lui 

Alberto Manguel1, Comme un roman, a lui Daniel Pennac2 şi articolul Alinei 
Pamfil, Întâlnirea elevilor cu cartea; medieri posibile3, de unde am preluat 
sugestii, idei consonante cu propriile convingeri didactice, adăugând aspecte din 
experienţa noastră de profesori de lectură. 

Am pornit de la premisa că profesorul este el însuşi un cititor, care trebuie să 
răspundă unor imperative venite din partea elevilor-cititori: „Doamna profesoară, 
ce mai citiţi dumneavoastră?”, „Ce cărţi ne recomandaţi? „Citiţi-ne dumneavoastră, 
înţelegem mai bine!”, pentru ca apoi să-i atragă şi pe ceilalţi în aventura lecturii 
(unii elevi au mărturisit, la începutul clasei a IX-a, că nu au citit niciodată o carte).  

Transformarea lecturii într-un ritual aproape sacru am experimentat-o cu mult 
înainte, în familie, când citeam unui copil „cărticica de seară”, Minunata călătorie 
a lui Nils Holgersson prin Suedia de Selma Lagerlöf, împărţită în episoade, apoi, la 
insistenţele acestuia, după modelul lecturii de la trapeza unei mănăstiri, făceam 
lectura din timpul mesei.  

Prin urmare, opţionalul Lectura de plăcere trebuie să se desfăşoare într-un cadru 
neconvenţional, în maniera unui ritual, în care gesturile, secvenţele sunt prestabilite 
şi au un caracter repetitiv. Am ales drept cadru biblioteca, iar în cazul în care 
aceasta era ocupată, am rămas în sala de clasă, cu o altă dispunere a băncilor. 
Pentru crearea atmosferei, am adus ceai şi ciocolată caldă de la magazinul liceului 
şi am aprins beţişoare aromate. 

Nu am cerut lectura prospectivă, făcută acasă, primul contact cu opera având loc 
la şcoală. Am urmat sugestia lui Daniel Pennac: „Şi dacă, în loc să pretindă lectura, 

                                                           
1 Alberto Manguel, Istoria lecturii, Editura Nemira, 2011. 
2 Daniel Pennac, Comme un roman, Gallimard, 1992. 
3 Alina Pamfil, Întâlnirea elevilor cu cartea..., în „Revista de Limba română”, nr.1-3, 2007. 
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profesorul ar decide brusc să împărtăşească propria bucurie de a citi ?”1 Şi, astfel, 
am citit cu voce tare o bună parte din  Oscar şi Tanti Roz, o carte simplă ca 
scriitură, însă emoţionantă până la lacrimi şi cu un mesaj profund uman, având 
convingerea că o astfel de lectură „ne ridică la înălţimea cărţii”2. Am respectat 
momentul de linişte creat, elevii fiind vădit impresionaţi de poveste.  

Am evitat să punem întrebări privind tema, mesajul, realizarea artistică, să dăm 
informaţii biografice, rezumându-ne la chestionări de genul: „V-a plăcut?”, „Ce 
anume v-a atras atenţia, v-a impresionat?”, „Unde se desfăşoară acţiunea?”, 
„Când?”, „Care sunt personajele principale?”, primind, în schimb, întrebări din 
partea elevilor: „Unde găsim cartea?”, „Nu ne-o împrumutaţi?”, „Ne citiţi şi ora 
următoare?”, „Cine este Eric-Emmanuel Schmitt?”, „Eu nu am citit niciodată până 
acum, ce carte îmi recomandaţi mie?” etc. Sarcina de lucru pentru acasă a vizat 
căutarea unor informaţii privind  biografia şi opera autorului, însoţite de imagini 
ilustrative. 

Săptămâna următoare, am cerut, la începutul orei, lectura selectivă a 
materialelor informative despre autor. Am stabilit contextul operei: epoca, relaţia 
autorului cu opera şi propria raportare la textul citit. Elevii au rezumat  apoi unele 
secvenţe care le-au plăcut mai mult şi am continuat lectura. Au avut ca sarcină de 
lucru pentru acasă să imagineze un (alt)deznodământ al poveştii. 

A treia oră, am început cu lectura compunerilor, pe care le-am discutat din 
punctul de vedere al coerenţei narative, al fidelităţii faţă de stilul autorului. Am 
identificat temele, viziunea autorului şi mesajul comunicat. Lucrând pe grupe, am 
făcut consideraţii asupra structurii, compoziţiei, a procedeelor artistice şi a 
limbajului naratorului-personaj. 

Înainte de purcederea la lectura unei noi opere literare, propunem o pauză 
rezervată recomandării în faţa clasei a unei opere citite de curând, profesorul 
alăturându-se elevilor atât în rolul de ascultător, cât şi de prezentator. 

De la o oră, la alta, se pot urmări tot mai multe obiective de atins, de la 
stimularea plăcerii de a asculta istorii, la aceea de a citi; de la lectura cu voce tare, 
în colectiv, la aceea personală, în solitudine; de la lectură, la împărtăşirea 
gândurilor despre opera citită, realizarea unor recenzii, dezbateri, în cazul operelor 
complexe sau dramatizarea unor opere epice. 

Odată provocată curiozitatea, aceasta se impune a  fi menţinută prin „strategiile 
ce însoţesc întâlnirea cu textul„ şi „orizontul de aşteptare al textului”3 : crearea unui 
cadru adecvat, ritualizarea actului lecturii, prin respectarea unor secvenţe 
obligatorii: lectura cu voce tare, tăcerea, necesară distilării impresiilor; întrebările 
sumare ale profesorului, întrebările elevului; tema pentru acasă, care să satisfacă 

                                                           
1Daniel Pennac, Ibidem, p. 90. 
2Ibidem, p. 104. 
3Alina Pamfil, Ibidem. 
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unele curiozităţi ale cititorului-elev; reluarea lecturii, rezumarea, discuţii despre 
autor-operă-context; istorie-sens. Aşa cum sugerează Alina Pamfil, pot fi create 
formule de introducere a textului, din care „să nu lipsească seducţia, promisiunea 
plăcerii” 1, anticiparea subiectului putându-se realiza doar în câteva cuvinte, care să 
nu risipească misterul operei, ci doar să provoace curiozitatea.   

În scopul învingerii unor prejudecăţi sau fobii, se recomandă abordarea unor 
opere din literatura universală sau aparţinând unor autori necanonici din literatura 
română, acestea fiind ordonate în funcţie de dificultate şi de competenţele care pot 
fi dezvoltate la elevi. Nu trebuie neglijată  comprehensiunea textelor, în orele 
ulterioare primei lecturi, prin „întrebările cardinale”2 : cine acţionează?, ce face?, 
de ce?, unde?, când?, cum?, întrebări care vizează conţinutul. O altă suită de 
întrebări pune în discuţie relaţia autor-text-context-cititor, propusă de Roser 
Cervera3, relevând motivaţia psihologică a operei, ideologia autorului, grila de 
lectură a textului, producerea şi receptarea textului. De asemenea, se ţine cont de 
domeniul referenţial al operelor, acestea tratând teme de interes pentru adolescenţi.   

După ce gustă din cărţile oferite de industria literaturii, tinerii cititori pot fi 
conduşi, pe nesimţite, spre literatura de bună calitate şi ajutaţi să distingă între 
cărţile bune şi cele  proaste, o probă a formării lor ca cititori fiind propria listă de 
lectură.  

 
VII. Concluzii 
Considerăm că, prin derularea unor activităţi diverse de receptare a textelor 

literare, utilizarea unor metode subtile de implicare a elevilor în relaţia cu cartea, 
reuşim să atingem următoarele obiective ale opţionalului Lectura de plăcere: 
centrarea activităţii pe cititor, performarea lecturii, dezvoltarea unor capacităţi 
reflexive şi critice, stimularea creativităţii, lărgirea orizontului cultural al elevilor, 
raportarea la actualitate. Învăţându-i pe copii să citească, iniţiindu-i în literatură, 
dându-le mijloacele unei judecăţi libere, provocându-le plăcerea lecturii şi 
curiozitatea cunoaşterii, îndeplinim cea mai importantă datorie a noastră, aceea de 
a educa. Îi ferim de „o tristeţe imensă, o singurătate în singurătate, de  a fi excluşi 
dintre cărţi”4. 
 

VIII. Bibliografie orientativă 
Buzzatti, Dino, Deşertul tătarilor 
Cărtărescu Mircea, Enciclopedia zmeilor, Poezii 
Claude-Carrière, Jean, Cercul mincinoşilor 

                                                           
1Ibidem. 
2Ibidem. 
3Cervera, J. et al., Didáctica de la lengua y la literatura, 1988, Madrid. 
4 Daniel Pennac, Op.cit., p. 170 
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Culianu, Ioan, Petru, Jocul de smarald 
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Eliade, Mircea, Domnişoara Cristina, Nopţi la Serampore 
Eminescu, Mihai, Poezii, 
Flaubert, Gustave, Madame Bovary 
Gogol, Nikolai, Vasilievici, Nasul, Mantaua 
Hesse Hermann, Basme, Cele mai frumoase povestiri 
Ibrăileanu, Garabet, Adela 
Ionescu, Eugen, Rinocerii 
Jurnalul Annei Frank 
Muşatescu, Tudor, Titanic vals 
Orwell, G., Ferma animalelor, Anul 1984 
Pârvulescu, Ioana, Viaţa începe vineri, Viitorul începe luni 
Rebreanu, Liviu, Ciuleandra 
Sorescu, Marin, Poezii 
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LECTURA CA PASAJ ÎNTRE IMAGINAŢIE-IMAGINAR-IMAGINAL 
 

Mihaela Grigorean 
Liceul Teoretic Negreşti-Oaş, Satu Mare  

 
Ca o cale a viziunii, translimbajul reprezintă un concept imposibil de definit, dar care este posibil la nivelul trăirii, 
deschide spaţiul transdisciplinar al resurecţiei Subiectului prin medierea unei metafizici experimentale a 
conversiei interioare. Fiecare dintre noi este chemat să descopere şi  
să-şi inventeze propria sa cale operativă, prin depăşirea opoziţiei vizibil-invizibil, către privirea privirii ochiului 
fiinţei conştiente. Basarab Nicolescu defineşte conceptele de imaginaţie-imaginar-imaginal în relaţia lor ternar-
transdisciplinară, punând accentul pe sensul circuitului de informaţie culturală şi spirituală în construcţia 
conexiunilor între Real şi Realitate, între Subiect şi Obiect. Cuvinte-cheie: transdisciplinaritate, translimbaj, 
informaţie culturală şi spirituală, imaginal. 
 
La lecture comme passage entre imagination-imaginaire-imaginal. Comme chemin de la vision, le 
translangage qui est impossible de définir, mais qu’il est possible de vivre, ouvre l’espace transdisciplinaire de la 
resurection du Sujet à travers une methaphysique experimentale de la conversion interieure. Chacun d’entre 
nous on est appelé à découvrir et inventer sa propre voie opérative, à travers le dépassement de l’opposition le 
visible – l’invisible, vers le regard du regard d’un œil de l’être conscient. Basarab Nicolescu définit les concepts 
d’imagination-imaginaire-imaginal dans leur relation ternaire-transdisciplinaire, mettant l’accent sur le sens du 
circuit de l’information culturelle et spirituelle dans la construction des ponts entre le Réel et la Réalité, entre le 
Sujet et l’Objet. Mots-clés: transdisciplinarité, translangage, information culturelle et spirituelle, imaginal. 
 
„Valea Uimirii este o vale cuantică: contradicţia şi indeterminatul pândesc pe călător.” 
Basarab Nicolescu, Teoreme poetice 
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Trăim într-o lume a tensiunii generate de dinamica contradictoriilor ontologice, 

epistemologice şi axiologice, pândită la fiecare pas de tentaţia subtilă a 
reducţionismului, o formă mascată a simplificării existenţei noastre, până la 
fărâmiţarea aneantizantă a oricărui suflu vital care ne-ar mai putea salva totalitatea 
şi unicitatea fiinţei. Suntem oare conştienţi de necesitatea  resurecţiei Subiectului 
ca formă implicită a reconfigurării unui umanism indispensabil renaşterii omului, 
mai viu ca oricând, mai împovărat ca niciodată de responsabilitatea asumării unui 
nou concept de Realitate, articulat cu un nou tip de raţionalitate? Câţi dintre noi 
încercăm să surmontăm încremenitele limitări ale logicii binare, dezmărginind 
orice gest de clauzură disciplinară şi autosuficienţă metodologică şi conceptuală? 
Teama de a fi criticaţi, sancţionaţi şi exilaţi ne paralizează orice elan transgresiv, 
orice apropiere de alogicul gardian al integrităţii noastre: Terţul Ascuns. Dacă ar fi 
să găsim cauza schimonosirii noastre interioare – intelectuală şi afectivă 
deopotrivă, am putea repera cu certitudine o zonă cunoscută şi pe care cu toţii am 
experenţiat-o: educaţia ca modalitate de formare a conştiinţei, ca sursă de 
informaţii şi nu în ultimul rând, ca mijloc de pregătire profesională. Basarab 
Nicolescu, teoreticianul şi promotorul transdisciplinarităţii, propune o inedită 
abordare a educaţiei din perspectiva logicii ternare, menită a depăşi orice 
încapsulare în interiorul unei discipline şi astfel, redarea libertăţii autentice a 
elevului angajat în aventura căutării Terţului Ascuns, traversând Valea Uimirii. 
Însă, ce mai poate stârni mirarea unui tânăr care se află aruncat în câmpul 
cunoaşterii dez-văluite, complete, bine ticluite logic, argumentate conceptual, fără 
urmă de incertitudine sau tainică pecetluire a sensurilor non-rezistente la imagini, 
reprezentări, formulări matematice sau raţionalizări într-un discurs? 
Multidisciplinaritatea se referă la analiza unui obiect de cercetare ştiinţifică din mai 
multe perspective disciplinare în acelaşi timp – lectură multidisciplinară. 
Interdisciplinaritatea este un transfer de metode de la o disciplină la alta – lectură 
interdisciplinară. Transdisciplinaritatea studiază ceea ce este în interiorul unei 
discipline, între discipline şi dincolo de ele – translectura. Într-o dezbatere1 
organizată de Phantasma-Centrul de cercetare a imaginarului, Basarab Nicolescu 
distinge, fără a le opune, cele două orientări de viziune şi abordare educativă care 
interpelează orice novice interesat de renaşterea omului din lumea contemporană: 
educaţia disciplinară şi educaţia transdisciplinară. Trăim azi o confuzie fuzională 
între cei doi termeni, la nivel de înţelegere a unei metodologii inovatoare care 
propune o altfel de sondare a raportului dintre Subiectul şi Obiectul procesului de 
cunoaştere.  
 

                                                           
1Basarab Nicolescu, Dezbaterea 14, Cosmodernitatea sau provocarile unui concept transdisciplinar, 
Phantasma - Centrul de cercetare a imaginarului, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca.   
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EDUCAŢIE  DISCIPLINARĂ  EDUCAŢIE TRANSDISCIPLINARĂ  
IN VITRO 
Un singur nivel de Realitate 

IN VIVO 
Mai multe niveluri de Realitate 

Lumea exterioară − Obiectul Corespondenţa întrelumea exterioară (Obiect) şi lumea 
interioară (Subiect) 

Acumulare de cunoştinţe Înţelegere 
Inteligenţă analitică Un nou tip de inteligenţă − 

 armonie între minte, sentimente şi corp 
Orientare spre putere şi posesiune Orientarea spre uimire şi deschidere  
Logică binară Terţul logic inclus/Terţul Ascuns 
Excludere a valorilor Includerea valorilor 

 
Curajul de a experimenta un nou mod de a educa poate echivala cu o nebunie, 

niciodată pe deplin acceptată sau asumată de actanţii implicaţi în fărâmiţarea 
epistemologică asociată educaţiei de tip disciplinar, care se revendică prin inerţie 
de la o Tradiţie pedagogică consumată de generaţii întregi şi conservată pe raftul 
timpului prăfuit de principii, dogme şi metode eterne, imuabile, cu chip hilar ce 
simulează transcendentul omniscient şi omniprezent. Descoperirile ştiinţifice din 
secolul al XX-lea au focalizat atenţia omului asupra două universuri invizibile, 
ascunse în inima unui univers vizibil sau o lume vizibilă care face pasajul între 
două niveluri de Realitate diferite: nivelul cosmologic şi cel cuantic. 
Incompletitudinea cunoaşterii lor prin experienţa directă a simţurilor noastre, 
transformă sentimentul insondabilului într-o sursă creatoare a uimirii poetice şi 
metafizice care, paradoxal, permite accesul în inimile şi intuiţiile noastre. 
Mecanismele activităţii psihice, care este legată de percepţia pluralităţii de lumi, 
fac apel la imaginaţie pentru a capta pulsaţia unui Viu care nu este nici real, nici 
ireal, dar care există între potenţializare şi actualizarea sa pe diferite niveluri de 
Realitate. Ca un mod-de-a-fi vizionar, translimbajul este un concept imposibil de 
definit, dar având vocaţia trăitului, deschide spaţiul transdisciplinar al resurecţiei 
Subiectului, prin medierea unei metafizici interioare a conversiei interioare. Fiecare 
dintre noi este chemat să descopere şi să inventeze propria sa cale operativă, printr-
o depăşire a opoziţiei dintre vizibil-invizibil, către o privire a privirii unui ochi al 
fiinţei conştiente. Inspiraţi de cercetările monografice ale fotografului Ioniţă G. 
Andron, peştera paleolitică în care s-a ascuns în timpuri imemoriale Dracul şi în 
cele memoriale omul primitiv şi ulterior, Pintea Viteazul, ne chema parcă, la un tip 
de cunoaştere fractală, care articula tocmai o lectură care depăşea actul 
hermeneutic literar sau filosofic, înspre altceva: experienţa căutării ei în realitatea 
satului Racşa, dincolo de exerciţiul imaginativ, tulburarea lăuntrică în momentul 
găsirii ei, în faldurile Realităţii imaginare şi uimirea la intuiţia sacră a unei zone 
imaginale, trans-sensibile, a mitului real. Basarab Nicolescu defineşte conceptele 
de imaginaţie-imaginar-imaginal în relaţia lor ternar-transdisciplinară, punând 
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accentul pe sensul circuitului de informaţie spirituală în construirea punţilor între 
Real şi Realitate, între Subiect şi Obiect. În rezonanţă cu acest suflu umanist al 
educaţiei transdisciplinare, am propus elevilor din clasa a IX-a, să participe la un 
proiect incitant− Haiducii Oaşului −, Pe urmele lui Pintea Viteazul, prin care vor 
învăţa să trăiască, în spiritul complexităţii şi al regăsirii unităţii cunoaşterii:  
 

„Cercetarea disciplinară se referă la cel mult unul şi acelaşi nivel de Realitate; de altfel, 
în majoritatea cazurilor, ea se referă doar la fragmente ale unuia şi aceluiaşi nivel de 
Realitate. În schimb, transdisciplinaritatea se preocupă de dinamica provocată de 
acţiunea simultană a mai multor niveluri de Realitate. Descoperirea acestei dinamici 
trece în mod necesar prin cunoaşterea disciplinară. Transdisciplinaritatea, fără a fi o 
nouă disciplină ori o nouă superdisciplină, se nutreşte din cercetarea disciplinară care, la 
rândul său, este limpezită într-o manieră nouă şi fertilă de cunoaşterea transdisciplinară. 
În acest sens, cercetările disciplinare şi transdisciplinare nu sunt antagoniste ci 
complementare.”1.  

 
Scopul ineditei aventuri a fost, paradoxal, acela de a descoperi  un mod unic de 

a înţelege Realitatea : a citi înseamnă a gândi cu ochii şi astfel, a activa unificator  
inteligenţa ternară a corpului, a inimii şi a minţii. Am încercat să configurăm faţete 
multiple ale educaţiei transdisciplinare: entuziasmul, spontaneitatea, inspiraţia, 
întrebarea justă, bucuria, întâlnirea esenţială, ascultarea, dialogul ternar, mucenicia 
cuvintelor, smerenia, simplitatea, uimirea, tulburarea, căutarea, împărtăşirea. Nici o 
prejudecată, nici o teamă, nici un re-sentiment, nici o urmă de culpabilitatea sau 
cenzură social-economică şi culturală, nu a putut sta în calea îndeplinirii aspiraţiilor 
noastre care păreau utopice pentru trista şi încarcerata şcoală din sistemul 
instructiv-educativ. De-a dreptul bizar, ideea s-a născut pornind de la lectura unei 
monografii Racşa – vatră de neam românesc2 scrisă de un fotograf-avocat pasionat 
de etnografie şi antropologie, Ioniţă G. Andron. Imaginaţia, în perspectiva 
transdisciplinară, este acea activitate psihică care produce imagini pe un singur 
nivel de Realitate, nefiind informată de existenţa altor niveluri de Realitate şi 
nefiind rezistentă sau non-rezistentă. În contextul cercetării noastre, imaginaţia 
istorică fost imboldul care a impulsionat demersurile arheologice menite a scoate la 
lumina prezentului vestigiile unui îndepărtat trecut  paleolitic din Ţara Oaşului. 
Imaginarul transdisciplinar semnifică circulaţia energetică între două sau mai multe 
niveluri de Realitate care sunt legate prin dicontinuitate, având ca imagini pe acelea 
care depăşesc mijloacele noastre de cunoaştere directă. Imaginarul cuantic – 
imaginar fără imagini. Sau mai degrabă, imaginarul în care imaginile depăşesc tot 
ceea ce organele de simţ pot concepe. Acolo unde se află sursa imaginilor 
neasimilate de organele noastre de simţ. Sensul circulaţiei informaţiei culturale la 
                                                           
1 Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea Manifest, Editura Junimea, Iași, 2007, p. 54.  
2 Ioniță G. Andron, Racşa – vatră de neam românesc, Editura Gutinul, Baia-Mare, 1996.  
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traversarea nivelului de Realitate al paleoliticului, prin nivelul de Realitate al 
miturilor – Casa Dracului − şi prin nivelul de Realitate legendar întrupat în 
momente-cheie ale istorie de figura haiducului Pintea Viteazul, personaj civilizator 
în sensul răsturnat prometeic, este coerent în măsura în care suprapunerea 
discontinuă a lor în conştiinţa colectivă, dobândeşte o semnificaţie subiectivă, 
printr-o continuitate coagulată la întâlnirea dintre evocarea monografică şi 
experienţa individuală, unică, a elevilor şi profesorilor implicaţi în proiect. Arcul 
între temporal şi atemporal, între istorie şi trans-istorie, între sensibil şi simţ 
spiritualizat, între personal şi trans-personal, între arhetip şi mit, între primordial şi 
trans-raţional, între rezistenţă şi non-rezistenţa, între Real şi Realitate, a fost întru-
chipat de accesul la zona imaginalului, printr-o intuiţie de ordinul sacrului. 
Imaginalul transdisciplinar este un termen preluat din sufismul islamic şi teoretizat 
de filozoful religiilor Henry Corbin, corespunzând lui X, punctul de tangenţă între 
zona de non-rezistenţă a Subiectului şi Obiectului, care permite comunicarea între 
Subiect şi Obiect. Este locul-sursă al imaginilor increate de simţuri, dar care îl 
angajează pe om în contemplarea lor, printr-un tip de cunoaştere fără mediere, faţă-
în faţă. Imaginalul este sursa tuturor imaginilor trecute, prezente şi care vor veni, 
care informează şi dau sens Realităţii prin bucle de coerenţă care traversează 
nivelurile de Realitate ale Subiectului şi Obiectului.  
 

Ce am descoperit în casa Dracului/locuinţa lui Pintea Viteazul?  
Acolo, în pereţii peşterii vechi de mii de ani, am descifrat în inima timpului 

imaginal, focul-viu şi urmele nefârtatului, securea şi găleata lui Pintii, imagini fără 
imagini ale comuniunii Realului cu Realitatea, descoperind un tip de cunoaştere în 
dimensiunea sa de trans-cunoaştere, în plenitudinea ternară a celui care priveşte 
(Subiectul), a obiectului privit (Obiectul) şi a viziunii care permite acest act al 
privirii (Terţul Ascuns). Astfel, miza proiectului nostru a fost îndeplinită: 
descifrarea incompletă a enigmei sensului abisal al drumului anevoios de 
autotransformare ca semn al trezirii conştiinţei în căutarea Terţului Ascuns, 
gardianul tainic al integrităţii noastre. Prin implicarea noastră subiectivă şi trans-
subiectivă totodată, am desăvârşit efortul interior individual al unei conştiinţe de o 
infinită complexitate, ivită la articularea creator-intuitive a imaginaţie-
imaginarului-imaginalului şi orientată spre o tensiune fertilă şi dinamică, între 
cuvinte şi tăcere, între spaţiul deschis de semnificaţii şi edificat de o cunoaştere 
silenţioasă, plină de virtualităţile kenozei necuvintelor în oglinda unei lecturi a 
cunoaşterii ternare : „A încerca să simţi interioritatea a tot ceea ce există, 
profunzimea sa, a vedea tot ceea ce este invizibil în vizibil, tot ceea ce este tăcere 
în cuvântul pe care îl auzim, tot ceea ce este impalpabil în ceea ce atingem.”1 
 

                                                           
1 Jean - Yves Leloup, L’Évangile de Thomas, Éditions Albin Michel, Paris, 1986. 
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Cunoaşterea cosmologică       →        Revelatio        →  Sacrul  
Cunoaşterea transgresivă       →         Mythos      →   Muthos – liniştea adâncurilor firii 
Cunoaşterea de sine                 →         In vivo         →    Pasăre  − suflet 
 
Cunoaşterea transgresivă în semnificaţia sa transdisciplinară presupune „tăcerea 
mentalului, prin eliminarea asociaţiilor logice obişnuite, [...] fiind întemeiată pe 
revelaţie, pe contemplare, pe percepţia directă a Realităţii, [...] şi acordând o mare 
importanţă corpului, senzaţiei şi sentimentelor”. 1  
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Anexa 
Intrarea în Casa Dracului  

 În interiorul peşterii paleolitice  
 
Căutând Casa Dracului sau Peştera lui Pintea – în zona cunoscută de sătenii din Racşa (Ţara 
Oaşului) sub denumirea de La Cremene, loc unde săpături arheologice au scos la iveală 
aşezări paleolitice aurignaciene şi gravettiene datate 80000 ani î.e.n.1   
 

 

Echipa proiectului Haiducii Oaşului - Pe urmele lui Pintea Viteazul : Hîrţa Anca (prof. de 
Geografie), Grigorean Mihaela ( prof. de Limba şi literatura română), Dubo Daniela cls. a 
IX-a D,  Radu Daiana cls. a IX-a B, Bandre Mariana cls. a IX-a B.  
  
                                                           
1 „În raza aceluiaşi sat, pe locul numit La Cremene sunt numeroase spărturi, bolovani şi Aşchii dintr-
un fel de silex de culoare cenuşie cu structură fină de opal, multe dine ele dovedind o cioplire in-
tenționată.”, Maria Bitiri, Paleoliticul în Ţara Oaşului, Editura Inst.Arh.Buc., 1972, p. 58.  
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LUMI FANTASTICE – ELEMENTE DE PORTRET  

 

Maria Holhoş 
 Colegiul Naţional Horea, Cloşca şi Crişan, Alba Iulia 

Andra Gabriela Holhoş 
Liceul Teoretic E. Pora, Clu 

 
În programa şcolară pentru clasa a IX-a este prevăzut un capitol intitulat Lumi fantastice. În funcţie de manualele 
folosite în predare sunt propuse texte suport cum ar fi: La hanul lui Mânjoală, La conac, Calul dracului, Kir 
Ianulea de I. L. Caragiale; Lostriţa, Pescarul Amin, Ultimul Berevoi, Căprioara din vis de Vasile Voiculescu; Les 
trois Grâces, Tinereţe fără tinereţe, La ţigănci, Domnişoara Cristina, Nopţi la Serampore de Mircea Eliade. 
Farmecul lecturii participative constă în descoperirea unei permanente alternări între planul real şi cel fantastic. 
Cititorul urmăreşte jocul incert al planurilor şi menţinerea unei ambiguităţi în scopul sporirii atmosferei de taină 
datorită miraculosului, deseori de inspiraţie folclorică. Febrilitatea căutărilor eroului, obsesia de a-şi atinge 
scopul, evidenţiază adesea aventura omului în căutarea idealului absolut. Însuşirile fizice ale personajelor sunt 
discret prezente în aceste texte epice, lăsând loc portretului caracteriologic subliniat prin felul de a se comporta, 
prin modul de a gândi şi de a dialoga cu celelalte personaje. Chiar dacă faptele par incredibile, personajele sunt 
prezentate într-o lumină verosimilă, fiind creionate câteva trăsături specifice adolescenţei: spiritul de sacrificiu, 
de aventură, naivitatea, locvacitatea, inconsecvenţa etc. Raportându-se la textul literar, liceenii devin mai 
conştienţi de particularităţile vârstei, încercând să-şi valorifice calităţile şi să estompeze defectele. Cuvinte 
cheie: alternare de planuri, portret caracteriologic, adolescenţă. 
 
The Fantastic world – Portrait elements. In the 9th grade school curricula, there is a chapter called The 
fantastic world . In what concernes the Publishing house used in teaching, we can approach texts like: At 
Manjoala’s inn, At the manor, Devil’s horse, Kir Ianulea by I.L. Caragiale; The huck, The Amin fisherman, The 
last Berevoi, The dream deer by Vasile Voiculescu; Les trois Grâces, Youth without youth, At the gypsies, Miss 
Cristina, Serampore nights by Mircea Eliade. The participative reading’s charm consists in the discovery of a 
permanent alternation between the real and fantastic world. The reader follows this uncertain world game 
maintaining at the same time an ambiguity, with the aim of having a mysterious atmosphere, due to the miracle 
that has as a source of inspiration the folklore. The  feverishness of the hero’s search, the obsession of 
achieving his goal, often shows the man’s adventure in searching the absolute ideal. The character’s physical 
appearances are hardly shown in these epic texts, the author underlining the importance of the way in which the 
hero behaves, thinks and connects with the other characters. Although the facts seem incredible, the characters 
are presented in a plausible light, the author underlining some specific adolescence marks: the spirit of sacrifice, 
of adventure, the naivety, the loquacity, the inconsequence etc. In what concerns the literary text, the teenagers 
become more and more aware of the age particularities, trying to improve their qualities and to vanish their flaws.  
 

În programa şcolară pentru clasa a IX-a este prepusă o temă: Lumi fantastice. În 
funcţie de manuale se pot aborda texte suport cum ar fi: La hanul lui Mânjoală, La 
conac, Calul dracului, Kir Ianulea de I. L. Caragiale; Lostriţa, Pescarul Amin, 
Ultimul Berevoi, Căprioara din vis de Vasile Voiculescu; Les trois Grâces, 
Tinereţe fără tinereţe, La ţigănci, Domnişoara Cristina, Nopţi la Serampore de 
Mircea Eliade.  

În abordarea textelor fantastice se are în atenţie identificarea elementelor 
reprezentative prin intermediul cărora se sugerează depăşirea limitelor realului 
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(supranaturale şi miraculoase) sau deformarea realului (fabuloase). Trecerea de la 
real la ireal şi identificarea universului dominant presupune semnalarea termenilor 
extremi ai secvenţelor. Rolul lor este de a numi ieşirea sau intrarea dintr-un mod 
de existenţă, prin parcurgerea celor trei etape absolut necesare: ordinea, ruperea, 
revenirea la ordine. În ansamblu, ele devin faze ale unui itinerar dintre lumea de 
aici şi lumea de acolo. Probabil pentru mulţi cititori aceasta constituie atracţia 
fantasticului. Pătrunzând sensul lor se constată că fazele aventurii sunt etape ale 
unui itinerar spiritual. Creaţiile literare primesc o amprentă aparte în funcţie de 
ponderea conferită unor caracteristici: pactul cu diavolul, dublul, identitatea incertă 
(I.L. Caragiale), mitul, visul (V. Voiculescu), misterul, relaţia sacru-profan, 
trecerea de la Viaţă spre Moarte (M. Eliade). În aceste texte literare călătoria, 
spaţiul, timpul, întâmplările, trăsăturile personajelor primesc deseori semnificaţii 
simbolice. Ceea ce constituie obiectul lucrării noastre este prezentarea elementelor 
de portret surprinse în aceste texte literare fantastice, având în atenţie faptul că 
„lectura nu poate fi urmată de interpretare, ci este o interpretare, altfel ar rămâne 
un simplu proces mecanic, fără acces la straturile sensibilităţii şi conştiinţei.”1  

a. Trăsăturile fizice sunt prezentate sumar, punându-se accent pe liniile 
expresive specifice tinereţii, completate cu detalii morale. În textele lui I.L. 
Caragiale viitorul peţitor primeşte caracteristici discrete cu nuanţă ironică: „tânăr, 
curăţel şi obraznic, mai mult obraznic decât curăţel.”2 La fel şi în povestirea La 
conac tinereţea pare să fie trăsătura dominantă a personajului cu care cititorul se 
familiarizează încă din expoziţiune: „vine domol la vale un călăreţ tânăr în buiestru 
ţăcănit.”3  

În contrast cu trăsăturile reale ale „moşului cu căciulă-mpletită” se manifestă o 
întinerire printr-o transfigurare a bătrânului vrăjitor ca efect a bucuriei pătrunse în 
suflet odată cu cerinţa sătenilor sfătoşi de a interveni pentru restabilirea ordinii: 
„ochii spălăciţi întineriră, albastrul lor sleit bătu iar în oţeliu întunecat. Obrajii se 
rumeniră, chipul i se netezi. Scutură cuşma, şi pletele cărunte i se revărsară pe 
grumaz. Trupul gubav i se îndreptă şi un piept voinic ieşi înainte, ca un cerdac 
deasupra brâului.”4 

Tot cu trăsături fizice specifice tinereţii este prezentată baba ghemuită pe nişte 
zdrenţe de cergă de lângă fântână. Fiind fiica unui mare împărat, a fost pedepsită de 
Dumnezeu pentru păcatele din tinereţe, deoarece se dedicase farmecelor şi 

                                                           
1 Mircea Braga, Când sensul acoperă semnul, Bucureşti, Editura Eminescu, 1985, p. 131. 
2 I.L.Caragiale, La hanul lui Mânjoală în volumul  Nuvele, povestiri, amintiri, varia, Bucureşti, Editu-
ra Minerva, 1981, p. 196. 
3 I.L.Caragiale, La conac, în op. cit., p. 248. Publicată în 1900, la doi ani după ce văzuse tiparul povesti-
rea La hanul lui Mânjoală, se recepţionează ca o parafrazare a celei din urmă, iar valoarea artistică este 
inferioară acesteia. 
4 V. Voiculescu, Ultimul Berevoi în vol. Iubire magică. Povestiri, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, 
p. 423. 
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vrăjitoriei. Ea era „o femeie tânără şi voinică, înaltă şi frumoasă ca o zână, 
strălucind şi ea pe pământ cum strălucea luna-n cer.”1 A fost blestemată să se 
preschimbe în hodoroagă cerşetoare şi să-şi ia înfăţişarea iniţială doar când va 
păcăli pe diavolul şi numai în timpul nopţii. Fantasticul de tip folcloric prezent în 
creaţiile lui Caragiale mijloceşte realizarea unor portrete fizice adolescentine chiar 
pentru ipostazele demonice. Prichindel, cu înfăţişarea unui tânăr de şaptesprezece 
ani, „crud de tot” este găzduit de baba cerşetoare şi plimbat în văzduh, deşi i-a 
descoperit coada şi corniţele (I.L. Caragiale, Calul dracului). Într-o altă ipostază, 
Aghiuţă ia chipul unui om „frumos şi arătos” (I.L. Caragiale, Kir Ianulea).    

Trăsăturile fizice ale personajelor din textele suport semnate de V. Voiculescu 
transmit o notă de optimism tinerilor lectori: „un pescar arătos”, cu statură atletică: 
„înalt, şui, cu pieptul mare, ieşit înainte şi umflat pe lături, un piept larg 
cuprinzător, cu albia pântecului când suptă, când îmborţoşată cu aer, cu braţe lungi 
şi palme late ca nişte lopecioare, cu coapse şi picioare aşijderi deşirate... tuns 
mărunt îşi rade barba.”2 Aliman, un alt tânăr pescar, era „frumos şi arătos” , iar 
Ileana, o întruchipare a forţelor demonice, avea „părul despletit pe umeri ca nişte 
şuvoaie plăviţe resfirate pe o stană albă. Ochii, de chihlimbar verde-aurii cu strilici 
albaştri, erau mari, rotunzi, dar reci ca de sticlă. Şi dinţii... albi , dar ascuţiţi ca la 
fiară.”3 Portretul pescarului Amin, la fel ca cel al lui Aliman sau al Ilenei (Lostriţa) 
ne amintesc de omul-amfibie. Şi în cazul lor este o inteligenţă umană completată de 
o performanţă fizică şi iscusinţă asemeni vietăţilor din adâncuri. Personajele din 
textele lui V. Voiculescu sugerează tinereţea, frumuseţea corporală, supleţea şi 
armonia. Tânărul sculptor, la vârsta de douăzeci şi trei de ani, se afla sub vraja 
Irinei, nepoata gazdei, despre care mărturisea că „era tot ce poate zămisli mai 
perfect arta şi natura” completând cu o metaforă „era Diana, fecioara cerească” şi o 
comparaţie „era aidoma unei căprioare, gata să fie ajunsă şi sfâşiată.”4  

Personajele din Lostriţa, Pescarul Amin şi Ultimul Berevoi sugerează indivizi 
care trăiesc la periferia societăţii, într-o anumită intimitate cu stihiile naturii, 
simbol al aspiraţiei virile spre absolut. Pescarul Amin este iscusit, dar nu poate fi 
identificat cu un simplu vânător de apă. El participă la un ritual, solidar cu prada, 
acceptă sacrificiul cu scopul de a salva natura (peştii erau în pericolul de a fi 
dinamitaţi prin varianta propusă de inginer). Scoşi din mediul lor de existenţă sunt 
sortiţi pieirii. Inadaptabilitatea vietăţilor are consecinţe nefaste, producând un 
dezechilibru în natură. Prezenţa raţionalului în asociere cu magicul din aceste 
scrieri fantastice îl apropie pe prozatorul V. Voiculescu de scrierile lui M. 
Sadoveanu, iar prin inserarea explicaţiilor ştiinţifice pentru unele fenomene se 

                                                           
1 I.L. Caragiale, Calul dracului în op. cit., p. 336. 
2 V. Voiculescu, Pescarul Amin în op. cit., p. 28. 
3 V. Voiculescu, Lostriţa în op. cit. p. 46., 
4 V. Voiculescu, Căprioara din vis în op. cit., p. 375. 
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apropie de tehnica lui M. Eliade. Dintre creaţiile fantastice eliadeşti reprezentativ 
este romanul Domnişoara Christina, inspirat din folclorul românesc, o poveste cu 
strigoi şi blesteme într-o comunitate salvată de tânărul Egor prin ritualul uciderii a 
doua oară a strigoiului. Christina, cu ochii sticloşi, era stăpânită de o umbră de 
infinită tristeţe, cu sânii goi, mici şi tremurători, cu mâinile mici, cu părul despletit, 
cu gura fierbinte şi dulce ca o boală neînchipuită, cu gustul fructelor din vis, gustul 
tuturor beţiilor neîngăduite, blestemate.1 Trăsăturile personajului feminin cu 
statutul paradoxal susţin elementul fantastic, o lume supranaturală prin prezenţa 
unei fiinţe spectrale.  

În textele suport domină caracteristicile pozitive ale personajelor, polarizând 
adesea spre superlative, iar segmentul de vârstă preponderent este cel al tinereţii. În 
contrast cu trăsăturile fizice, deseori sunt contrapuse trăsăturile morale negative, 
opoziţie care determină de cele mai multe ori insuccesul sau chiar un deznodământ 
tragic. 

b. Câteva trăsăturile caracteriologice ale personajelor din textele fantastice 
amintite vor fi supuse atenţiei cititorilor, datorită particularităţilor de vârstă vizate:   

Naivitatea şi superficialitatea. 
Tânărul peţitor pornit spre casa viitoarei logodnice se dovedeşte mânat de 

impulsuri, fără să pună în balanţă urmările faptelor sale, nu are inhibiţii, 
apropiindu-se de hangiţă după ritualul aventurilor de la han. Desprinderea de 
momentele plăcute petrecute la han se face cu greu, tentaţia reîntoarcerii fiind 
anevoie de înfrânt, iar prezentarea acestui moment este o împletire de naivitate şi 
superficialitate, având în atenţie faptul că scopul călătoriei era logodna cu fiica mai 
mare a pocovnicului Iordache din Popeştii-de-Sus. Tânărul şi-a întors capul pentru 
a revedea femeia cu ochii ciudat de strălucitori. A ţinut calul la pas încetinel, 
manifestându-şi fericirea printr-un cântec de lume fluierat doar pentru el. 
Declanşarea furtunii dezlănţuie în sufletul tânărului regretul despărţirii şi dorinţa 
de-a reveni. Întoarcerea la han nu se face din motive raţionale, ci din speranţa de a 
retrăi senzaţia de adăpost şi mulţumire a simţurilor. Ideea revenirii este insinuată 
doar printr-o uşoară nedumerire dacă a luat o decizie bună să plece seara la drum 
„N-am făcut bine să plec!” Repede găseşte argumente, amplificate gradual de 
scriitor, pentru a-şi susţine hotărârea de a se reîntoarce, în final chiar manifestând 
nerăbdarea: „mă gândeam la culcuşul bun pe care-l părăsisem prosteşte”, apoi „Mi-
am adus aminte de alţi ochi... Ce prost am fost!...” Rătăcit pe drum îşi manifestă 
fără reţinere bucuria că se află aproape de han tocmai în timpul discuţiei cu 
Gheorghe Nătruţ, paznicul de la coceni, cunoscător atât al drumeţului cât şi al 
scopului călătoriei acestuia: 

„- Da unde vreai dumneata să mergi? 

                                                           
1 Mircea Eliade, Domnişoara Christina, Ediţie îngrijită de Mihai Dascal, Tabel cronologic de Mircea 
Handoca, Prefaţă de Sorin Alexandrescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1996, pp. 137-138. 
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- La Popeştii-de-Sus. 
- Ehei! La pocovnicu Iordache. 
- Ei, da. 
- Apoi, n-ai rătăcit drumul... da mai ai de furcă până-n Popeşti... Aicea eşti d-

abia în Hăculeşti. 
- În Hăculeşti? Am zis cu bucurie. Atunci, sunt aproape de hanul lui 

Mânjoală... 
- Uite-l colea; sîntem la spatele grajdului. 
- Hai de-mi arată drumul, să nu-mi rup gîtul tocmai acuma.”1 Tânărul, 

cunoscut în zonă ca peţitor, face abstracţie de statutul său şi îşi manifestă sincer 
bucuria că a ajuns acolo unde era atras, robit de plăcerea simţurilor: „Parcă văz 
încă odaia ceea... Ce pat!... ce perdeluţe..., ce pereţi!... ce tavan!... toate albe ca 
laptele... şi cald ca subt o aripă de cloşcă... şi un miros de mere şi de gutui...”2   

Tot naivitatea îl face pe alt tânărul călăreţ (La conac) să-şi încredinţeze 
gândurile intime şi intenţiile sale unui drumeţ necunoscut, suspect prin trăsăturile şi 
comportamentul său.  

Graniţele nelimitate ale pasiunii 
Aliman, pasionat pescar devine împătimit căutător al unui singur peşte, al 

lostriţei: „s-a jurat să prinză lostriţa vie şi nu şi-a mai îngăduit zi-noapte hodină..., 
el vămuia apele, prefira vîrtejurile, cerceta sorburile, ca un nebun.”3 Lostriţa, acest 
simbol al absolutului către care Aliman tinde, nu poate fi prinsă, i se refuză eroului. 
Pasiunea se dovedeşte fatală căci flăcăul moare înghiţit de ape din dorinţa arzătoare 
de a prinde peştele demonic.  

Pasiunea cercetării în domeniul medicinii îl transformă pe doctorul Aurelian 
Tătaru în victimă. După ce descoperise un ser pentru tratarea neoplasmului, o 
pacientă întinerită prin această procedură îl întâmpină la marginea prăpastiei. Dar 
aspectul fizic al fostei paciente renăscută în urma tratamentului şi provocările ei îl 
surprind aşa de mult că se dezechilibrează şi cade în prăpastie.  

 
Pactul cu diavolul 
Aliman face un pact cu diavolul în momentul în care acceptă propunerea 

bătrânului vrăjitor de a rosti un descântec prin care „se lepăda de Dumnezeu.” Deşi 
era cel mai cutezător şi mai priceput pescar, cade victimă propriului ideal, 
desprinzându-se de normele moralei creştine, se antrenează în acţiuni contrare 
divinului. Aminii sunt prezentaţi de narator în linii pozitive impresionante: pescari 
cu tradiţie în familie, ei par adevăraţi zei ai apelor, capabili să sesizeze orice 
mişcare din afunduri, ei respectă cutumele străvechi, dar pun mai presus ordinea 
din natură decât echilibrul spiritual, pierzându-şi sufletul prin sinucidere. 
                                                           
1 I.L.Caragiale, La hanul lui Mânjoală, în op. cit., p. 201. 
2 Ibidem. 
3 V. Voiculescu, Lostriţa în op. cit., p. 43. 
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Tânărul peţitor, deşi observă că hangiţa nu are icoane pe pereţi, că aceasta nu 
foloseşte simbolurile creştine, suspectată că ar practica vrăjitorii, totuşi acceptă 
provocările amoroase ale hangiţei. Tânărul plecat dinspre Poieniţa spre Sălcuţa cu 
banii tatălui pentru achitarea arendei ascultă sfaturile negustorului ivit din 
întâmplare pe drumul pustiu, deşi observă câteva trăsături nefireşti în înfăţişarea 
acestuia: părul roşu ca para focului, cu ochii şaşii şi „când se uită drept în ochii 
tânărului, îi face aşa ca o ameţeală, cu un fel de durere la apropietura 
sprâncenelor.”1 Trecând în dreptul bisericii tânărul îşi face cruce, dar drumeţul râde 
în hohot şi dispare, întâlnindu-l din nou la han. Cu toată suspiciunea creată de 
prezenţa drumeţului necunoscut, tânărul îi urmează îndemnurile susţinute de vraja 
ochiului luciferic, refuzând sfatul binevoitor al unchiului său. Prezenţa la han în 
compania drumeţului roşcovan a constituit locul degradării morale a tânărului. 
Seducţia diavolească este surprinsă şi în romanul Domnişoara Christina prin 
prezenţa femeii-strigoi în timpul visului lui Egor.  

Ispita bahică 
Câteva personaje masculine din textele suport sunt dominate în unele situaţii de 

ispita bahică. Aliman în postura de mire, află în timpul petrecerii nupţiale de 
prezenţa lostriţei în apa Bistriţei şi încălzit de aburii alcoolului aleargă nebun spre 
râu. Nici tânărul plecat spre Sălcuţa cu arenda trimisă de tatăl său nu rezistă ispitei 
de a bea chiar din şipul cu rachiu oferit de negustor. Primul lucru spre care îl 
îndeamnă drumeţul este băutura: „Negustorul bea şi-l îmbie pe tânăr, şi tânărul 
voinic, se ţine bine: pahar la pahar şi duşcă la duşcă...”2 Acest drumeţ, întruchipare 
a diavolului, îl îndeamnă pe tânăr spre cele mai ispititoare prezenţe din han: alcool, 
femei şi jocul de cărţi.  

Ispita hanului devine irezistibilă şi pentru tânărul plecat să se logodească. Pe 
lângă bunătăţi culinare este servit cu vin. Hangiţa conştientă că are un client uşor 
de ispitit insistă în continuare cu băutura aducând tămâioasă, savurată fără teamă şi 
reţinere de tânărul drumeţ aflat în stăpânirea viciilor: „Grozavă tămâioasă!... Mă 
apucase un fel de amorţeală pe la încheieturi; m-am dat aşa-ntr-o parte pe pat, să 
trag o ţigară cu ale din urmă picături chihlimbarii din pahar...”3   

Ispita erotică 
Tânărul plecat spre Popeştii de Sus este ispitit de trăsăturile Marghioloaii, 

hangiţă înaintată în vârstă, dar „frumoasă, voinică şi ochioasă... cu braţul tare ca 
piatra”. Îndrăzneala tânărului nu o tulbură, convinsă că şi-a atins scopul şi va avea 
un nou muşteriu la han, se lasă antrenată în jocul erotic „Eu obraznic o iau bine-n 
braţe şi dau s-o pup... Cucoana mai nu prea vrea, mai se lasă; îi ardeau obrajii, 
gura-i era rece şi i se zbârlise pe lângă urechi puful piersicii.”4 Aceeaşi ispită îl 

                                                           
1 I.L.Caragiale, La conac în op. cit., p. 249. 
2 Ibidem 
3 I.L. Caragiale, La hanul lui Mânjoală în op. cit., p. 197. 
4 Ibidem. 



Forme de acţiune şi implicare 

 

 145 

copleşeşte şi pe tânărul plecat cu arenda şi oprit la han din îndemnul drumeţului cu 
ochii şaşii: cârciumăriţa. Aceasta era o fată frumoasă şi voinică, cu mânecile 
cămăşii sumese până la subţiori, se lasă înduplecată la insistenţele tânărului şi cu 
complicitatea drumeţului roşcovan. 

Conştient că arătarea din vis este un strigoi, Egor cade pradă ispitei trupeşti şi se 
complace în jocul erotic: „Delirul îl cuprindea brusc; parcă şi sângele, şi mintea, şi 
vorba i-au fost deodată otrăvite. Începu să vorbească în neştire, apropiindu-şi tot 
mai mult fruntea de sânii Christinei, şoptind şi sărutând, căutând înfiorat carnea de 
zăpadă în care voia să se mistuie.”1 Nostalgia momentelor erotice este atât de 
bizară, încât Egor şi după ce străpunse cu drugul de fier chipul Christinei-strigoi a 
regretat coapsa caldă a acesteia. 

Ispita înavuţirii miraculoase  
Tentaţia de a câştiga nemăsurat fie prin escrocarea partenerilor, fie din 

întâmplare este pusă în evidenţă în textul La conac. Tânărul speră că va forţa sorţii 
de izbândă şi va câştiga sume fabuloase, dar pierde tot ce are la jocul de cărţi, 
inclusiv demnitatea fiind tentat să recurgă la jaf, după îndemnul drumeţului 
roşcovan, în speranţa recuperării pagubei suferite.    

Mândria 
În textul fantastic Les trois Grâces este surprinsă condiţia omului modern 

desacralizat. Personajul principal, Aurelian Tătaru, preocupat de cercetările 
biologice încearcă să depăşească limitele umane, sfidând moartea (ordinea divină 
prin care omul se naşte şi moare). Pornind de la ideea că regenerarea celulei poate 
ajuta corpul uman să se salveze de neoplasm, boala greu vindecabilă pentru omul 
modern, a fost ispitit de ideea descoperirii unui adevărat elixir al tinereţii. Serul 
creat de biolog este experimentat pe trei paciente (numite cele trei graţii, făcând 
analogie cu numele lor real, Italia, Aglae şi Eufrosina). Biologul era convins că 
omul din paradis a cunoscut secretul regenerării, dar că ulterior, datorită păcatului 
s-a petrecut o mutaţie în structura sa biologică. Pornind de la această ipoteză, omul 
de ştiinţă modern încearcă să recupereze zestrea biologică iniţială cu ajutorul căruia 
omul să rămână mereu tânăr. Această încercare s-a aflat în opoziţie cu hotărârea 
divină prin care omul a cunoscut moartea, iar biologul era convins că efectul 
serului descoperit va folosi în alt scop: „descoperirea va fi utilizată mai mult în 
medicina întineririi decât în vindecarea cancerului.”2 Ideea întineririi profane, de 
astă dată printr-un şoc electric3, este reluată de alte personaje, de medicul Roman 
Stănciulescu şi cercetătorul Gilbert Bernard (M. Eliade, Les Trois Grâces) . Se 
prezintă în text ipoteza salvării omului după o catastrofă nucleară cu ajutorul 
                                                           
1 Mircea Eliade, op. cit., p. 140.. 
2 Mircea Eliade, Les trois Grâces în volumul În curtea lui Dionis, cu un cuvânt înainte al autorului, 
Ediţie şi postfaţă de Eugen Simion, Bucureţti, Editura Cartea Românească, 1981, p. 308. 
3 Vezi Mircea Eliade, Tinereţe fără de tinereţe, în op. cit., p. 531: „Am văzut când l-a lovit trăznetul... 
Nu ştiu dacă mai trăieşte.” 
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electricităţii, declanşând mutaţii biologice. Dar soluţia omului profan a rămas doar 
ipotetică, dovadă a preocupării omului post-modern pentru regenerarea biologică şi 
mitul tinereţii, cu alte cuvinte a recuperării paradisului pierdut. 

 
Concluzii 
Trăsăturile pozitive cu care sunt înzestrate personajele din textele fantastice 

suport par să fie un avertisment asupra cititorului că nu întotdeauna aceste calităţi 
fizice asigură o reuşită în acţiunile întreprinse. Ele trebuie susţinute de calităţile 
morale care decid frumuseţea sufletului şi a faptelor săvârşite. Febrilitatea 
căutărilor eroului, obsesia de a-şi atinge scopul, evidenţiază adesea aventura 
omului în căutarea idealului absolut. Însuşirile fizice ale personajelor, discret 
prezente în aceste texte epice, lăsă loc portretului caracteriologic subliniat prin felul 
de a se comporta, prin modul de a gândi şi de a dialoga cu celelalte personaje. 
Chiar dacă faptele par incredibile, personajele sunt prezentate într-o lumină 
verosimilă, fiind creionate câteva trăsături specifice adolescenţei: spiritul de 
sacrificiu, de aventură, naivitatea, locvacitatea, inconsecvenţa etc. Textele 
fantastice semnate de V. Voiculescu, prin unele aspecte apropiate de naraţiunile lui 
M. Eliade, se menţin la un nivel al metaforei. Conţinutul dezvăluie un căutător de 
aventură aflat în contact permanent cu cosmicul lumii. Atmosfera generală a unor 
întâmplări neobişnuite, uneori fantastice, primeşte rezonanţa sensurilor mitice şi se 
împleteşte cu formele actuale ale civilizaţiei. Prin conţinutul lor parcă propun 
cititorului o parabolă cu intenţii moralizatoare. Povestirile fantastice ale lui I.L. 
Caragiale valorifică fantasticul de factură folclorică, ironia şi comicul subtil, 
atrăgând prin momente insolite şi captivând curiozitatea cititorului. Mircea Eliade 
prin scrierile sale fantastice avertizează desacralizarea omului modern.  

Farmecul lecturii participative constă în descoperirea unei permanente alternări 
între planul real şi cel fantastic, recunoscând „caracterul funcţional al fantasticului, 
înţeles ca o capacitate de a stabili raporturi inedite între diferite imagini şi 
obiecte.”1 Cititorul urmăreşte acest joc incert al planurilor şi menţinerea unei 
ambiguităţi în scopul sporirii atmosferei de taină datorită miraculosului deseori de 
inspiraţie folclorică şi identifică liniile de portret fizic sau moral. Raportându-se la 
textul literar, liceenii devin mai conştienţi de particularităţile vârstei, încercând să-
şi valorifice calităţile şi să estompeze defectele, deoarece „lectura e, în primul rând 
sens, dar este şi reprezentare, şi mai ales trăire.”2 
 
 

                                                           
1 Mircea Braga, Recurs la tradiţie. O propunere hermeneutică,Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987, p. 
154. 
2 Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, Bucureşti, Editura Minerve, 1988, p.135. 
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Texte suport 
1. Caragiale,  I. L., Nuvele, povestiri, amintiri, varia, Bucureşti, Editura Minerva, 1981. 
2. Eliade,  Mircea, În curtea lui Dionis, cu un cuvânt înainte al autorului, Ediţie şi postfaţă de Eugen 

Simion, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1981. 
3. Eliade, Mircea, Domnişoara Christina, Ediţie îngrijită de Mihai Dascal, Tabel cronologic de 
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2. Braga, Mircea, Recurs la tradiţie. O propunere hermeneutică,Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987.  
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ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE SUSŢINUTE 
CU SCOPUL DEZVOLTĂRII INTERESULUI ELEVILOR PENTRU 

LECTURĂ 
 

Antoaneta Manole 

Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Constanţa 
Nicoleta Condrat  

Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru, Constanţa 

 
De ce nu se mai citeşte literatură ? De ce au încetat tinerii să iubească cărţile? De ce nu mai sunt 
pasionaţi de literatură şi de autorii români, în special? De ce auzim tot mai des spunându-se că elevii şi studenţii 
români „nu mai citesc" şi ei nu mai dovedesc respect - ba chiar nici interes pentru valorile culturale naţionale? 
Este doar o perioadă de trecere, o schimbare a mentalităţilor sau o trecere spre nicăieri... spre uitare? Interesul 
pentru lectură se dezvoltă încetul cu încetul, începând din familie, de la raftul mic cu cărţi din copilărie; apoi, în 
şcoală, profesorii sunt cei care, bine pregătiţi, ţin cu râvnă aprinsă această făclie, prin dragostea şi erudiţia lor 
pedagogică - de a le trezi tinerilor curiozitatea şi de a-i călăuzi spre un ideal cu adevărat nobil - dragostea şi 
respectul faţă de om, de natură, de lege, de datini şi de instituţiile unui popor .Într-o eră a tehnologiei tot mai 
avansate, sistemul educaţional trebuie să ţină pasul cu dorinţele şi nevoile mereu noi ale tinerilor. O piaţă a cărţii 
insuficient dezvoltată trebuie să lupte prin orice fel de mijloace pentru a prezenta elevilor cărţile într-un mod cât 
mai atractiv. 
 
Reading a challenge in contemporary society. Interest in reading develops gradually, from family, from the 
small shelf of books from childhood, then in school, teachers are those who, well trained zealously keep the 
torch lit by love and their pedagogical scholarship - the arouse their curiosity and to guide young people towards 
a truly noble ideal - love and respect for human nature, law, customs and institutions of a people. In an era of 
increasingly advanced technology, education must keep pace with ever new desires and needs of young 
people. An underdeveloped market book must fight by any means to show students the books in a way more 
attractive.  

 

Rolul profesorului în ora de limbă şi literatură română 
Profesorul de limbă şi literatură română poate fi recunoscut ca lider de către 

clasa însăşi. În această calitate, el trebuie să ia  decizii. Profesorul este, înainte de 
toate, un decident în accepţiunea lui B. Rey pentru că „fiecare acţiune pedagogică 
este fondată pe o decizie interactivă”. (B. Rey, Les relations dans la classe, Paris: 
ESF). Pe de altă parte, gestiunea unei lecţii implică „numeroase microdecizii  care 
trebuie luate în regim de urgenţă sub imperiul necesităţii.”. Munca educativă, în 
esenţă, rămâne aceeaşi dar elementele sale constitutive pot  varia în cantitate, 
calitate, disponibilitate, modificând, în mod esenţial, raporturile şi dând fiecărei 
situaţii un caracter unic. Astfel, liderul devine o contrapondere viabilă tehnicianului 
învăţământului care este, îndeobşte, profesorul. Profesorul nu ia decizii numai la 
nivelul conţinuturilor ci şi la nivelul stabilirii secvenţelor de prezentare, a tipului de 
încadrare care va fi pus la dispoziţia elevului (decizii „individualizate”), la nivelul 
elevilor, a părinţilor sau a comunităţii. Traversând psihologia cognitivă, Tardif 
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consideră că învăţământul strategic este legat de informaţiile  directe referitoare la 
conţinutul disciplinar, de gestiunea clasei şi a componentelor afective şi cognitive. 
(J., Tardif, Pour un enseignement stratégique, L'apport de la psychologie 
cognitive, Les Editions Logiques, Montréal, p. 305.) De asemenea se poate sublinia 
triplul rol al învăţătorului/profesorului în tot ciclul educativ: educator – ajutor, 
educator – instructor şi educator – organizator. În aceeaşi ordine de idei, nu trebuie 
neglijat faptul că învăţarea, implicit în ora de limbă şi literatură română este un 
proces activ şi constructiv. Astfel, pedagogia nu este decât o artă permiţând 
construirea unui arc între cunoaştere şi elev. Pot fi astfel  determinate o serie de 
variabile  care trebuie  luate în consideraţie în cazul leadership – ului pedagogic. Se 
pot distinge trei variabile sau axe:  

• Interesul profesorului pentru cunoaştere (axa cunoaşterii – C)  
• Interesul profesorului pentru elev (axa elev – E)  
• Participarea elevului la propria sa învăţare (axa participării - P). Pe parcursul 

orelor de limbă şi literatură română, profesorul va îndeplini sarcini specifice clasei 
şi îi va determina pe elevi să răspundă unor sarcini noi. Acţiunile profesorului vor 
induce elevilor structura cunoaşterii îndemnându-i pe aceştia la a-şi construi 
propria cunoaştere. Profesorul îl va plasa astfel pe elev într-unul din cele două 
sisteme ale învăţării:  

1. un sistem de receptor-consumator al cunoaşterii sau,  
2. un sistem de expresie-producţie, situaţie în care elevul este producător, îşi 

aproprie cunoaşterea prin acţiune: elevul cercetează, pune probleme în mod 
spontan, propune ipoteze şi răspunsuri, are iniţiative etc.  

Leadership-ul pedagogic basculează sistemul tradiţional receptor-consumator şi 
îl îndreaptă către sistemul expresie-producţie printr-o mişcare-cheie: schimbarea 
raporturilor de forţă între actorii procesului de învăţământ. Puterea de a învăţa (în 
sens de proces) nu se mai află doar în mâna profesorului ci este partajată între 
diferiţii actori iar responsabilitatea învăţării nu mai este numai a profesorului. Din 
punct de vedere al profesorului, această nouă repartiţie a puterii poate fi văzută ca o 
anumită pierdere, în sens formal, a puterii legitime de a sancţiona (pozitiv sau 
negativ) specific educaţiei tradiţionale. În schimb, această pierdere formală este 
compensată de creşterea nivelului de expertiză în domeniu, creşterea puterii de a fi 
o referinţă în domeniu şi a puterii sale de persuadare, calităţi-cheie a lidershipului.  
 

Lectura – factor important în formarea si dezvoltarea personalităţii 
Societatea contemporană conferă rolului educativ pe care şcoala îl determină în 

viaţa şi în dezvoltarea tinerilor un factor decisiv, căruia îi deschide permanent 
ferestre către cunoaştere. Este necesar ca educaţia să fie bazată pe studiu, pe 
dorinţa de a învăţa, de a se instrui prin diferite mijloace, unul dintre acestea 
constituindu-se într-un instrument de dezvoltare personală: lectura. 

Practica la catedră dezvăluie fiecăruia dintre noi o realitate oarecum 
bulversantă. Pe de o parte observăm că din an în an elevii „gustă” din ce în ce mai 
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puţin plăcerea de a deschide o carte, mai ales dacă ea vine ca o obligaţie, ca lectură 
impusă. Deseori auzim afirmaţii legate de acest aspect: părinţi nemulţumiţi de 
prestaţia copilului care „nu mai citeşte”, sau nu mai acceptă sa deschidă o carte din 
literatura clasică. Pe de alta, constatăm că realitatea este însă alta. Adolescentul 
zilelor noastre citeşte, şi o face chiar cu pasiune. Ceea ce citesc acum adolescenţii 
de 10-15 ani este însă total diferit de ceea ce se citea cu o generaţie în urmă. Aceşti 
tineri care au o deschidere amplă către tot ceea ce ţine de domeniul tehnologizării, 
au descoperit cărţi care le satisfac dorinţa de comunicare şi înţelegere a ceea ce 
trăiesc. Liviu Rebreanu, Mircea Eliade, Ion Creangă sunt autori canonici ale căror 
opere sunt citite fragmentar , uneori dezinteresat, doar pentru că lectura lor vine ca 
obligaţie şi nu ca pornire firească. Şi totuşi adolescenţii citesc, citesc „ce le cade în 
mână”, cum spunea Mircea Eliade, citesc ce au aflat că au citit colegii lor: cărţile 
copilăriei modernizate (Jurnalul unui puşti). 

Analizând conceptul de cultură generală, Jean Chateau afirma că „scopul şcolii 
este acela de a forma nişte oameni liberi” (Jean Chateau, Ecole et education, 
„Revista de pedagogie”, Nr. 9/1993, p. 21), ceea ce implică a forma un membru al 
grupului , înţeles nu ca un grup închis, ci „un membru al grupului suficient de 
deschis de deschis la toate ideile, suficient de tolerant pentru a contribui la 
constituirea unei societăţi de oameni liberi şi egali.” (Jean Chateau). Competenţele 
acumulate în timpul cititului sunt primordiale în viaţa de zi cu zi, importante fiind 
cele de a identifica ideea principală a textului şi de a o personaliza conform viziunii 
proprii asupra vieţii. 

Practica lecturii îmbogăţeşte substanţial experienţa personală şi revigorează 
capacităţile de adaptare la cerinţele societăţii în care vieţuim. 

Prin urmare, lectura nu este doar un simplu obiectiv: ea presupune deopotrivă şi 
un instrument de educaţie şi dezvoltare personală, fie în cadrul şcolii sau a vieţii 
propriu-zise. Facultatea de-a citi constituie o condiţie fundamentală a reuşitei. 
Dincolo de citate şi termeni ştiinţifici, care se învaţă din cărţi, rolul esenţial al 
lecturii rămâne faptul că acestea ne cimentează abilităţi de-a acţiona în multe alte 
situaţii pe care traiectul existenţial le presupune, cum ar fi: abilitatea de a vorbi, de 
a tăcea, de-a conversa, de-a râde, de-a te ruga etc.  

Lectura este calea spre o mai bună comunicare - îmbogăţeşte vocabularul şi îţi 
dă o mai bună fluenţă mentală şi implicit una verbală. După lectura mai multor 
cărţi, îţi va fi mult mai uşor să găseşti un subiect de discuţie şi îţi vei  putea 
exprima părerea cu privire la numeroase subiecte din domenii variate. Astfel, vei 
căpăta tot mai multă încredere în tine şi vei deveni  tot mai împlinit şi fericit. 

Trecem succint în revistă câteva din avantajele lecturii: 
- îmbogăţeşte vocabularul; 
- îmbunătăţeşte abilitatea de a scrie – odată cu îmbogăţirea vocabularului şi a 

cunoştinţelor se dezvoltă şi abilităţile de a scrie; 
- îmbunătăţeşte concentrarea – fiecare text citit trebuie înţeles, iar pentru asta 

este nevoie să ne concentrăm; 
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- exersează mintea – cititul este un exerciţiu pentru creier, 
- reduce stresul – lectura unei cărţi poate fi cea mai bună metodă antistres dacă 

este practicată din plăcere. O carte bună distrage atenţia de la problemele zilnice şi 
ameliorează tensiunea. În timpul lecturii, suntem ţinuţi departe de lumea reală şi 
într-o lume a fanteziei, imaginaţiei, dar şi într-o lume plină de noi informaţii utile 
din domenii cât mai variate; 

- oferă satisfacţie – lectura trece cititorii printr-o serie de trăiri şi emoţii care 
culminează cu o stare generală de satisfacţie. O stare de satisfacţie simt şi părinţii 
atunci când îşi văd copiii cu o carte în mână, dându-şi interesul să acumuleze noi şi 
noi informaţii utile. 

În contextul modernizării societăţii, adolescentul contemporan resimte 
apropierea de civilizaţia imaginilor virtuale, a laptopurilor şi a ipad-urilor, 
consumând timp pe care îl alocă acestui tip de activitate şi îndepărtându-se tot mai 
mult de plăcerea deschiderii unei cărţi şi implicit a lecturii. „Specia se rafinează 
prin lecturile pe care le absoarbe”, afirmă G. Liiceanu referindu-se la abilitatea de a 
învăţa, de a munci, chiar de a trăi, toate fiind strâns legate de lecturile deţinute. 
Cartea evocă realitatea, având o influenţă educativă asupra cititorului, contribuind 
la educarea şi transformarea omului, căci îl apropie de marile idealuri morale: 
„Opera literară acţionează în primul rând asupra inimii cititorului. Acesta gândind 
asupra cărţii sub înrâurirea puternicelor emoţii trăite, ajunge la concluzii privind 
propria lui viaţă, proprile acţiuni. De la emoţie la gândire, de la gândire la acţiuni 
voluntare, iată procesul sufletesc pe care îl determină opera literară. Impresiile 
emoţionale puternice rămân adânc întipărite în memorie. Ele generează pentru 
multă vreme gânduri şi fapte care contribuie la formarea caracterului cititorului.” 
(Jean Chateau) 

Lectura cărţii oferă satisfacţii, ocazii unice de reflecţie şi de meditaţii, prin 
introspecţie, trebuind să fie una dintre cele mai răspândite activităţi ale omului 
modern. 

Preocuparea deosebită ce se acordă literaturii pentru copii provine din caracterul 
deosebit al cititorului căruia i se adresează, din particularităţile de vârstă ale 
copilului în diferite etape de dezvoltare. Deşi interesul pentru lectură nu este 
înnăscut, el poate deveni un comportament firesc în viaţa copilului, fiind deprins 
prin repetiţie susţinută. Pregătirea pentru întâlnirea cu cărţile trebuie să înceapă de 
timpuriu, încă de la vârsta preşcolară, când cărţile trebuie prezentate copilului într-
o formă cât mai atractivă, având o grafică frumoasă şi colorată, cu imagini care să 
sugereze scene de poveste şi personaje care să inspire copilului simpatie şi interes. 
Părintele începe prin a-i explica ilustraţiile, iar copilul va fi încurajat să repete 
numele personajelor, să povestească ce fac ele sau chiar să-şi imagineze noi acţiuni 
ale acestora. 

Întâlnirea decisivă dintre copii şi cărţi se petrece la şcoală sub îndrumarea 
învăţătorului care va continua munca părinţilor şi a educatorilor, având ca scop 
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crearea deprinderii de a citi. Deprinderea şi obişnuinţa lecturii se realizează treptat, 
cu un efort susţinut, având un rol deosebit de important în consolidarea 
informaţiilor care vor influienţa decisiv întreaga viaţă profesională şi munca 
intelectuală a copilului. 

Dar cartea nu trebuie nu trebuie să devină un instrument tehnic în pregătirea 
şcolară, care să implice exclusiv copieri, dictări, analize pe text sau gramaticale, 
pentru că astfel copiii vor citi doar din obligaţie, fără să prindă plăcerea lecturii. 
Actul de a citi nu înseamnă numai stăpânirea literelor şi descifrarea cuvintelor, ci 
presupune analiza şi înţelegerea lecturii şi emiterea propriilor judecăţi ale 
cititorului. 

În adolescenţă, gândirea logică este consolidată, iar posibilităţile de înţelegere 
ale copilului sunt multiple, experienţa lui fiind îmbogăţită prin cunoştinţele variate. 
La această vârstă lectura poate fi hotărâtoare în formarea personalităţii. 
Adolescentul caută în cărţi răspunsuri la marile lui frământări sufleteşti, exemple 
demne de urmat, oameni care sa îi impună dragoste şi respect, care să îl înveţe cum 
să se comporte în viaţă, de aceea este foarte important ceea ce citeşte.  

 Cunoscându-se influenţa cuvântului scris asupra unui cititor pasionat, eroii 
romanelor citite de elevii aflaţi la prima vârstă a adolescenţei trebuie să fie 
optimişti, încrezători, perseverenţi. Notele specifice diferitelor etape de vârstă sunt 
deosebit de importante pentru cei c scriu pentru tinerii adolescenţi, dar şi pentru cei 
ce recomandă lectura. Cunoaşterea acestor caracteristici trebuie dobândită pe baza 
unei îndelungi observaţii a copiilor, prin apropierea de ei cu tact şi răbdare.  

În acest sens tot mai mult câştigă teren cărţile unor scriitori americani, care, 
abordând un subiect specific vârstei adolescenţilor , tratează principiile morale într-
un stil accesibil, un limbaj colocvial, totul îmbrăcat într-o aură de seriozitate, 
apropiere de realitate, dar ancorat într-o lume de basm (exemplu Percy Jackson şi 
Olimpienii , aparţinând lui Rick Riordan, un roman fantastic bazat pe miturile 
Greciei antice, dar transpus în realitatea imediată fiind îndrumar mitolorgic plin de 
aventură şi pe gustul elevilor cu vârste între 10 şi 15 ani.) Rick Riordan reuşeşte să 
plaseze istorisirile din cărţile lui Homer într-un context actual. 

Astfel de cărţi incită curiozitatea şi setea de cultură a adolescentului de astăzi 
care are un alt orizont de aşteptare, provenit chiar din excsul de tehnologie 
computerizată, dar întorcându-se mereu la virtuţile morale care au însoţit omenirea 
de-a lungul timpului: binele, echilibrul, onestitatea, generozitatea, altruismul. De 
aceea se poate considera că lectura contribuie decisiv la formarea şi dezvoltarea 
personalităţii fiecăruia şi este strâns legată de etică din perspectiva principiilor 
morale, având un rol principal în viaţa socială. În acest scop lista lecturilor clasice 
trebuie îmbogăţită cu oferte de lectură legate prioritar de preocupările şi viaţa 
adolescentului de astăzi.  

Dacă manualul şcolar de limbă şi literatură română ar cuprinde alături de 
fragmentele citate din operele clasice ale scriitorilor consacraţi şi texte din 
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literatura pentru amuzament, relaxare, dar în acelaşi timp cu scop moralizator care 
au pătruns e piaţa românească şi atrage tot mai mulţi cititori adolescenţi, elevii ar 
avea o motivaţie în plus pentru studiul literaturii. Important este ca ei să simtă 
atracţie pentru actul citirii, să simtă valoarea cuvântului, rolul literaturii în viaţa 
fiecăruia, ca apoi apetenţa pentru studiu, pentru lectură să vină ca un proces firesc 
şi plăcut. 
 
Anexe 
1. Activităţi susţinute la clasă în scopul dezvoltării interesului elevilor pentru lectură: 
Transpunerea creativ- imaginativă a operelor studiate la clasă 
Clasa a X-a personajul realist- Enigma Otiliei, George Călinescu – activitate pe grupe  

 
 
Clasa a XI-a, proiect  Mihai Eminescu  
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Clasa a VII-a: Micul prinţ, Antoine de Saint-
Exupéry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasa a IX- a: Oraşul cu salcâmi, Mihail Sebastian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Clasa a XI-a Unitatea de învăţare:Umanismul 
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Parteneriat educaţional: interdisciplinar L.P.S. Nicolae Rotaru - Şcoala generală 
Gheorghe Ţiţeica, Constanţa 
Magia lecturii: limba română – limba engleză 
 

 
 
Activităţi interdisciplinare 
Moment Mihai Eminescu: limba română - limba franceză - limba engleză - limba turcă 
Proiect interdisciplinar local (2011, 2012), Concurs interdisciplinar de portofolii 
Interferenţe dobrogene,  
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TEHNICI DE CREATIVITATE ÎN PRELECTURA TEXTULUI LIRIC 

IDEEA MIGRATOARE ŞI TEXTUL CALCHIAT 
 

Lidia Mîrzac, Cristina Antonela Hopp 
Colegiul Silvic Bucovina, Câmpulung - Moldovenesc 

 
Lectura şi înţelegerea operelor poetice este o provocare pentru elevi, deoarece poezia comportă o logică 
deosebită de cea a prozei, aşa cum afirma şi Alexandru Macedonski: „Aplicând poeziei logica după care se 
conduce proza , poezia poate fi logică, dar nu mai e poezie. Logica poeziei este nelogică într-un mod sublim.” 
Lucrare îşi propune să prezinte două metode de intrare în text – a ideii migratoare şi a textului calchiat - ,metode 
experimentate în cadrul cercului de lectură „Generaţia în blugi”. Cuvinte cheie:poezie, tehnici de creativitate, 
cerc de lectură. 
 
Techniques de créativité dans la pré-lecture du texte lyrique (méthode de l’idée migratoire et méthode du 
texte calqué) La lecture et la compréhension des ouvres poétiques est une provocation pour les élèves parce 
que la poésie porte une logique différente de celle de la prose, comme l’a dit Alexandru Macedonski, qui: 
«Appliquant à la poésie la logique après laquelle la prose se guide, la poésie peut être logique, mais elle cesse 
d’être poésie. La logique de la poésie est non logique dans une manière sublime». 
L’œuvre vise présenté deux méthodes d’entrée dans le texte – celle de l’idée migratoire et celle du texte calqué 
– méthodes expérimentées dans le cercle de lecture « Génération en jeans». Mots clés:  la poésie, méthodes, 
le cercle de lecture. 
 

Formarea cititorului constituie un proces important în devenirea fiinţei umane în 
calitatea sa de receptor al textului scris. Prin activitatea de receptare se înţelege atât 
percepţia propriu-zisă a operei literare, cât şi activităţile de interpretare a acesteia. 

Predarea tradiţională, în care profesorul ţine o prelegere, iar elevii îl urmăresc, 
nu produce învăţare decât într-o măsură foarte mică. Este ştiut faptul că elevii sunt 
atenţi numai 40% din timpul acordat prelegerii. Utilizând metode exclusiv 
expozitive, recurgând la prea multe explicaţii, oferind soluţii de-a gata, profesorul 
optează pentru tipul de activitate individual, desfăşurată în mintea fiecărui elev, 
care este nevoit să-şi organizeze, într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii, ceea ce 
a auzit, operaţie de cele mai multe ori irealizabilă. Alta este situaţia când profesorul 
organizează actul de învăţare astfel încât acesta să constituie un neîntrerupt proces 
de punere în faţa elevului a noi şi noi probleme, într-un grad crescând de 
complexitate. Rezolvarea problemelor cu mai multe soluţii, învăţarea prin 
descoperire, prin investigaţie etc. sunt câteva dintre formele care pot şi trebuie să 
înlocuiască învăţământul tradiţional, expozitiv-deductiv. Or, învăţământul de tip 
interactiv duce nu numai la formarea gândirii independente şi creatoare, a unui stil 
de abordare a problemelor, ci şi la educarea unor trăsături de personalitate, cum ar 
fi sporirea atenţiei, interesului, imaginaţiei etc. Mai mult decât atât, în procesul 
activităţilor cu caracter creativ şi interactiv, în situaţii concrete, special alese, elevii 
acumulează cunoştinţele mai sigur, mai trainic, îşi formează anumite convingeri, 
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conştientizează şi învaţă să învingă barierele producţiei creative: perceptive 
(dificultăţi în definirea problemei); emoţionale (teama de a greşi, fixarea la prima 
idee apărută, teama de a nu fi luat în râs de colegi); culturale (lipsa cunoştinţelor, 
prea marea încredere în raţiune şi logică). Orice activitate psihică presupune 
operaţii de analiză şi sinteză, o abstractizare pe verticală pentru a se ajunge la 
categorii ori integratori, însuşirile sau relaţiile abstracte reunindu-se într-un model 
informaţional menit să denumească o clasă sau o categorie de obiecte şi fenomene 
.Omul, de la cea mai fragedă vârstă, se raportează la lumea concretă astfel încât 
învaţă să stabilească asemănări şi deosebiri între obiecte, situaţii. În acelaşi timp, 
căutarea alternativelor este fundamentală în viaţă. Acestea sunt necesare pentru a 
îmbogăţi opţiunile noastre. Căutarea acestora ajută nu numai la formarea 
deprinderii de a nu accepta o soluţie aparent promiţătoare, fără a identifica altele, 
poate mai bune, dar şi la generarea a cât mai multor alternative posibile. Principiul 
este de a avea cât mai multe alternative, nu doar pe cea mai bună. Anume acest fapt 
ar trebui luat în consideraţie, în mod special, în practica şcolară, inclusiv în 
procesul predării / interpretării textului artistic. Textul literar oferă posibilităţi 
enorme de generare a alternativelor. Menţionăm câteva tipuri ale acestora care, în 
înţeles didactic, pot servi ca procedee de valorificare a textului artistic: a. 
alternative generate de restructurarea modelului prin reorganizarea elementelor şi 
includerea elementelor noi; b. alternative rezultate din formularea de opinii/puncte 
de vedere diferite ale celor implicaţi în rezolvarea problemei. 
Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe dinamică, pe 
promovarea metodelor care să stimuleze mecanismele gândirii, ale inteligenţei, 
imaginaţiei şi creativităţii. Tehnica alternativelor, aşa cum am arătat mai sus, 
solicită efort de reflecţie personală, o acţiune mentală de căutare, de cercetare şi de 
descoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe. 
 

Lectura şi înţelegerea operelor poetice este o provocare pentru elevi, deoarece 
poezia comportă o logică deosebită de cea a prozei, aşa cum afirma şi Alexandru 
Macedonski: „Aplicând  poeziei logica după care se conduce proza, poezia poate fi 
logică, dar nu mai e poezie. Logica poeziei este nelogică într-un mod sublim.” 

Pentru profesorul de limba şi literatura româna, îndrumarea elevilor către şi 
pentru lectură face parte din „ fişa postului”. Programele şcolare recomandă 
explicit şi implicit stimularea apetitului pentru citit şi exersarea abilitaţilor de 
lectură. Pentru noi, profesorii de literatură, cei care nu ostenim să  repetam 
cuvintele cronicarului „că nu ieaste altă şi mai frumoasă şi mai de folos în toată 
viiaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”, este o datorie să-i călăuzim pe elevi 
prin labirintul literaturii.  In acest labirint vor descoperi şi Poezia. De cele mai 
multe ori ne punem însă întrebarea: Cum să îi ajutăm pe elevi să ajungă la miezul 
unui poem, la „adevărul” lui? La viaţa lui „unică”? Suntem conştienţi că în faţa 
unui poem îi  întâmpină  la tot pasul piedici, şicane, capcane. Îi derutează măştile, 
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mereu altele, pe care le îmbracă poezia, travestiurile ei, chipul ei mereu nou, 
surprinzător. De după fiecare colţ, pândeşte impostura, banalitatea înzorzonată, 
falsul, industria poetică, mimarea stării poetice, veleitarismul şi tehnicismul 
versificării. Cum să îi facem să deosebească aurul pur de tinicheaua aurită? Cum să 
îi transformăm în degustători de poezie? Cum să îi ajutăm să înţeleagă poezia ? Şi 
cum să ne dăm seama că au înţeles cu adevărat poemul ? Cât înţeleg ? Cum mă 
verific ? Cine îmi certifică înţelegerea ? Din moment ce un poem e deschis la 
nenumărate interpretări, de unde ştiu că a mea e cea „justă”? Întrebări, cu atât mai 
dramatice cu cât, ne gândim că poezia, aşa cum ştim, e ceva supra-logic, ţinând de 
magie, că e un joc de iele, un cântec al sirenelor, ceva ca bolboroseala oracolului 
din Delfi, sibila cu limbajul ei sibilinic. 

Diferenţa fundamentală între poezie şi proză trebuie căutată, înainte de toate, la 
nivel semantic, întrucât „sensul poetic este rezultatul conlucrării, al 
interdependenţei dintre semnificant şi semnificat. Iar interdependenţa este o 
trăsătură definitorie a structurii, în cazul de faţă a frazei poetice ca structură ce 
angrenează, deopotrivă, expresia şi sensul” (Grigore Ţugui, Interpretarea textului 
poetic, Iaşi, 1997, p. 26). Prin urmare, natura specifică operei literare lirice conferă 
un statut aparte şi procesului de decodare a mesajului ei.  

Modelul propus de Judith Langer (în A. Pamfil, 2003,p. 64) accentuează rolul 
lecturii în procesul receptării şi formulează patru tipuri de relaţii care se stabilesc 
între cititor şi text, prin actul lecturii:1.a păşi din exterior spre interior: intrarea în 
lumea textului; 2.a fi în interior şi a explora lumea textului; 3. a păşi înapoi şi a 
regândi datele pe care le avem; 4. a ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa 

Etapa de prelectură sau „a păşi din exterior spre interior: intrarea în lumea 
textului” este diferită, în funcţie de nivelul receptării şi al interpretării. În cele ce 
urmează ne vom referi la două tehnici ce pot fi aplicate cu succes în această etapă 
de studiere a unei poezii: tehnica ideii migratoare şi tehnica textului calchiat. 

 
Ideea migratoare 
Am propus elevilor de la cercul de lectură lectura textului Poezia de Nichita 

Stănescu,. („Poezia este ochiul care plânge. / Ea este umărul care plânge, / ochiul 
umărului care plânge. / Ea este mâna care plânge, / ochiul mâinii care plânge. / Ea 
este talpa care plânge, / ochiul călcâiului care plânge. / O voi, prieteni,  / poezia nu 
este lacrimă / ea este însuşi plânsul, / plânsul unui ochi neinventat, / lacrima ochiului 
/ celui care trebuie să fie frumos, / lacrima celui care trebuie să fie fericit.”). 

Înainte de a citi împreună textul stănescian, am parcurs următorii paşi: 
a. selectarea a 4 - 5 termeni, de regulă cuvintele cheie (poezie, ochi, prieteni, 

plâns, lacrimă); 
b. am cerut elevilor să asocieze un predicat pentru ultimul cuvânt din acest şir 

de cuvinte (ex. lacrima curge/ a îngheţat, / a căzut / a şoptit / a durut / loveşte / 
sfâşie ); 
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c. prin consens am selectat trei propoziţii pe care le-am scris pe foi de flipchart, 
cu culori diferite.(propoziţiile selectate au fost: Lacrima a şoptit / Lacrima a durut / 
Lacrima sfâşie); 

d. am dedus  ideea din propoziţiile  formate (în cazul nostru e cea de sentiment 
şi comunicare); 

e. am cerut elevilor să alcătuiască propoziţii noi, dezvoltate, căutându-se alte 
predicate pentru fiecare dintre celelalte patru cuvinte, respectând câteva reguli: 
propoziţiile trebuie să exprime aceeaşi idee (de sentiment şi comunicare); fiecăruia 
dintre cele patru cuvinte e necesar să i se atribuie un sens figurat (ex. „Ochiul a 
pătruns în marea lumină a inimii mele”, „Poezia este plânsul sufletului ce inundă 
lumea” etc.) şi am selectat cele mai reuşite propoziţii pe care le-am notat pe 
flipchart; 

f. fiecare elev a „aranjat ” cele cinci propoziţii formate într-o anumită ordine, fie 
la voia întâmplării, fie conform unei opţiuni motivate a elevului („Aşa-mi place 
mai mult”, „Consider că există o mai mare legătură între enunţuri” etc.); 

.g) se implică propria subiectivitate: elevul alcătuieşte o ultimă propoziţie (a 
şasea) în prelungirea ideii migratoare (de regulă, această propoziţie, care poate fi 
dezvoltată ori nedezvoltată, are statutul unei concluzii); 

h. am dat un titlu textului creat; 
i. am analizat textele elevilor din punctul de vedere al mesajului şi al modului 

de transmitere; 
j. am  comparat textele elevilor cu poezia lui Nichita Stănescu din perspectiva 

mesajului (exprimă acelaşi mesaj ori diferite), a relaţiilor dintre cei cinci termeni-
cheie, cu alte cuvinte, a forţei de sugestie pe care ei o dobândesc în urma acestor 
relaţii (ex., „Poezia este plânsul sufletului ce inundă lumea”, „Poezia este ochiul 
care plânge” sau „ este însuşi plânsul/ plânsul unui ochi neinventat”); 

k. am  formulat concluziile pe marginea operei studiate. 
Ca profesori am constatat că procedeul îi ajută pe elevi să descifreze limbajul 

conotativ al poeziei, pot să folosească mai nuanţat resursele limbii, având ca 
element de comparare propriul text cu modelul literar. 

 
Textul calchiat 
Prin procedeul textului calchiat elevii însuşesc diferite tipuri de structuri lirice, 

procedee de compoziţie, modalităţi de exprimare artistică. 
Am plecat de la acelaşi text suport , pe care l-am propus  elevilor din clasa a IX-

a, în cadrul temei Joc şi joacă. Înainte de lectură, elevii au primit fişe cu scheletul 
trunchiului textual pe care l-au  completat conform propriei înţelegeri şi 
sensibilităţi. Astfel, poezia lui  Nichita Stănescu poate sugera ideea unor texte 
construite pe următoarea schemă: 

Poezia este ochiul care plânge. 
Ea este …………care plânge,  
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ochiul umărului……  
Ea este ……………,  
ochiul……………..  
Ea este …………..,  
ochiul……………….  
O voi, prieteni,  
poezia nu este ………. 
ea este………………..,  
plânsul ………………., 
lacrima……… 
celui care trebuie să fie frumos, 
lacrima celui care………………. 
Având această schemă, elevii au construit fără mari dificultăţi un nou text, pe 

care, în continuare, ca şi în cazul ideii migratoare, l-am comparat cu textul lui 
Nichita Stănescu.(de exemplu, stabiliţi o legătură din punctul de vedere al 
semnificaţiilor şi al modului de exprimare, între: „Ea (poezia) este sufletul/femeia/ 
copilul/îngerul/trupul/steaua care plânge.” şi „Ea este umărul care plânge.”), 
formulând concluziile de rigoare.  

Iată şi un eventual text ilustrativ creat în baza tehnicii „Texte calchiate”: 
„Poezia este ochiul care plânge.  
Ea este îngerul care plânge, ochiul umărului frânt 
Ea este aripa ce te atinge, 
ochiul ce pătrunde în depărtare 
Ea este izvor de fericire 
ochiul care se deschide înăuntru.  
O voi, prieteni,  
poezia nu este o poveste şi atât 
ea este gând sacru ce trebuie slăvit, 
plânsul unui om din umbră, 
 lacrima dorului celui care trebuie să fie frumos,  
lacrima celui care n-a renunţat.” 
Fără îndoială, predarea  literaturii se poate realiza atât prin aplicarea, în actul de 

interpretare a operei literare, a unor tehnici noi de lucru, cât şi prin îmbogăţirea 
celor vechi cu noi posibilităţi. Din diversitatea de tehnici, profesorul le va alege pe 
acelea care îi vor ajuta pe elevi să descifreze mai uşor semnificaţiile textului 
artistic. 
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PRIVEŞTE CERUL… 
 

Mihaela Nicolae 
CN. M. Eminescu, Buzău 

Alina Dinu 
C.N. B.P. Hasdeu, Buzău 

 
„Ştim cum să existăm, dar cum învăţăm să fim?”,  

Basarab Nicolescu) 
 
Priveşte cerul este o activitate-pretext pentru prezentarea surselor de documentare a profesorului, care simte 
primejdia de a fi exilat, de multe ori, nu pe „o boabă de piper”, cum spune poetul, ci în propria suficienţă. Aşadar, 
ce cărţi, bloguri, reviste, filme ne ţin în viaţa profesională?! Avem în vedere deschiderea creativă a orei de 
literatură, dincolo de sala de clasă, către acea realitate cu mai multe niveluri de complexitate, cu reguli diverse şi 
imprevizibile. Într-o viziune ludică, interactivă, ora de literatură stimulează intuiţia, imaginaţia, sensiblitatea, 
inteligenţa emoţională. Elevul şi profesorul sunt, în egală măsură, constructori de sens – the active constructors 
of meaning. Ni se pare fundamentală bucuria de a preda literatură şi comunicare. Cuvinte cheie: predarea 
literaturii, actualizare, creativitate, dezvoltare. 
 
This research, LOOKING AT THE SKY, provides insight into the process of teacher change and development 
and raises questions about teacher professional development – books, art movies, documentaries, literary blogs 
etc. We take into account the teacher’s professionalism: how do we stay in control, how we continue to 
develop?! Teachers and students are equally active constructors of meaning. Teaching literature we can face the 
reality. Being creative, we want to feel the joy of teaching literature. Keywords: teaching literature, beyond the 
classroom, creativity, development. 

 
Basarab Nicolescu1 face o riguroasă pledoarie pentru transdisciplinaritate în 

educaţie, plecând de la discutarea a trei axiome: ontologică, logică şi 
epistemologică: „Transdisciplinaritatea priveşte – aşa cum indică prefixul «trans» – 
ceea ce se află în acelaşi timp şi între discipline, şi înăuntrul diverselor discipline, 
şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei este înţelegerea lumii prezente, unul 

                                                           
1 Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea: Manifest, Traducere din limba franceză de Horia Mihail 
Vasilescu, Editura Junimea, Iaşi, 2007. 
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dintre imperativele ei fiind unitatea cunoaşterii.” În lectura Irinei Dincă1 din 
„Revista T”2, conceptul de transdiciplinaritate definit de Basarab Nicolescu este, în 
sine, fascinant, prin referirile la mai multe niveluri de realitate (nu de „real”), cu 
reguli specifice, care comunică printr-o zonă de transparenţă, asociată sacrului – 
acest interval asigură coerenţa şi armonizarea celorlalte niveluri, în aşa fel încât, de 
pildă, perturbările apărute într-o zonă să nu se repercuteze în celelalte. Operatorul 
logic prin care se realizează „salturile” transdisciplinare, conectând fluxul 
conştiinţei la fluxul de informaţie, este identificat în „terţul ascuns” – un al treilea 
termen, care este în acelaşi timp A şi non-A. Complexitatea (nu „complicat”, ci 
„ceea ce este ţesut împreună”) vieţii în secolul al XXI-lea, datorată exploziei 
informaţionale, impune transdisciplinaritatea ca formă a cunoaşterii. În condiţiile în 
care, în educaţia tradiţională, fiecare disciplină îşi asumă un singur nivel de 
realitate, transdisciplinaritatea îngăduie traversarea mai multor niveluri de realitate, 
prin urmare, o formă mult mai adecvată de cunoaştere.  

Prin urmare, ora de literatură ar trebui să fie o deschidere spre alte tipuri de 
discurs, o ieşire, dincolo de sala de clasă, înspre această realitate pluristratificată în 
mijlocul căreia ne împlinim ca fiinţă. Metaforic vorbind, ora de literatură poate fi 
un îndemn spre o privire mai largă, dincolo de limitele clasice ale disciplinei 
noatre. În acest sens, propunem abordări creative, transdisciplinare, abordări care 
depăşesc inter- şi pluridisciplinaritatea, fără să devină a-disciplinaritate (prin 
ignorarea oricărori reguli sau metode specifice disciplinelor) sau enciclopedism 
(informaţia exhaustivă). În plus, ni se pare extrem de important ca ora să fie pentru 
elevi şi profesor, deopotrivă, o deschidere spre actualitate: „Nu trebuie să refuzăm 
ieşirea dinspre sistemul formal. Eu aş încuraja ieşirea din litera curriculumului. 
Cartea este extrem de importantă, dar nu mai este singura modalitate de a furniza 
cunoaşterea.” (Alexandru Crişan)3 Nu este vorba despre demersuri care să combine 
metode din discipline mai apropiate sau din altă arie curriculară, ci de o plasare a 
discursului literar în contexte autentice, imprevizibile, creative. 

 
1. Copacul dorinţei 
Ora dedicată consolidării cunoştinţelor despre romanul realist-obiectiv (clasa a 

X-a, clasa a XII-a) poate începe, la Minutul de lectură, cu un fragment despre 
L.Rebreanu din articolul Ioanei Pârvulescu, Scrisori, intrigi şi sfori:  

 
„Nu e niciun secret că Liviu Rebreanu a fost unul  dintre rarii scriitori interbelici care trăia 
- foarte bine - din scris. În jurnalul său de maturitate (1927-1935) preocupările financiare 
apar numai prin excepţie, în timp ce la ceilalţi excepţia este atunci cînd acestea nu apar. De 

                                                           
1 http://www.moisenicoara.ro/transdisciplinaritatea-in-definitia-riguroasa-a-lui-basarab-nicolescu/ 
2 http://www.moisenicoara.ro/revista-t/ 
3 http://www.anpro.ro/html/date/s3_2002_articol.pdf 
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altfel şi datoriile lui sunt datorii de om bogat, care nu-şi face griji pentru câteva sute sau 
pentru câteva mii de lei, ca semenii săi cu mai puţin succes de librărie. În aceeaşi perioadă, 
editurile se bat, cu avansuri enorme şi cu oferte menite să le asigure exclusivitatea. 
Scriitorul are automobil şi şofer, lucru care nu trece neremarcat. În 1934-35, casa lui de la 
ţară se transformă într-o adevărată fermă: găini şi un cocoş Susex, gîşte, curci şi curcani, 
porci Mangaliţa şi York, vite, porumb, dovleci, lucernă pentru animale, viţă-de-vie, alese 
flori ornamentale. Ca amănunt anecdotic e de remarcat că Rebreanu ţine, pe la 50 de ani, 
împreună cu Fanny, şi un regim de slăbire, de altfel foarte confortabil (nu e însă primul 
scriitor român care are o asemenea preocupare: Maiorescu îl precedă). Pe lângă succesul 
financiar, prozatorul are succes de public şi succes social. Cărţile lui, cu tiraje de 10.000 de 
exemplare şi două-trei ediţii succesive, se vând în numai cîteva luni.”  
 
Fragmentul surprinde, în manieră eseistică, o secvenţă de viaţă – imaginea lui 

Rebreanu, adeseori vagă şi desuetă în mintea elevilor (şi a profesorilor!), este 
reconturată, în contextual epocii sale.  

Când predai romanul Ion, la clasa a X-a, tendinţa este de a propune elevilor 
filmul lui Mircea Mureşan (1980), într-o distribuţie remarcabilă – Şerban Ionescu, 
Ioana Crăciunescu, Petre Gheorghiu – pentru a urmări relaţia dintre scenariu şi 
textul original, diferenţa de viziune, transpunerea textului în imagine etc. 
Propunerea noastră este ca, eventual după această vizionare previzibilă, să urmărim 
şi filmul unui regizor georgian, Tengiz Abuladze, Copacul dorinţei (1976). 
Problema averii într-o comunitate tradiţională, altfel ameninţată de alienare, 
personaje de un comic grotesc, imagini de o poezie inefabilă. E greu să uiţi un 
câmp de maci în care se prăbuşeşte un cal alb, figura de icoană a fetei măritate de 
familie fără acceptul ei, imaginea uluitoare a unui copac al dorinţelor. Jurnalul de 
la sfârşitul orei devine o formă interesantă de feedback:  

 
„În primele minute ale orei, aflăm că Rebreanu putea trăi, ca scriitor, din ceea ce publica 
– un fragment din articolul Ioanei Pârvulescu. Apoi face un scurt inventar al ideilor 
esenţiale din romanul Ion – realismul, personajul-tip, scenele violente, aproape de 
naturalism. În fine, vedem filmul lui Abuladze. Îmi rămâne în suflet câmpul de maci în 
care moare un cal alb. Şi povestea, în sine, a iubirii care nu poate învinge cutuma. Ramuri 
împodobite cu rugăciuni.” (Ema S.) 

 
Este probabil ca elevii să nu poată scrie niciodată, la vreun examen, despre acest 

film, fără să rişte o subliniere sau un semn de întrebare din partea profesorului-
corector, care nu a auzit de Abuladze şi căruia i se pare că astfel de referiri sunt 
divagaţii, în cel mai bun caz. Este la fel de probabil însă ca elevii să înţeleagă mai 
bine drama Anei, pe care Ion nu o consideră frumoasă, dar a cărei viaţă (căsnicie, 
moarte) este, în mod nedrept, ca în filmul lui Abuladze, o problemă a comunităţii. 
În fond, în filmul lui Abuladze regăsim o parte din problematica romanului, într-un 
alt context, într-o altă viziune care poate stimula motivaţia. Să găseşti conexiuni 
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între filmul acesta şi romanul lui Rebreanu e ca şi cum ai încerca să treci dintr-un 
nivel al realităţii în altul. 

 
2. Faci sau nu faci?...   
La clasa a IX-a, tema „Joc şi joacă” poate fi discutată după vizionarea filmului 

Jeux d’enfants (Franţa, 2003) - actriţa Marion Cotillard va interpreta în 2007 rolul 
lui Edith Piaff, în filmul La Vie en Rose.  

Într-o discuţie liberă identificăm problemele esenţiale din film: dependenţa de 
jocuri, regulile, până unde se poate merge într-un joc. 

Încercăm şi noi acelaşi joc, „Faci sau nu faci?...”, creând provocări. Cine 
primeşte provocarea trebuie să se descurce: să ceară să fie ascultat la mate, să-şi 
scrie toată săptămâna tema integral, la toate materiile, să poarte toată săptămâna o 
culoare stridentă etc. 

Tema este un exerciţiu de scriere – o scurtă cronică a filmului, cu menţionarea 
datelor tehnice (regie, distribuţie, coloană sonoră, palmares etc.), a punctelor de 
interes şi, eventual, a elementelor discutabile; 

La finalul orei, Jurnalul oferă un feedback:  
 

„Faci sau nu faci?... E numele unui joc în care intră doi copii. Numai că, pe măsură ce 
trec anii, jocul devine periculos, mai ales când protagoniştii caută adrenalină cu orice 
preţ – ajung să-şi facă rău unul altuia Mi-a plăcut nebunia lor, mai ales scena cu ploaia, 
când el cade în băltoacă. Nu am prea înţeles finalul. Cred totuşi că rămân împreună... 
Încercăm şi noi jocul - e dificil! Provocare: să stai toată ora cu mâna sus...?!” (Vlad L.)  

 
3. Linia pe mijloc 
Acest joc e preluat dintr-un film1 despre şcoală şi necazurile ei. Pe mijlocul sălii 

de curs se trasează o linie, iar elevii sunt rugaţi să stea de-a lungul acestei linii, la 
un pas distanţă. De asemenea, sunt rugaţi să răspundă sincer la nişte întrebări şi, 
dacă se simt vizaţi, să facă un pas înainte, pe linie. În felul acesta ies la iveală 
diferenţele, dar, mai ales, punctele comune. Exerciţiul poate fi aplicat la orice oră 
de literatură/lectură. La Cercul nostru de lectură, am început discutarea textului 
semnat de Alessandro Baricco, Novecento, cu un astfel de joc. 
 

Face un pas înainte:  
1. Cine a călătorit cu vaporul? 
2. Cui îi place jazzul? 
3. Cine ştie să cânte la pian? 
4. Cine a auzit de regizorul Giuseppe Tornatore? 
5. Cine a citit tot romanul lui Baricco?  

                                                           
1 http://www.cinemarx.ro/filme/Freedom-Writers-Jurnalul-Strazii-1408.html 
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Trecerea spre discutarea propriu-zisă a romanului o facem prin Minutul de 

lectură:  
 
„Cântam de câte trei, patru ori pe zi. Mai întâi pentru bogătaşii de la clasa de lux, apoi 
pentru cei de la a doua, iar uneori mergeam la amărâţii de emigranţi şi cântam pentru ei, 
dar fără uniformă, aşa cum se nimerea, şi adesea cântau şi ei cu noi. Cântam fiindcă 
Oceanul e mare, înfricoşător, cântam pentru ca oamenii să nu simtă cum trece timpul, şi 
să uite unde se aflau şi cine erau. Cântam pentru a-i face să danseze, fiindcă atunci când 
dansezi nu poţi muri, şi te simţi asemenea  lui Dumnezeu. Şi cântam ragtime, fiindcă e 
muzica pe care dansează Dumnezeu când nu-l vede nimeni. Pe care ar dansa Dumnezeu 
de-ar fi fost să fie negru.” Novecento, Alessandro Baricco 

 
Pentru finalul orei de cerc, propunem vizionarea secvenţei duelului dintre 

pianişti, din filmul făcut de regizorul Giuseppe Tornatore, după scenariul lui 
Baricco: 
http://www.youtube.com/watch?v=8Msgwcaopsc  

Priveşte cerul… reuneşte câteva demersuri creative prin care ne propunem să 
deschidem ora de literatură spre o realitate pluristratificată, să captăm şi să 
menţinem interesul elevilor pentru zone culturale diverse şi, foarte important, să ne 
păstrăm, ca profesori, bucuria de a preda literatură. Aşadar, urmărim:  
1. Conştientizarea necesităţii de a actualiza permanent sursele de 
inspiraţie/documentare;  
2. Înţelegerea avantajelor pe care le oferă o perspectivă ludică/interactivă asupra 
orei de literatură;  
3. Evitarea monotoniei/suficienei în conceperea orei de literatură. 
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ZUMARICALE ŞI VOROAVE 

 
Daniela Păduraru  

Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare, Botoşani 
  

Prezentarea (din experienţa proprie) a unor forme diverse de abordare (extracurriculară şi extraşcolară) a 
aspectelor limbii şi literaturii române cu scopul obţinerii unei percepţii corecte şi de durată. În primul rând, 
aspectul interdisciplinar care are la bază sistemul team-teaching atât în desfăşurarea orelor cât şi în activităţile 
extracurriculare. În al doilea rând, ideea de team-reading prin desfăşurarea unor variate activităţi ce vizează 
lectura. În al treilea rând, dezvoltarea creativităţii prin întrunirea Cenaclului  literar Clipa ( şi editarea ziarului), a 
Formaţiei Mythos ( ce reactualizează rituri şi obiceiuri populare) şi a  Trupei de teatru Voroave. Valorificarea 
aspectelor literare şi culturale prin excursii literare şi prin realizarea de filme documentare. În final, prezentarea 
Şcolii de Sâmbătă ( ce vizează  abordarea diferenţiată a elevilor)  şi a efectului pe care îl exercită asupra 
elevilor. Cuvinte cheie: interdisciplinaritate, creativitate, tradiţii, teatru. 
 
Zumaricale and Voroave.  The self experience introduction of different approaches ( extracurricular and after 
school)  of the aspects of the romanian language having as purpose  the development of a correct and long- 
lasting perception.  Firstly, the interdisciplinary aspect which is based on a team-teaching system that works both 
in classes and in extracurricular activities. Second, the ideea of team-reading through a variety of activities 
based on reading. At last, improving the creativity during the Literary Club sessions,  called Clipa ( and the  
newsaper issuance), while performing in „The Mythos” Band ( which brings back to life rites and popular 
customs) and the theatre group called Voroave. Promoting the  literary and cultural aspects through literary field  
trips and  documentaries. Finally, the presentation of the Saturday School ( which is based on approching  each 
student differently ) and its effect  upon students. Keywords: interdisciplinary, creativity, customs, theatre. 
 

A fi profesor de limba şi literatura română presupune o abordare largă a tot ceea 
ce înseamnă cuvânt şi valenţele acestuia – dobândind calitatea de voroave. Fiind 
prin sine o modalitate excelentă de a defini esenţa umană, cuvântul rămâne a fi 
punctul de pornire şi de conturare a propriului sistem de valori. Dincolo de orele la 
catedră, paletă limbii şi literaturii române capătă un spectru larg pentru a valorifica 
unele aspecte abordate. Pe parcurs, albul iniţiatului dobândeşte un cromatism 
subiectiv, unic şi definitoriu pentru fiecare persoană în parte, iar reuşita se măsoară 
în asociere cu gustul plăcut al zumaricalelor. 

Activitatea profesorului şi relaţia cu elevii săi se pot înscrie unor aspecte din 
abordarea antică a scrierii şi a lecturii, evident, sub un alt pretext şi formă, 
conservându-se reala semnificaţie. De-a lungul timpului, părtaşi la esenţa 
cuvintelor au fost doar aleşii, trecând de la tăbliţe de lemn şi bucăţi de piatră la 
scriere pe bucăţi de papirus. Prin urmare, în cadrul activităţilor şcolare, cei ce se 
regăsesc în abordările diverse ale disciplinei au parte de percepţia largă a 
cuvântului trecut de piatră şi lemn, renăscând în măduvă de papirus. Proiectele 
educative cu un caracter  extraşcolar şi extracurricular pot fi considerate Case ale 
vieţii ce deschid valenţe multiple ale percepţiei cuvântului şi dincolo de cuvânt. 
Prinosul adus este cel al timpului şi al efortului profesorului care îndrumă şi 



Forme de acţiune şi implicare 

 

 167 

conturează sisteme de valori şi atitudini – asemenea momentului de jertfă zeului 
Thot (Egipt) înainte de începerea scrierii. Poate, pentru dualitatea abordării, erau 
benefice cele două şcoli din Atena: cea a gramatistului şi cea a chitaristului sau, 
asemenea Vedelor, desfăşurarea procesului de predare printr-un ritual, folosindu-se 
cântecul. Diversitatea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare se poate înscrie 
acelor Case ale vieţii din antichitate chiar dacă nu conturează profesional 
personalitatea elevului, ci doar personal, cultural şi spiritual.  

Primul argument se referă la abordarea interdisciplinară a unui aspect din 
realitate prin desfăşurarea orelor de predare în echipă – team-teaching: biologie-
literatură (De la batracian la regele Broască), chimie-literatură (De la chimie, spre 
basm şi poezie – metalele), geometrie-literatură (Geometria între literatură şi 
simbol – cuvintele cercului). Rezultatul desfăşurării unor asemenea ore s-a observat 
în dobândirea unei percepţii plurivalente a aspectului abordat şi a extinderii 
receptării de la obiect spre esenţa acestuia.  

Al doilea argument (care motivează efectul abordării interdisciplinare) se 
deduce din feedback-ul Proiectului interdisciplinar Septempunctata (ediţia I), 
Narcissus (ediţia a II-a), Pinguin gentoo (ediţia a III-a). Proiectul constă în alegerea 
unui aspect de floră sau faună şi abordarea acestuia prin tot ceea ce înseamnă 
domeniul ştiinţific şi artistic. Produsele finale se materializează în postere, desene, 
colaje, costume, obiecte confecţionate, creaţii literare, cântece, secvenţe de film sau 
desene animate etc. Grupate pe secţiuni, lucrările sunt jurizate, iar, la finalul 
proiectului, elevii susţin o probă de evaluare interdisciplinară.  

Lucrul în echipă oferă deschidere spre comunicare şi, în acelaşi timp, raportarea 
la propria persoană prin prisma relaţiei cu ceilalţi. Team-reading în clubul de lectură 
(numit sugestiv Zumaricale – „lectura este plăcerea de a mânca bomboane” – 
definirea îi aparţine unui membru al clubului) pare a fi metoda ce valorifică lectura 
dându-i un dublu impact. Citind în echipă (elev – părinte, elev-profesor, elev- elev), 
se dobândeşte încrederea în părerile şi ideile proprii, iar cartea capătă o dimensiune 
mai largă – „da, o poate citi şi mama”. Discuţiile purtate între profesor, elevi şi 
părinţi despre ceea ce se citeşte împreună valorifică  efortul depus în „lupta de trei 
zile şi trei nopţi” a elevului cu cititul. Interesul pentru un amănunt („cum ar fi un 
scarabeu”) poate atrage după sine o mitologie întreagă, iar atingerea unei cărţi („chiar 
dacă îi îngheaţă mâinile fără mănuşi”) reuşeşte să creeze o lume. Descoperind 
universuri întregi de cuvinte şi lumi care se închid între două file de carte, ucenicul 
iniţiat (ce are deja slove colorate pe haină) modelează cuvântul, dându-i forma 
sinelui. Adunând clipe de creaţie pe pagini de ziar şi dându-le glas în şedinţe de 
cenaclu, încrederea în puterea cuvântului de a contura oameni sporeşte.  

De la o generaţie la altă, cenaclul literar Clipa descoperă alte lumi care se 
regăsesc în căderi de frunze, muguri verzi sau, pur şi simplu, în vorbe dulci uitate, 
undeva, pe o margine de caiet. Un cuvânt ascunde o poveste, iar, din povestea 
descoperită, se definesc oameni şi locuri.  
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Dând viaţă unor tradiţii şi obiceiuri populare, în cadrul Formaţiei „Mythos”, 
elevii cunosc esenţa dezvoltării umane şi anume înţelepciunea poporului. Purtând 
cununa de grâu pe cap, tânăra fată oferă celor din jur un crâmpei din ceea ce 
suntem, dar, poate, nu ştim încă. Prin costumele confecţionate de părinţi şi prin 
brâul lucrat de elevi, reiterăm un timp şi refacem unele valori ( gândind dincolo de 
formă şi contur). Uneori, se trece şi dincolo de tradiţie, dar păstrând valori şi 
semnificaţie (având brumărei în plină toamnă – asemenea unor mărţişoare botezate 
de brumă). Cuvintele devin Voroave în simple măşti de teatru care transformă 
persoanele de hârtie în ceea ce se numeşte devenire prin mişcare, glas, opinie, timp 
şi spaţiu. Gramatica lui Trăsnea – cea mai recentă piesă de teatru – a dat de înţeles 
unor elevi de clasa a opta că rostul ţine de cuvânt şi cuvintele chiar au un rost. 
Originală ar fi abordarea: de la Nică la Trăsnea, de la costum tradiţional la sugestie, 
de la decor la simbol, de la gramatică la umor. Participarea în cadrul Festivalului 
Judeţean „Ion Creangă” şi primirea aprecierii publicului i-a motivat spre alte creaţii 
şi interpretări cu sau fără mască.  

A căuta materializări de oameni şi locuri a devenit o preocupare prin readucerea 
unor paşi din umbră şi de a le înţelege altfel menirea. Excursiile literare oferă încă 
prilejul scoaterii din zădărnicia aparentă a vremurilor. Atingerea uşoară a literelor 
de aur de la Junimea, intrarea atentă sub acoperiş de bojdeucă şi zăbovirea tăcută în 
faţa unui mormânt a celui pe care îl găsesc doar în cărţi străbat fiorii devenirii ce se 
anunţă a fi în culori alese. Povestind destinul unor oameni de valoare  ( asemenea 
unui ghid) şi adunând imagini într-un film ce se anunţă a fi documentar, cuvintele 
renasc şi conving prin esenţa lor că menirea există.  

Ideea de şcoală capătă o altă valenţă în cadrul Şcolii de Sâmbătă, formându-se 
echipe de lucru: clase de excelenţă, grupuri de lectură, echipe de studiu etc. Fără 
catalog şi scriind cu şi lângă profesor, elevii dobândesc încredere şi deschidere spre 
cunoaştere. Se lucrează diferenţiat în funcţie de interesul fiecăruia şi se bazează 
totul pe reciprocitate. … şi, poate, observând osârdia celor care au perceput în 
cuvânt esenţa deschiderii spre lume, când taina buchiei era pentru cei aleşi, se va 
reuşi a da un alt contur albului iniţiatic.  

Adunând voroave, căutând zumaricale acolo unde alţii părăsesc abătuţi 
chemarea şi descoperind în sine menirea propriului alb dincolo de culorile lăsate de 
vreme, într-un ţinut care mai oferă încă miez de cunoaştere, în final, se va obţine 
dreptul de a scrie pe foi de papirus.  
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PROFESORUL ÎNTRE VARIANTELE LECTURII.  
INVESTIREA DECANONIZĂRII 

 
Bogdan Raţiu 

Liceul Teoretic Bolyai Farkas, Tg.-Mureş 
 

În contextul actual al decanonizării, vom discuta un model de lectură transdisciplinar, care să înglobeze atât 
nivelul etic, cât şi cel estetic al textului liric. Dezbatem astfel capacitatea profesorului de lectură de a se impune 
în procesul decanonizării susţinute de teoreticienii occidentali. Aplicaţia vizează un continuu joc de oglinzi, 
pendulând între retorica iconului, a sunetelor şi a versurilor, iar suprapunerile de sens(uri) vor constitui balansul 
intimism-impersonalizare, în care va fi problematizată verticalitatea fiinţei între text şi lirism mediatic. 

 
Odată cu anii 2000, schimbările socio-culturale au în prim-plan rolul imaginii, 

iar treptat noua tehnologie acaparează tânăra generaţie, care se modelează în 
special după cultura occidentală. Aceasta este re-prezentată de o democratizare a 
înţelegerii dialogului dintre individ şi cultură şi, totodată, a obiectelor de cultură 
care se îndreaptă spre domeniul hipermodernităţii. De aceea, studiul de faţă 
încearcă să propună un model de construire a interpretării pornind de la obiecte 
artistice apropiate elevului. Lectura interpretativă va avea astfel nu doar un rol 
estetic, ci şi unul etic, funcţional şi social. 

Studiul de faţă îşi propune să dezbată modul de utilizare a conceptelor specifice 
imaginarului în cadrul interpretării unei opere artistice. Prima secţiune a studiului 
are un caracter teoretic, surprinzând specificul conceptelor de imaginaţie, imaginar 
şi imaginal, hipermodernitate şi videoclip, care ne vor îndruma spre a doua 
secvenţă în care vom oferi etapele unei interpretări transdisciplinare (prin cuvânt, 
imagine şi sunet), având ca text suport Copacul în interpretarea Angelei 
Gheorghiu.  

În primul rând, considerăm că un obiect mediatic ne poate ajuta să construim un 
demers didactic în care să implicăm percepţia imaginară, reflexivitatea, memoria, 
intuiţia şi gândirea critică. De exemplu, studiile dedicate interpretării textelor 
literare se focusează asupra conceptului de viziune artistică, o etapă a receptării pe 
care nu foarte mulţi elevi o ating. Configurarea poetică a textului literar este 
deseori studiată, dar nu receptată şi asumată de către elev. Viziunea „desemnează 
capacitatea eului de a percepe, prin intelect sau simţuri, realitatea înconjurătoare 
ocultată vederii comune sau capacitatea eului de a proiecta, prin imaginaţie, lumi 
fictive sau chiar posibile şi de a reţine în descrierea lor aceleaşi aspecte ocultate 
vederii comune virtuale”1. Definiţia accentuează dificultatea interpretării viziunii, 
datorită faptului că presupune atât modul de configurare a eului, raportul dintre eu, 
                                                           
1Cătălin Ghiţă, Lumile lui Argus. O morfotipologie a poeziei vizionare, cuvânt înainte de Eugen Ne-
grici, Editura Paralela 45,Pitești, 2005, p. 19. 
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cosmos poetic şi limbaj artistic, precum şi jocul aparenţe-esenţă. Considerăm că 
toate acestea pot fi precepute cu o mai mare uşurinţă utilizând vizualul. 

În al doilea rând, a educa elevul în spiritul imaginaţiei, a creativităţii unice pe 
care fiecare o poate relansa în momentul interpretării, a reflecţiei şi a transpunerii 
în universul artistic, devine un dialog între lumea imaginară şi lumea conceptelor, o 
nişă pe care pedagogia imaginarului o studiază cu precădere. De pildă, teoriile lui 
Marcel Postic din L’imaginaire dans la relation pédagogique şi ale lui Georges 
Jean Pour une pédagogie de l’imaginaire discută un dialog esenţial ce se 
construieşte între moi şi soi, datorită reflecţiei personale pe care o presupune 
interpretarea expresiei artistice. Se favorizează contactul cu interioritatea profundă 
a individului, astfel că „prin imaginar, elevul îşi afirmă propria libertate”1. Dialogul 
menţionat reduce decalajul dintre real şi dorinţe, individul traversând spaţiul 
interior al textului şi acel non-spaţiu al semnificaţiei ce se produce în el însuşi prin 
coroborarea simbolicului şi a reflecţiei personale. Nonspaţiul creat, considerăm că 
se poate modifica în funcţie de rolul şi de manifestarea imaginilor, de multiplicarea 
personalităţii şi de revelarea viselor şi a fantasmelor prin lupta interioară a unui 
individ aflat – în termenii lui Lucian Blaga – între fanic şi criptic. Se tinde, astfel, 
spre un eu ideal, spre un atitudinal etic ce va deveni model în actul progresiv de 
explorare a necunoscutului. De asemenea, elevul se va implica şi, ulterior, se va 
distanţa în diferite etape ale receptării celuilalt (idee, mesaj, cuvânt, cântec, 
atitudinal etc.), având parte de o experienţă senzorială, auditivă, motrică care va 
media „recunoaşterea lui însuşi în celălalt, sau mai mult de atât, o recunoaştere a 
sinelui prin celălalt”2. 

De asemenea, imaginarul propune o metodă critică deseori utilizată atât în studii 
de specialitate sau critică literară, cât şi în şcoală, la nivel liceal (!trebuie menţionat 
că elevii folosesc majoritatea conceptelor imaginarului fără proprietatea termenilor; 
în acest sens a se observa relaţia vis vs reverie sau scriitură poetică vs sintaxa 
imaginarului, arhetip vs mit). Din aceste motive ne propunem, în studii succesive, 
să prezentăm modul în care termeni specifici imaginarului se pot utiliza în 
abordarea literaturii.  

În acest studiu, ne vom ocupa, pentru început, de conceptele fundamentale: 
imaginaţie, imaginar şi imaginal. Vom reţine abordarea lui Corin Braga din studiul 
Trei termeni pentru a defini fantezia creatoare: imaginaţie, imaginar, imaginal3. 
Prin imaginaţia simbolică se poate accede la totalitatea fiinţei (Jean Jacques 
Wunenburger) şi, totodată, la profunzimea spiritului (Lucian Boia). Abordarea 
imaginarului presupune o reţea de imagini, dinamism, interdependenţă, relaţii şi 
                                                           
1Marcel Postic, L’imaginaire dans la relation pédagogique, PUF, Paris, 1996, p. 6 [trad.n.B.R.]. 
2 Ibidem, p. 9. 
3 Cf. Corin Braga, „Trei termeni pentru a defini fantezia creatoare: imaginaţie, imaginar, imaginal”, în 
vol. Andi Mihalache, Silvia Marin-Barutcieff (coord.), De la fictiv la real. Imaginea, imaginarul, 
imagologia, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2010, pp. 15-22. 
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conexiuni care să conducă spre formele originarităţii fiinţei – mit şi arhetip. 
Profesorul Corin Braga defineşte imaginaţia pornind de la Platon, Aristotel, 
Descartes, Spinoza şi Sartre, subliniind etimologia cuvântului (lat. imago, 
imaginatio) care desemnează ceea ce grecii  numeau eikones (imagini corecte, 
adecvate, ce reflectă adevărul) şi phantasmata (tehnica creării de imagini inventate, 
false, lucruri care pot să nu existe, apud Platon). Aristotel, în tratatul Despre suflet, 
defineşte imaginaţia „drept capacitatea de a produce imagini interioare şi o aşază 
între senzaţie (aesthesis) şi gândire (doxa)”1, ajungându-se la concluzia că 
imaginea provine din senzaţii, iar „fantezia este o mişcare a sufletului generată de 
senzaţiile puse în act”2. În descendenţa lui Aristotel, Sartre defineşte percepţia 
drept producere de imagini in praesentia lucrurilor externe, în schimb, fantezia este 
o actualizare de imagini in absentia acestor lucruri. Totodată, fiinţa participă la 
procesul de aneantizare, prin care aceasta încearcă să se contemple pe sine însăşi, 
fiind un decreator a ceea ce contemplă. 

În schimb, imaginarul este un termen creat recent, în secolul XX, prin care „se 
desemnează produsele imaginaţiei, corpul pasiv de imagini şi de reprezentări creat 
de o fantezie colectivă sau individuală”3. Manifestarea sa are o complexitate ce se 
poate traduce în următoarele definiţii selectate de Corin Braga, în acelaşi studiu: 
• H. Védrine: imaginarul este lumea credinţelor, a ideilor, a miturilor şi a 

ideologiilor ce impregnează un individ sau o întreagă civilizaţie; 
• Claude-Gilbert Dubois: imaginarul este o energie psihică, ce îşi impune 

structurile formale, atât  la nivelul indivizilor, cât şi cel al colectivităţilor; 
• Joël Thomas: imaginarul „este un sistem, un dinamism organizator de imagini, 

ce le conferă profunzime legându-le între ele”; 
• Jean-Jacques Wunenburger: imaginarul desemnează forţa internă creatoare a 

imaginaţiei, „grupările sistemice de imagini ce comport un principiu de auto-
organizare, de auto-poietică”. 

Imaginalul/ ,,mundus imaginalis,, – ultimul termen propus spre definire – 
reprezintă o lume a imaginilor metafizice, având aceeaşi consistenţă ontologică cu 
lumea ideilor platoniciene. Acesta poate avea, conform lui Corin Braga, 
echivalentul de icono-sferă sau imago-sferă, o lume generată de civilizaţia vizuală 
care cuprinde imagini inter-subiective sau obiective produse de o manieră 
colectivă. 

Trebuie subliniat că cele trei concepte îşi găsesc relevanţa inclusiv în cea din 
urmă formă a modernităţii. Hipermodernitatea, cultura hiperconsumului, a 
hiperrealităţii şi a hiperindividului se defineşte ca o modernitate la pătrat dominată 
de tehnologiile genetice, de digitalizare, ciberspaţiu, cinematografie etc. În acest 

                                                           
1 Ibidem, p. 16. 
2Aristotel, Despre suflet (428a-428b), apud, ibidem, p 17. 
3 Ibidem, pp. 17-18. 
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context se impune o „imensă fugă înainte, un angrenaj fără sfârşit, o modernizare 
excesivă”, dar, totuşi, adepţi ai unei culturi cognitive, trebuie să tindem în esenţă 
spre rafinarea sensibilităţii morale, iar experienţa simbolului şi a imaginii, accesul 
la taina mitului ne valorifică umanitatea, civilizându-ne. În acest sens, Caius 
Dobrescu atrage atenţia asupra nevoii de a educa sensibilitatea şi atitudinalul etic, 
acea minima moralia – „fiind vorba […] despre capacitatea noastră de a ne construi 
relaţia cu trecutul şi, prin aceasta, cu noi înşine, ca pe experienţa, modelatoare şi 
civilizatoare, a dubiului cognitiv şi etic”1. Totodată, epoca ecranului impune şi o 
oarecare adaptare didactică, o democratizare a interpretării, aducând elevul dinspre 
sala de spectacol spre cultură sau creând cultură într-un spaţiu al televiziunii, 
publicităţii, jocurilor video şi al videoclipurilor. Din aceste motive, ne-am propus 
să prezentăm modul de predare a conceptelor imaginarului prin intermediul culturii 
mediatice – a videoclipului, dată fiind relaţia strânsă dintre imagine şi cuvânt. 
Videoclipul creat recent este caracterizat prin scurtimea planurilor, prin efecte de 
zapping şi imagini supuse unui ritm compulsiv2. Videoclipurile nu mai sunt o 
simplă punere în imagini a unei arii muzicale, ci devin „un pur bombardament 
sonor şi vizual, o deconstrucţie împinsă la extrem, o succesiune de imagini-flash, 
un fel de fulgere vizuale”3. Clipul reprezintă o povestire în imagini, caracterizată de 
imagini în exces (viteza rapidă de derulare a imaginii, montajul întretăiat), imagini-
multiplex (care conţin fragmentări de imagini, multiplicări, dispersări) şi imagini-
distanţă (caracterizate printr-un feeling tineresc, aiuritor şi deraiat). De data 
aceasta, imaginea este un suport didactic care poate suscita motivaţia elevilor în 
faţa unui text sau a unei problematici şi poate servi la vizualizarea informaţiilor sau 
a conceptelor4.  

Videoclipul-suport al demersului nostru este realizat pentru melodia Copacul, 
muzica Zsolt Kerestely, versuri Ovidiu Dumitru. În versiunea din 2013, melodia 
este interpretată de Angela Gheorghiu, iar regia este a lui Bobby Păunescu, imagine 
Viorel Sergovici, cu sprijinul Orchestrei Naţionale Radio, dirijor Tiberiu Soare. 
Alegerea acestei melodii/ videoclip se datorează forţei simbolice a imaginii, 
expresivităţii şi limbajului artistic specific versurilor din anii ‘70, dar şi unei 
interpretări care ne apropie spre un crez didactic personal: nevoia de rafinament, de 
a trăi frumos în mirajul unui sat global care domină printr-o etică a devenirii, 
specifică culturii cognitive. 

                                                           
1Caius Dobrescu, „Care este patrimoniul nostru moral si simbolic? Diversitate, ambiguitate, incertitu-
dine”, în revista „Cuvântul, Bucureşti, nr 8 iulie, 2006, p. 12.   
2 Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, Ecranul global. Cultura, mass-media si cinema in epoca hipermo-
dernă, traducere de Mihai Ungurean, Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 273. 
3 Ibidem, p. 274. 
4 Jean-Louis Dufays, Louis Gemenne, Dominique Ledur, Pour une lecture littéraire. Histoire, 
théories, pistes pour la classe, Editeur de Boeck Supériuer, Paris, 2005, p. 315. 
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În rândurile următoare, vom cita versurile melodiei, iar în aplicaţia oferită am 
extras imagini-cadru din videoclip: „În grădina casei mele e copacul/ Care cântă şi pe 
frunze şi pe vânt/ Care ştie tot ce-mi place şi ce simt/ Care ştie cântecul ce-n gând îl 
cânt/ În grădina casei mele e copacul/ Care-mi spune să fiu mândru cum e el/ Care-
mi spune să-mi ţin fruntea dreaptă tot mereu/ Fie ploaie, fie soare, fie nori,/ Tot ca 
el.// Copacul demn se-nalţă în grădina mea/ Incărcat de roade şi de noapte grea/ Au 
încercat duşmani să-l culce la pământ şi să-l ştie-ngenunchiat./ Copacul drept se-nalţă 
în grădina mea/ Ameţit de soare, de lumina grea./ Acest copac e trup din trupul ţării 
sfânt/ Şi-o fi veşnic pe pământ// În grădina casei mele e copacul/ Care cântă şi la 
bine, şi la greu,/ Simt în braţe lemnul tare şi-l sărut mereu/ Şi copacul se transformă 
dintrodat'/ Sunt chiar eu!// Copacul demn se-nalţă în grădina mea/ Încărcat de roade 
şi de noaptea grea/ Au încercat duşmani să-l culce la pământ şi să-l ştie-ngenunchiat/ 
Copacul drept se-nalţă în grădina mea/ Încărcat de soare, de lumina grea./ Acest 
copac e trup din trupul ţării sfânt/ Şi-o fi veşnic pe pământ.” 

Pentru început, elevilor li se propune spre vizionare videoclipul, iar mai apoi, li 
se solicită să prezinte primele impresii/trăiri/emoţii/impulsuri pe care le-au avut. 
Ulterior, ethosul (de grup) poate răspunde următoarei cerinţe: „În partea de sus a 
fişei de lucru vă sunt oferite date referitoare la cei care au creat videoclipul. Ce 
opinie/atitudine/idei aveţi despre ei. Care vă este orizontul de aşteptare prin faptul 
că participă la câteva minute de imagine, cuvânt şi muzică un număr atât de mare 
de autori? Cum receptaţi un obiect mediatic creat de regizor, stihuitor, compozitor, 
director de imagine, orchestră?”. 

Următoarea etapă a receptării va propune extragerea cuvintelor cheie ale 
textului, completând următoarea matrice: 

 

                     grădina                                      COPACUL                                          pământ 
 
         trup                                                                                                    cântec  

 
                     casa                                                   EU                                                    ţară  

 

Vom problematiza astfel: „Care este relaţia dintre eu şi spaţiul la care acesta se 
raportează?; Ce relaţia se instituie între eu-spaţiu-cântec în interiorul textului? Dar 
al videoclipului?” 

Treptat, ajungem la momentul analizei care ne va conduce spre interpretarea 
viziunii artistice. Spre exemplu, în cazul observării stilului pe care îl impune 
videoclipul, considerăm că tabelul următor va sintetiza specificul celor trei 
elemente dominante ale acestuia. Gilles Lipovetsky şi Jean Serroy1 subliniază că 

                                                           
1Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, vol .cit., p. 274. 
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stilul clipului va crea un nou raport între sunet şi imagine, dominat de „decalaj, 
disparitate, disjuncţie”, deoarece imaginea pe care o avem pe ecran va exprima atât 
valoarea muzicii, cât şi o valoare de originalitate în sine. De exemplu, cerinţa – 
„Extrageţi figurile de stil specifice textului/ imaginii/ sunetului din videoclip.” are 
un caracter transdisciplinar, elevul îşi va folosi atât cunoştinţele şi competenţele de 
receptare a textului literar, cât şi ale imaginii şi melodiei. Tindem astfel spre o 
învăţare comună a disciplinelor, care va conduce la „înţelegerea lumii prezente” şi 
la „unitatea cunoaşterii”1, educaţia devine un act antropologic complex, în sensul 
oferit de Liviu Antoanesei2. 

 

Textul literar Imaginea videoclipului Melodia 
Metafora Metafora Construcţie muzicală în Re 

Major 
Simbol Nucleu simbolic arhetipal Punct culminant 
Analogia Toposuri arhetipale Percuţie 
Paralelismul Cut-up Linearitate 
Epitetul Descriptivul Intrarea timidă (oboi, două 

teme) 
Personificare Mise en abyme Formă de liede 

 

Comprehensiunea locală a videoclipului va fi urmată de identificarea sensului 
simbolic cu ajutorul dicţionarului de simboluri; vom avea, astfel, următorul tabel în 
care am coroborat, pe de o parte, simbolurile şi conceptele imaginarului şi, pe de 
altă parte, definiţiile propuse în studiile valorificate. Utilizarea definiţiilor, a 
analogiilor va construi atât stereotipul simbolic, pe care elevul îl va reutiliza în 
viitoare interpretări, cât şi un comportament comprehensiv, realizând o schemă 
semantică pe care se va baza interpretarea. Discutăm, astfel, de o relectură culturală 
– în sensul oferit de Eva Monica Szekely3, distingându-se lectorul cultural 
teoretizat de Santerres-Sarkany: 

 

Copacul/Arborele  
 
 
 
 
 
 

• reprezintă un axis mundi, un act de verticalizare „forţa universală, care se 
manifestă în lumea fenomenală, aşa cum vigoarea copacului cu rădăcini 
invizibile se manifestă în trunchi, în ramuri, în fructe” (Evola); 

• Verticalizarea reprezintă reabilitarea individualului, manifestarea şi 
afirmarea fiinţei în lume (Noica); 

• Lemnul reprezintă materia primă, deşteptarea lui yang/animus şi începutul 
ascensiunii (Chevalier); 

                                                           
1Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea: Manifest, traducere de Horia Mihail Vasilescu, Editura 
Junimea, Iași, 2007, p. 53. 
2Liviu Antoanesei, „Omul – fiinţă culturală. Pedagogia şi educaţia la răscruce”, în Annales 
Universitatis Apulensis. Series Philologica, Editura Universității 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, nr 
11/1 din 2010, pp. 275-287. 
3 Cf. Eva Monica Szekely, „În căutarea cititorului complet şi/ sau (re)lectura culturală”, în Cititorul 
elev: simpozionul naţional de didactică a limbii şi literaturii române: ediţia a XIII-a, Onojescu, Mo-
nica, Pamfil, Alina (coord.), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013, pp. 203-207. 
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Casa  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grădina  
 
 
Cântecul  
 
Masca  
Reveria  
 
Umbra/ Dublul 

• „adăposteşte reveria”; „casa natală este mai mult decât un corp de 
locuinţă, ea este un corp de vise”; „casa ... este fizic înscrisă în noi. Ea 
este un grup de obişnuinţe organice”; „Casa este un corp de imagini care îi 
dau omului motive sau iluzii de stabilitate” (Bachelard) Casa reprezintă 
imaginea universului (Chevalier); ea capătă semnificaţia unui Centru; 
acesta are o valoare axiologică, psihică şi sacrală; Microcosmos 
secundar”, situat între microcosmosul trupului omenesc şi cosmos, casa 
este „labirint odihnitor” şi întotdeauna „imaginea intimităţii odihnitoare” 
(Durand); 

• este simbol al Raiului pământesc, al Paradisului celest pe care îl 
întruchipează, al stărilor spirituale care corespund şederilor în Paradis; 

• este simbolul cuvântului care leagă puterea creatoare de creaţia sa; este 
suflul fiinţei create care răspunde sufletului creator (Chevalier); 

• este simbolul unei identificări; ea nu ascunde, ci dezvăluie (Chevalier); 
• reveria are capacitatea de a-l transpune lent pe visător într-o altă lume 

producând altul, care este dublul său (Bachelard); 
•  „umbra, dublul fiinţei noastre, cunoaşte în reveriile noastre psihologia 

profunzimilor. Aşa se face că fiinţa proiectată de reverie - căci eul nostru 
este o fiinţă proiectată – este dublă ca şi noi înşine, este, animus şi anima. 
Ceea ce ne aruncă în miezul tuturor paradoxurilor noastre: dublul este 
dublul unei fiinţe duble” (Bachelard). 

 
Urmează să discutăm despre analogia dintre „copac” şi „eu”. Empatia creată de 

sunetul muzicii, de valoarea estetică a interpretării, mediază înţelegerea materiei 
mundane ca pe un model care va vehicula sensuri transcendente. Copacul devin un 
simbol, un sâmbure ontologic, care, prin forţa sugestivă, va anima imaginile prin 
care tainicul va fi în parte vizibil (imaginalul). Cititorul are nevoie apoi de re-
spunere a textului din propria perspectivă, traversându-se lumea obiectuală şi 
imaginea spre arhetip (imaginar). În modul acesta, logosul, melosul şi iconul vor 
reda acumulările existenţei personale a cititorului. Elevii vor fi problematizaţi 
astfel: „Extrageţi din text dominantele atitudinale ale copacului şi ale eului”. 

 
COPACUL EUL 

Cântă 
Îl cunoaşte pe celălalt 
Sfătuitor/ îndrumător 

Mândru/ curajos 
Demn 

Bogat/ rodnic 
Neînfricat 

Dual 
Veşnic 

Supus 
Îl acceptă pe celălalt pentru a se regăsi 

Are o atitudine anabasică 
Verticalizarea fiinţei 

Raportarea la cel de lâgă el 
Sincer 

Recunoscător 
Dornic de coerenţă identitară 

Autoreflexiv 
 

Propunem din nou o problematizare a imaginii: Revedeţi imaginea din videoclip 
şi redescrieţi analogia dintre „eu” şi „copac” (răspunsurile trebuie conduse de 
profesor spre schimbarea acoperişului casei în coroana copacului, de aici 
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identificarea dintre enunţător şi copac prin tehnica mise-en-abyme. Eul se află ca 
miez al copacului, producându-se o apropiere şi o identificare totală cu toposul. 
Atenţia se va focaliza şi asupra verticalităţii). 

 

 
 
Odată înţeleasă şi asumată această identificare, elevul se poate problematiza 

asupra modului în care videoclipul ,,ficţionalizează” condiţia verticalităţii fiinţei 
umane, deschizându-se spre interpretare. Conform Alinei Pamfil, acest proces 
receptiv înseamnă o performare dimensionată subiectiv, ce se manifestă ,,atât prin 
actualizarea sensurilor latente sau ascunse ale textului, cât şi prin construcţia de 
sens”1. Pentru a negocia sensurile videoclipului, vom utiliza o serie de întrebări 
intratextuale, intertextuale şi transtextuale cu răspuns deschis – pentru a oferi 
libertate elevului. Prin intermediul acestora se va transpune/traduce atât sensul 
textului, cât şi cel al imaginii: 

 
Interpretarea textului Interpretarea imaginii 

Unde se află copacul? Ce elemente leagă eul de 
copac? Apropierea dintre cei doi se creează 
empatic, identifică verbul empatizant, al înţelegerii, 
al metacomunicării dintre ei. Ce semnificaţii deţine 
simbolul orfic al cântecului? Care credeţi că este 
semnificaţia celor două atitudini asemănătoare „să 
fiu mândru” şi „să-mi ţin fruntea dreaptă”? Încotro 
se direcţionează intenţia şi privirea eului? Pe 
verticală sau orizontală? Numiţi sensurile 
enumeraţiei simbolice din finalul primei strofe. Care 
este rolul comparaţiei „tot ca el”? Realizaţi analogia 
sugestivă între verticalizarea eului vs. verticalizarea 
copacului. Ce atribute deţine copacul? Trupul 
desemnează doar exterioritatea sau, pe axul 
proiecţiei continue începute de eu-copac, se poate 
completa cu trup-etic? Interpretaţi conexiunea 

În ce constă prima imagine din videoclip? Care e rolul 
copacilor şi al drumului? Unde se află casa? În ce 
plan se află privirea voastră, depărtat sau apropiat? În 
secvenţa 0:18 se modifică focalizarea, din exterior se 
mută în interiorul casei; cu ce scop? Intrarea în casă 
se face lent, ca o detaşare de contingent, din 
orizontalitate? Identificaţi simboluri ale verticalităţii în 
imaginile videoclipului. Din ce este creat decorul în 
care se află enunţătorul orfic? Jocul lumini/umbre şi 
perete/ramuri ce rol are? Pentru prima strofă din text, 
secvenţele mărturisesc jocul exteriorizare/interiorizare; 
cum se dezvoltă familiaritatea locului/ împrietenirea 
spectatorului cu spaţiul? Care este rolul coridorului 
(analogie drum-coridor). Dar al urmelor/umbrelor (a se 
vedea şi secv. 2:33)? Momentul intens al numirii 
copacului este accentuat de statura interpretei, de 

                                                           
1 Alina Pamfil ,,Etapele receptării textului literar – accente acum  necesare”, în Monica Onojescu, 
Alina Pamfil (coord.), Lectură şi interpretare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011, p. 
38. 
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semantică dintre braţe şi lemn. Recitiţi versul „Şi 
copacul se transformă dintrodat’/ Sunt chiar eu!” 
Care este rolul verbului schimbării? Dar al 
adverbului temporal? Interpretaţi temporalitatea 
„clipei” şi a „neclipei” prin antiteza „dintrodat’/ 
veşnic”. 
Transferaţi atributele copacului şi ale eului în 
interiorul unei singure identităţi. Care este rolul 
dublului spectral EU-COPAC? În ce mediu se 
realizează transgresarea copac-eu: visare/ reverie 
etc? Verticalizarea fiinţei, stăpânirea pământului, a 
destinului, comuniunea om-natură, forţa nestăvilită 
a eului, comunicarea spectrală dintre cei doi, 
distanţarea şi comuniunea sunt atitudini 
etice/imaginale propuse de text. Care credeţi că 
este finalitatea acestui demers de acaparare a 
celuilalt pentru a ajunge la sine însuşi? 

privirea sa şi de jocul imaginii centrale (enunţător orfic 
şi copac), pentru ca în fundal să răsune cântecul 
copacului. Observă detaliile din text şi transpunerea 
lor în imagine. Ca simboluri ce apar neclar la început, 
se află MASA, SCAUNELE, MASCA, PAHARELE. 
Cum e întâlnirea dintre eu şi copac de data aceasta? 
Secvenţa 1:43 contopeşte imaginea interpretului, forţa 
sunetului şi lumina soarelui; ce semnificaţie/senzaţie 
degajă? În momentul transformării, cine se află în 
prim-plan? Dar în momentul imediat următor? 
Construiţi imaginea pe verticală a simbolurilor, ce 
observaţi? Care este rolul crengilor de deasupra 
casei? Priveşte membrele actantului. Ce analogie se 
creează? Care este rolul umbrei şi a frunzelor ce se 
observă pe peretele casei? În ce regim al dedublării 
ne aflăm? Cum e construită reveria? Prezintă finalul 
videoclipului? Care este rolul ieşirii din casă 
(circularitate)? 

 
Interpretarea poate fi susţinută şi de o dezbatere a următoarelor imagini-cadru 

(elevul se va baza atât pe schema comprehensivă creată cu ajutorul definiţiilor 
simbolurilor, cât şi pe răspunsurile oferite anterior): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mască/ ludic/ dionisiac/ întâlnire/ empatie/ dublu                      Împrietenirea cu spaţiul/ dominarea lui 

                                                                             producerea rostirii/ a rezonanţei/ intrarea în miez/  
 

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Umbre/ unirea fiinţei cu natura/ axa anabasică/ 

reverie/ dublu spectral 

Rostirea şi orfismul din interiorul copacului 

Manifestarea clară a fiinţei în lume 

Mise-en-abyme/ autoreflectare 
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Un alt moment important este identificarea tipului de imaginar dominant în 
cadrul videoclipului. Pentru început, le vom solicita elevilor să completeze 
următoarea imagine care încearcă să sugereze metamorfoza şi verticalizarea fiinţei. 
(propunere: „Extrageţi din text cuvintele care creează imaginea verticală.”) 

 

 
 

Mai apoi, se poate folosi o schemă opoziţională între regimul diurn şi nocturn al 
imaginarului, conform lui Gilbert Durand, care să faciliteze interpretările ulterioare 
ale elevilor. Pe de o parte, regimul diurn este cel al verticalităţii, al astralului, al 
războinicului şi al purificării, în schimb, regimul nocturn este cel al întoarcerii, al 
ciclicităţii, al sociologiei matriarhale şi al dominanţei digestive. 

Odată observată dominanta anabasică a imaginarului, profesorul va conduce 
interpretarea spre a înţelege legătura dintre concepte şi stadiile de configurare ale 
eului. Traversarea lumii poetice se face ritmic, de la eul enunţător spre toposuri ale 
familiarităţii, spre a se ajunge la statura copacului. Elevul trebuie să suprindă în 
special forţa de rostire a enunţătorului, împrietenirea cu spaţiul (topofilia), „visarea 
prin cuvinte” (reveria), dominanţa ascensională, diurnă (regimul diaireic), 
ipostazele identitare (rapoartarea la altul (alteritatea), subordonarea faţă de cei doi 
poli ai lui Psyché (anima/animus), dublul/umbra/masca, verticalizare/demers 
anabasic, raportul apolinic/dionisiac, coerenţă identitară). Pentru început elevului îi 
va fi dificil să observe configurarea poeticului în modul acesta, din acest motiv e 
necesară o explicare permanentă a conceptelor şi a termenilor utilizaţi. Imaginarul 
videoclipului, poate avea următoarea schemă: 
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                                                       Logos/ Melos/ Icon 
 

Conceptele şi limbajul critic utilizat în această etapă a receptării vor putea fi 
reutilizate în interpretările dedicate textelor literare. Spre exemplu, analizând 
poezia Vară de noiembrie de Lucian Blaga, elevul poate fi capabil să intuiască 
faptul că metafora „O, lumea dacă nu-i o amăgire/ ne este un senin veşmânt” – 
sugerează oscilarea intuitivă între mit şi real, profan. Balansul intuiţiei poetice între 
iluzie („amăgire”) şi certitudine („senin veşmânt”) devin reflexii ale lumii, ale 
spaţiului locuit de poet – însemne ale topofiliei. De asemenea, viaţa mondenă a 
eului cărtărescian, care se produce la cofetăria Minerva de la Circul de Stat, la 
intersecţia Doamna Ghica, stadionul Dinamo, Şoseaua Ştefan cel Mare, Bucur 
Obor, Piaţa Galaţi etc., conduce cititorul spre totalitatea mult râvnită ce se produce 
printr-o topofilie. Prin această împrietenire cu spaţiul se vor lega mai departe de 
fiinţa sa veşnicele spaţii bucureştene în care copilăria, adolescenţa şi maturitatea au 
fost depistate, asumate şi manifestate în dorinţa de a se înţelege în totalitate. Astfel, 
prin utilizarea acestui concept al fenomenologiei bachelardiene, prin interpretare, 
se surprind şi se înţeleg mai bine treptele viziunii poetice. Sau, în cadrul poeziei lui 
Ion Barbu, elevul poate percepe cu uşurinţă avatarurile fiinţei, iar, în poezia lui 
Nichita Stănescu, reprezentările diafanului şi ale reveriei. De asemenea, lectura 
intertextuală din finalul receptării ne va putea ajuta să ne deschidem mai puternic 

EU (verticalizarea fiinţei) 
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spre domeniul literaturii. De aceea, am propus imaginea labirintului într-un poem 
creat de Borges – regăsirea de sine fiind un veritabil labirint –, dar şi forţa de a rosti 
căutarea de sine, care reiese din următoarea scenă extrasă din drama Iona: 

 
Labirint, din Jorge Luis Borges, 
Poezii, traducere şi prefaţă de 
Andrei Ionescu,  Editura Polirom, 
Iaşi, 2005. 

tabloul IV, din  Marin Sorescu, Iona, Editura Art, Bucureşti, 2007.  

„Ieşire nu-i. N-a fost făcută pentru/ 
Palatul ce cuprinde universul./ nu 
poţi surprinde-aversul, nici reversul./ 
Nici zid  nu-i împrejur, nici tainic 
centru./ nu aştepta să se deschidă 
poarta/ ori drumul care duce-apoi la 
altul,/ Şi îndărătnic altul, şi iar altul,/ 
Să aibă vreun sfârşit.”  
 

„ […] Cum se numea drăcia aceea frumoasă şi minunată şi 
nenorocită şi caraghioasă, format de ani, pe care am trăit-o eu? Cum 
mă numeam eu? (Pauză) 
- (Iluminat, deodată) Iona. 
- (Strigând) Ionaaa! 
- Mi-am adus aminte: Iona. Eu sunt Iona. 
- Şi acum, dacă stau bine să mă gândesc, tot eu am avut dreptate. 
Am pornit-o bine. Dar drumul, el a greşit-o. Trebuia s-o ia în partea 
cealaltă. 
- (Strigă). Iona. Ionaaa!... E invers. Totul e invers. Dar nu mă las. Plec 
din nou. De data aceasta, te iau cu mine. Ce contează dacă ai sau nu 
noroc? E greu să fii singur.” 

1. Observaţi legăturile care se pot crea între videoclipul Copacul şi cele două texte. 
2. Cum puteţi defini modul de proiectarea a lumii interioare a eului? 
3. Gaston Bachelard susţinea că „salvarea constă în putinţa omului de a-şi aminti sau de a recunoaşte 
adevărul, care se află în om, alcătuind chiar centrul fiinţei sale”. Cum consideri că ajung la salvare cele două 
identităţi propuse în textele de mai sus. Argumentează-ţi opinia. 
3. Căutare esenţei de „a fi” poate fi caracterizată prin imaginea labirintului şi a strigătului expresionist. 
Dezvoltă în acest sens un discurs confesiv de 10-15 rânduri cu această tematică. 

 
În concluzie, demersul propus în aceste pagini, încearcă să sintetizeze atât parte 

din teoriile imaginarului, cât şi un model didactic prin care să debutăm în 
interpretări care să se bazeze pe conceptele imaginarului, care pot defini mai clar 
viziunea poetică. Considerăm că utilizarea videoclipului poate deveni o formă de 
atragere a elevului spre orele de lectură interpretativă, acesta conştientizând 
importanţa pe care actul decodării, descifrării şi negocierii sensului îl are în 
existenţa sa zilnică. Dincolo de o receptare a mediaticului dintr-o altă perspectivă, 
elevul va reflecta asupra sinelui, în timp, existând deschiderea spre ascuns, spre 
lucrurile invizibile, spre starea de graţie şi spre alegerea acelor programe mass-
media care să aibă valoare. Demersul poate fi receptat ca o utopie a unei societăţi 
urbane cu mall-uri şi vitrine, în care imaginea şi sticla, narcisismul şi digitalul 
răspândesc pluralismul interpretativ. 
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DECALOG DIDACTIC  
 

Carmen Stoian 
Liceul Tehnologic de Construcţii şi Arhitectură Carol I, Sibiu 

Achim Stoian 
Colegiul Naţional Octavian Goga. Sibiu 

 
Participanţii la Simpozionul ANPRO sunt profesori în formare sau formaţi în didactica şi metodica disciplinei. 
Constatând că scriitorii noştri sunt, într-o covârşitoare măsură, oameni ai catedrei, am ales fragmente din 
operele lor care să ilustreze/concretizeze metode didactice, oferindu-ne şansa de a învăţa, dincolo de timp şi 
spaţiu, de la dascălii Ion Creangă sau Mihai Eminescu, până la Mircea Cărtărescu sau Simona Popescu. 
Propunem colegilor o selecţie comentată de texte. 
 
Didactic Decalogue. All those who participate in the ANPRO symposium are teachers to become trained or 
already trained in our discipline didactics and methods.  
Realising that the Romanian authors are in an overwhelming measure teachers, we chose fragments of their 
works which could spotlight didactic methods, thus we could be ahead to learn, beyond time and space, from the 
teachers Ion Creangă or Mihai Eminescu, up to Mircea Cărtărescu or Simona Popescu. We propose our 
coleagues a comented upon selection of fragments. 

 

Argument 
În calitate de profesori – metodişti am remarcat, la inspecţiile efectuate, o 

aglomerare de metode moderne, spectaculoase, interactive, solicitând multă muncă 
din partea propunătorului şi invers proporţională din partea elevului. Orele devin 
festiviste, iar achiziţiile de substanţă (informaţie, deprinderi) se rezumă la 
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dexterităţile manevrării aparaturii. Aproape orice întrebări sau solicitări referitoare 
la opere studiate, la informaţii considerate de cultură generală sau de nivel mediu în 
domeniu, au fost considerate răuvoitoare/încuietoare, oricum deranjante. 

Argumentele profesorilor sunt de două tipuri –  în funcţie de vechime; primul – 
„n-am nevoie de scălâmbăieli, se poate trăi şi numai cu textul, creta, tabla şi 
mintea elevilor”; celălalt – „aşa se fac orele acum; n-am avut de unde învăţa”. 

Situaţiile prezentate se adresează colegilor care vor să înveţe, ele arată că ne 
putem modela didactic de la scriitorii – profesori. Cele 10 + 1 metode şi strategii 
didactice exemplificate sunt o pledoarie pentru deschiderea operelor cu care 
muncim în mod constant.  

Scriitorii nu oferă numai textul literar care va putea fi interpretat, ci, ascuns în 
firul ţesăturii maeştrilor, şi mijloacele de a-l face inteligibil prin decriptare 
didactică, nu hermeneutică.  

Subliniem ideea că valoarea metodică a textelor evocate nu este o finalitate 
programatică intrinsecă, ci una implicită, motivabilă, involuntar, prin efortul 
tuturor scriitorilor români de a ajuta la modelarea spirituală a ţării. 

Lectura fragmentelor este, inevitabil, una contextualizată. 
 
1. Memorarea/exersarea memoriei 
a. Ion Creangă, Amintiri din copilărie (Trăsnea, Davidică de la Fărcaşa) 
„Ş-apoi gândiţi că Trăsnea citea întrebarea şi răspunsul, fiecare pe rând, rar şi lămurit, 

ca să se poată înţelege ceva? Nu aşa, necredincioşilor, ci iată cum: Ce este gramatica 
română, este... ce este, este... este arata... nu arata, artea... artea... ce... ce... ce ne învaţă, 
învaţă... învaţă... ce ne învaţă; a vorbi... bi... bi... ce ne învaţă... ce este, este... este arata, uite 
dracu! nu arata, artea ce ne învaţă... ce este, este.... Și tot aşa dondănind foarte repede, 
bâlbâit şi fără pic de cugetare, până la a scrie într-o limbă corect rar ajungea, sărmanul! Şi 
după ce turba de cap hăt bine, mă striga să-l ascult, că ştie. Luam eu cartea din mâna lui şi-l 
întrebam:  

- Ce este gramatica, măi Trăsne? Iar el, închizând ochii, răspundea iute, iute şi mornăit, 
cum cer calicii la pod […].” 
 

Trăsnea nu poate memora, deoarece nu citeşte fluent, fiind analfabet funcţional. 
Suplimentar, este şi cu o inteligenţă nativă limitată. Este modelul elevului cu retard 
intelectual, ajuns într-o clasă superioară. Soluţia actuală este repetenţia sau un 
program dedicat de recuperare.  

b. „Musteciosul Davidică de la Fărcaşa, până tipărea o mămăligă, mântuia de spus pe de 
rost, repede şi fără greş, toată istoria Vechiului Testament de Filaret Scriban, împărţită în 
perioade, şi pronumele conjunctive de dativ şi acuzativ din gramatica lui Măcărescu: 

- Mi-ţi-i, ni-vi-li, me-te-îl-o, ne-ve-i-le; me-te-îl-o, ne-ve-i-le, mi,  ţi-i, ni-vi-li.” 
 

Davidică este elevul ideal: inteligent, priceput şi harnic. El memorează cu 
uşurinţă, dar se şi detaşează ironic de repetarea mecanică. Ceea ce-i lipseşte este 
profesorul care să-i valorizeze aptitudinile native.  
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Adeseori, în prezent, lipseşte învăţarea formelor gramaticale uzuale într-o 
ordine care să o facă utilă. Elevii nu ştiu părţile de vorbire şi apoi le confundă uşor 
cu cele de propoziţie. Pentru a soluţiona dilemele redactării unui text corect, nu au 
un bagaj de forme/achiziţii standardizate la care să facă apel.  

Concluzii: 
- Nu ai memorie, eşti ridicol. 
- Ai memorie, valorific-o intens. 
 
c. Mircea Cărtărescu, Mendebilul (Fazan pe filme) 
„Când jucam Fazan pe filme se ştiau dinainte filmele de la fiecare literă. După A fost 

cândva hoţ urma A fost prietenul meu, iar al treilea trebuia să spună neapărat Agatha, lasă-
te de crime.  La B, primul film era întotdeauna Babette pleacă la război. Când vreunul din 
noi nu mai ştia ce să spună, alţii îi suflau greşit: zi Corabia de fier! Şi când el zicea Corabia 
de fier, îi spuneau cu dispreţ: nu există filmul ăsta.” 

 
Valorizarea memoriei e evidentă aici, copiii speculând limitele acesteia, prin 

conturarea unor capcane pentru cei neatenţi sau nepregătiţi.  
Concluzii: 
- Când concurezi, eşti singur cu memoria ta. 
- Memorarea este, cu virtuţi şi servituţi, o modalitate de a forma un bagaj de 

cunoştinţe care poate valoriza competenţele. 
 
2. Rezumarea 
a. Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război   
„Eram însurat de doi ani şi jumătate cu o colegă de la Universitate şi bănuiam că mă 

înşală.” 
 
Avantajele metodei pot fi deduse din acest fragment clasic. El fixează intriga 

specifică romanului subiectiv, una din temele romanului, un reper temporal, 
condiţia de intelectual a protagonistului şi dinamica rememorării susţinută de 
valoarea timpului imperfect. 

 
b. Marin Preda, Calul (finalul) 
„- Ia uite, băăă, răzbătu în văgăună strigătul cuiva, unu beleşte un cal! Cu-ţu, naaa!... 

Na, bobica, naaa!” 
 
Şocant prin lapidaritate, brutalitate şi concreteţe, enunţul ţăranului traduce o 

întreagă mentalitate bazată pe nevoia de supravieţuire, pe violenţă şi alegeri 
directe, lipsită de subtilităţi sau eufemisme. Este legea selecţiei naturale, care nu 
oferă alternative generoase şi se converteşte în interjecţii şi regionalisme.  

Concluzii:  
- Confesiunea dureroasă e formulată cu discreţia intelectualului. 
- Violenţa speciei nu poate fi controlată în contextul supravieţuirii. 
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3. Deducţia/conversaţia euristică 
Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis (Teoria metempsihozei) 
Premisa: „azi sunt încredinţat că vremea nemărginită este făptură a nemuritorului nostru 

suflet […]” 
Argument: „Şi sufletul nostru are vecinicie-n sine - dar numai bucată cu bucată. 

Închipuieşte-ţi că pe o roată mişcată-n loc s-ar lipi un fir de colb. Acest fir va trece prin 
toate locurile prin care trece roata învârtindu-se, dar numai în şir, pe când roata chiar în 
aceeaşi clipă e în toate locurile cuprinse de ea.” 

Argument: „În faptă însă, omul cel vecinic, din care răsar tot şirul de oameni trecători, îl 
are fiecare lângă sine, în orice moment — îl vezi, deşi nu-l poţi prinde cu mâna — este 
umbra ta” 

Concluzie: „Vei putea-o... căci îl ai în tine, în sufletul tău nemuritor, nesfârşit în 
adâncimea lui.”  

Ideea metempsihozei, complexă şi abstractă este particularizată prin metafora 
roţii, prin jocul umbrelor şi al realului, dar maestrul fructifică experienţa 
supranaturală trăită de învăţăcel pentru a-i oferi argumente care să-l convingă să se 
implice într-un proces de cunoaştere, o formă subtilă a ispitei diavoleşti. 

Concluzii: 
- Nu orice demonstraţie corectă este şi bună pentru cel care o deduce. 

 
4. Inducţia 
Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis (Complexul faustic) 
Premisa: „de câte ori îi trecea prin minte ca îngerii să meargă după voia lui, ei 

într-adevăr,  fără să le-o zică, îi împlineau alintând gândirile […]” 
Premisa: „îngerii ce treceau surâzând pe lângă el îngânau cântările ce lui îi 

treceau prin minte […]” 
Concluzie: Oare fără s-o ştiu nu sunt eu însumi Dumne..."  

 
Dionis, aflat în paradisul selenar gândit, recurge la raţionamente pentru a 

formula o concluzie asupra esenţei sale divine sau terestre. Armonia între gândurile 
proprii şi faptele îngerilor, muzica divină imaginată de Dionis, pe care ei doar o 
transpun, lumea edificată prin voinţa spiritului îl determină să ignore sfatul Mariei 
şi semnul cabalistic ininteligibil lui (semn al limitării intelectuale), trăgând 
concluzia generatoare de păcat şi urmată de pedeapsă. 

Concluzii: 
- Pornind de la premise obiective, poţi ajunge la un rezultat eronat (paralogism); 
 
5. Prelegerea intensificată 
a. Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, (cap. E 

tot filosofie…) 
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Gheorghidiu ţine o prelegere într-un context atipic, un început al unei scene de dragoste, 
ştiind că domeniul filosofiei este complet străin elevei sale, dar mizând pe interesul acesteia 
şi pe intensa subordonare la simţuri. 

 
b. Camil Petrescu,  Patul lui Procust (Epilog I) 
Fred Vasilescu (naratorul fragmentului) are o versiune asupra morţii lui George 

Demetru Ladima, fiind convins că deţine explicaţia adevărată, bazată pe amintirile corectate 
prin lectura scrisorilor, dar va avea două revelaţii: sinuciderea este generată de sărăcie şi 
este regizată, pentru a ascunde o realitate inacceptabilă.  

Concluzii:  
- Se poate porni un demers de tip didactic de la o realitate aparent cunoscută, urmând 

confruntarea cu informaţii noi, revelaţiile ulterioare metamorfozănd viziunea anterioară. 
 
6. Jocul de rol 
a. Mihai Eminescu, Replici  
„POETUL 
Tu eşti o undă, eu sunt o zare,  
Eu sunt un ţărmur, tu eşti o mare, 
Tu eşti o noapte, eu sunt o stea - 
 Iubita mea. 
IUBITA 
Tu eşti o ziuă, eu sunt un soare,  
Eu sunt un flutur, tu eşti o floare,  
Eu sunt un templu, tu eşti un zeu? 
 Iubitul meu. […]” 

 
Textul sintetizează aspectele definitorii pentru romantism: teme, motive, 

antiteza,  procedee retorice, imaginar… 
Concluzii: 
- Jocul e frumos, dar suficient sieşi. 
 
b. Mircea Cărtărescu, Computer games forever 
„Ce Dumnezeu caut aici? Dar numele Lui nu este binevenit în aceste ţinuturi. Aici Sunt 

gheţuri eterne printre care curg râuri de lavă, Sunt munţi şi prăpăstii. Cine Sunt? Nu-mi pot 
aduce aminte. Tot ce văd în faţa mea e peisajul măreţ şi abstrus şi o Armă. Nu pot privi în 
jos ca să-mi văd măcar vârful încălţărilor, pe care le simt de metal. Încep să alunec, cu arma 
în faţă (e un fel de caduceu înaripat), prin aceste iaduri. Nu am timp să-mi pun alte întrebări 
despre condiţia mea. […] 

Pe cine-am învins? Pe cine-am salvat? Al cui erou Sunt? Beau apa uitării şi, pe când mă 
dizolv ca să mă reîntrupez în eterna, absurda mea metempsihoză, apuc să mai văd ecranul 
final: LEVEL 26 COMPLETED // KILLED: 56/64 // SECRETS: 4/7 // TIME: 1:23:45.” 

 
Asumarea unei identităţi străine este dificilă. Coerenţa viziunii, detaliile 

articulate conturează o lume diferită structural. Cititorul are suficiente repere 



Comunicări 

 

 186 

pentru a raporta constant informaţiile la universul nostru, lumea obiectivă. 
Protagonistul stăpâneşte tehnicile narative, gradează subtil informaţiile, apelează la 
universul cultural al cititorului, selectează un anumit public - ţintă. 

Concluzii: 
- Imaginaţia noastră e limitată, a scriitorilor… 
 
7. INTERVIUL 
Ioan Slavici, Moara cu noroc 
„ – Ungurul a murit? întrebă el când văzu pe Ghiţă. 
– Da! 
– Şi tu ai venit în locul lui! 
– Da! 
– De la Sf. Gheorghe? 
– Da, răspunse Ghiţă, aruncând o privire furişată asupra femeilor, ca să vadă dacă ele nu 

cumva se tulbură. […] 
– N-au trecut pe aici nişte oameni? 
– De! răspunse Ghiţă chibzuit, suntem la drum şi trece multă lume. 
– Vorba vine, trei oameni... 
– Trei, patru, zece... grăi Ghiţă cam în glumă, lumea trece mereu. Eu nu stau aici ca să 

ţin seama despre cei ce vin şi trec, şi aşa nici nu-i prea ştiu. […]” 
  
Magistral acest interviu/interogatoriu în care Lică Sămădăul pune trei întrebări 

cu răspuns cunoscut dinainte – probă a sincerităţii – apoi verifică discreţia lui 
Ghiţă, speculează imprudenţele soacrei care-i dă detalii despre familie şi apoi 
despre călători, motivează întrebările şi apoi se prezintă într-o manieră categorică, 
încheind dialogul când doreşte şi în beneficiu psihologic maxim. 

Putem învăţa/preda dialogul ca o redutabilă formă de manipulare. 
Concluzii: 
- Nu există întrebare nevinovată. 

 
8. Modelarea 
Ioan Slavici, Budulea Taichii 
„Budulea Taichii, dus pe gânduri precum era, a rupt în patru o jumătate de coală de hârtie, 

apoi a cocoloşit cele patru bucăţi în palmă şi, ridicându-se de la masă, le-a băgat în buzunar. 
Nu era nici o pagubă, deoarece el, mai nainte de a fi rupt hârtia s-a uitat bine la ea, dacă 

e în adevăr maculatură scrisă pe amândouă părţile şi dacă n-a mai rămas pe o parte ori pe 
alta vrun mic locşor ce-ar mai putea să fie întrebuinţat la calcule de ocazie; vorba e, însă, că 
această rupere şi cocoloşire a bucăţilor de hârtie era un semn rău şi că în ziua următoare el a 
rupt în patru o jumătate de coală, care nu era scrisă decât pe o parte, şi cocoloşind cele patru 
bucăţi nu le-a băgat în buzunar, ci le-a aruncat una câte una afară pe fereastra deschisă, ceea 
ce era un semn şi mai rău. 

A treia zi, în sfârşit, el a rupt în patru o bucată de hârtie cu desăvârşire albă şi n-a 
cocoloşit decât pe una din cele patru bucăţi, lăsând pe celelalte trei pe masa consistorială, şi 
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plecând acasă cu gândul de a scrie preacucerniciei-sale părintelui protopresbiter Avesalon 
Toda o scrisoare […].” 

 
Agitaţia interioară, dificultatea luării unor decizii se converteşte în ruperea unor 

foi – model al problemei care trebuie analizată şi soluţionată. Pe măsură ce 
frământările se amplifică, se ajustează şi calitatea şi dimensiunile hârtiei – metaforă 
a destinului care urmează să fie scris.  

Concluzii: 
- Atenţie asupra limbajului nonverbal … 
 
9. Dosarul de lectură 
a. Marin Sorescu, Iona (evocarea mitului biblic) 
„- Am auzit o poveste cu unul înghiţit de un chit. […] 
- Şi-a mai ieşit el zdravăn? […] 
- Nu ştiu, c-am auzit numai partea asta, a-ntâia, care ne învaţă clar că poţi fi înghiţit de 

un peşte.” 
 
Iona sorescian evocă mitul biblic, dovedind o curioasă amnezie în privinţa 

finalului, semn al propriei incapacităţi de a contura un viitor posibil în haosul 
prezentului/neştiinţă în anticiparea evenimentelor. 

 
b. Simona Popescu, Cartea de bucate (intertextul dantesc) 
„Cartea cea mai plină de aventuri pe care o citisem nu a fost una de basme sau de Jules 

Verne, nici Omul amfibie, Cei trei muschetari sau După douăzeci de ani, nici Fausta, 
Colierul Reginei sau Cocoşatul, nici Aventurile lui Gordon Pym sau Călătoria lui 
Magellan, nici Homunculus a lui Dlaviscikov, nici cartea despre Ulu, capătul lumii sau 
Expediţia Kon –Tiki, nici Lumea tăcerii sau sumedenia de cărticele din colecţia ştiinţifico - 
fantastică  […]. Era o veche şi pătată carte de bucate. 

 
Este un text profund şi subtil, deoarece alătură două texte fundamentale pentru 

om: Cartea de bucate = viaţa cotidiană ridicată la rang de frumuseţe şi Divina 
comedie, capodoperă a călătoriei sufletului şi soluţie pentru vieţuirea în absolut. 

Concluzii: 
- Dacă ştii Biblia, Cartea de bucate şi Divina comedia, mai e nevoie de altceva?  
 
10. Reportajul 
Ioan Groşan, Planeta mediocrilor (cap.6) 
„Permanent controlată de robotul – programator – corector Dromiket 4 şi de 

computerele Centrului de cercetare cosmică ale Institutului UNIVAX de pe lângă 
Drăgăneşti – Vlaşca, nava spaţială Bourul zbura economicos prin spaţiu. În Sala de 
Relaxare După o Zi de Muncă, robotul – conducător Felix S 23 juca şeptic cu Dromiket 4. 
Nefiind programat pentru astfel de activităţi, robotul TESA Stejerean 1 stătea alături şi se 
uita, încercînd inutil să înţeleagă.”   
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Într-un viitor robotizat, universul este colonizat şi stăpânit de roboţi şi oameni. 
Din păcate, în subtext, aflăm că aceştia nu-şi exportă doar tehnologia, ci şi 
defectele (obsesiile perioadei comuniste: controlul; robotizarea = spălarea 
identităţii; denumirile pompoase, dar fără conţinut; încălcarea normelor limbii din 
raţiuni ideologice; dacismul şi protocronismul; raţionalizarea resurselor etc). 

Concluzii: 
- Aşteptările şi defectele noastre le proiectăm peste tot; 
- Universul e prea mic pentru a găsi un loc în care să avem reţineri; 
 
11. Studiul de caz 
Mircea Cărtărescu, Poema chiuvetei 
 
Este o lectură atentă a versiunilor anterioare ale mitului zburătorului, filtrate 

cultural şi adaptate epocii comuniste. Textul conţine o plasă intertextuală densă, în 
lipsa căreia devine doar interesant prin perspectivă. De la naivitatea paradisiacă a 
poemului eliadesc, se ajunge la grotescul contemporan, definibil prin iluzii/ 
aşteptări etern umane, dar imposibil de realizat. 

Concluzii: 
- tot ce a fost mi se pare un vis. 

 
În loc de o concluzie a lucrării: considerăm că munca directă cu textul, 

parcurgerea lui repetată, cunoaşterea modalităţilor de a-l explora şi interpreta ajută 
foarte mult în predarea limbii şi literaturii române. 
 

 

 

OMILIILE UNUI MARTURISITOR 
CUVÂNTAREA BISERICEASCĂ DE LA MITROPOLITUL ANTIM LA 

PARINTELE NICOLAE  
 

Diana Şimonca-Opriţa 
Colegiul Naţional Moise Nicoară, Arad 

 
Scriitorul Nicolae Steinhardt este o personalitate cultural-literară a interbelicului şi a postbelicului românesc, care 
prin gândire şi trăire asumată a valorilor moral-estetice dă un model exemplar de viaţă tinerilor de acum. 
Programa clasei a XII-a propune un studiu de caz asupra problematicii literaturii memorialistice de după 1990, 
iar abordarea operei şi a biografiei scriitorului bucureştean poate fi o modalitate de apropriere a unor valori şi 
atitudini cu valoare integratoare pentru elevi. Propun o lectură a acestuia prin raportarea la o figură remarcabilă 
a sec. al XVII-lea românesc – Sf. Ierarh Antim Ivireanul.  
 
The writer Nicolae Steinhardt is a strong literary and culturaly personality of the 30’s and 50’s, 60’s, 70’s in 
Romanian culture, who gives a real model of life for the youngsters, through a personal approach of moral and 



Forme de acţiune şi implicare 

 

 189 

aesthetic issues. The 12th form curricula gives a theme of discussion upon this subject of the memorialistic 
literature after 1990. A new approach of the writer’s life and work can be a way of understanding and learning for 
the students. I would give a comparative hermeneutics on his work, based on a parallel to a remarkable cultural 
model of the 17th Romanian period – Saint Antim Ivireanul. 
 

Că aspectul redactării unei bune predici nu e un lucru tocmai facil ne-o 
demonstrează practica bisericească încă de la primul mare cuvântător al limbii 
române care este mitropolitul Antim Ivireanul, rămas în istoria limbii române 
literare ca întemeietor al unui stil viu şi pătrunzător, ca fire exclusiv orală, prinzând 
în predicile sale pulsul vieţii monahale şi preoţeşti al vremii.  

Originar din Georgia, vechea Ivirie, mitropolitul reprezintă în istoria literaturii 
şi a culturii române un caz aparte, prin felul cu totul special în care înţelege să îşi 
împlinească opera de călăuzire a credincioşilor primiţi spre oblăduire şi păstorire. 
Antim e adus în Ungrovlahia, de la Constantinopol, la sfârşitul secolului al XVII-
lea, însă nu cunoaşte limba română. E uimitor felul cum reuşeşte prelatul ortodox 
nu doar să înveţe limba într-un timp foarte scurt, ci şi să o stăpânească în aşa 
măsură, încât să se ocupe de tipărirea cărţilor bisericeşti şi, mai apoi, să fie capabil 
a exprima într-o limbă plastică, vie şi sclipitoare adevărurile credinţei din didahii. 
Pe mitropolitul Antim cartea bisericească îl va învăţa nu doar limba poporului, ci şi 
felul special de a simţi şi de a vieţui în tradiţie şi în cuvânt. Cuvântul scris (căci 
mitropolitul îşi redacta cu acribie textele predicilor) devine cuvânt spus cu tărie, cu 
convingere şi cu credinţa că rodirea sa în conştiinţa ascultătorului nu va întârzia să 
se producă. 

Cele douăzeci şi opt de predici la duminici şi sărbători la care se adaugă cinci 
pareneze sau predici ocazionale rostite la diferitele ierurgii pe care mitropolitul le 
săvârşise sunt modele de limbă română decantată, prelucrată atent şi gândită, astfel 
încât ascultătorul predicilor să fie cel mai simplu beneficiar al acestui act cultural, 
de vreme ce secolul al XVII-lea ducea lipsă de vorbitori aproape în totalitate. 
Singura modalitate discursivă pentru această perioadă este citirea fragmentelor din 
Cazanie, credincioşii primind astfel, pe lângă textul evanghelic al duminicii sau 
sărbătorii, o parafrazare, o reluare cu alte cuvinte şi în contexte uşor simplificate a 
ceea ce tocmai li se citise la momentul Evangheliei. Mai mult, istoria culturii 
române sesizează până la momentul apariţiei cuvântărilor mitropolitului doar 
sporadice încropiri de fraze adresate întâmplător de preoţi în cadrul sfintelor slujbe, 
care încă se ţineau în slavonă, o limbă neînţeleasă de popor.  

Eruditul critic şi istoric literar Eugen Negrici identifică în monografia dedicată 
mitropolitului Antim patru tipuri de predici: 
♦  predica sintetică (propriu-zisă); 
♦  omilia (predica analitică); 
♦  pareneza (rostită cu ocazia slujirii unor taine şi ierurgii bisericeşti de tipul 

hirotesirii, înmormântării, parastasului, spovedaniei); 
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♦  panegiricul (cuvânt de laudă şi preaslăvire rostit cu ocazia sărbătoririi zilei 
unui sfânt sau a unui martir din calendarul creştin ortodox) (Negrici, 1977, p. 
10) 

Refuzând literatura de circumstanţă şi cuvântările golite de sens, mitropolitul 
Antim reuşeşte într-un moment-cheie al constituirii limbii literare româneşti să 
reînvestească cuvintele cu puterea lor primară de cuvinte ziditoare prin recursul la 
plasticitate, la retorică, la ceea ce acelaşi Eugen Negrici numeşte „atracţia 
artisticităţii”: „Într-o literatură fără etape constituite, fără garanţiile, dar şi 
constrângerile tradiţiei, într-o literatură scriitoriceşte vorbind, tânără, Antim 
încearcă – fapt greu de înţeles pentru noi astăzi – atracţia artisticităţii” (Negrici, 
1977, p. 241) 

Dacă multă vreme retorica bisericească, prin lipsa unei discipline proprii de tip 
omiletic, s-a subsumat ca model de structurare a discursului retoricii latineşti, 
consacrată prin scrierile lui Quintilian, înseamnă că părţile discursului bisericesc al 
lui Antim trebuie gândite pornind de la acest model. Perioada antică cunoaşte 
câteva tipare discursive, înţelegând să numească la început şapte părţi ale 
discursului pe care mai târziu le va simplifica drastic până la a numi doar trei: de la 
exordiu, propoziţie, diviziune, naraţiune, confirmare, respingere şi peroraţie la 
exordiu, confirmare şi peroraţie. Quintilian realizează un relativ echilibru, 
consacrând cinci părţi ale discursului: exordiu, naraţiune, digresiune, enunţarea 
problemei (propositio) şi diviziune (partitio). 

Exordiul, înţeles ca început al discursului, chiar ca moment înaintemergător al 
vorbirii, trebuie să-l facă pe auditor „binevoitor, atent şi dispus să cunoască 
faptele”. (Quintilian, 1974, p. 327) Acesta ar trebui să semene mai degrabă cu o 
enunţare decât cu o expunere, indicând tema în mod direct sau printr-un scurt pasaj 
informativ ori descriptiv. Moderaţie, vorbire îngrijită, şi nu artificialitate şi 
confuzie creată de multitudinea ideilor.  

În ceea ce-l priveşte pe Antim, acesta preferă exordiile scurte, neafectate, însă 
alunecând uşor spre tema ce urmează a fi enunţată, încercând să câştige atenţia 
credincioşilor prin emoţie, mirare, spontaneitate şi cadenţare bine gândită a frazei: 

 
„A povesti lucruri minunate iaste dată oamenilor celor învăţaţi. A îndulci cu vorba 
auzurile ascultătorilor iaste dată ritorilor. A descoperi taini mari şi preste fire iaste dată 
celor ce sunt desăvârşit întru bunătăţi. Iar în mine, neaflându-se nici unele de acestia, nu 
va putea nimeni să auză nimic de folos” (Antim, 1997, p. 26) 
„Puţin ajutoriu va putea lua un bogat de la un sărac şi puţină laudă va auzi un cinstit de 
la un neînvăţat. Drept acéia dară şi eu, ştiindu-mi sărăciia bunătăţilor şi slăbiciunea 
învăţăturii, stau de mă mir ce voiu face.” (Antim, 1997, p. 37) 

 
Naraţiunea trebuie să îndeplinească şi ea câteva reguli: să fie scurtă, limpede şi 

verosimilă. La Antim se observă că naraţiunea nu e doar un simplu şir de fapte 
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prezentate, ci un tip de naraţiune poetică imprimând de la bun început elan spiritual 
cuvântării, lansându-l pe vorbitor într-un raport de bunăvoinţă şi de afinitate cu 
textul cuvântării sale: 
 

„De vréme ce soarele cest simţitoriu, când răsare şi să înalţă de pre pământ, să face 
pricină şi mijlocitor a multor bunătăţi, că întinzându-şi razele luminează pământul şi 
marea, gonéşte şi răsipéşte toată ceaţa şi negura, încălzéşte şi hrănéşte toate neamurile 
dobitoacelor şi, în scurt să zic, toate le însufleţéşte şi le înviază şi pre toate împreună le 
bucură şi le veseléşte, dară, cu cât mai vârtos soarele cel de gând al dreptăţii, Fiiul şi 
cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos (pentru carele zice prorocul 
Malahie la 4 capete: „Va răsări voao, celora ce vă temeţi de numele mieu, soarele 
dreptăţii”), carele s-au suit / şi au răsărit astăzi în muntele Thavorului, întinzând razele 
şi strălucirile mărire dumnezeirii lui” (Antim, 1997, p. 67) 
 

Tratarea temei didahiei Antim o realizează prin apelul la judecăţi de valoare, la 
teologumene şi la problematizări teologice, prin deducţii logice şi paralelisme 
spectaculoase om – Dumnezeu, respectiv lumea noastră – Împărăţia Cerurilor, 
exegeze biblice extrem de bine fixate teologic şi dogmatic, în sfârşit, trimiteri 
istorice pertinente. Pentru vremea sa, iscusitul mitropolit e un avangardist într-ale 
spiritului discursiv, deoarece antecedentele acestui gen sunt aproape inexistente, 
aşa cum deja am amintit, iar opera sa intitulată simplu Didahii va rămâne multă 
vreme un punct de referinţă pentru literatura religioasă de acest tip. Încruntările 
mitropolitului, tonul lui uneori sever, abordările curajoase ale problematicilor 
moral-religioase ale vremii fac din el un cuvântător temut de unii şi dorit de 
mulţimea ascultătorilor. Noviciatul său are pentru această perioadă în zona 
didahiei, a cuvântării religioase, rolul pe care în poezie îl va avea mitropolitul 
Dosoftei, iar în naraţiune pleiada letopiseţarilor moldoveni, fondatori ai stilului 
artistic al genului epic.  

Predicile îşi urmează în mod firesc parcursul ideatic, senzaţia la o lecturare 
atentă fiind că discursul e sistematizat, e disciplinat el însuşi de claritatea şi 
organicitatea ideilor exprimate. Ideea dezvoltă fraza, o construieşte, ea face şi 
stilul, care e când înalt, dorindu-se a emoţiona şi a eleva în chip voit, când 
informal, prietenesc, părintesc, atunci când necesităţile tematice conduc la un astfel 
de tip de abordare: 
 

„Şi dumneavoastră încă aveţi datorie, céle ce veţi cunoaşte că vă învăţ, făr’ de făţărie şi 
făr’ de vicleşug, vă îndemn să le priimiţi şi să le faceţi, pentru folosul cel sufletesc al 
dumneavoastră, şi să vă supuneţi ascultării, că acea ascultare ce o faceţi mie o faceţi lui 
Hristos.” (Antim, 1997, p. 7) 
 

 În fine, încheierea oricărei predici se constituie de cele mai multe ori într-o 
rugăciune construită pe modelul rugăciunilor bisericeşti şi al îndemnurilor adresate 
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ascultătorilor, în funcţie de tema cuvântării. Finalul, întotdeauna concentrat, reia 
ideea generală, lansează îndemnul folosind blândele apelative ale păstorului pentru 
turma sa, finalizând cu Amin! – „Aşa să fie!” – sau cu o frază teologico-morală 
preluată din practica teologică: 
 

„Să ne luminéze inimile noastre ca şi ale apostolilor, să ne întărească de pururea asupra 
vrăjmaşilor noştri celor văzuţi şi nevăzuţi, să ne îndreptéze pre calea poruncilor sale şi 
să ne dea sfârşit bun, ca de pururi să fie mărit şi proslăvit în vécii vécilor. Amin.” 
(Antim, 1997, p. 14) 

„Ce tu, Doamne, acela ce pentru bunătatea ta cea de margine şi multa milostivire ai voit de 
ai luat trupul firii noastre cei slabe şi ai împlinit toate ale legii, îndură-te şi ne luminează şi 
noao minţile şi inimile, ca să ne arătăm împlinitorii legii şi ale poruncilor tale, şi ne 
miluiaşte ca un milostiv, după mulţimea îndurărilor tale, ca de pururea să mărim numele tău 
cel prea slăvit. Amin.” (Antim, 1997, p. 31) 

 
În alte cazuri, Antim nu se rezumă doar la finalul de tip îndemn sau scurtă 

rugăciune, ci, aşa cum va proceda în predicile închinate sărbătoririi Adormiri 
Maicii Domnului, va compune un veritabil tablou al calităţilor prin care Maica lui 
Iisus devine chip roditor pentru creştini, scheletul rugăciunii compuse de mitropolit 
respectând modelul Axionului liturgic, respectiv al rugăciunii pentru Maica 
Domnului ce se cântă la un anumit moment în slujba duminicală sau în zilele de 
sărbătoare de peste an: 
 

„…stăpână de Dumnezeu Născătoare, împărăteasa ceriului şi a pământului, cinstea şi 
slava creştinilor, céia ce eşti mai naltă decât ceriurile şi mai curată decât soarele, 
Fecioară prealăudată, nădéjdia celor păcătoşi şi liniştea celor bătuţi de valurile 
păcatelor, caută asupra norodului tău, vezi moştenirea ta, nu ne lăsa pre noi, păcătoşii, ci 
ne păziaşte şi ne mântuiaşte de vicleşugurile diiavolului, că ne-au împresurat scârbele, 
nevoile, răotăţile şu necazurile.” (Antim, 1997, p. 20) 
 

Evident, aceste părţi ale discursului necesită o armonioasă trecere de la o etapă 
la alta, glisări care trebuie să fie meşteşugit orchestrate, pentru că retoricile clasice 
insistă asupra felului discret, niciodată enunţiativ în care vorbitorul trebuie să 
sugereze prin idee, schimbare de ritm şi dezvoltare spre final trecerea cuvântării 
sale în alt plan.  

În amplul său studiu închinat operei teologico-literare a mitropolitului Antim, 
Eugen Negrici observă că specificitatea şi unicitatea contribuţiei eruditului călugăr 
la dezvoltarea limbajului religios constau în felul unic în care ştie să folosească 
portretul ca tehnică literară, descrierea ca mod de expunere, pamfletul şi 
caracterele în varianta vitriolantă a discursului şi imnul religios sau rugăciunea la 
sfârşitul predicii, toate aceste tehnici fiind orchestrate atent şi conduse în discurs 
prin jalonare de tehnica poliritmiei. 
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Tonul uneori grav al predicatorului e motivat de nevoia trasării unor reguli, de 
necesitatea repunerii în drepturi a unor practici tradiţional-morale uneori prea 
repede uitate. Pe mitropolit îl supără răutatea gratuită, smerirea falsă, lăudăroşenia 
deşănţată cu lucrurile sfinte, ţinând mai ales de postul care trebuie să fie un 
exerciţiu individual de elevare spiritual-umană, şi nu pricină de exhibare fără rost. 
Vulgaritatea în vorbire şi atitudine pare a-l preocupa cel mai mult, căci pamfletul 
rostit în predica din duminica vameşului adastă asupra acestui proces al degenerării 
umane prin limbajul maculat de cele mai oribile tipuri de reprezentări imorale care 
sunt imprecaţiile, cunoscut fiind că logosul e întemeietor pentru om, şi nu 
coborâtor: 
 

„Iar noi, având lége, facem tot împotriva legii şi suntem mai păcătoşi decât toate 
neamurile şi decât toate limbile. Şi puteţi cunoaşte aceasta, că iaste aşa cum zic, că ce 
neam înjură ca noi, de lége, de cruce, de cuminecătură, de morţi, de comândare, de 
lumânare, de suflet, de mormânt, de colivă, de prescuri, de ispovedanie, de botez, de 
cununie şi de toate tainele sfintei bisérici, şi ne ocărâm şi ne batjocorim înşine légia?! 
Cine din păgâni face aceasta, sau cine-ş măscăréşte légia ca noi? Oare nu înjurăm cu 
acéstia toate pre Dumnezeu? Oare nu ocărâm cu acéstia poruncile lui?” (Antim, 1997, 
pp. 23 - 24) 

 
Interesantă e şi modalitatea de aducere în concret a abstracţiunilor uneori prea 

dificile pentru minţile nu tocmai exersate în acest domeniu al teologiei sau 
filosofiei. O pildă o reprezintă două predici în care mitropolitul încearcă să 
accesibilizeze semantica celor două virtuţi creştine – smerenia şi dragostea – pentru 
uzul creştinilor dreptmăritori. Apelează la o comparaţie dezvoltată: 

 
„Şi, precum un om are în casa lui aur, argint, scule şi alte haine şi, când iase din casî, 
pune lacăt şi încue, pentru ca să nu meargă vreun hoţ să i le fure, să se păgubească, aşa 
şi smereniia / încue, cu un lacăt, toate bunătăţile, ca să nu meargă hoţul cel de obşte, 
diavolul, să le fure şi să va păgubi de osteneala ce-au făcut.” (Antim, 1997, p. 45) 

 
Valoarea şi noutatea predicilor mitropolitului sunt date şi de speculaţia asupra 

simbolisticii, a semnificaţiei anumitor aspecte neobservate până la el, demne de 
atenţia cuiva care se apleacă asupra textelor biblice cu maximă concentrare. Nu ne-
a prea fost dat să întâlnim până la această dată comparaţii curajoase, de tipul celor 
făcute între sfinţii apostoli Petru şi Pavel şi luminătorii zilei şi ai nopţii, sau analize 
semiologice şi etimologice făcute cu minuţie asupra cuvintelor disecate cu precizie 
de chirurg şi cercetate cu siguranţa unui filolog: 

 
„…întru care nume Mariam, după a mea proastă socoteală, înţelégem cum că cuprinde 
în sine trei lucruri: una pentru că fiind numele acesta de trei (silaves), adică de trei 
înjugări, să înţălége cum că au născut o faţă a Sfintei Troiţe, pre Fiiul şi Cuvântul lui 
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Dumnezeu; / a dooa că are fieştecare înjugare câte 2 slove şi să înţălége céle doao firi 
ale lui Hristos, adecă cea dumnezeiască şi cea omenească; a treia că sânt 6 slove de 
toate într-acest nume, cu carele înţelégem céle 6 taini mari şi preste fire, adică 
blagovéştenia, naşterea, botezul, moartea pre cruce, înviiarea şi înălţarea la ceriu. Cu 
blagovéştenia s-au descoperit taina cea mai nainte de toţi vécii ascunsă; cu naşterea s-au 
împăcat ceriul cu pământul, adică Dumnezeu cu omul; cu botezul ne-am îmbrăcat cu 
haina nestricăciunii; cu moartea ni s-au dat viaţa; cu înviiarea ni s-au dat bucuriia şi cu 
înălţarea la ceriu şădéria de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl.” (Antim, 1997, pp. 16 - 17) 

 
E deseori invocat în cazul predicilor mitropolitului caracterul viu al 

cuvântărilor, procurat prin câteva procedee retorice cunoscute încă de la latini: 
adresarea pe parcurs, ca modalitate de verificare a atenţiei şi de implicare a 
ascultătorului, comparaţiile vii, dezvoltarea ideilor în crescendo spre finalul 
demonstraţiei şi, implicit, al cuvântării şi mai ales lansarea unor întrebări retorice 
cu scopul de a sensibiliza auditoriul. Cel din urmă aspect, acela al întrebărilor 
retorice, e foarte bine reprezentat în predici, deoarece prelatul simte nevoia să îşi 
interpeleze ascultătorii, să-i povăţuiască, să-i pună să se insinueze pentru o clipă în 
ipostaza vreunui sfânt martirizat pentru credinţa lui, să-i mustre pentru puţina 
credinţă şi pentru relativizarea adevărurilor biblice sau pentru uitarea tradiţiei. 
Strict legate de problematica discursului, ele sunt plasate strategic în vorbire atunci 
când retorul simte că discursul său trenează sau când doreşte să obţină atenţia şi 
emoţia ascultătorilor: 
 

„Dară noi, acum, că ne numim creştini, de pe ce fapte bune socotiţi că ne vom putea 
arăta creştinătatea şi blagocestiia ce avem şi să fim şi despărţiţi de neamurile ce zicem 
noi că sunt păgâni?” (ANTIM, 1997, p. 23) 

 
„Spuneţi-mi, rogu-vă, că eu poate că-mi voiu fi eşit din fire, care voe a lui Hristos facem 
sau care poruncă ţinem?” (Antim, 1997, p. 25) 

 
O pildă de cuvântare lipsită de prejudecăţi, de canoane şi mai ales de locuri 

comune ni se pare a fi aceea a monahului Nicolae Delarohia, un continuator peste 
veacuri al veşnicului în osârdie mitropolit al Ţării Româneşti. 

În parcursul scriitoricesc al lui Nicolae Steinhardt, predicile rostite în intervalul 
1980-1989 în biserica Mănăstirii Rohia reprezintă forma de manifestare exterioară 
a talentului unui scriitor complex şi polivalent. Rămase în variantă redactată în 
manuscris în chilia călugărului, ele îi sunt cu mare grijă încredinţate părintelui Ioan 
Pintea, drag prieten al părintelui încă din primii ani ai vieţuirii acestuia în obştea 
Mănăstirii Rohia. 

În dorinţa sa de a reda cât mai repede publicului cititor comoara omiletică 
cuprinsă în ciclul celor 51 de cuvântări, părintele Ioan Pintea încredinţează 
manuscrisul predicilor la doar doi ani de la Revoluţie şi, implicit, de la moartea 
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autorului Editurii Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, 
care le publică în 1992 cu un titlu schimbat– Dăruind vei dobândi – şi cu uşoare 
modificări de structură şi denumire a capitolelor. Patru ediţii ulterioare vor apărea 
în această formă până în anul 2006, când apare volumul ale cărui texte omiletice le 
vom analiza în capitolul de faţă, volum intitulat Cuvinte de credinţă, după titlul 
original al autorului, cu o postfaţă semnată de Ioan Pintea şi intitulată 
Binecuvântarea smochinului.  

Două aspecte esenţiale reţinem din chiar primele pagini ale cărţii, mărturii 
menite să glăsuiască despre intenţia autorului faţă de textul său şi despre 
posteritatea vizată prin actul lecturării acestuia: nevoia de mărturisire publică prin 
cuvântarea teologică şi dialogul cu ascultătorii, predica fiind unul dintre cele mai 
clare exerciţii de retorism care-l implică nu doar auditiv, ci şi cogitativ şi emoţional 
pe ascultătorul pe care-l putem percepe fie în sens restrâns ca pe un credincios, fie 
în sens larg ca pe un receptor în actul modern al comunicării interumane.  

Desigur, cunoscuta modestie a scriitorului e recurentă şi ne aşază fără milă în 
mijlocul aşa-numitelor stângăcii, evident presupuse doar de autorul mult prea 
nemulţumit de prestaţia sa, ezitări pe care Steinhardt le numeşte „manii cogitative, 
sărăcie lexicală şi metaforică, în câmp informaţional restrâns”. (Steinhardt, 2006, p. 
17) În profunzime, modestia nu vine doar din simpla imputare a neputinţei rostirii, 
ci şi din teama că un cuvânt, oricum relativizat prin practica şi uzura spunerii, nu ar 
putea exprima pe deplin adevărurile teologice supreme care se doresc a fi 
împărtăşite. Acel egestas linguae, acea neajungere a limbii de care se plângeau încă 
din vechi timpuri latinii ori mai târziu scriitorii noştri întemeietori de limbă literară, 
nu e o găselniţă scriitoricească pentru spiritele ce ar voi să mimeze modestia, ci e 
chiar o înţelegere superioară a originii divine a cuvântului înţeles ca Logos. Dacă 
Dumnezeu este taină, profunzime şi paradox, atunci cuvintele care ar trebui să 
glăsuiască despre acest fapt sunt neajunse, imperfecte. Parcursul unui scriitor de 
tipul lui Steinhardt e dinspre catafatic spre apofatic, adică dinspre dimensiunea 
mărturisitoare a cuvintelor spre cea tainică a felului în care vorbim despre 
Dumnezeu şi despre toate alcătuirile aflate dincolo de puterea noastră de înţelegere 
şi zicere. 

Nu e de trecut cu vederea nici aspectul dedicaţiei ce se face în preambulul 
Cuvântului înainte la volumul deja amintit: două nume şi două evenimente care, 
coroborate, dau măsura mizei textelor: „Prea Cuviosului Arhimandrit Mina Dobzeu 
în amintirea zilei de 15 martie 1960; Prea Cuviosului Arhimandrit Serafim Man în 
amintirea zilei de 16 august 1980.” (STEINHARDT, 2006, p. 17). Cele două 
evenimente – botezul şi tunderea în monahism – ce marchează punerea numelui şi 
schimbarea acestuia devin margini de existenţă, limite de la care se poate reface 
întregul parcurs scriitoricesc al lui Steinhardt, o dovadă în plus a faptului că pentru 
el viaţa şi opera sunt două constante de nediferenţiat.  

Autorul ne avertizează în acelaşi Cuvânt înainte că dintre cele cincizeci şi unul 
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de texte prezente în volum doar trei nu fac parte din categoria numită de el a 
predicilor, celelalte 48 la număr nefiind stilizate ori revizuite, păstrând astfel 
aspectul viu al spunerii şi nepretinzându-se a fi pedante, triumfaliste ori 
dojenitoare. Rostul unei predici este, evident, nu de a-l dojeni pe credinciosul aflat 
în biserică, ci de a-i descoperi prin cuvânt latenţele pozitive, noimele textelor 
biblice şi adevărurile de credinţă pe care trebuie să le înţeleagă şi la care trebuie să 
fie şi el parte ziditoare. Desigur, încadrarea de către părintele Nicolae a 
cuvântărilor de la Rohia în categoria predicilor poate naşte atari comentarii din 
cauza stricteţii regulilor de redactare a unei predici la care textele nu se supun 
întotdeauna. Nu trebuie să înţelegem de aici că vorbitorul-călugăr ar nesocoti stilul 
unei cuvântări oricum speciale prin natura şi conţinutul acesteia, ci mai degrabă că, 
hărăzit cu talent scriitoricesc şi ducând după sine dubla determinare – călugăr şi om 
de litere –, va marca în stil personal, uneori uitând de canoanele genului, ideatica şi 
aspectul structural al cuvântărilor.  

   
Vom încerca aici o analiză a textului predicilor, din perspectiva limbajului 

religios şi a procedeelor retoric-discursive folosite. Ne vom permite să folosim şi 
sintagma text al predicilor deoarece, aşa cum se ştie, ele au fost scrise înainte de a 
fi rostite în biserica mănăstirii Rohia şi, tot în varianta scrisă, în manuscris, i-au 
fost înmânate preotului Ioan Pintea cu doar câteva zile înainte de moarte.  

La o primă lectură a textelor predicilor se poate observa debutul scurt, concis şi 
convingător, acel exordiu al latinilor prin care vorbitorul trebuie să câştige 
bunăvoinţa publicului, imediat o sistematizare a ideilor ce vor urma a fi expuse, 
idei principale decurgând în chip logic din chiar problematica enunţată, şi tratarea 
temei bazată pe exemplificare, problematizare, implicare şi, nu în ultimul rând, 
şocare a ascultătorului prin felul unic de a înţelege aspectul supus atenţiei celorlalţi, 
de multe ori din perspective nemaiexperimentate anterior. 

Spre pildă, un debut ex abrupto, de tipul celui din predica rostită la Duminica 
Ortodoxiei ori  al celui din predica „Vocaţia monahală”, sunt de natură a-l face pe 
ascultător atent la demonstraţia vorbitorului, mai ales pentru că perspectiva propusă 
e surprinzătoare, uneori chiar uşor hazardată: 
 

„Cred că bun lucru fac, în această Duminică a Ortodoxiei, încercând să rezum şi să 
comentez pentru dumneavoastră o nuvelă aşa-zis fantastică a ilustrului nostru 
compatriot Mircea Eliade, nuvelă intitulată O fotografie veche de 14 ani şi care de fapt 
reprezintă un document de deosebită valoare şi importanţă pentru teologia ortodoxă şi 
pentru gândirea românească.” (Steinhardt, 2006, pp. 201 - 202) 
„Spre a încerca să o înţelegem şi lămuri [vocaţia monahală – n.n.] este neapărat nevoie 
să efectuăm o scurtă incursiune în trei domenii ale ştiinţei: logica matematică (algebra), 
geometria şi fizica.” (Steinhardt, 2006, p. 148) 
 



Forme de acţiune şi implicare 

 

 197 

De la bun început, părintele Nicolae ni se prezintă ca un călugăr atipic: a fost 
evreul care s-a creştinat în puşcăria comunistă, a vrut să devină monah şi, mai mult 
decât atât, i-a cerut ierarhului din eparhia căruia făcea parte să-i dea libertatea de a 
predica în biserica mănăstirii, ştiut fiind că el nu a mai ajuns să primească şi preoţia 
în monahism, aşa cum dorise la începutul vieţii călugăreşti. E atipic nu doar prin 
parcursul existenţial, ci şi prin felul unic de a înţelege cuvântul adresat oamenilor, 
şi anume ca o sămânţă roditoare, asemenea aceleia din pilda semănătorului.  

 
În cele ce urmează, vom încerca o disecare a textului acestor predici, o analiză a 

gramaticii lor discursive, dorind să demonstrăm că, în cazul părintelui Nicolae, vorbim 
despre un discurs atipic, nesubsumat vreunor norme sau dogme retorice şi nici măcar 
teologice şi că mai ales limbajul religios este cel care se îmbogăţeşte prin contribuţia de 
excepţie a omiliilor părintelui la dezvoltarea unei astfel de specii discursive.  

 
Prin gramatica omiliilor înţelegem felul special al părintelui de a se raporta la 

textul biblic ca la un corpus textual cu semnificaţii multiple, niciodată decriptate 
până la capăt, raportare ce imprimă textelor predicilor o anume disciplină, o atare 
modalitate de configurare a ideilor. Trimiterile contextuale, intertextualizările, 
sistematizare ideilor în discurs, transdisciplinaritatea şi viziunea înnoitoare prin 
apelul la modelele culturale fac din predici un izvor de plinătate intelectuală. În 
plus, la predici nimic nu plictiseşte, pentru că nimic nu e loc comun, nimic nu se 
spune în felul în care s-a mai spus până la el. Senzaţia este că predicatorul vede în 
textul biblic potenţialitatea primă a semnificaţiilor pentru că nu s-a contaminat de 
clişeele discursului religios bisericesc, el venind din altă zonă cultural-religioasă şi 
din altă tradiţie a Scripturii. Fixarea poporului evreu în recunoaşterea şi studierea 
exclusivă ale Vechiului Testament îi conferă acestuia un avantaj faţă de alţi 
comentatori ai aceloraşi texte. În fine, talentul scriitorului, al criticului literar se 
face simţit la orice pas în exprimarea plastică, variată, salvată de la monotonie, în 
trimiterile literar-culturale pertinente şi în înţelegerea profundă a sensurilor 
antropologiei culturale. 

Un exemplu de sistematizare a ideilor în discurs se află în predica Duminicii a 
7-a după Rusalii, cea în care se citeşte pericopa evanghelică de la Matei 9,27-35. 
Predicatorul îşi începe discursul prin numirea celor patru idei care i se par a deriva 
în mod direct din textul Evangheliei: 
 

„1. Punerea la probă a credinţei; 
2. Însăşi problema credinţei: ce-i credinţa, ce-i necredinţa? 
3. Porunca ne-vestirii minunilor, singura poruncă dumnezeiască pe care suntem 
încuviinţaţi (de nu şi obligaţi) să nu o luăm în seamă, să o călcăm; 
4. Problema răutăţii absolute, a răutăţii îndârjite, împietrite, ferecate în sine.” 
(Steinhardt, 2006, pp. 213 - 214) 
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Tendinţa de sistematizare e prezentă şi atunci când vorbitorul încearcă să 
ordoneze datele istorice ale declinării identităţii către apropiaţi de Iisus Hristos, 
ştiut fiind că acesta nu se dezvăluie oricui şi în orice împrejurare ca Fiu al lui 
Dumnezeu. Şase ar fi momentele retrase, intime ale vorbirii lui Hristos despre Sine 
şi despre rostul Său în planul mântuirii umane, momente prezentate în predica 
intitulată „Mărturisirile Domnului”: „Domnul Se mărturiseşte: orbului din naştere, 
Martei, apostolilor, femeii samarinence, lui Natanael şi tâlharului celui bun”. 
(SteinhardT, 2006, pp. 86 - 93) 

Demonstraţiile prin exemplificări punctuale sunt foarte frecvente. Variate 
exemple se pot da, mai ales că ideile aproape tuturor predicilor se pretează la astfel 
de tipuri de modelări: cuvântătorul colportează informaţii cu privire la smerenia 
Sfântului Ioan Botezătorul raportându-le la patru izvoare revelate ale celor patru 
Evanghelii; la aceeaşi predică despre cinstirea Sfântului Ioan Botezătorul 
realizează o paradigmă demonstrativă ce se bazează pe patru niveluri de 
abstractizare; mânia Domnului e analizată în cinci ocazii diferite în care statutul 
celor vindecaţi Îl invită pe Hristos la mânie legitimă; întâlnirea cu femeia 
cananeancă e asemănată unei logomahii, unui examen în patru etape şi şapte 
răspunsuri echivalente celor şapte calităţi ale acesteia: 
 

„Însuşirile la care doresc să mă refer sunt: 
- absoluta smerenie; 
- - capacitatea de a iubi pe un altul nu numai ca pe sine, ci şi mai mult decât 

pe sine; 
- capacitatea de a recunoaşte superioritatea altuia, 
- capacitatea de a şterge şi anula sinea proprie înlocuind-o cu a altuia.” 

(Steinhardt, 2006, p. 186) 
 

Am putea afirma chiar preeminenţa discursului cultural, mergând pe acelaşi 
palier de frecvenţă cu discursul teologic. Din nou, vorbitorul neputându-şi nega 
formaţia culturală, consubstanţială de altfel cu sinele, se vede mereu scris de 
propriul text şi vorbit de conţinutul discursului. Accesele culturale sunt ubicue şi de 
multe ori surprinzătoare. Astfel, într-o predică la Duminica Tomei, vorbind despre 
încredere şi credinţă ca despre două coordonate ale existenţei apostolilor, face, 
pentru o mai uşoară înţelegere a mesajului omiliei, un excurs plastic, comentând 
două cunoscute tablouri din istoria picturii europene: Răstignirea lui Matthias 
Grünewald şi tabloul omonim al lui Velázquez, aceeaşi idee regăsindu-se şi în 
Jurnalul fericirii. (Steinhardt, 1994, p. 54) 

În predica dedicată tragediei existenţiale a lui Iuda, găseşte de cuviinţă să-şi 
înceapă discursul cu o trimitere la viziunea unui dramaturg contemporan, Paul 
Raynal, asupra culpei lui Iuda.  

Nicăieri în zona omileticii româneşti de până la el nu am avut un vorbitor de un 
asemenea curaj, ştiut fiind că pentru spiritele mai înguste, chiar şi pentru 
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credincioşii mai puţin cultivaţi, arta, indiferent dacă e teatru, pictură sau muzică, nu 
e percepută la adevărata valoare, probabil din teama de a nu impieta asupra 
cunoaşterii Adevărului care se revelează doar în şi prin Scriptură.  

 
Şocul şi catharsisul provocate de opera de artă, în oricare dintre formele pe care 

aceasta le-ar putea îmbrăca, sunt coordonate obligatorii ale actului receptării 
culturale din punctul de vedere al autorului omiliilor. Aşa cum este şi normal să se 
întâmple, teoria şi practica literare la părintele Nicolae nu sunt despărţite şi ceea ce 
e crez cu scop de mărturisire estetică devine şi program de urmat pentru scriitorul-
monah. La cuvântătorul-mărturisitor totul e, dacă nu surpriză, şoc. Ideile-şoc şi 
exerciţiile de comparatistică extrem de curajoase fac şi ele parte din gramatica 
acestor omilii văzute ca o formă de dialog, şi nu de monolog teologic şi cultural. 
Ideea-şoc se insinuează ex abrupto în textul predicilor şi, aşa cum am arătat în 
cazul tratării exordiilor, îl scoate din lâncezeală pe ascultător, pregătindu-l pentru 
cu totul alt tip de discurs decât s-ar fi aşteptat: 
 

„Fraţi creştini, aşa cum îmi e obiceiul şi potrivit firii mele, vă voi vorbi şi astăzi foarte 
deschis şi pe şleau.” (Steinhardt, 2006, p. 117). 
„Pe cât este de sigur şi de limpede că Domnul a venit să ne mântuiască (Io. 12, 47): «N-
am venit ca să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea», pe atât este de logic şi de 
raţional a deduce din toate faptele şi învăţăturile Sale că a venit, cu bună ştiinţă şi cu tot 
dinadinsul, să ne scandalizeze.” (Steinhardt, 2006, pp. 153 - 154) 
 

Comparaţiile-şoc fac deliciul predicilor. Viziunea pe care ele o presupun 
vizează o schimbare totală de perspectivă, şi anume viziunea dinspre om spre 
Dumnezeu, cu mijloacele şi cu puterea de înţelegere ale omului. Omul ca 
adresabilitate e înţeles în sensul său cel mai larg pentru că nu doar celui din 
biserică îi vorbeşte monahul, ci şi celui din lume care nu e întotdeauna deprins cu 
limbajul specific omiliilor. Punctul de vedere e însă condus de un maestru într-ale 
decriptării sensurilor de adâncime ale textelor, un erudit care ştie să îmbine predica 
sintetică de tip ştiinţific cu excursul plastic, viu şi surprinzător a cărui finalitate 
trebuie să ţintească spre o înţelegere profundă, nealterată a cuvântului biblic. 

De o extraordinară bogăţie culturală, semantică şi intertextuală se învrednicesc 
predicile care operează fie o inedită paralelă Iisus Hristos / Josef K., fie instituie o 
viziune plastică asupra lumii lui Irod, văzută ca materializare a conceptului de rău, 
fie apelează la metoda contrapunctului prin punerea faţă în faţă a celor două morţi 
istorice – moartea lui Socrate/moartea lui Iisus Hristos –, de altfel regăsită şi în 
Jurnalul fericirii (Steinhardt, 1994, p. 57) ori opun simbolisticii muntelui Tabor pe 
aceea a muntelui Căpăţânii, metaforă din nou uşor de identificat în acelaşi Jurnal 
(Steinhardt, 1994, p. 55): 
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„Hristos moare pe o „căpăţână”, un dâmb, o ridicătură plină de gunoaie, necurăţii şi 
mortăciuni, la marginea oraşului, „afară din tabără”, în loc spurcat, „ca un câine” 
(similar lui K. în Procesul) […]”(Steinhardt, 2006, p. 176) 
„Alături de lumea lui Irod şi în bună vecinătate cu ea, stă lumea lui Iuda. Pe aceasta 
magii au renegat-o.” (Steinhardt, 2006, p. 107) 
 

Hermeneutica pildelor biblice presupune decelarea sensurilor adânci ale acestor 
texte, citirea şi înţelegerea lor la un nivel de adâncime, resemantizarea prin lectura 
şi interpretarea proaspete, conform unor noi paradigme culturale de lectură, 
paradigme de natură integratoare. Nu sunt la îndemâna oricui interpretările suple, 
scuturate de balastul unor spuneri devenite deja monotone de locurile comune şi de 
interpretările uzate prin repetare. Astfel, raportul dintre Vechiul şi Noul Testament 
e, de fapt, un parcurs al desăvârşirii şi al rafinării mergând de la conceptul de 
relevanţă la acela de discreţie, într-o evoluţie sintetizatoare finalizată cu întruparea 
lui Iisus Hristos. Evită discursurile de tipul catehezelor duminicale ce nu fac 
altceva decât să reia într-o variantă explicativă pilda duminicii şi, în acest sens, e 
grăitor exordiul predicii de la praznicul Sfântului Ioan Botezătorul în care 
problematica des amintită a statutului sfântului consumator de lăcuste şi purtător de 
haine din păr de cămilă e rapid enunţată şi redistribuită altor tipuri de abordări, 
urmând ca vorbitorul să atace cu totul alte aspecte: smerenia, iubirea aproapelui, 
anularea sinelui din iubire şi din înţelegerea superiorităţii celuilalt. 

Predica despre smochinul neroditor, nefericitul arbust surprins de Hristos într-o 
nefirească încremenire în proiect, este ocazie pentru vorbitor de a aduce interpretări 
inedite în ceea ce priveşte rostul acestuia în lumea vegetală. Extrapolând, 
vorbitorul ne ajută să înţelegem că smochinul nu e decât un procedurist, individul 
limitat de termene şi de date calendaristice, omul care nu poate şi care nu a fost 
vreodată învăţat să gândească în alte cadre decât acelea cerute de practica sa 
cotidiană. Smochinul neroditor e omul care nu ştie să se adapteze, fiinţa care nu 
surprinde esenţa şi noima din lucruri şi care nu e capabil să-I răspundă lui 
Dumnezeu atunci când e chemat: 
 

„Da, nedrept este a-i pretinde smochinului (sau oricărui alt arbore fructifer) roade atunci 
când nu-i vremea recoltei, dar nedreptatea încetează dacă realizăm că este în fapt vorba 
de a fi ori a nu fi de folos lui Dumnezeu, de a răspunde ori ba chemării Sale. […] 
Nefericitul smochin nu-i altul decât neştiutorul, proceduristul, legalistul, de sine 
stătătorul, învârtoşatul, formalistul fariseu care se socoteşte apărat de termene şi de 
stricteţea prescripţiilor, care sie îşi ajunge şi nu are nevoie de milă ori de duh sfânt, care 
altă dată se îndreptăţea fălindu-se că dă zeciuială din chimen, izmă şi mărar.” 
(Steinhardt, 2006, pp. 32 - 36) 

 
Intertextualitatea e un procedeu de expandare gramaticală a predicilor, menit a 

furniza trimiteri la alte texte, atât de factură biblică, cât şi de natură cultural-
literară. Acele „manii cogitative şi teme recurente” despre care vorbeşte în cuvântul 
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înainte la predici nu sunt decât reiterări ale obsesiilor scriitorului pentru temele 
preferate, dintre care pot fi lesne amintite conceptele de libertate, fericire, credinţă, 
curaj, mărturisire prin crez literar-artistic. Astfel, teologia crucii şi a patimilor 
Mântuitorului, cu insistenţă asupra aspectului naturalist, nesofisticat, pur şi şocant 
al sacrificiului, se regăseşte şi în Jurnalul fericirii, dar şi în predici, precum şi 
aceea că întruparea Mântuitorului şi moartea Sa pe cruce au produs în istoria 
umanităţii un imens scandal. 

 
La secole distanţă, părintele Nicolae nu e decât un continuator al mitropolitului 

Antim Ivireanul. Pentru omul-text, care devine omul-operă, predicile nu sunt decât 
reflecţii în teologic ale literarului şi culturalului şi, invers, diseminare a sacrului şi 
a felului unic de a-l percepe în opera proprie sau prin raportarea comparativă la 
alte opere. 
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PROFESORUL DE LECTURĂ ÎN SPAŢII NECONVENŢIONALE 
 

Gabriela Vasiliu 
Şcoala C.Sandu-Aldea, Brăila 

 
Lectura trebuie gândită într-o „geometrie” care spaţializează gândirea, care conferă autonomie spirituală, 
prospeţime conceptuală. Prezenţa profesorului de lectură în toposuri neconvenţionale favorizează transferul 
mesajului din zona „rigorii”, în  cea a confortabilului, a „imediatului”,  determină  interiorizarea „exteriorului de 
lectură”, fundamentând conceptul „lectorului real”. Cuvinte cheie: spaţii neconvenţionale, lector real 
 
The reading teacher in informal rooms (spaces) The reading should be thought in a “geometry” which 
spatializes the thinking, gives spiritual autonomy, conceptual freshness.  The reading teacher’s presence in 
informal toposes favorizes the message transfer from “rigour” area to the comfortable, “immediate” area, and 
determines the interiorization of “reading exterior”, underlying the “real reader’s” concept. Key Words: informal 
spaces, real reader 
 

Pentru ca un act al citirii să se transforme într-un legitim  act de lectură  este 
nevoie şi de un context spaţial care, în sine, să simbolizeze, să intermedieze, să 
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relaţioneze tangenţial cu receptorul,  să stimuleze  „dragostea de carte”, să  determine  
particularizarea conţinutului artistic, în funcţie de reprezentările personale. Dacă o 
carte, pentru a se naşte, după cum mărturisea Proust (apud Alberto Manguel: 2011), 
impune „obscuritate şi tăcere”, este evidentă interdependenţa dintre interiorul şi 
exteriorul conceperii unui text şi al receptării lui. 

Confortul fizic, pentru cititorul neiniţiat, pentru elevi, în general, reprezintă o 
modalitate  de intrare în „posesia unei cărţi”, de aprofundare  treptată a 
dimensiunilor cognitive, etice ale lecturii. Un spaţiu neconvenţional, „inexact” de 
lectură (cofetăria, parcul etc.), care sfidează habitudinile (biblioteca, librăria, sala 
de lectură sau de clasă etc.) poate dobândi dimensiuni intime, rezonând, 
empatizând cu posibilul cititor. Locuirea unui topos confortabil, liniştitor, 
impropriu „uzurii” transpune subiectul într-un univers familiar ce îi influenţează 
apetitul de lectură. Ieşirea din  zona previzibilului, a stereotipului  asigură o 
deschidere voită (în detrimentul acceptării ne-voite) a receptorului către tot ceea ce 
nu face obiectul  vreunei „norme didactice”. 

Profesorul trebuie să aibă în vedere şi teritorializarea lecturii, evadarea din 
toposurile canonice şi experimentarea unor noi „încăperi” în care elevul să nu se 
mai simtă obligat, constrâns, ci dirijat discret spre o întâlnire tainică cu universul 
literaturii. Comunicarea cu o carte se poate stabili şi în „anturajul” unui ceai cald 
sau al unei savuroase prăjituri! Conexiunea dintre o carte şi un cititor e realizabilă 
şi în cadrul unui topos-afinitate, de tipul unei cofetării/ceainării, care dispune de o 
puternică dimensiune afectivă. Experimentarea unui asemenea perimetru  
necanonic confirmă, după întâlniri repetate, legătura indestructibilă dintre 
interiorul şi exteriorul lecturii, dintre înăuntrul şi în afara lumii ficţionale. 

Într-un astfel de areal, lectura beneficiază şi de un timp – răgaz, 
„endopneumatic” (Mihai Dinu, 2002), în care putem asista la neutralizarea unor 
conglomerate de unităţi temporale, de urgenţe existenţiale şi la generarea  unui 
efect de nedeterminare. Timpul se dilată în funcţie de calitatea contextului spaţial, 
de capacitatea lui de a influenţa şi, odată cu el, lectura se armonizează, se extinde, 
capătă substanţă, delimitare, aşezare  în universul interior al cititorului.  

Circumstanţele  neconvenţionale de lectură sunt oportune  pentru conturarea 
profilului unui consumator avizat de cărţi. Profesorul  trebuie să le ofere elevilor o 
diversitate de spaţii inedite, toposuri – adăpost, care să se juxtapună, în timp, nevoii 
lor de cunoaştere, de ex-tensiune culturală. Inclusiv, deplasarea profesorului din 
perimetrul şcolii în incinta unui alt teritoriu relaxant, încurajează forme ale 
comunicării interpersonale, facilitează relaţionări directe şi indirecte cu texte scrise, 
marcate de atmosferă, de ineditul situaţiei de lectură. 

Prin urmare, dacă există posibilitatea de a „transforma un loc, citind ”(Alberto 
Manguel: 2011), cu siguranţă putem afirma că „citind într-un spaţiu semnificativ, 
cu care ne identificăm afectiv, ne transformăm” se poate micşora distanţa dintre 
subiect şi obiect, dintre un elev şi o carte. 
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SHOPPING CULTURAL 
 

Diana Achim 
Colegiul Naţional Moise Nicoară, Arad 

Andreia-Nicoleta Maxim 
Colegiul Csiky Gergely, Arad 

Adela Militar 
Şcoala Gimnazială Nr. 5, Arad 

 
Profesorul de lectură este, în primul rând, un cititor. Pentru a citi, el face alegeri pentru sine, dar, ajuns profesor, 
alege şi pentru alţii. 
Care sunt criteriile care stau la baza deciziilor noastre? Cum devenim buni profesori de lectură? Prima parte a 
atelierului pe care îl propunem ne pune în situaţia de a căuta posibile răspunsuri la aceste întrebări, iar în partea 
a doua ne punem în dubla ipostază de „vânzător” şi cumpărător de carte. Cuvinte-cheie: vânzător de carte, 
cumpărător carte, plăcerea de a citi 

 
Le professeur de lecture est, premièrement, un lecteur. Pour lire, il fait des choix pour soi même, mais, aussi 
pour les autres.  
Quelles sont les critères selon lesquelles nous prenons des décisions? Comment dévenir un bon professeur de 
lecture? La première partie du séminaire cherche des réponses possibles aux ces questions. La seconde partie 
vise une double position du professeur – celle de vendeur et celle d`acheteur de livre. Mots-clés: vendeur des 
livres, acheteur des livres, le plaisir de la lecture 

 

Atelierul nostru a avut ca punct de plecare problema modului în care profesorul 
de la clasă se poate transforma în profesor de lectură, pentru că nu întotdeauna 
profesorul de la clasă, respectiv cel de Limba şi literatura română este şi „profesor 
de lectură”. Această sintagmă poate acoperi diverse conţinuturi, de la persoane 
importante din viaţa cititorului, la notele de subsol ale altor cărţi. Având în vedere 
faptul că atelierul se doreşte a fi doar punctarea unei probleme, nu rezolvarea ei, 
activitatea se construieşte pe parcurs, pe baza opiniilor şi a obişnuinţelor 
împărtăşite de profesorii participanţi în legătură cu alegerile şi/sau recomandările 
de lectură pentru elevii lor.  

Activitatea s-a desfăşurat într-o sală amenajată pentru munca pe trei grupe. La 
intrare, moderatorii dirijează împărţirea participanţilor pe grupe, cu ajutorul unor 
bilete care marchează intrarea într-o librărie imaginară, la raftul cu cărţi de 
literatură de aventuri, cu literatură poliţistă şi cu literatură S.F. S-a avut în vedere 
crearea unor grupe eterogene, pentru optimizarea discuţiilor prin interacţiunea cu 
persoane noi, cu opinii şi obişnuinţe profesionale diferite.  

Momentul de intrare în activitatea propriu-zisă se realizează pornind de la 
vizionarea unei secvenţe dintr-un film artistic: Infidela (2002, regie: Adrian Lyne ; 
12 min.57 sec. – 14 min. 19 sec.). Secvenţa este semnificativă pentru tema propusă 
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şi facilitează intenţia noastră de a dirija discuţia spre câteva aspecte care să 
contureze portretul unui bun profesor de lectură: ştie să aleagă momentul pentru a 
recomanda o carte, ghidează în spaţiul locuit de cărţi (anticariatul/librăria/ 
biblioteca), cunoaşte lumea cărţilor, alege cartea şi o recomandă în funcţie de 
personalitatea şi de starea sufletească a posibilului cititor, „seduce” şi 
impresionează prin faptul că ştie conţinutul cărţilor recomandate etc. Discuţia de 
după vizionare va puncta aceste posibile trăsături ale portretului profesorului de 
lectură, pentru a crea fundalul activităţilor următoare. 

În secvenţa a doua se îmbină mai multe forme de activitate: individuală, în grup 
şi frontală, realizate succesiv. Sarcinile de lucru pe care le-am avut în vedere sunt 
următoarele:  
1. Librarul vă recomandă câteva cărţi de succes pe baza cererii şi ofertei de carte 
din librărie. Aveţi la dispoziţie 10-15 minute să alegeţi individual cartea pe care o 
veţi recomanda elevilor dvs.  
2. Discutaţi la nivelul grupului motivele care v-au determinat să alegeţi cartea 
respectivă. 
3. Prezentaţi în plen concluziile discuţiei la nivelul grupului. Pe masa fiecărei 
grupe am aşezat 4-5 cărţi din literatura română şi universală mai puţin cunoscute 
publicului larg (de exemplu, Amelie Nothomb, Antichrista; Christophe Dufosse, 
Sfârşitul orelor; Stephen Chbosky, Jurnalul unui adolescent timid; Franz Werfel, 
Agapa absolvenţilor; Robert Leighton, Olaf Magnificul; Kenneth Oppel, Elixirul 
vieţii; Filip Florian, Toate bufniţele; Marin Mincu, Jurnalul lui Dracula; Salman 
Rushdie, Harun şi marea de poveşti; Evgheni Zamiatin, Noi; Chinua Achebe, O 
lume se destramă; Per  Petterson, La furat de cai; Ben Rice, Pobby şi Dingan; 
Benoît Duteurtre, Fetiţa şi ţigara etc). 

Participanţilor li s-a cerut să se comporte exact ca în faţa unui raft cu cărţi dintr-
o librărie, apoi, pe baza unor criterii personale, să aleagă cartea pe care ar 
recomanda-o propriilor elevi. Prin discuţia la nivelul grupului am urmărit 
confruntarea opiniilor şi a criteriilor de selecţie individuale, având în vedere că toţi 
participanţii au avut la dispoziţie aceleaşi cărţi. Prin discuţia frontală au fost 
însumate criteriile de selecţie a cărţilor şi au fost punctate câteva concluzii. Am 
aflat că, în selectarea unei cărţi pentru lectura elevilor, au importanţă: informaţia 
primită de la librar, lectura pe loc a unor fragmente, informaţiile de pe coperta a 
patra, autorul, titlul, mărimea caracterelor, ilustraţiile, informaţiile anterioare 
despre autor, preţul, numărul de pagini, dar şi profilul elevului cititor pe care îl are 
în vedere profesorul de lectură etc. 

Ultima secvenţă a atelierului presupune aşezarea participanţilor în dublă ipostază: 
cea a profesorului de limba şi literatura română şi cea a profesorului de lectură, care, 
în mod ideal, sunt una şi aceeaşi persoană. Astfel, profesorul devine cumpărător şi 
vânzător de lectură. Această parte a activităţii are la bază completarea unui chestionar 
şi implicit reflecţia individuală asupra întrebărilor. (anexa 1) 
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Ultima parte a activităţii este o discuţie ghidată pe baza răspunsurilor date de 
participanţi la întrebările chestionarului. Prima întrebare presupune o ierarhie personală 
a cărţilor citite, deci actualizarea unor criterii subiective de selecţie. Întrebările 2 şi 3 
specifică o anumită categorie de cititori (vârsta şi statutul) implicând criterii obiective 
pe care trebuie să le aibă în vedere profesorul, aşadar se pune problema 
responsabilităţii celui care îndrumă în lectură. Întrebarea 4 pune problema dacă 
profesorul de lectură trebuie sau nu să citească toate cărţile pe care le recomandă. 
Întrebările 5 şi 6 au scopul de a deschide discuţia despre actualitatea şi valoarea unor 
cărţi mai vechi din literatura pentru copii şi tineri, despre valorile general umane 
promovate de literatură, sau despre necesitatea ancorării textelor recomandate în 
prezentul social-istoric. Întrebările 7 şi 8 deschid discuţia despre lectura obligatorie, 
textele şi autorii canonici, având în vedere profilul cititorului elev. Punctele 9 şi 10 
facilitează reflecţia asupra „profesorului de lectură”, împărtăşirea unor experienţe 
personale de viaţă şi de lectură. Prin activităţile pe care le-am propus am încercat să 
aducem în prim-plan profesorul, cu nevoile, opiniile şi îndoielile sale atunci când se 
află în postura celui care îndrumă lecturile elevilor, dezvoltându-le plăcerea de a citi. 
 
Anexa 1 
  
Shopping cultural 
CLUJ, 2013 

CHESTIONAR 
 

1. Realizaţi ierarhia personală a celor mai importante cinci cărţi din literatura română şi 
universală. Menţionaţi criteriile de selecţie.  

2. Care sunt cele cinci cărţi pe care le-aţi recomanda elevilor din gimnaziu. Menţionaţi 
criteriile de selecţie. 

3. Care sunt cele cinci cărţi pe care le-aţi recomanda elevilor din liceu. Menţionaţi 
criteriile de selecţie. 

4. Care este ultima carte de literatură pentru copii şi tineri pe care aţi citit-o? Specificaţi 
motivul. 

5. Numiţi două titluri de cărţi de literatură care v-au fost recomandate în timpul şcolii 
(clasele a V-a – a XII-a) şi pe care le recomandaţi elevilor dumneavoastră. Specificaţi 
motivul. 

6. Numiţi două titluri de cărţi de literatură care v-au fost recomandate în timpul şcolii 
(clasele a V-a – a XII-a) şi pe care nu le recomandaţi elevilor dumneavoastră.  
Specificaţi motivul. 

7. Numiţi cinci autori de literatură română şi universală care consideraţi că ar trebui 
recomandaţi prin programele şcolare.   

8. Există autori/texte literare care nu ar trebui să apară în recomandările programelor 
şcolare sau în manuale? Dacă da, de ce?  

9. Formulaţi o întrebare referitoare la problemele cu care se confruntă azi „profesorul de 
lectură”. 

10. Cine a fost/ este pentru dumneavoastră „profesorul de lectură”? 
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TU CUM AI FACE, PROFESORE? 

FRÂNTURI DIN VIAŢA UNOR „PROFE” DE LECTURĂ 
 

Amalia Barbă 
Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Cluj 

Gabriela Chirteş 
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz, Cluj 

 
Atelierul propune o experienţă didactică unică: lectura unui text alcătuit doar din juxtapunere de termeni şi de 
unităţi frazelogice (,,Moşii [Tabla de materii]”de I. L. Caragiale). Plecând dinspre vizual înspre lexical şi semantic, 
mesajul este decodificat treptat chiar şi de elevii de clasa a şasea cu dizabilităţi, care nu sunt obişnuiţi cu astfel 
de strategii de comprehensiune. Faptul că articularea textuală seamănă cu fragmentele selectate din jurnalele 
de lectură ale elevilor cu deficienţă de auz a înlesnit înţelegerea textului de către aceştia. Cuvinte cheie: atelier, 
strategii de comprehensiune, deficienţă de auz. 
 
This workshop (How would you do, Teach?) brings in a unique experience: the reading of a short story (,,Moşii 
[Tabla de materii]” - I.L. Caragiale) that only consists of a network of nouns and phraseological units. Starting 
from the visual area into the lexical and semantic areas, the message is gradually uncovered, even by the 
younger hearing inmpaired students whom are not used to such comprehension strategies. The similarity 
between this text’s construction and the selected fragments from their reading diaries facilitates their 
understanding of this text. Keywords: workshop, comprehension strategies, hearing impaired students. 

 

Partea I. Călăuză în lumea cititorului fără urechi 
Ora şapte şi patruzeci de minute. În drum spre şcoală. Cade – nu cade – cade – nu 

cade… va cădea – nu va cădea… îngheaţă – nu – îngheaţă, îngheaţă – nu - 
îngheaţă… Ce bine ar fi să-mi mai crească două mâini. Din nasturi… da, din muguri 
de nasturi, căci nasturii leagă (Am aflat asta de curând, în noiembrie, când fiica mea 
a primit un brăduţ plin de nasturi de la cineva foarte drag). O mână crescută din 
nasturi m-ar salva de mâncărimea enervantă din vârful nasului. Cum ar fi să-mi 
crească mâini din toţi nasturii pe care-i am şi să mă joc „ musca” în drum spre 
şcoală? Oricum, nu am înţeles prea bine cum joacă Bianca „musca”, dar sunt sigură 
că are nevoie de cel puţin două mâini libere. Totuşi, ar fi bine să-mi crească mâini 
din nasturi. Măcar nişte mâini temporare care să apară şi să dispară după legea 
Ţestoasei. Bună lege!... dar eu nu sunt ţestoasă, n-am nici măcar o mână disponibilă 
ca să-mi şterg nasul, darămite să explic cu numai zece degete, două braţe un nas, un 
ochi şi jumătate (astigmatismul îmi fură în total o jumătate de ochi), plus o coadă de 
cal (devenită poreclă, deci semnificant), călătoria din real în imaginar şi viceversa. 
Fără cuvânt! Numai culoare şi mişcare. Doamne! Cafea fără zahăr. Doamne, dă-mi, 
te rog, câţiva năsturei! Binecuvântează, Doamne, inspiraţia mea! Fă-mă bun actor de 
încă o zi! Ajută, Doamne, gurii mele să vorbească fără cuvânt. Dă, Doamne  ca ei să 
fi visat azi-noapte, să fi visat frumos şi urât. Vis. Orice vis. Căci visul este singurul 
nasture care le rămâne pentru a înţelege realitatea.  
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Ce-ar spune despre asta Nichita? - „Bunăoară, să populăm realul”. Păi, să-l 
populăm cu nasturi. Am aceeaşi temă de casă: să populez realul cu orice în afară de 
cuvânt. Pentru copiii necuvintelor, nu vorbe, nu cuvinte. Staţi liniştiţi! Se poate! 
Se-ntâmplă să reuşesc mai multe zile la rând, apoi deloc. Când eşti în faţa copiilor 
cu patru sau fără urechi poţi găsi toate necuvintele de care ai nevoie, iar cele pe 
care nu le găseşti, le vei inventa, iar ei te vor crede şi le vor aşeza cu grijă în 
sertăraşele lor de unde ţi le vor scoate la comandă. Mâine sau ieri sau nicicând. 
Doamne, îţi mulţumesc Ţie pentru darul acesta, de a putea intra în Ţara 
Necuvintelor. Dacă numele meu ar fi Alice, atunci s-ar putea scrie a treia poveste: 
Alice in the world of unwords. Nu sunt Alice şi nu voi fi personajul unei cărţi 
celebre. Sunt eu, Gabi C., un simplu profesor de lectură, beneficiarul unei bucurii 
rezevate doar celor iubiţi de copiii necuvintelor. Iar asta compensează tot: că nu am 
mână liberă să mă şterg la nas, că am doar două mâini, un-ochi-şi-jumătate, o gură 
şi o banală coadă de cal, că nu am cui citi poezii, că împreună cu ei ascult singură 
colinde de Crăciun…  
Şi ce? A murit jocul? 
Şi ce? A murit visul? 
 

Ora opt şi cinci minute. Am răvaşe pe catedră. Şi jurnalele fetelor. Ochii 
zâmbesc curioşi în aşteptare. E de bine. Au visat. Răvaşele spun că au visat. 
Mâinile nu mai au răbdare. Semnalul meu întârzie. Am nevoie de timp ca să intru 
în rol (rolul în fiecare zi este altul; altfel ar fi plictisitor). Îmi pare rău, cititorule, că 
nu poţi auzi liniştea aceasta. Dar ţi-o poţi imagina: e mângâietoare, plăcută, magică 
lumină de necuvinte.  

Mâinile spun: „Lasă-ne nouă libertatea de a regiza. Universul nostru e extrem 
de încăpător. În fiecare noapte se goleşte. Hai, dă-ne semnalul! Lasă-ne să populăm 
realul!”.  

Eu: „Da, aşa e, numai pe mine mă încurcă cuvintele!” 
 Astăzi veţi povesti visele voastre în ordine crescătoare, de la mic (scund) la 

mare (înalt). Ce-nseamnă de la mic la mare?   
Mâinile spun: „ mic mare”  
 Bine. Cine povesteşte primul? 
Mâinile răspund: „Bianca primul mic” 
Începe Biencuţa cea veselă, vrăbiuţa Bianca, micuţa cu ciuboţele uriaşe: ,,Visul 

meu: noi spune vreau piscina apoi merge cu aeroport sta cu avionul este frumos 
apoi astazi piscina apoi hotel mâine dimineaţa merg piscina eu Ioana Maria Sara 
joaca cu piscina familia venit vedem ce face – hai mergem acasa – noi spune nu – 
mama spune lasă ce vrei – rămâneţi eu plec voi rămâneţi pa noi suntem bucuroşi – 
vis gata” 

Continuă Maria (ea este a doua ca înălţime din clasă): ,,pisica bea lapte pâine – 
pisica si câinele joacă – noi joacă aţă – pisica cu câinele vreau plecat la pădure – 
pisica caută pe şoareci – câinele caută pe oase – trezit şoc” 
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Nr. 3 Sara: ,,Eu spun vreau prieten cu leu şi intra Narnia şi întâlnim cu Susan, 
Lucy, Edd şi cineva altcineva – apoi eu, leu, Susan, Lucy distracţie parc şi vapor. 
Mai târziu vine Ioana, Bianca, Maria. Eu spun Eva unde este. Ioana spune Eva nu 
place merge intră la Narnia. Eu spun înţeleg îmi pare rău. Apoi mai târziu ajunge la 
Cluj pup pe voi diriginta. Sunt obosit până seara călătorie dar plăcut. Apoi primit 
pizza cu suc. Noi mâncat apoi trezit. Sfârşit.”  

Îmi place ceva la nebunie la textele lor: economia de cuvinte, de vorbe. Ar 
trebui să învăţ şi eu ceva din ea. O întâmplare întreagă în numai zece cuvinte. Aş fi 
curioasă să văd cum se derulează în imaginaţia lor. Textul livrat este aproape 
ermetic. Cititorule, c’est à vous la choix! Încercarea puterii. 

Şi aşa dă Domnul în fiecare noapte: somn uşor, vise plăcute şi sărut de îngeri pe 
frunte pentru ca eu să pot vorbi despre textul literar şi ficţiune, despre o lume în 
care orice este posibil, în care o voce vorbeşte copiilor fără urechi şi celor care aud 
cu ochii. Şi ei mă cred pe cuvânt că trebuie să plecăm ,,imaginar”, pe un ,,tărâm 
altul” şi repede pun mâna la ochi. Eu aştept. Cine va deschide ochii primul? 
Oricine ar fi eu nu voi şti niciodată cu adevărat dacă a fost călătoria cu ,,Joacă 
razele de soare / Printre frunzele de nuc / Trece-un vântuleţ şăgalnic / Şi le smulge 
şi se duc. / Şi se duc şi zboară-n cercuri / Frunze galbene hazlii / Vântuleţul le tot 
mână...” sau aceea ,,lup cu urs – lup venit oameni omoară – eu merg în piatra mare 
– urs venit pe Bianca apoi urs vrea peşte mănâncă – Bianca adună pe peşte apoi dat 
peşte pe urs – lup vrea prieten pe Bianca – da sau nu – lup şi urs bat” (poveste 
imaginată de Bianca). Dar am învăţat să mă bucur de strălucirea din dosul palmelor 
puse la ochi şi să-i cred pe cuvânt că, da-da-da, aud rimele, şi şuierul vântului, şi 
foşnetul frunzelor uscate.  

Ce mi-aş putea dori mai mult de-atât: nişte copii visează de dragul meu. Sunt 
oare vise-vise sau imaginat-de-vise? 

Până la urmă, în fiecare zi lecţia de literatură este - înainte de toate - un gest 
care întăreşte încrederea noastră unii în alţii. Da, cred cu tărie că aceşti copii fără 
urechi aud cu ochii, că simt şi că au o lume la fel de interesantă şi de greu de înţeles 
ca textul literar (pentru elevii auzitori). Îmi doresc să-i pot învăţa în limba lor, 
pentru ca ei să înţeleagă că şi eu am nevoie de ei, de provocarea care îmi ţine 
mintea trează, creativitatea şi imaginaţia - în alertă şi sufletul - cald. Am învăţat şi 
învăţ zilnic împreună cu ei despre ei, despre mine, despre cele trei lumi ale noastre 
(a mea, a lor şi tărâmul de mijloc). Ei ştiu foarte bine că noi călătorim împreună, că 
sabia o poartă nu numai fiul de crai, iar pe calul ce mănâncă jăratic călătoreşte cel 
care are picioarele cele mai slabe.  

 
9:50. Pauză 
Citesc jurnalele fetelor: „Miercuri”. Peste umăr se uită şi Robert. El este mereu 

acolo unde trebuie întinsă o mână de ajutor. Rapid îmi pune telefonul la încărcat, 
apoi se întoarce şi citim împreună. 
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Robert: „Comedie! Ştii? Poveste nu este adevărat. Este imaginat. Călătorie, noi, 
toţi colegii şi tu şi familia ta suntem o familie. Şi ne-am dus în Polonia. Apoi ne-am 
întâlnit cu Ioana şi Adi. Apoi şi directorul a dat premiu şi eu, mama, tu împreună 
cu noi să plecat la Polul Nord şi până Grecia. -  Asta este ceva fals adevărat. Este la 
fel poveste”. Îl ascult pe Robert explicând exerciţiile de ficţiune ale fetelor (ele 
scriu întotdeauna mai mult). Am timp să desenez în minte tot ce-mi spune. E plăcut 
jocul şi vreau să trecem la pagina următoare: „Vineri.” ... 

Robert a plecat. Nu mai am cu cine mă juca. Disponibili?   
Solomon îi explică în necuvinte Dianei din clasa a opta (care s-a lipit de noi, 

pentru că nu avea cui arăta un deget pansat) ce reprezintă posterul afişat la loc de 
cinste în clasă  

(Raportul realitate – ficţiune). 
Mâinile spun: „ Călătorie-adevăr-fals-vis-imaginar” 
Celelalte mâini: „Aha! (mirată, dă din cap) Fals? Vis? Tu noapte? 
Solomon râde. Îşi împinge ochelarii pe nas. 
Mâinile: „ Nu vis noapte. Vis carte poveste.” 
Diana se-ncruntă a îndoială. Solo dă din mâini. „Lasă”. O ia de mână şi o duce 

în colţul opus unde Dimi, întins pe jos, lucrează la o planşă: Narcisa fantastică. 
Narcisa este balerină, care dansează. Mai sunt şi trei trandafiri culcaţi într-un pat cu 
baldachin. 

Solomon: „ Vis fals floare dans cu flori.” 
Diana: „Frumos” 
Înţeleptul Solomon o pierde pe Diana în drum spre catedră şi vine spre mine. 

Îmbrăţişare care pare a fi o mărturisire secretă: Mie nu-mi plac oamenii care nu ştiu 
să călătorească imaginar.  

Mâinile: „ Faci ce – citeşte caiet fete?” 
Eu şi mâinile mele: Am mult de citit. Fetele au avut chef de scris şi fiecare a 

vrut să scrie mai mult decât celelalte. Vrei să citim împreună? 
Mâinile lui Solomon: Nu vreau desenez. 
Trăiască visul! 
 
Partea a doua: Călătorie în lumea cititorului care aude cu ochii 
Ce mi-aş putea dori mai mult de-atât: nişte copii  care aud cu ochii visează de 

dragul meu. Sunt oare vise-vise sau imaginat-de-vise sau poveşti citite? Nu ştiu 
sigur niciodată şi nu doresc să strivesc taina lor. Vreau să mă bucur de bucuria lor 
de avea o activitate împreună într-o lume unde şi ei sunt mai potriviţi decât în 
lumea noastră. Citesc, citesc, citesc, apoi dorm, visează, apoi se topeşte graniţa şi 
povestesc pe răvaşe, în jurnale, în caietul de lecturi, pe foaia de desen sau pe tablă, 
rezultând din această acţiune colectivă (absolut obligatoriu colectivă) un circuit al 
,,imaginatului” în care nu mai contează starea de agregare, ci fiabilitatea.  

Să supravieţuim, dar plăcut! 
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Fragmente din caietele de lectură ale copiilor care aud cu ochii 
SOLOMON şi cei 101 dalmaţieni 
Dimineaţa la ora zece şi jumătate ne-am trezit, vineri. Eu şi fratele meu ne-am spălat pe 

dinţi cu pasta de dinţi şi perie de dinţi. Eu şi David am mâncat cereale cu lapte.  Eu şi David 
am făcut patul. Apoi eu am citit carte ,,101 dalmaţieni”, iar fratele meu la calculator două 
ore. Apoi am schimbat eu la calculator două ore, iar fratele meu s-a uitat la televizor. La ora 
doi jumătate noi am mâncat. 

Roger şi Pongo mers la plimbare. Anita si Perdita stau pe bancă. Anita citeşte cărţi. 
Roger şi Pongo întâlnesc pe Anita si Perdita. Pongo si Perdita prins pe Roger şi Anita în 
apă. Roger şi Anita au mers la nuntă. Pongo şi Perdita împreună au mers acasă. Pongo şi 
Perdita s-au uitat la geam. Bunica face mâncare. Bunica poftim pe Anita. Anita spune 
mulţumesc. Roger am jucat pe Pongo şi Perdita stă pe pat. Perdita a născut mulţi câini. 
Câinele numărul cincisprezece. Roger şi Anita sunt bucuroşi şi veseli, apoi Curella a venit 
acasă lui Roger. Curella mereu nervoasă pe Roger. Pongo a născut multe câini. Câine 
numărul o sută unu. Cruella a plecat acasă. Roger, Anita, Pongo şi Perdita mers la plimbare. 
Bunica grijă pe câini o sută unu. Jasper şi Horace au fugit acasă lui Roger. Jasper si Horace 
vreau furat câine o sută unu. Bunica auz cine este? Bunica prins în uşă, Jasper şi Horace au 
spus Bună seara. Bunica spune hai în cameră. Jasper şi Horace au prins bunica. Jasper şi 
Horance furat câine o sută unu. Jasper si Horace fugit pe uşă. Bunica caută o sută unu 
câine. Bunica mereu plânge. Roger, Anita, Pongo şi Perdita merge acasă. Bunica spune pe 
Roger. (Continuare cu viitor)  

 
EVA şi prietenii Silviei Kerim 
A început cartea cu poveşti foarte drăguţă, apoi a început un băiat şi câine mers la afară 

cu minge mică, role pentru că băiat, apoi câine a spus hai vreau să duc mâncare carne şi 
lapte. Băiatul a fugit pentru se jucat ascuns copaci mai mult să vadă nu pot. Câine a spune 
supărat pentru nu vrea să mănânce. De ce? dar băiatul mereu s-a  ascuns fiecare zi. Câine 
gândesc cum dar vinovat pe băiat nu pentru mâncare nu vrea. Câine a fugit, a intrat la 
bunica, apoi bunica îi dă lapte şi carne de  pui la câine este foame tare  pentru vinovat 
băiatul mereu a fugit în pădure.  S-a trezit repede pentru că a venit băiatul, băiatul a întrebat 
unde e câinele şi de ce a fugit . După aceea, câinele s-a culcat, seara este frig şi bate vântul. 
Băiatul s-a dus acasă şi s-a culcat, afară a început să plouă tare. Dimineaţa, băiatul s-a trezit 
la ora zece jumătate, s-a îmbrăcat şi s-a spălat, apoi băiatul nu voia să facă curat în camera 
lui pentru că era leneş şi a dormit mult şi nu a mâncat nimic.  

Acasă la bunica unde locuia câinele, casa era foarte veche şi murdară şi bunica este 
săracă. Bunica era supărată pe băiat pentru că s-a ascuns. 

Povestea este super şi foarte frumoasă despre băiatul şi câinele.  
 
EVA şi Printul Caspian (Narnia) 
Magia. Un băiat ce ai în seara asta. Vine un băiat se uită la păsări a murit un suflet plecat 

cum din Narnia. Un fiu, un fiu! Calul mai multe este curajos  si bun dar puţin rău.  Mulţi 
oameni au plecat în pădure cu caii lor, mai departe, acolo erau mulţi copaci. Ai grijă de  băiat 
este frică şi ascuns.  Haide ajutor pe oameni multe pentru bate un băiat, apoi suntem copii, 
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după ce au plecat of, nu. Acolo erau doi băieţi şi două fete, o clipă au plecat viteza cu trenul în 
pericol. Băieţii şi fetele aveau emoţii tari din cauza trenului pentru că el mergea viteză. Mai 
târziu s-au dus la munte unde este un lac mare şi frumos. Afară era soare. 

 
Din jurnalul personal şi din caietul de lectură al IOANEI 
Miercuri, 9 octombrie: Liber 
Dimineaţa când m-am trezit, m-am îmbrăcat, apoi am mâncat micul dejun. 
După ce am mâncat ne-am dus în clasă şi am făcut ceva nou la matematică. Apoi la ora 

de limba română ne-am uitat la filmul „Narnia”. Ştiu, am citit cartea şi am făcut poster cu 
Adi Barbu din clasa a VIII-a. Apoi iar am avut matematică, apoi informatică, apoi religie, 
apoi am stat în clasă, am avut sport, dar profesorul avea... (o boală nu ştiu cum se numeşte). 
Am mâncat prânzul, ne-am uitat în continuare la „Jilţul de argint” apoi am scris în caietele 
de lectură. De la ora 6-7 am fost afară şi ne-am jucat, am mâncat cina apoi am scris în 
jurnal şi după ceea ne-am culcat. 

11 octombrie 2013, Vineri 
Dimineaţa când m-am trezit, m-am îmbrăcat şi m-am spălat, apoi am luat micul dejun. 
La ora de Limba Română ne-am dus la Biblioteca ,,Octavian Goga” am dat înapoi dvd-

urile şi am stat acolo să citim cărţi. 
Ne-am întors la şcoală, am luat gustarea, la ora de Atelier am fost liberi şi am povestit. 

La Geografie am învăţat despre Relief. O oră am fost liberi şi ne-am jucat. Am mâncat 
prânzul: Supă cu fasole şi ceapă, plăcintă cu gem.  

De la ora 3-4 am stat în sala de calculatoare şi ne-am jucat pe calculator. De la ora 4-
5:30 ne-am uitat pe calculator la fimul „Narnia-Prinţul Caspian”. De ora 5:30-7 am fost 
afară şi am adunat frunzele apoi ne-am jucat. Am mâncat cina, am făcut duş apoi m-am 
uitat la televizor, apoi m-am culcat. Nu am citit şi nu am scris nimic. 

14 octombrie 2013, Luni 
Dimineaţa când m-am trezit, am luat micul dejun, apoi ne–am dus în clasă, a venit 

doamna dirigintă Gabi şi ne-am bucurat. I-am făcut câteva surprize. Ea s-a bucurat. A spus 
că duce desenele acasă. Am povestit cu ea cum a fost în Slovacia.  

Am mers la „Teatru Naţional” şi am văzut o serbare cu „Pinochio”. Ne-am întors la 
şcoală şi am mâncat prânzul, am scris ceva, am fost la pizerie şi am mâncat pizza de ziua 
lui Robert, ne-am întors la şcoală şi am povestit, am mâncat cina, am scris în jurnal, apoi m-
am culcat. 

Marţi, 14 octombrie 2013 
Dimineaţa când m-am trezit, am mâncat micul dejun, apoi ne-am dus la Atelier. După 

ora de Atelier, ne-am dus în clasă şi am aşteptat-o pe doamna dirigintă. Ea ne-a adus 
dulciuri, apoi am scris la Limba Română şi am învăţat ceva nou. 

Două ore am fost liberi că profesoara de desen a fost ocupată. Noi am stat în clasă şi am 
povestit. Am mâncat prânzul: supă de cartofi, felul 2 mămăligă cu carne de pui. După 
amiază am făcut tema la Limba Română şi la Matematică, apoi am fost liberi o oră şi am 
făcut curat. 

Am mâncat cina, ne-am uitat la film, apoi ne-am culcat. 
Marţi, 29 octombrie 2013 
Am învăţat poezia ,,Toamna” de Emilia Plugaru. Toţi am scris jurnal de la ora 6-7. Am 

mâncat cina: mazăre. 
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Ne-am dus la dormitor, am făcut duş, apoi am scris jurnal şi ne-am uitat la televizor, 
apoi ne-am culcat. 

1 noiembrie 2013 
Dimineaţa când m-am trezit, am mâncat micul dejun, apoi m-am dus în clasă, am scris 

la limba Engleză, la Limba Română. La ora următoare, eu am citit, jurnalele colegilor mei 
şi am ales care era mai frumos. La ora de Geografie ne-am dus la club şi am stat acolo o 
jumătate de oră.  

Am mâncat prânzul: supă cu fasole şi ceapă, macaroane cu brânză dulce. Ne-am dus în 
clasă şi am făcut curat, ne-am dus în sala de calculatoare şi ne-am jucat pe calculator. Ne-
am dus în oraş la librărie, dar era închis, ne-am dus în oraş şi am mâncat pizza, apoi ne-am 
dus la şcoală, am mâncat cina, apoi ne-am culcat. 

 
Aleodor Împărat sau întrebările IOANEI despre  
A fost odată ca niciodată un împărat care nu avea copii. Într-o zi, Dumnezeu îi dăruise 

un băieţel pe care îl numea Aleodor. Înainte de moarte împăratului, împăratul îl roagă pe 
Aleodor să nu vâneze moşia lui Jumătate-de-om-călare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop. Când 
Aleodor a crescut mare, a devenit puternic. El mergea la vânătoare, a intrat din greşeală pe 
moşia Pocitaniei. Atunci s-a întâmplat ceva periculos. 

- Ce cauţi pe moşia mea? strigă Pocitania. 
- Am intrat din greşeală pe moşia ta, spune Aleodor. 
- Toţi oamenii care calcă pe moşia mea devin servitorii mei, spune Pocitania. Hai să ne 

luptăm! 
- Mie nu îmi place bătaia, spune Aleodor, calm. 
- Atunci adu-mi-o pe fata lui Verdeş-Împărat, strigă Pocitania, furios. 
Aleodor pleacă supărat la Verdeş-Impărat. 
Pe drum, Aleodor a salvat un corb şi corbul i-a dat o pană, şi i-a promis că îl va ajuta 

când va avea nevoie nevoie de ajutor. A salvat şi un ştiucă, ştiuca i-a dat un solzişor şi i-a 
promis că îl va ajuta când va avea nevoie de ajutorul lui  îl va ajuta. Aleodor a salvat şi un 
tăun, tăunul i-a promis că îl va ajuta dacă va avea nevoie de ajutor îl va ajuta.  

Aleodor a ajuns la Verdeş Împărat şi i-a cerut pe fata lui. Fata a refuzat şi i-a spus dacă 
se va ascundea trei zile fără să-l găsească ea, va accepta. 

În prima zi, Aleodor s-a transformat într-un corb şi s-a ascuns pe munţi, fata i-a găsit. A 
doua zi, s-a transformat într-un ştiucă şi s-a ascuns într-un loc, fata l-a găsit. A treia zi, 
Aleodor s-a transformat într-un tăun şi s-a ascuns în părul fetei. Fata nu l-a găsit Aleodor a 
dovedit că este curajos, puternic şi harnic. Fata  s-a dus cu Aleodor până la Jumătate-de-
om-călare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop. Când fata a auzit că Pocitania vrea să se mărite cu 
ea, a refuzat şi a început să plângă că nu vrea să se mărite cu el că e rău şi urât, Pocitania a 
murit de tristeţe, Aleodor a cerut-o pe fată în căsătorie şi au trăit fericiţi. 

 
Ultima Bătălie Capitolul 1: Lângă Lacul Învolburat 
Departe de tot spre apus, dincolo de Pustiul Pleşuv şi aproape de marea cascadă trăia un 

maimuţoi. Maimuţoiul era foarte bătrân şi nimeni nu îşi mai amintea când se întâmplase de 
venise să locuiască prima oară în acele părţi: era cel mai zbârcit, cel mai isteţ şi cel mai 
pocit maimuţoi. Maimuţoiul avea o casă de lemne, cu acoperiş de frunze, în copac şi îl 
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cheamă Marafet. În pădurea aceea nu trăiau mai multe Animale Vorbitoare nici Oameni, 
Pitici sau făpturi de alt fel. Marafet avea un vecin: măgarul Nedumirici. Ei doi spuneau că 
erau prieteni, însă după cum se desfăşurau lucrurile te-ai fi gândit că Nedumerici era mai 
degrabă sluga lui Marafet şi nu prietenul ei. Măgăruşul făcea toată treaba. Ei mergeau la un 
râu, Marafet umpluse burdufurile mari din pile şi Nedumerici le căra înapoi. Când aveau 
nevoie de ceva  din oraş, Nedumerici se ducea până acolo cu panerele goale în spinare şi 
venea înapoi cu ele pline şi grele. 

Toate bunătăţile pe care le-a adus Nedumerici le-a Mâncat Marafet. 
Marafet zice ,,Păi vezi tu, Nedumerici, eu nu pot mânca iarbă şi scaieţi ca tine, aşa că-i 

normal să mă descurc altfel”. Iar Nedumerici spunea întodeauna ,,Sigur că da Marafet, sigur 
că da, te înţeleg perfect.” Nedumerici nu se văita niciodată, fiindcă ştia că Marafet era mult 
mai deştept ca el şi şi socotea că era foarte frumos din partea acestuia să fii prieten cu el. Iar 
dacă se întâmpla ca Nedumerici să încerce să-l contrazică în vreo privinţă Marafet spune  
întotdeauna: „Zău aşa, Nedumerici, înţeleg mai bine decât tine ce trebuie făcut. Dar ştii bine 
că n-ai prea multă minte, Nedumerici.” Şi Nedumerici zicea şi el de fiecare dată „Da, 
Marafet, ai prea multă dreptate, n-am prea multă minte”. 

Într-o dimineaţă, amândoi au ieşit la plimbare pe malul Lacului Învolburat. Lacul 
Învolburat este iazul acela mare de sub stânci, în capătul vestic al Narnei. O cascadă se 
varsă în Lacul Învolburat, iar râul Narnia curge de-acolo ieşind de cealaltă parte. Din cauza 
cascadei, apele lacului se leagănă veşnic. Cel mai vioi şi jucăuş este la începutul primăverii, 
când apele se umflă de la zăpezile topite, aflaţi dincolo de Narnia în Deşertul de Apus de 
unde vine râul. Amândoi se uită la Lacul Învolburat, dintr-o dată, Marafet i-a spus lui 
Nedumerici să se bage în apă. Nedumerici nu voia să se bage şi i-a spus lui Marafet să se 
bage el în apă că el are mâini ca oamenii, iar el are copite. Marafet nu s-a băgat în apă şi i-a 
spus că dacă se bagă în apă, se răceşte şi o să moară. 

Nedumerici s-a scufundat în apă şi a trecut pe o cascadă. Nedumerici a ieşit din apă şi în 
faţa lui era un covoraş mare , lipicios şi rece. L-a azvîrlit până în faţa lui Marafet nici nu l-a 
întrebat cum se simte (n-am terminat de citit). 

 
ANCHIDIM(sau DIMI cum îi spun colegii) are Un secret important 
Dragă Jurnalule. Ce crezi am un Club secret numai al meu - este cel mai bun lucru de la 

inventarea şvaiţerului încoace! 
L-am numit Clubul Vârf De Pom şi este ascuns sus în coroana bătrânului Stejar din 

fundul grădinii noastre ca să nu-l găsească nimeni. Eu singur l-am făcut cu puţin ajutor de 
la tata bineînţeles. Clubul este cam într-o rână, a zis tata când am isprăvit în sfârşit de bătut 
în cuie şi de fixat toate  scândurile una de alta. 

 
SARA cu ursuleţul Winnie şi prietenii săi 
Eşti întotdeauna fericit, mă gândeam eu despre ceva. Vrei să-i priveşti? 
Tigrilă este fericit tare şi aer curat şi afară vreme bun. Când  Aiurel fericit  mai târziu a 

venit plouă tare după Aiurel este trist cauza plouă tare, pare Winnie Necăjit cu burtica asta 
plină de miere, Winnie simt bine şi gustul miere foarte bun, Winnie a zis mulţumit pentru 
că miere. Elefantul este speriat tare cauză Tigrilă prins ceva asta şi Tigrilă este curajos. Ruf 
şocat pentru a primit un cadou pentru că ziua ta. Ruf este încântat. Şi Iepurilă a văzut 
morcovi sunt proaspeţi. Iepurilă este furios. Grohi este curajos se ascunde sub pat noapte. 
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Grohi este trist pentru că baloanele plante nu cresc. Grohi este supărat Ruf se ascunde după 
coadă lui mamei Kanga. Ruf este ruşinos. Grohi şi Winnie se joacă aruncă cu bulgări de 
zăpadă şi prin zăpadă, ei sunt bucuroşi! Tigrilă este somn când dimineaţa cauza jos din pat  
Ruf, când se duce seara la culcare. Winnie ai văzut nu se poate găsi prieteni copaci. 

Prietenii noştri este fericiţi. 
 
Pinocchio-plăcut multe SAREI 
Casa este veche şi bătrânul singur şi idee face lemne de copil apoi a venit zâna albastră îmi 

dădu sarcina de onoare de a fi conştiinţa lui  Pinocchio. Trezit bătrân ai văzut  bucurie că se 
putea mişca ca un băiat adevărat, bătrân Geppetto a zis să te ia la şcoală şi o să înveţi toţi şi 
apoi Geppetto dau  un  carte şi un măr roşi, când porni spre la şcoală, lui Pinocchio apoi 
vulpoi viclean pe nume Cinstitul John şi Gideon. Cum zăriră păpuşa de lemn. O păpuşă de 
lemn cu tine am câştig un sac de aur. Apoi Pinocchio a spus ajutor pe zâna Albastră şi promită 
că se va duce direct acasă şi niciodată nu se va mai abate din drumul spre şcoală.  

Când din nou ascultă pe vulpoi apoi Pinocchio mereu distrat mult şi bea bere, după 
Pinocchio schimbă în măgar şi Pinocchio i-am strigat, Pinocchio vrea jos în apă şi vizită 
peste orice apoi, am găsit sticlă în care, se afla un mesaj cu o veste îngozitoare: „Dragul 
meu Pinocchio! Tocmai te căutam pe mare când balena Monstro m-a înghiţit cu tot eu 
barcă. Geppetto” 

- Haide trebuie să găsim balena Monstro şi salvăm pe Geppetto striga Pinocchio. 
Pinocchio aruncă din nou în valuri, balena aceasta îşi cască gură uriaşă. 

- Bunul meu băiat! zise Geppetto, fumul făcu pe balenă Pinocchio audă pe bunicul şi 
plus înotat apoi, Pinocchio nici nu-i trecea prin minte. 

Şi bietul meu băiat! Se vaită Geppetto şi luă în braţe pe Pinocchio şi îl  duse acasă. 
Culcă în pat şi rămase, băiatul să deschidă ochii, nu o zări pe Zâna Albastră când 

Geppetto se trezi şi a văzut speriat tare. Pinocchio era bine şi sănătos! Ba mai mult, nu mai 
era o păpuşă de lemn, ci un băiat adevărat în carne şi oase, sânge. 

Sfârşit fericit ! 
 
Cronicile din Narnia-Jilţul de argint. Chronicies of Narnia în varianta SARA 
Episodul 1: O aventură periculoasă 
O fată la şcoală voi copiii bate joc numele Polly şi copiii a zis la fel pol şi râde mult şi Poli 

a fugit şi întâlnit cu Eustace şi apoi iar a venit copiii avut bate pe Polly şi a fugit până ajuns 
poarta mare şi Pole şi Eustace nu fost atent căzut în jos şi a venit leu strigat după Eustace sus 
este zburat sub este acolo stă în iarbă apoi Polly merge a găsit un râu şi vrea bea apă şi a venit 
leu Aslan spune dă voie bea cu apă şi Poli a spus dar tu muşcat pe mine şi mie frică. Aslam a 
spus nu promit nimic hai mai aproape mai aproape şi Pole merge apoi Polly şi Aslan vorbeşti 
apoi. Polly zburat sus şi a spus ce minunat frumos dealuri, cerul etc. ... apoi întâlnit cu Eustace 
poveşti despre Caspian bătrână apoi Polly a adormit şi a venit bufniţa bate pe fereastră după 
Polly trezit şi Polly împreună cu bufniţa până ajuns fân casă lui Puddiglum. Sfârşit. 

În continuare. Episodul 4: 
După Polly a culcat apoi a visat: leu Aslam a spus 1-4 ceva propoziţii şi Polly a zis pardon 

pe Aslam după până dimineaţă o femeie dau mâncare ceva micul dejun după femeie uriaşă a 
spus frumuşică micuţă apoi după mâncare apoi Polly şi Eustace, Puddiglum respect pe rege 
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apoi oameni uriaşi a spus la revedere pentru că Polly şi Puddiglum, Eustace au plecat. Apoi 
oameni cineva şi ajutor vapor sau barcă în apă şi până ajuns o casă veche lui regina.  

În continuare. Episodul 5: Măruntaiele pământului 
Polly, Eustace şi Puddiglum vapor cu bancă în apă ajuns casă veche după omul aceea şi 

intrat după împreună la cină după Polly întreabă pe omul acela. Şi regina obligat muşcă 
mult şi oameni de piatră ai răbdare şi nu se suport apoi cineva băiat 2 prins cu omul acela 
pune scaun de argint şi arsă pe fundul lui omul acela şi spus te rog frumos iese scaun şi 
Pooly nu vrea apoi omul acela tu vrei eu spus despre 1-4 cuvinte ceva după Polly spune pe 
Aslan? Pooly gândeam da bine ajutor şi omul acela prins gâtul lui Polly şi Eustace ajutor pe 
Polly şi mai târziu Puddiglum iese pe omul sabie taie scaun de argint este rău apoi regina a 
zis vai de ce rupt scaun de argint mea? Sfârşit. Regina supărat 

 
BIA cea mică în ciuboţele de cuc şi imaginaţie cât vrejul de fasole povestind 

,,Cenuşăreasa” 
Tata şi Cenuşăreasa este pe cal colorat alb. Mama vitregă şi sora geloasă pe tata şi 

Cenuşăreasa. Cenuşăreasa doarme mult. Şoriceii şi păsările trezit pe Cenuşăreasa. 
Cenuşăreasa este bucuros  pe şoricei şi păsări şi spune mulţumesc pe ei. Cenuşăreasa  adună 
porumb, apoi dă pentru şoricei mâncare porumb. Şoricei este fricos pe pisica mama vitregă 
obligat pe Cenuşăreasa lucrat mult. Băiat dat plic de la împărat pe mama vitregă. Mama 
vitregă obligat pe Cenuşăreasa pentru lucrat. Secret şoricei şi păsări face pe rochie şi 
mărgele. Cenuşăreasa este bucuroasă pentru rochie. Sora vitregă bat pe Cenuşăreasa. 
Plânge. Zâna venit spune vrea dat rochie. Băiat văzut Cenuşăreasa este frumoasă. 
Cenuşăreasa este fugit la casa pentru mama vitregă frică. Băiat văzut aflat cu pantofi. Băiat 
este bucuros pe Cenuşăreasa. Băiat şi Cenuşăreasa merg la nuntă. Fericiţi.   

 
ROBERT: Poveste fără titlu despre Giselle-fata, Narissa şi Edward-băiat 
Giselle este muzica, Edward  este gras, rău. Giselle văzut pe băiat este gras şi rău, ea 

fugi pe pom. Băiat spune nuntă: da sau nu. Giselle îmbrăcat cu  rochie, Giselle merg la vila. 
Giselle fugi pe băiat. Narissa împinge pe Giselle căzut capac de canal, Giselle văzut pe aur, 
sus oraşul este frumos, Giselle văzut pe oameni. Oameni a furat coroana ei. Giselle plânge. 
Apoi Giselle văzut este frumos pe castel, dar fals. Gisella pus pe maşină merg la castel fals. 
Gisella căzut pe Robert şi Gisella a spune mulţumesc pe Robert spune cu plăcut pe Giselle. 
Gisella şi Robert, copii merge la acasă, Gisella este doarme şi la fel Robert este doarme. 
După Gisella a strigat: hai, vino cu mine la păsări şi şoricei, insecte. Vrea face curat pe 
păsări şi şoricei, insecte multe curat, copii este ce muzica, copii văzut pe pasăre este curată. 
Robert şi Giselle, copii este bucuroşi şi veseli.    

 
BIANCA îşi imaginează o poveste 
Cenuşăreasa adună flori, Bella place pe pisică. Albă-ca-zăpada vrea distrat. Sirena este 

plânge pentru lipseşte apă, băiat ajută pe sirenă. Cenuşăreasa face tort pentru Prinţesa. Bella 
împreună cu Albă-ca-zăpada, sirena, Cenuşăreasa merg la vilă. Cenuşăreasa şi Sirena dans. 
Albă-ca-zăpada este bucuroasă pentru băiat. Sirena este obosită, vrea merg acasă. 
Cenuşăreasa cumpărat suc, tort. Cenuşăreasa dă tort şi suc pe băiat şi fată. Albă-ca-zăpada 
merge la acasă. Cenuşăreasa este doarme. Sirena şi fata, băiat este bucuroşi.  

SFÂRŞIT FERICIT! SE CONTINUĂ LA FEL MAI DEPARTE... 
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Partea a III-a: Profesorii de lectură puşi pe ghiduşii 
Faza I: Clasa a şasea, semestrul I: slalom printre elemente de fonetică şi de 

lexic impuse de programă şi de fantoma (viitoare a) examenului... familii lexicale, 
cuvinte „inventate” de elevi şi care îşi reclamă dreptul la existenţă, sensuri 
misterioase şi termeni care sună anacronic în urechile învăţăceilor de azi... Mi-e 
dor de literatură, suspină profesorul. Mi-e dor de lectură, suspină elevul... 

Faza a II-a: Iată o propunere de demers (ne)didactic, născută dintr-o eternă 
aplecare ludică de a pune textul, cititul, interpretarea, învăţarea pe făgaşuri 
inedite... Pretextul ales: „Moşii (Tablă de materii)”. Autorul capabil de a evoca o 
lume într-o manieră inedită: I.L.Caragiale. Actanţii: elevi de clasa a şasea (de la 
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţii de Auz, respectiv de la Liceul 
Teoretic Mihai Eminescu), provocaţi separat la abordatea unui text atipic. Ideea: 
născută tocmai din frazarea jurnalelor de lectură a celor care „aud” cu ochii – 
abolirea sintaxei, juxtapunerea termenilor, nerespectarea topicii. Oare cum vor 
recepta un text care seamănă cu stilul lor aparte de a se exprima?.... 

Faza a III-a: Cum să găseşti cheiţe de aur, potrivite pentru porţile fanteziei? Nu 
pentru a crea texte, ci pentru a le REcrea, pentru a intra în lumi de demult, pentru a 
retrăi senzaţii, stări, experienţe pe care vocea auctorială le ascunde în texte? Poate 
că lectura nu este decât o nesfârşită joacă de-a „ghici, ciupercă, ce-i?” 

 
Evocarea/Prelectura:  O foaie de flipchart pe care sunt aranjate dezordonat, 

chiar suprapuse parţial, imagini cât mai diferite, reprezentând tarabe şi obiecte 
evocate în text, colorate, de dimensiuni diferite. Scopul: a surprinde atmosfera de 
târg şi a crea o reacţie emoţională. Conversaţia euristică urmăreşte trei întrebări 
esenţiale. 

1. Ce elemente vizuale sunt recunoscute?  
Răspunsurile nu se lasă aşteptate: baloane... acadele... ornamente... copii... 

haine... icoane... flori... podoabe... jucării... săpunuri... circ... Sunt bombardată (de 
două ori în aceeaşi zi) de gesturi şi de cuvinte rostite sacadat. Zâmbesc fericită în 
sinea mea („Terenul pentru lista de obiecte înşirată haotic de privitor în universul 
caragialian este deja pregătit!”). Cât de uşor decurge această etapă! La echipa 
Gabrielei am nevoie de „traducător”: eu sunt în afara codului lor gestual, dar 
descoperirile sunt comune, semn că imaginea constituie mereu un limbaj universal. 

2. Ce senzaţii au fost declanşate de această aglomerare vizuală? 
Din nou, primesc răspunsuri previzibile: elevii şi-au autoanalizat reacţiile şi le 

pot grupa pe tablă - fie emoţie, încântare, veselie, uimire, curiozitate, fie oboseală, 
şoc, plictiseală, ameţeală. 

3. Unde s-ar regăsi o astfel de aglomerare de obiecte, oameni, culori, forme? 
Locurile enumerate sunt din cele mai diverse (magazin, piaţă, sărbătoare, 

petrecere, târg), iar cele neplauzibile (cum ar fi biserica, pentru că au fost incluse şi 
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obiecte religioase) sunt imediat contracarate cu argumente de  către ceilalţi. Jocul 
de-a privitul (cvasi)inocent a dat roade... Răspunsul cel mai neaşteptat: „În vis, în 
ficţiune!” – Bravo, Dimi! (Ce frumos a intuit că nu am reconstruit neapărat un 
spaţiu al realului...) 1-0 pentru clasa Gabrielei! 

Realizarea sensului 
Abordarea acestei etape a impus diferenţierea demersului. 
La clasa Gabrielei, lectura se realizează frontal: textul este prezentat pe ecranul 

de videoproiector; l-am adaptat (înlocuind sau eliminând anumite arhaisme foarte 
greu de explicat în limbajul gestual şi prin ancorajul în experienţa lor: ciubere, 
paraclis, Sfântul Sisoe, gingirlie, dever, Marseileza). 

 
Moşii 
(Tablă de materii) 

Turtă dulce - tricoloruri - baloane - soldaţi - lampioane - limonadă - fracuri - decoraţiuni 
- decoraţii - provinciali - fluiere - cerşetori - cimpoaie - copii - miniştri - pungaşi de 
buzunare - doici - trăsuri -muzici - artificii - fotografii la minut - tombole - „Moftul 
român" nr. 8 - oale - steaguri - îngheţată de vanilie - căni - căluşei - biciclete - cai - vite 
- jandarmi - nepoate - mătuşi - ţaţe - neni - unchi - veri - văduve - orfani - portretul 
regelui - icoane - bricege - săpun - lumânări - panglici - prescură - măcelari - grâu - 
bomboane pentru colivă - beţivi - căciuli - cojoace - boi - „Prima societate de bazalt şi 
teracotă" - „Stella” - sticle - fân - cercuri - plăpumi - saltele - perne - flori - scaune - 
paturi - mese - beteală - oglinzi - cercei - inele - lighene - doctorii de bătături - săpun de 
pete - ace englezeşti -mere - portocale - năut - floricele - şerbet - răcoreală - lulele - 
„Deşteaptă-te, române!" - ciucalată - acadele - plesnitori - tunuri - căluşari - smochine - 
păpuşi - capul vorbitor - Leul de mare - „Vasilache" - copilul cu trei picioare - 
încercarea puterii - belciuge - războiul român pentru ţesut - mingi - ulcioare - bere - 
cruci - fluiere - alune prăjite - fistic - călăreţi - trăsuri - şchiopi- automobile - 
guvernamentali - opozanţi - „Visul Fecioarei Maria" - „Minunile Sf. Nicolae" - sardele - 
lămâi - brânză - urdă - caşcaval - slănină - roabe - perdele - ştergare - marame - furci - 
căldări - lopeţi - porci - mătănii - paiaţe - rogojini - parfumuri - ciorapi - ghete - cizme - 
papuci - piepteni - clarinete - maimuţe - orice obiect 30 de bani - certuri - chefuri - 
tămbălăuri - „Numai 40 de bani paharul de vin!" - „5 bani cafea!" - nuci - sare -salam de 
Sibiu - „Hop şi eu cu Ţaţa Lina! adevărata plăcintă română şi cozonaci moldovineşti!" - 
prafuri de pureci - covrigi - frânghii - stafide - curele - hamuri - clopote - căruţe - coşuri 
- bomboane - muzici - gogoşi - pălării - muşte - popi - cocoane - marinari - pensionari - 
popor - domni - doamne - ţărani - ţărance - intelectuali - artişti - poeţi - tramvaiuri – 
haine arse - fuste călcate - bătături strivite - copii pierduţi - părinţi agitaţi - mame - guri 
căscate - praf - noroi - murdărie  - lume, lume, lume - vreme frumoasă - vânzare slabă... 
- Criză teribilă, monşer! 

 
Predau ştafeta lui Gabi şi înţeleg pe viu de ce dorinţa ei este să îi crească nu 

aripi, ci mâini – cât mai multe mâini… gesturile, mimica, vocea, întregul ei corp se 
transpun în explicarea fiecărui cuvânt. Ceea ce copiii citesc silabisind, articulând 
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sau exersând cu mâinile trebuie verificat: să nu cumva să rămână un concept 
abstract, să dea exemple în ce alt context au mai întâlnit noţiunea, să înţeleagă care 
sunt formele de plural, să asocieze cuvântul cu imaginea-surogat al experienţei 
directe… Insistăm pe finalul textului. În mod intenţionat. Strategia noastră, deloc 
inocentă, viza o expresie anume, purtătoare de mesaj: „guri căscate”… Am 
anticipat că le va fi greu să o înţeleagă. Dar – surpriză! Din nou, Solomon ia 
iniţiativa: mimează foarte convingător un om gură-cască. Dintr-o dată, activitatea 
de lectură devine o miniscenă în care copiii se transformă ad-hoc în cumpărători 
(fără bani, bineînţeles! ca să păstrăm atmosfera textului)  şi vânzători. Râsete, voie 
bună, agitaţie.     

La clasa Amaliei, se porneşte de la o primă lectură individuală, subliniindu-se 
termenii necunoscuţi. Elevii sunt lăsaţi să îşi spună primele impresii şi curiozităţi 
(de la „n-am înţeles nimic” până la „doar se îngrămădesc cuvinte”…). Lectura-
model o realizez intenţionat într-un ritm foarte rapid, ca toate elementele textului să 
se rostogolească, pur şi simplu, în auzul lor, aşa cum se acumulează şi vizual, 
sprijinite doar pe liniile de pauză. Îi provoc să mai citească o dată textul, sărind 
peste elementele necunoscute (motivaţia: nici la târg nu stă nimeni să observe şi să 
cunoască tot ceea ce este expus…) şi să îşi formuleze un posibil mesaj al textului. 
Momentul-cheie: îşi citesc unii altora ipotezele de interpretare, se contrazic şi se 
completează. Ajungem la concluzia că există cumpărători, că există vânzători, că 
toţi se agită, dar cel care priveşte tot târgul nu cumpără nimic (din moment ce nu 
există nicio secvenţă în text care să descrie mai mult un element, care să dea 
senzaţia că mişcarea naratorului s-a oprit). Cel mai mult îmi place şi mă surprinde 
observaţia Hadassei: „Suntem la o piaţă de cuvinte…”. Ce intuiţie neaşteptată!... 
Ne jucăm descoperind în text percepţii olfactive, gustative, tactile, auditive – nu 
doar vizualul reuşeşte să îl recreeze Caragiale. 

3. Reflecţia 
Mi se pare important să perceapă şi atmosfera târgului de Moşi de altădată 

(trimitere extratextuală care le-a tot apărut în cale prin Apolodor, tenorul de la circ, 
dar şi prin Nică, plecat să fure cireşe aproape de sărbătoarea Moşilor de vară). 
Mare noroc cu domnul „Google”: imagini fascinante se derulează pe ecran – circul 
cu acrobaţi, tarabele cu ulcele de lut, scrânciobul şi „bărcuţele”, lumea galantă şi 
vânzătorii ambulanţi, imaginea panoramică a unui imens tăpşan împânzit de 
mărfuri, oameni, căruţe, trăsuri, animale, o revărsare a târgului pentru care zidurile 
par neîncăpătoare… Bine mi-a spus Alex, „De toate pentru toţi!”. Le împart 
aleatoriu din imaginile observate la începutul orei: fiecare pereche în ipostaza 
ofertantului va avea de scris o chemare, un îndemn pentru cumpărători, o 
minireclamă… Li se pare uşor, auzim câteva variante. Le rostim simultan, de mai 
multe ori, fiecare cu glas tot mai puternic… vacarmul iscat ne face să izbucnim în 
râs, ne ţiuie încă urechile… dar am înţeles cu toţii că o zi la târgul Moşilor nu este 
doar distracţie, ci poate fi şi extrem de obositoare.    
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Pentru Gabi, cea mai palpitantă parte a demersului didactic au fost desenele 
realizate de copii: cum au reuşit ei să redea mesajul textului şi cum şi-au explicat 
opţiunile grafice.  
 

 
 

În loc de concluzii 
Atelierul „Tu cum ai face, profesore?” a pornit de la opţiunile participanţilor de 

a citi textul lui Caragiale la clasă şi s-a concentrat pe surprinderea celor două 
demersuri didactice adaptate particularităţilor elevilor: s-au prezentat fragmente 
filmate din lecţii, jurnalele de lectură ale elevilor „care aud cu ochii” şi şi-au 
explicat desenele lor.   

Cum să intri în universul celor care „aud” doar cu ochii?  Cum să accesezi 
butoane nevăzute, astfel încât o realitate exterioară textului, mediată de text şi 
(re)proiectată la nesfârşit de conştiinţa profesorului de lectură să se închege în 
imaginaţia elevilor cât mai elocvent? Cu siguranţă sunt întrebări redundante când 
pregătim apropierea de textul literar integral sau fragmentar... Cu siguranţă pot 
deveni frustrante atunci când nu găsim căi suficient de creative sau când textul ne 
obligă să uităm tot ce înseamnă rutină didactică şi drum bătătorit de strategii... 
Poate că suntem doar nişte urzitori neobosiţi, care deşirăm mereu pânza cuvintelor 
fixate într-o ordine imuabilă de intuiţia creatorului (nu spunea nenea Iancu 
stimabilul că un cuvânt nu poate avea decât un singur loc prestabilit în enunţ?). Iar 
reuşita unei ore de lectură se poate cuantifica doar în fidelitatea cu care cititorii 
inocenţi reuşesc să contemple ţesătura textuală şi semantică. 
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LECTOR DIXIT 

 
Emilia Borza, Nicolae Berindeiu 

Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj 
  
Dacă unul dintre clişeele preferate de mass-media, în legătură cu dascălii de română, constă în limitarea lecturilor profesorilor 
doar la programa şcolară,  didacticienii şi metodicienii, în schimb, sunt complet nemulţumiţi de maniera în care aşa-zisa lectură 
se reflectă în lecţiile realizate.  De aceea, noi, abuzând, totuşi, de un alt tipar, vom apela la imaginea  cadrului didactic, cu 
ochelari, semn că atacul lansat asupra organului vizual s-a lăsat cu oarece consecinţe. Şi, cum demontarea respectivei 
prejudecăţi e greu de realizat, ne-am gândit să oferim o astfel de oportunitate participanţilor la simpozion, pornind de la cel mai 
premiat joc de societate, din ultimul deceniu – Dixit. Mai exact, în procesul tehnologic al atelierului nostru, ludico-didactic, am 
utilizat, cu precădere, imaginile create de artista Marie Cardout, aşa încât să fie posibil un duel intelectual, pentru a se 
evidenţia spontaneitatea lecturii. Cuvinte cheie: joc, creativitate, competenţe, soluţii practice. 
 
In modern methodology the game concept has been used more and more frequently and under a wide range of guises: 
reading as a game, grammar as a game, the game of interpretation etc. Nevertheless, the game remains one teaching method 
amongst many others, covering a short stage of a lesson, enabling students to relax rather than develop certain skills or 
facilitate the acquisition of considerable content. But what would happen if an entire teaching and learning sequence were to 
be designed in a gamelike manner, if a whole range of skills and content were to be treated and acquired solely in a gamelike 
manner? Our project is aimed at  answering these very questions, by providing a series of practical solutions that can be easily 
applied within the teaching,learning and assessment process.  
To achieve our aim, we have used the most praised and best-ranked society game in the Western world in the past five years, 
in the hope that colleague teachers and their students will share its advantages. Key words: game, creativity, skills, learning 
sequence, practical solutions 
 

În fond, oricare demers al lecturii se pliază pe un suport narativ, generat de o 
temă a vederii, centrată pe imaginea ochelarilor. Astfel, pentru a putea participa la 
atelier, fiecare protagonist a fost obligat să poarte o pereche de ochelari. Şi, în 
funcţie de culoarea lor, s-au stabilit echipele. De altfel, aceşti ochelari sunt de o 
necesitate stringentă, întrucât fac posibilă trecerea de la vedere (exterioară) la 
viziune (interioară). Iar ca material de susţinere, am expus filmuleţul Ochelarii 
fermecaţi (http://www.youtube.com/watch?v=H8kd3bobfiw). Aici, un bătrânel 
intră în posesia ochelarilor fermecaţi care îi vor permite să vadă sufletele 
oamenilor. Dar, aproape la limita nebuniei, el refuză să mai iasă din casă. Aceasta 
se petrece, până când, un înger îi apare în vis, sfătuindu-l să se privească în 
oglindă. Însă imaginea pe care o întrezăreşte îl înspăimântă, aşa că se hotărăşte să 
spargă ochelarii.   

De fapt, mesajul sugerat de suportul vizual – sondarea propriei interiorităţi – l-
am conjugat cu ideea realizării unui calendar pe luna decembrie. Fiecare zi a 
presupus utilizarea unui anumit tip de ochelari, după tipul de text impus de sarcina 
de lucru. Astfel, dacă poezia mizează pe ochelari cu ramă fină, iar proza, pe 
ochelari cu vedere progresivă, în schimb dramaturgia, pe lentile bifocale, criticii 
fiindu-i necesare dioptriile accentuate. Şi pentru ca activitatea să fie cât mai 
atractivă, trebuia ca participanţii să completeze calendarul, în funcţie de sarcina de 
lucru ascunsă în spatele fiecărei zile.  
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Iată cum arăta lista provocărilor: 
titlul unei poezii; 
vers dintr-o poezie; 
volum de poezii; 
titlul unei opere epice; 
personaj dintr-o operă epică; 
replică/citat dintr-o operă epică; 
titlul unei opere dramatice; 
personaj dintr-o operă dramatică; 
replică dintr-o operă dramatică; 
titlul de carte de critică, teorie literară, eseuri critice. 
Ce depăşeşte cifra zece va fi combinaţie între numere (ex. 11 – două titluri de 

poezie, ... 24 – vers dintr-o poezie şi titlul unei opere epice, ... 30 – volum de poezii 
şi titlu de carte de critică, teorie literară, eseuri critice, subînţelegându-se că 0 are 
valoarea lui 10).  

 
De asemenea, menţionăm că am utilizat, ca sursă declanşatoare a brainstorming-

ului, imaginile din Dixit, aminitite anterior. Altminteri, în joc, numărul zilei, 
implicit al sarcinii, va fi stabilit de zar.  

Iată câteva provocări şi răspunsuri: 
 
Titlul de poezie 
 
Ochelarii galbeni: Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, 
Lucian Blaga 
Ochelarii verzi: Poem de amiază, Dumitru Iacobescu 
Ochelarii roşii: Ultima oră, Ion Minulescu 
Ochelarii albaştri: Joc secund, Ion Barbu 
Ochelarii portocalii: Elegia a zecea, Nichita Stănescu 
 

 
 

 
8. Personaj dintr-o operă dramatică 
 
Ochelarii galbeni: Caţavencu, O scrisoare pierdută, Ion Luca 
Caragiale 
Ochelarii verzi: Paracliserul, Marin Sorescu 
Ochelarii roşii: Iago, Othello, William Sheakespeare 
Ochelarii albaştri: Omul din cerc, Matei Vişniec 
Ochelarii portocalii: Regele Lear, William Shakespeare 
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10. Carte de critică, teorie literară, eseuri critice 
 
Ochelarii galbeni: Jocul poeziei, Ion Pop 
Ochelarii verzi: Nu, Eugen Ionesco 
Ochelarii roşii: Homo ludens, J. Huizinga 
Ochelarii albaştri: Regăsirea intimităţii, Simon Sora 
Ochelarii portocalii: Opera deschisă, Umberto Eco 
 
 

 
 

 
28.  Titlul unei poezii şi o replică dintr-o piesă de teatru 
 
Ochelarii galbeni: Contabilitate, Marin Sorescu; To be or not 
to be!, Hamlet, William Shakespeare 
Ochelarii verzi: Şah, Marin Sorescu; Glumind, bufonii - ades 
o nimeresc, Regele Lear, William Shakespeare. 
Ochelarii roşii: Riga Crypto şi lapona Enigel, Ion Barbu; Ce 
vă uitaţi aşa la mine? E ceva anormal? Nu mai e nimic 
anormal, căci anormalul a devenit obişnuit. Aşa se împacă 

totul, Regele moare, Eugen Ionesco 
Ochelarii albaştrii: Nervi de toamnă, George Bacovia; Protestează, dar nu cârâi, 
Ţara fericirii, Tudor Muşatescu 
Ochelarii portocalii: Comoara târzie, Radu Stanca, Omul, bunioară, de par 
egzamplu, dintr-un nu-ştiu-ce ori ceva, cum e nevricos, de curiozitate, intră la o 
idee; a intrat la o idee? fandacsia e gata; ei! şi după aia din fandacsie cade în 
ipohondrie. Pe urmă, fireşte, şi nimica mişcă, Conu Leonida faţă cu Reacţiunea, 
Ion Luca Caragiale.   
Ultima etapă a atelierului a implicat un exerciţiu de creativitate. Era obligatoriu ca 
participanţii să scrie o poveste, pornind de la imaginile extrase. 
 

În plus, considerând că atelierul nostru şi-a atins scopul, oferind oportunităţi de 
lectură pentru luna decembrie, noi am dorit să aflăm opinia participanţilor despre 
această activitate. Mai exact, în spiritul aceloraşi ochelari, i-am rugat pe membrii 
echipelor să ofere un feedback, scriind pe lentila stângă aspectele pozitive, iar pe 
cea dreaptă, cele negative. 

Astfel, spicuim: 
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1. activitate ludică, captivantă; activează cunoştinţele 
dobândite într-o perioadă mai lungă de timp; 
2. e creativ, umanizează personajele, autorii; 
3. o modalitate interesantă de a atrage elevii spre 
texte;  
4. atmosferă potrivită unei activităţi; ineditul activităţii; 
variantă pentru recapitulare sistematizată; 
5. ingeniozitate + dinamism + naturaleţe a 
coordonării;  
6. metodă eficientă de verificare şi provocare a 
lecturii; exerciţiu de stimulare a imaginaţiei, dinamic, 
interactiv;  
7. atelierul foarte bine organizat; dezvoltă 
creativitatea şi inteligenţa elevilor; mulţumesc pentru 
idei. 

1. prea complexă; necesită prea mult timp pentru a 
putea fi aplicată la clasă; 
2. prea complicat ca metodologie; 
3. păcat că nu am putut dezvolta momentul; 
4. se putea scruta sarcina de lucru 1 şi să se treacă 
la sarcina 2 (povestea); 
5. ritmul impus de alocarea temporală; 
6. „mi-ar fi plăcut să reuşim să completăm 
calendarul lecturilor pentru luna decembrie”;  
7. mai mult timp pentru gândire. 

 
Şi fiindcă suntem nişte persoane mai mult decât responsabile, ne-am făcut 

autocritica. Iată ce ne reproşăm:  
1. din cauza binefacerilor electronice şi tehnologice, nu am reuşit să vizionăm 

filmuleţul, rezumându-ne la o prezentare orală; 
2. timpul alocat nu a permis şi punerea în aplicare a exerciţiului de creativitate.  
 
Totuşi, trebuie să menţionăm, ca o concluzie, că atelierul nostru are aplicabilitate 

la clasă. El poate fi folosit, de exemplu, în momentul întocmirii listelor de lecturi. În 
plus, cărţile de joc devin o sursă inepuizabilă de stimulare a memoriei în vederea 
reactivării unor versuri sau a invocării unor personaje, în cadrul lecţiilor de fixare sau 
recapitulare. Tot ele pot servi drept punct de ponire pentru diverse exerciţii de 
creative writing. În aceste condiţii, nu putem spune decât: Ludite! 
 
 
 

LECTURA – AUDIŢIE PRIN METODA CADRANELOR 
 

Cristina Chiprian 
Colegiul Naţional Garabet Ibrăileanu, Iaşi 

 
Atelierul a propus un experiment de lectură-audiţie, cu scopul de a evidenţia această componentă a receptării 
textului poetic. Activitatea a valorificat virtualităţile semantice şi semiotice ale unui text neomodernist/ 
postmodernist: Frunză verde de albastru de Nichita Stănescu. Experimentul a condus la discuţii asupra strategiei 
de receptare propuse şi asupra lecturii-audiţie, menită să asigure abordarea literaturii ca artă a succesiunii 
temporale şi nu a dispunerii spaţiale. De asemenea, lectura-audiţie ocazionează receptarea personalizată a 
textului, în conformitate cu sfera de interes a destinatarului. Cuvintecheie: intuiţie, non-canonic, audiţie. 
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La lecture-audition par la methode des cadrans. L’atelier a propose un experiment de lecture – audition dans le but 
de mettre en evidence cette partie de la reception du texte poetique. L’activite a valorise les virtualites semantiques et 
semiotiques d’un texte postmoderne: Frunză verde de albastru (Feuille verte de bleu) de Nichita Stănescu.  
L’experiment a mene a des discussions sur la strategie de reception proposee et sur la lecture-audition faite 
pour assurer l’approche de la literature comme art de la succession temporelle et non pas de la disposition 
spatiale. La lecture – audition favorise aussi la reception  personnalisee, conforment aux centres d’interet du 
destinataire. Mots cles: intuition, non-canonique, audition.  
 

Argument 
Atelierul propune un experiment de lectură – audiţie, adică receptarea textului 

poetic prin virtualităţile sale de înlănţuire sonoră, ca manifestare a unei arte 
temporale, al cărei mesaj se configurează în succesiune. 

Propunătorul a avut în vedere interacţiunea cu 10-15 participanţi cu expertiză 
didactică şi de receptare şi un text litirc neomodernist, postmodernist din anumite 
perspective, Frunză verde de albastru de Nichita Stănescu. 

 
Textul poetic - o provocare a receptorului 
Poezia stănesciană conţine 95 de versuri, fără segmentare. Autorul a valorificat 

expresivitatea repetiţiei (structura cvasifolclorică: „Frunză verde de albastru/mă 
doare un cal măiastru”; anafora de 2-8 versuri care încep prin conjuncţia „şi”), 
ambiguitatea succesiunii şi a asocierii (care tensionează relaţia text – destinatar) 
precum şi reflexivitatea unor structuri inserate subtil, cu mesaj referitor la arta 
poetică.  

Propunătorul a considerat că un asemenea text trebuie audiat înainte de a fi citit 
şi de asemenea, trebuie valorificată această primă lectură-audiţie prin consemnarea 
unor aspecte esenţiale înţelegerii, vizate în mod evident de autor, a căror receptare 
poate fi ratată/amânată/evitată în cazul unei lecturi standard cu textul în faţă. 

 
Strategia de lectură şi de receptare: metoda cadranelor 
1. Participanţii au audiat textul selectat şi, simultan, au consemnat aspecte 

considerate semnificative pentru cele patru cadrane configurate pe fişă: 
Cadranul 1. Domenii ale realului, trăiri (stânga, sus) 
Cadranul 2. Succesiuni logice (dreapta, sus) 
Cadranul 3. Asocieri surprinzătoare (stânga, jos) 
Cadranul 4. Simboluri, semnificaţii (dreapta, jos) 
Activitatea a continuat prin sistematizarea notaţiilor individuale pe o listă 

comună, din care evidenţiem: 
Cadranul 1: boală, mă doare, sorţi, foc, arsură, miros, cuvânt, pământ; 
Cadranul 2: os de schelet, privire de ochi, unu – şapte; 
Cadranul 3: pară de un măr, minciună de adevăr, zăpadă de noroi, ochiul în 

potcoavă, dulceaţă ca să sudui, potcoavă de octavă, pasăre de peşte; 
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Cadranul 4: curcubeu, frunză, inimă, pelin, stea, cal măiastru, mov/verde, cifra 
şase. 

 
2. A doua secvenţă a atelierului a constat în discuţii asupra textului scris, oferit 

participanţilor, şi completarea/reconsiderarea unor notaţii schematizate – de data 
aceasta adăugându-se şi perspectiva propunătorului. 

Astfel s-au evidenţiat următoarele elemente semnificative pentru cele patru 
cadrane: 

Cadranul 1: Domenii ale realului: vegetal, animal, mineral, moral, piscicol, 
unităţi de timp, fenomene, anatomie, magie, hipism, cosmologie, podoabe, 
matematică, pictură, muzică, simţuri. 

Trăiri: iubire, veselie, compatibilitate om-animal. 
Cadranul 2: Succesiuni logice  
Secundă, oră, săptămână 
Curcubeu, autori, zăpadă, noroi  
Os, schelet, privire, ochi, osul de la picior/de la mână, osul de la arcadă  
Ochi, gură, cap, cingătoare, călcâi, spinare, inima, umăr, timpan, picior, 

coastă, vertebră  
Unu doi  
Pământ, luna, soarele 
Iarna, toamna  
Nuc, sulcină, pelin, iarbă, pom, frunza albă, floarea de zăpadă   
Nord, suduri 
Cadranul 3: Asocieri surprinzătoare 
Verde de albastru 
Pară de un măr – minciună de adevăr  
Pasăre de peşte 
Hoţ de om întreg, dulceaţă ca să sudui 
Bine – nunţi, şase-sorţi 
De la frunză pân la umbră 
Cu capul la cingătoare 
Călcâi – spinare, ochi – potcoave 
Mov şi verde 
Pom – scânduri*, nord – suduri  
Dulceaţă ca să sudui 
Unu de doi, zăpadă de noroi* 
Am zis inimă la piatră 
Cântec la tot ce latră 
Uscată la jilavă 
Vertebra ca o stea  
Structurile marcate cu asterisc au fost consemnate şi în cadranul al doilea, 

relevând ambiguitatea textului. 
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Cadranul 4 -  Simboluri, semnificaţii: 
Descleştare de ce creşte; ca să zbor  cu ea o vreme; când îmi cade umbră 

lungă/pe sub ochii grei cu pungă; recea lumii acordată (şi altele). Structurile 
selectate evidenţiază trecerea timpului. 

Mi-a căzut o viaţă dublă; de mă duc, mări, mă duc; că n-am fost trezit, că 
dorm; coloarea care mă perde; în a fi şi a nu fi (şi altele). Structurile selectate 
evidenţiază tragismul condiţiei umane. 

Pe un cal cu şa de domn; alergând pe-un câmp de noapte, coloarea ce nu se 
ştie; un sunet sus/care nu au fost adus; două oase mari/unde stau ochii polari; o şa 
de cal măiastră (şi altele). Structurile selectate evidenţiază condiţia geniului, 
proprie creatorului. 

Doar un cuvânt/despre întregul pământ; cu inima-n silabe; fluieraş de os/care-
mi cântă un fior. Structurile selectate evidenţiază concepţia despre poezie a 
autorului. 

 
3. Secvenţa a treia a atelierului s-a constituit dintr-o dezbatere în legătură cu 

oportunitatea metodei cadranelor şi de asemenea în legătură cu lectura – audiţie. 
Participanţii au exprimat reţinerile lor cu referire la eventualul dezinteres al 

liceenilor de la profilul tehnologic pentru orice strategie de lectură/receptare. 
Contraargumentul propunătorului a fost acela că strategia cadranelor este, în sine, 
un joc de consemnare grafică iar asemenea solicitare nu i-ar putea îndepărta pe 
elevi; chiar dacă observaţiile acestora ar fi nerelevante, ele ar constitui, totuşi, un 
punct de plecare în interpretarea textului şi, deci, i-ar implica pe receptori. 

În legătură cu solicitările implicate în cadrane, s-au discutat mai multe variante, 
mai ales în cazul că acestea ar trebui adaptate unui alt univers liric receptat. S-au 
exprimat opinii referitoare la textele poeţilor clasici, romantici etc., care nu ar putea 
fi abordate astfel din cauza caracterului necontroversat al semnificaţiilor. O altă 
problemă evidenţiată de propunător a fost aceea a nivelului de vârstă şi de 
înţelegere la care se poate aplica metoda cadranelor – structurate în acest mod sau 
altfel. S-au adus în discuţie mai multe implementări ale strategiei realizate cu grupe 
de elevi de clasa a VIII-a de la Centrul de Excelenţă Iaşi. S-a observat astfel că 
aceşti subiecţi sunt capabili să identifice toate elementele vizate de propunător, 
inclusiv sentimentele şi trăirile ratate în receptare de participanţii la atelier.  

Lectură- audiţie, ca modalitate de lectură intrinsecă receptării, a condus la 
controverse. Argumentele în susţinerea procedeului au fost următoarele: 

La origine şi, deci, în esenţa ei, literatura a fost o artă temporală, supusă 
receptării sub formă de audiţie. 

Receptarea actuală, standardizată, a textului literar este bazată pe lectura 
textului scris, ce determină o serie de observaţii de natură spaţială: similitudini 
grafice, segmentări – care prelucrează de fapt observaţii verificate logic sau 
evaluări la care se aplică un criteriu logic. 
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Receptarea bazată pe lectura –  audiţie oferă posibilitatea unei pătrunderi în text 
de natură pre-logică, intuitivă, valorificând experienţa lingvistică (fonologică) a 
destinatarului şi capacitatea asociativă a acestuia. 

Receptarea textului audiat nu vizează atât decorarea unui mesaj deja constituit, 
prin aplicarea algoritmului analitic/critic, ci restructurarea unui mesaj care 
intersectează într-o manieră non-canonică structurile limbii şi actualizările 
personalizate ale vorbirii. 

 
Concluzie 
Demonstraţia se susţine, în ceea ce priveşte lectura – audiţie a textului liric iar 

oportunitatea strategiei cadranelor se verifică mai ales pentru destinatarii cu un 
grad ridicat de competenţă lingvistică şi de literaţie. 
 
  
 

LECTURA − O PROVOCARE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 

 

Antoaneta Manole 

Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Constanţa 
Nicoleta Condrat  

Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru, Constanţa 

 

De ce nu se mai citeşte literatură ? De ce au încetat tinerii să iubească cărţile? De ce nu mai sunt pasionaţi de 
literatură şi de autorii români, în special? De ce auzim tot mai des spunându-se că elevii şi studenţii români „nu 
mai citesc" şi ei nu mai dovedesc respect - ba chiar nici interes pentru valorile culturale naţionale? Este doar o 
perioadă de trecere, o schimbare a mentalităţilor sau o trecere spre nicăieri... spre uitare?  
 
Reading a challenge in contemporary society.. Why not be read literature? Why young ceased to love books? 
Why are not passionate about literature and Romanian authors in particular? The more often we hear it said that 
Romanian pupils and students "not read" and they do not show respect - even no-interest of national cultural 
values? It's just a period of transition, a change of mindset or a transition to nowhere ...to oblivion? 

 

Argument 
Realizarea acestui atelier porneşte de la intenţia propunătorilor de a facilita 

participanţilor discuţii libere pe diferite teme de interes comun, pornind de la 
lecturile profesorilor.  

Au fost alese pentru discuţii texte ce surprind sfere diverse de preocupări ale 
profesorului de limbă şi literatură română: programa şcolară; metodici ale predării 
limbii şi literaturii române (lecturi obligatorii, receptarea unei specii literare − 
basmul); studii de pedagogie şi de psihologia copilului (rolul jocului în formarea 
personalităţii, formarea deprinderii de a citi, „lectura − de la accesibil la util şi 
necesar”, dezvoltarea gustului pentru lectură, „plăcerea lecturii”). 
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Am intenţionat să orientăm discuţiile spre următoarele probleme: 
- lectura − sursă de informare pentru profesori şi elevi; 
- ce mai citesc elevii noştri?; 
- rolul părintelui în formarea deprinderii  de a citi; 
- modalităţi de a atrage elevii spre lectură; 
- opiniai despre programa şcolară în privinţa stimulării lecturii; 
- utilizarea metodelor tradiţionale si a metodelor activ - participative în lecţia de 

limbă şi literatură română (argumente pro şi contra). 
 
Scopul: 
Promovarea schimbului de experienţă în domeniul strategiilor didactice 

interactive.  
 
Obiective: 

1. încurajarea cadrelor didactice în utilizarea unor strategii didactice 
inovative, pentru a răspunde nevoilor elevilor şi societăţii; 

2. încurajarea şi evidenţierea caracterului formativ al actului didactic; 
3. evidenţierea rolului metodelor didactice în lecţia de limbă şi literatură 

română; 
4. corelarea lecturilor profesorului cu predarea unei specii literare; 
5. analiza programei şcolare la limbă şi literatură română; 
6. explicarea noţiunii de lectură preferată a elevilor; 
7. identificarea unor mijloace strategii în vederea dezvoltării gustului pentru 

lectură la elevi. 
 
Strategii didactice/metode:  
Analiza SWOT, cubul, tabelul T, ciorchinele, Frisco, prezentare PPT- 
 
Mijloace: 
Laptop, videoproiector, ecran proiecţie, postere, fişe de lucru. 

 
Descrierea şi monitorizarea activităţii 

 
Nr. 
crt 

Momentul 
Durat
ă 

Elemente de conţinut 
Obiec-
tive 

Strategii 

Metode Mijloace 

1. Pregătirea pentru 
activitate 

2’ Pregătirea materialelor şi mijloacelor necesare    

2.  Captarea atenţiei 5’ Prezentarea participanţilor: scrierea prenumelui pe 
un postit şi o scurtă prezentare: enumerarea a trei 
trăsături definitorii 

   

3 Anunţarea 3’ Prezentarea sarcinilor.    
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obiectivelor şi a 
sarcinilor 

4.  Activităţi propriu-
zise 

20’ Prezentare PPT. Lectura , o provocare in 
societatea contemporană 
Împărţirea audienţilor pe grupuri de lucru (5 grupe):
Grupa nr. 1 
- Sarcină: analiza SWOT pe baza programei de 
limbă şi literatură română, clasa a VI-a:  puncte 
tari, puncte slabe, ameninţări, oportunităţi 
- Text suport: Programa de limbă şi literatură 
română, clasa a VI-a 
 
Grupa nr. 2 
- Sarcină: compararea metodelor tradiţionale cu 
cele activ - participative 
- Text – suport: Metodica limbii şi literaturii române 
în gimnaziu şi liceu, autor: Crăciun Corneliu 
(fragmente) 
 
Grupa nr. 3 
Sarcină: evidenţierea trăsăturilor speciei basm:  
descriere, comparare, analizare, asociere aplicare, 
argumentare 
 - Text suport: Copilul şi cartea, Ilie Stanciu 
(fragmente) 
 
Grupa nr. 4 
- Sarcină: descrierea actului lecturii 
- Text suport: Lectura elevilor, Ion Popescu 
(fragment) 
 
Grupa nr. 5 
Sarcină: identificarea unor probleme complexe si 
rezolvarea lor prin strategii eficiente si accesibile în 
ceea ce priveşte actul lecturii la elevi 
Se aleg patru participanţi ce vor adopta puncte de 
vedere diferite referitoare la aceeaşi temă: lectura. 
Atitudinea trebuie să fie, în funcţie de cerinţă: 
pozitivă (optimistul), negativă (pesimistul), 
detaşată, obiectivă (conservatorul) sau pasională 
(exuberantă). 
Text suport: Lectura, un eveniment al cunoaşterii, 
Ion Vlad (fragment) 

O1 
 
 
 
O2 
O5 
 
 
 
 
 
 
O3 
 
 
 
 
 
O4 
 
 
O2 
 
 
 
O7 

Expunere
a 
 
 
 
Analiza 
SWOT 
 
 
 
 
 
Tabelul T
 
 
 
 
Cubul 
 
 
 
 
 
 
Ciorchine
le 
 
 
 
Frisco 

PPT 
 
 
 
 
Poster 
Fişe 
 
 
 
 
 
Poster  
Fise 
 
 
 
 
Poster 
Fişe 
 
 
 
 
 
Poster 
Fişe 
 
 
 
Fişe 
postere 

5.  Expunerea 
participanţilor 

20’ Fiecare echipă prezintă, prin desemnarea unor 
reprezentanţi, rezolvarea sarcinilor 

   

6. Asigurarea 
transferului şi a 
retenţiei 

10’  Discuţii finale pe baza temei, rolul lecturilor 
profesorului în optimizarea actului didactic 
 Concluzii 
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„CUM FUGIM DE-ACASĂ?” 
 

Maria-Cristina Handru, Livia Pop 
Liceul Teoretic Gelu-Voievod, Gilău  

 
În descifrarea mesajului unui act artistic este esenţială o primă etapă ce vizează comprehensiunea acestuia la 
nivel ludic. Lectura ca joc „de-a v-aţi ascunselea” cu materialul cel mai maleabil şi mai dezarmant – cuvintele – 
poate însemna o primă cheie ce deschide universul ficţiunii. Aşa că, pornind de la text, rescriindu-l într-o altă 
gamă de semne şi de reprezentări, putem ajunge la diferite forme lectoriale pe care noi, ca profesori, trebuie să 
le descifrăm şi să le umplem cu sens. Rămâne doar sarcina, deloc facilă, de a răspunde, în acord cu Marin 
Sorescu, la întrebarea: „Unde fugim de-acasă?” – din acel loc comun al lecturii ca simplu mod de a percepe 
semnificaţii. Cuvinte cheie: lectură, rescriere, semne. 
 
How can we flee from home? When decoding the message of an artistic act, a first stage is essential, one 
aimed to facilitate its comprehension on a ludic level. Reading, seen as a game of “hide-and-seek” which makes 
use of the most malleable and disarming material – that of words –, may represent a first key that opens the 
universe of fiction. Consequently, starting from the text and re-writing it in a new range of signs and 
representations, can lead us to different reading forms which we, as teachers, have to decode as well as fill with 
meaning. It only remains the task, not at all easy, of answering, together with Marin Sorescu, the question 
“Where can we flee from home?” – upon leaving that common place of reading as a mere way of apprehending 
meaning. Keywords: reading, rewriting, signs. 
 



Ateliere 

 234 

Pretext  
În realizarea acestui demers didactic, am pornit de la ideea că profesorul, în 

calitatea sa de formator al unor competenţe de lectură, este, la rândul său, un cititor 
care se confruntă deseori cu imposibilitatea descifrării mesajelor pe care le transmit 
elevii prin scris. De multe ori, propoziţiile şi frazele devin semne ilizibile datorită 
felului neglijent de redactare sau, pur şi simplu, datorită unui mod inestetic de a 
scrie, care îi defineşte pe mulţi. Mărturisesc, cu anumite reţineri, că am invidiat 
întotdeauna persoanele cu un scris îngrijit, elegant, distins. Nu mă număr printre 
ele, motiv pentru care nu pot niciodată să scad punctele aferente lizibilităţii – nu e 
vina nimănui că elevul nu are un scris caligrafic, cu atât mai puţin a lui. Când eram 
studentă, am mers să văd rezultatele unui examen şi, în dreptul numelui unei 
colege, apărea mesajul „Scris ilizibil. Lucrarea nu a putut fi notată.” Am trăit tot 
timpul cu spaima că voi găsi la un moment dat o astfel de precizare, dar şi cu 
sentimentul de vinovăţie faţă de profesorii mei care erau supuşi chinului de a citi ce 
am scris, teamă alimentată şi de reproşul unei prietene care nu înţelegea „cum 
vreau să ajung profesor de română cu scrisul meu mizerabil” (nu putea descifra 
notiţele mele de la cursuri).  

Dincolo însă de acest aspect strict personal de a privi profesorul ca pe un cititor 
al complicatelor sisteme de semne grafice ale elevilor, atelierul a avut drept scop 
conştientizarea membrilor clubului de lectură cu privire la dificultatea oricărui 
lector pus în faţa unui text realizat printr-un act artistic ludic.  

 
Obiective  
- pentru elevi: să descopere literatura ca  joc, să-şi dezvolte latura creativă, să 

exerseze munca în echipă; 
- pentru profesori: să valorifice capacităţile creatoare ale elevilor (nu doar cele 

literare), să conştientizeze importanţa semnului şi a sensului acestuia. 
 
Descrierea activităţii  
Se discută despre cuvinte ca forme grafice purtătoare de sens. Printr-un 

ciorchine se identifică diferitele „definiţii” ale CUVÂNTULUI, aşa cum se reflectă 
acestea în mintea fiecărui participant. Se notează şi alte semne care transmit un 
mesaj, remarcându-se asemănări şi deosebiri.  

Participanţii sunt împărţiţi în grupe de câte şase persoane prin alegerea unor 
hârtiuţe colorate. Organizarea rolurilor din echipă este făcută prin distribuirea unor 
cartonaşe cu imagini  reprezentative. Se regrupează în funcţie de acestea, fiecare 
echipă primind sarcini de lucru. INVERSATORII: Rescrieţi fragmentul dat în sens 
invers – fiecare enunţ va fi scris de la ultimul cuvânt la primul. Se păstrează 
ordinea enunţurilor. Încercaţi să folosiţi cuvintele de legătură pentru a crea un 
anumit sens, chiar dacă pare ilogic.  
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DESENATORII: Rescrieţi fragmentul dat folosind desene schematice pentru 
cuvintele ce pot fi ilustrate grafic. Unii termeni pot fi păstraţi, dar cu o grafie 
artistică. 

ŢOPĂITORII: Scrieţi tot al treilea cuvânt din fragmentul dat. Când ajungeţi la 
sfârşit, o luaţi de la capăt, începând cu al doilea cuvânt al textului primit.  

INVENTATORII: Inventaţi un sistem de semne. Pentru fiecare literă a 
alfabetului, utilizaţi câte un semn. Rescrieţi primele trei enunţuri ale textului dat 
folosind acest alfabet.  

VERSIFICATORII: Rescrieţi textul dat sub formă versificată. Puteţi elimina 
cuvintele care nu au efect artistic.  

PROFESORII: Citiţi cu atenţie textul şi analizaţi semnificaţiile acestuia. Scrieţi 
câteva idei de interpretare. 

Pe o coală mare, fiecare grupă rezolvă cerinţele şi participanţii se întorc la 
echipa iniţială prezentând pe scurt în ce a constat activitatea.  

Produsele echipelor sunt expuse şi se discută pe marginea fiecăruia. Se revine la 
ciorchinele iniţial şi se iau în considerare câteva dintre cele mai interesante definiţii 
ale cuvântului. Se ajunge la concluzia că şi cuvintele pot fi considerate „jucării” ale 
autorului care le umple sau le goleşte de sens, care le schimbă uneori cu alte semne 
pentru a crea acel univers fascinant al ficţiunii.  

 
Concluzii 
Activitatea a fost apreciată de elevi pentru că a pus accentul pe disponibilitatea 

lor artistică, pe jocul cu textul – care e, la rândul său, un alt joc al lui Marin 
Sorescu, ce pare desprins din tabloul sobru al scriitorilor şi coboară în lumea lor, îi 
ia în călătoria sa imaginară şi scrie nişte texte în grabă, fără a oferi o informaţie, 
fără a se crampona de stil sau de limbaj, aproape fără sens. De aceea le place Unde 
fugim de-acasă? pentru că nu spune nimic, nu e un text ce trebuie sau poate fi 
supus interpretării... e un joc lipsit de reguli, de constrângeri sau de îngrădiri. Le dă 
impresia că se poate şi altfel, că acest joc e la îndemâna oricui pentru că se pot 
folosi de cele mai preţioase obiecte, lipsite de valoare materială: cuvintele.  
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Stephen King relata în Misterul regelui primele sale experienţe scriitoriceşti din 
vremea copilăriei, când obişnuia să rescrie replicile din benzile desenate, cu unele 
completări personale, iar mama sa l-a îndemnat să scrie o poveste numai a lui. Acest 
lucru l-a fascinat, mărturisind: „Mi-amintesc că am încercat un imens sentiment al 
potenţialităţii la această idee, de parcă aş fi fost împins într-o clădire uriaşă plină de uşi 
închise şi mi se dăduse permisiunea s-o deschid pe care vreau. Erau mai multe uşi decât 
ar putea deschide o persoană într-o singură viaţă, aşa credeam (şi încă mai cred).” 1 
 

Anexe 
Anexa 1  
„Dă-ne, soare, zilnic papucul tău cald să putem ieşi pe asfalt. Că atunci când nu trec maşini 
noi desenăm pe el găini. Găini măiestre, ale căror ouă nu se şterg când plouă. Ba, din 
contră, din ele, clocite bine, ies copaci, veveriţe şi albine în fiecare zi, pe un kilometru de 
trotuar stricăm un kilogram de var. Începem cu portrete de mâţe şi alte animale până 
ajungem la triunghiuri şi linii goale. Facem fel de fel de cercuri şi pătrăţele şi nu mai lăsăm 
nicio figură să intre in ele. Le păzim o zi-ntreagă ca nimeni să nu le-nţeleagă. În noi în 
fiecare sforăie netrezit un pictor foarte mare. Unul, nedescoperit până acum niciodată, ca o 
ciupercă nerăsărită şi nemâncată. Şi de-aia toată ziua, în genunchi, pe asfalt, lucrăm, pentru 
că vrem să-l lansăm.” Marin Sorescu, Unde fugim de-acasă? 
 
Anexa 2  
INVERSATORII   DESENATORII   ŢOPĂITORII 
 
 
  
 
 
INVENTATORII   VERSIFICATORII  PROFESORII 
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CUM AJUNGE GÂNDUL ÎN LUME? DAR FILOZOFIA ÎN LITERATURA 

PENTRU COPII? 
 

Ioana Nanu 
Şcoala Internaţională Americană Bucureşti 

 
Are de-a face literatura pentru copii cu filozofia? Timpul, istoria, gândirea nu par la îndemâna literaturii de 
ficțiune. În Evul Mediu se credea că strănutul expulzează diavolul. Descartes considera că ceea ce e produs prin 
strănut - mucii (pentru urechile sensibile subliniez că acesta e cuvântul moştenit din latinescul mucci), izvorăsc 
din însuşi sediul sufletului  glanda pineală. Laura crede că, prin strănut, gândul ajunge în lume. Vă propun să 
căutăm înțelesul și să gândim împreună despre cărţi în care filozofia pentru copii devine literatură. 
Cuvinte cheie: filosofie, copii, gând. 
 
Has children's literature anything to do with philosphy? Time, history, thinking seem beyond the ken of fiction. 
During the Middle Ages they held that by sneezing one expels the devil from one's body. Descartes theorized 
that the mucus is secreted by the pineal gland, which is also the seat of the soul. Laura Grunberg proposes that 
we sneeze thoughts into the world. I propose to seek the meaning of this metaphor and to think together about 
books where philosophy for children becomes literature. 
Keywords: philosophy, children, thought. 
 

În timpuri străvechi, se credea că inima unui om încetează să bată în momentul 
în care acesta strănuta, urarea fiind, de aceea, ,,Să trăieşti!”. Din secolul al VI-lea, 
după o epidemie de ciumă, s-a încetăţenit ideea că sufletul părăseşte trupul când 
strănutăm, dând naştere unui gol în care s-ar putea furişa diavolul. De aceea, în 
spaţiul anglo-saxon, urarea este ,,God bless you!”. Peste secole, René Descartes 
(1596-1650) considera că, prin strănut, glanda pineală scade tensiunea 
intracraniană, secretând mucii (pentru urechile sensibile, subliniez că acesta e 
cuvântul moştenit din latinescul mucci); filozoful credea că aceasta e sediul 
sufletului. Hazlii sau nu, credinţele despre strănut traversează istoria. În 2011, 
Laura Grünberg, speculând acest pretext, scrie o carte numită Poveste cu un gând 
strănutat, care ne provoacă să urmărim periplul unui gând de copil prin lume. 
Autoarea nu e la prima apariţie a unei cărţi pentru copii care abordează teme 
filozofice: Istorie cu pârş, mâţă şi frunză de gutuie, apărută în 2007, avea ca teme 
istoria şi timpul.   

De mult mă gândeam la cărţile pentru copii în care este speculată filozofia prin 
teme transpuse narativ. Nu am găsit prea multe. De asemenea, am constatat o 
spaimă a profesorilor faţă de asocierea literaturii pentru copii cu filozofia, deşi 
facem filozofie în mod curent, chiar dacă inconştient. Amintesc aici o observaţie a 
lui Noam Chomsky: avem un basm; broasca e sărutată şi devine prinţ; niciun copil 
nu are vreo problemă să înţeleagă că un obiect care nu are niciuna din însuşirile 
altui obiect devine acel alt obiect, fiind, de fapt, un alt obiect; vorbeşte ca o 
broască, arată ca o broască şi este, totuşi, un prinţ. Observaţia lui Chomsky 
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subliniază puterea de abstractizare a minţii copiilor. În acest sens, să reţinem că 
întrebările pe care le punem zilnic acestora sunt din trei domenii capitale ale 
filozofiei: ,,Ce este?” e întrebarea ontologiei; „De unde ştiu?”, a epistemologiei, iar 
,,De ce s-o fac?” este interogaţia eticii.  Având aceste lucruri în minte, am 
imaginat, plecând de la gândul strănutat în lume al Laurei, întrebări care să 
antreneze profesorii de română în procesul de deconstruire a spaimei faţă de 
filozofie ca domeniu tehnic foarte înalt, în niciun caz destinat copilăriei.  
 

Sunt un gând. Vreau o carte de identitate! 
 
Cum mă cheamă?..................... 
Unde m-am născut?                      
Când?                                             
Din cine m-am născut?                    
Ce statut social am?                            
Ce naţionalitate am?                            
Ce gen am?................................ 
Cum arată un gând?................................... 
Cum arată un gând bun?........................... 
Dar unul rău?.................................. 
Dar o furtună de gânduri?............................... 
Ce sens crezi că are sintagma ,,Somnul raţiunii naşte monştri”?............................ 
Care crezi că-i poanta bancului:  
,,− Ce faci, bade, şezi şi cugeţi?  
− Nu, doar şed!” 
Există gânduri de femei şi gânduri de bărbaţi? Dacă da, cum arată fiecare? 
Dacă viteza luminii este 299.792.458 m/s, care să fie viteza gândului? Ce înţelegi din următorul schimb de 
replici din Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă?  
,,− Numai să-mi spui dinainte cum să te duc: ca vântul ori ca gândul? 
− De mi-i duce ca gândul, tu mi-i prăpădi, iar de mi-i duce ca vântul, tu mi-i folosi, căluţul meu, zise fiul 
craiului.” 
Ce crezi că înseamnă ,,libertatea de gândire”?

 
Aceleaşi sarcini le-am dat şi elevilor mei din clasa a VI-a şi a VII-a. Ar fi 

interesant de comparat răspunsurile primite de la cele două grupuri.  
Astfel de activităţi pot sugera profesorilor de română că nu e exclus să abordeze 

cu elevii de gimnaziu teme filozofice. Totuşi, nu suntem familiarizaţi cu metodele 
şi limbajul filozofic şi aceasta e, poate, cea mai mare inhibiţie a profesorului în faţa 
unor atare texte. În sprijinul profesorilor, l-am introdus  în discuţie pe Mathew 
Lipman (1922-2010), care a fondat domeniul filozofiei pentru copii. Limpan, 
având dovezile empirice ale experienţei sale didactice, credea, ca şi Noam 
Chomsky, că cei mici posedă abilitatea de a gândi abstract de la vârste fragede. De 
aceea, a părăsit universitatea unde preda şi a înfiinţat în 1972 Institutul de Filozofie 
pentru Copii, care a dezvoltat un curriculum şi metode prin care acest domeniu a 
devenit disciplină şcolară. Ca să înțelegeţi cum proceda Lipman, urmăriți pe 
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Youtube un film demonstrativ1. Materialul este convingător, oferind un model de 
lecţie în care ceea ce se relevează este ,,călărirea gândului”, strunit de profesor. 

În afară de filmul amintit, există cărţi de didactică centrate pe filozofia pentru 
copii. Iată câteva apărute în spațiul anglo-saxon: 

Thinking in Education de Matthew Lipman 
Big Ideas for Little Kids de Thomas Wartenberg 
Philosophy for Young Children: A Practical Guide de Berys Gaut şi Morag Gaut 
Philosophy in Schools, ediție îngrijită de Michael Hand și Carrie Winstanley  
The If Machine: Philosophical Enquiry in the Classroom de Peter Worley 
The Philosophy Shop de Peter Worley  
Games for Thinking de Robert Fisher  
Stories for Thinking de Robert Fisher  
Poems for Thinking de Robert Fisher  
Philosophy for Kids: 40 Fun Questions That Help You Wonder About 

Everything and  
The Examined Life: Advanced Philosophy for Kids de David A. White  
Harry Potter and Philosophy: If Aristotle Ran Hogwarts, antologie îngrijită de 

David Baggett și Shawn Klein 
Obiecţii pertinente în cazul titlurilor anterioare sunt preţul şi faptul că nu sunt în 

română. Există, totuşi, şi în limba română câteva resurse didactice minunate:  
Sânziana. Filozofie pentru copii de Matthew Lipman  
Să gândim împreună. Ghidul învăţătorului de folosire a manualului pentru 

copii „Sânziana” de Matthew Lipman şi Ann Gazzard  
Ruxi. Filozofie pentru copii de Matthew Lipman 
Să căutăm înţelesul. Ghidul învăţătorului de folosire a manualului pentru copii 

„Ruxi” de Matthew Lipman şi Ann Margaret Sharp   
Volumele de mai sus, apărute la Humanitas, oferă numeroase texte şi activităţi 

centrate pe formarea gândirii critice la copiii de clasa a III-a şi a IV-a. Activităţile 
sunt foarte uşor de transferat la clasele de gimnaziu şi impresionează prin coerenţa 
pe care o au pe parcursul celor doi ani pentru care sunt gândite. Un alt titlu util 
pentru subiect de la aceeaşi editură este Filosofia pe înţelesul copiilor de Roger-Pol 
Droit (în original La philosophie expliquée à ma fille). Cartea pleacă tocmai de la 
realitatea că filozofia provoacă teamă, autorul francez propunând deconstruirea 
prejudecăţii adulţilor despre acest domeniu prin întrebările despre lume pe care le 
                                                           
1 http://www.youtube.com/watch?v=fp5lB3YVnlE 
http://www.youtube.com/watch?v=P7fYxuC5lBQ 
http://www.youtube.com/watch?v=4uHKl40Pxj0 
http://www.youtube.com/watch?v=hgW54B2GHU8 
http://www.youtube.com/watch?v=gDLBq5tI9vY 
http://www.youtube.com/watch?v=ViRctUEySwM 
http://www.youtube.com/watch?v=PgT0u1vO0qU 
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pun copiii.  Ultima propunere pentru familiarizarea cu filozofia este un volum de la 
editura Paideia – Despre gândire. O crestomaţie de Isaiah Berlin, Hannah Arendt, 
Harry G. Frankfurt. Aceasta cuprinde trei eseuri care sunt explicite și atractiv 
scrise, asocierea lor în volum fiind pertinentă şi inteligentă. Iată trei fragmente: 
 

„La întrebarea: Care este sensul expresiei «timpul viitor»? grămăticii pot răspunde 
aplicând în chip mecanic reguli formale, dar când întreb «Ce este viitorul»?, unde să ne 
uităm după răspuns? Asemenea întrebări le numim filozofice. Oamenii de rând le 
privesc cu dispreţ sau cu sfântă spaimă ori cu neîncredere, după cum le este firea. Dacă 
s-ar obiecta că toate acestea sunt foarte abstracte şi îndepărtate de experienţa de zi cu zi, 
prea puţin legate de interesele centrale, de fericirea şi nefericirea şi de destinul din urmă 
al oamenilor de rând, răspunsul este că obiecţia e falsă. Oamenii nu pot trăi fără a căuta 
să-şi descrie şi să-şi explice universul.” Isaiah Berlin, Rostul filosofiei 
 
„Socrate însuşi, foarte conştient că gândirea se ocupă de lucruri nevăzute şi că este ea 
însăşi nevăzută, lipsită fiind de manifestările exterioare ale altor activităţi, a descris-o cu 
ajutorul unei metafore: «Vânturile însele sunt nevăzute, dar efectul lor este manifest, iar 
noi le simţim apropierea.»” Hannah Arendt, Gândirea şi relaţia ei cu moralitatea 
 
„De ce se mănâncă aşa de mult rahat? Nu sunt sigur că se mănâncă mai mult în zilele 
noastre decât în trecut. Există în ziua de azi mai multă comunicare ca oricând, iar rahatul 
s-ar putea să se fi înmulţit doar proporţional. Când cineva trebuie să vorbească despre un 
subiect pe care nu-l cunoaşte bine, va trebui, inevitabil, să mănânce rahat. Aşadar, 
producţia va fi direct proporţională cu ocaziile sau obligaţiile de a vorbi mai mult decât 
cunoştinţele vorbitorului o permit.” Despre a mânca rahat de Harry G. Frankfurt 

 
În afară de cărţile didactice sau de cele care glosează filozofia, există categoria 

de cărţi ficţionale care abordează teme filozofice în literatura pentru copii. Multe 
dintre ele provin din literatura străină: 

Wise Guy: The Life and Adventures of Socrates de M. D. Usher  
The Philosophers' Club de Christopher Phillips și Kim Doner 
The Pig that Wants to be Eaten de Julian Baggini 
The If Odyssey: A Philosophical Journey Through Greek Myth and Legend for 

8-16 Year Olds de Peter Worley 
The Machine Who Was Also a Boy de Mike McRae și Tom Dullemond  
A Young Person's Guide to Philosophy de Jeremy Weate  
Dintre cărţile traduse în română, amintesc două titluri pentru această categorie: 

Lumea Sofiei de Jostein Gaarder şi Micul prinţ de Antoine de Saint Exupéry. Lista 
este deschisă şi puteţi îmbogăţi.  

 
În concluzie, am intenţionat prin activitatea propusă trei lucruri: să lansez 

invitaţia de a reflecta la prejudecata că literatura pentru copii şi filozofia sunt 



Ateliere 

 241 

incompatible, să-l introduc în bibliografia profesorului de română pe Mathew 
Lipman și să atrag atenția asupra câtorva titluri: Ruxi şi Sânziana, traduse de Doina 
Ştefănescu, şi Istorie cu copii şi Pârş, mâţă, frunză de gutuie şi Poveste cu un gând 
strănutat de Laura Grünberg. Primele oferă parcursuri didactice explicite despre 
aplicarea gândirii critice, ultimele sunt texte în care autoarea provoacă copiii prin 
teme filozofice.  
La final, vă invit la un exercițiu introspectiv, prin completarea următorului 
chestionar, inspirat de Poveste cu un gând strănutat: 
 

Câte gânduri bune ai avut 
azi? 

Niciunul Între 1 și 10 Peste 20 Peste 50 Nenumărate 
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METAMORFOZE ALE LECTURII  
– DE LA CLASA PREGĂTITOARE LA GIMNAZIU 

 
Ramona Burcă 

Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu, Cluj 
 
Posterul valorifică rezultatele unor activităţi din cadrul unui cerc de lectură săptămânal propus la clasa 
pregătitoare în cadrul parteneriatului dintre Şcoala Liviu Rebreanu şi Seminarul Teologic Ortodox. În afara orelor 
de lectură pe care le susţinem săptămânal, în unele activităţi am implicat elevii clasei a V-a A de la Şcoala Liviu 
Rebreanu care le-au citit celor din clasa pregătitoare de la Seminarul Teologic diverse texte adaptate vârstei. 
Activităţile au parcurs atât etapa pre-lecturii, cât şi etapa lecturii şi a post-lecturii. Posterul ilustrează prima 
„întâmplare”: toate atelierele sunt susţinute în jurul textului Omida mâncăcioasă de Eric Carle. Cuvinte–cheie: 
lectură, clasa pregătitoare, abordare integrată. 
 
Metamorphoses of reading – from preschool to secondary school. The poster presents the results of 
several activities held at a weekly reading club for preschool children which were included in a partnership 
between „Liviu Rebreanu” School and the Orthodox Theological Seminar. Apart from the reading classes that 
take place every week, we have also involved the students from class 5A from „Liviu Rebreanu” School, who 
have read to the preschool children from the Orthodox Theological Seminar various texts appropriate to their 
age. The activities have included the pre-reading stage, as well as the reading and the post-reading stage. The 
poster shows the first “adventure”: all the workshops that were related to the text “The Hungry Caterpillar”, by 
Eric Carle. Key-words: reading, preschool children, integrated approach. 
 

I. Preliminarii 
Totul a pornit de la experienţa mea de mamă-cititor pentru copilul său. Am 

decis să îmi extind acest statut şi în munca de profesor, aşa că am construit un 
parteneriat – căci sunt la modă, nu-i aşa?, – între Şcoala Gimnazială Liviu 
Rebreanu, Cluj (clasa a V-a A), unde am catedra, şi Seminarul Teologic Ortodox, 
unde fiul meu este elev în clasa pregătitoare. Astfel, i-am propus învăţătoarei 
băiatului meu un cerc de lectură pe care îl susţin în regim de voluntariat în fiecare 
miercuri începând cu luna octombrie 2013. De menţionat că a citi pentru 27 de 
copii este radical diferit de acţiunea de a-i citi unuia singur. 

 
II. De ce? 
Întrucât cred cu tărie că la această vârstă se naşte şi se consolidează gustul 

pentru carte, pentru lectură. Citind la clasa pregătitoare, îi citesc atât fiului meu, cât 
şi celor care devin, încet, încet, prietenii lui, anturajul lui cotidian. Nu îmi este 
indiferent ce fel de oameni – mari sau mici – îl înconjoară. 

 
III. Caseta tehnică 
Descrierea activităţii: demers didactic transdisciplinar integrat 
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Scop: decantarea unor modalităţi dinamice de receptare şi de interpretare a 
ipostazelor cititorului şi ale lecturii şi înţelegerea importanţei etapelor prelecturii, 
ale lecturii expresive şi ale postlecturii în actul global al lecturii. 

Obiective: 
1. conştientizarea de către elevi a complexităţii actului lecturii; 
2. (re)descoperirea lecturii ca formă a plăcerii intelectuale şi ca pretext de 

relaţionare interumană; 
3. interacţiunea disciplinelor de studiu, relaţionarea unor concepte, fenomene 

şi procese din domenii diferite 
4. corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţa cotidiană 
Metode şi procedee:  
1. lucrul în echipe 
2. conversaţia 
3. lectura expresivă 
4. jocul de rol 
5. vizita de documentare 
6. activităţi practice (desene, lucrări practice) 
Participanţi: 22 de elevi de clasa a V-a (Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu, 

Cluj) şi 27 de elevi din clasa pregătitoare (Seminarul Teologic Ortodox Cluj). 
 
IV. Activităţile 
1. Textul ales a fost unul foarte scurt şi accesibil, un text ce înregistrează 

metamorfoza unei omizi în fluture: Omida mâncăcioasă de Eric Carle. Pornind de 
la el, am căutat şi alte texte care să valorifice această transformare biologică şi am 
optat pentru poezia Fluturele de Nichita Stănescu şi Gheorghe Tomozei. 

2. Prelectura. Prima activitate ai cărei protagonişti au fost fluturii şi omizile a 
fost vizita la Muzeul de Zoologie al Facultăţii de Biologie şi Geologie al 
Universităţii Babeş-Bolyai Cluj, care găzduia o expoziţie temporară itinerantă de 
fluturi tropicali vii, în 25 octombrie 2013. Copiii din clasa pregătitoare au fost 
însoţiţi şi îndrumaţi în această călătorie de către elevii clasei a V-a (cărora le sunt 
dirigintă). Cu toţii au aflat despre viaţa fluturilor tropicali, despre dimensiuni, 
culori, hrană, mediu şi durată de viaţă. Au urmărit trecerea unui ou de fluture prin 
stadiul de larvă sau omidă, apoi prin cel de crisalidă sau pupă (nimfă), devenind în 
cele din urmă un nou fluture. Am început aşadar drumul nostru spre textul literar 
de la realitatea imediată, filtrată printr-o grilă ştiinţifică. 

3. Lectura. Activitatea centrală a atelierului nostru s-a desfăşurat în 13 
noiembrie 2013 şi a fost, desigur, lectura propriu-zisă a textului lui Eric Carle, 
realizată de unul dintre elevii clasei a V-a, reluată apoi printr-un filmuleţ găsit pe 
Youtube, în care cuvântul este dublat de imagine. 

4. Postlectura. Această etapă a fost cea mai bogată şi cea mai complexă 
activitate, pe care am decis să o împărţim în mai multe ateliere, în care s-au realizat 
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câteva mini-proiecte. Primul s-a întâmplat în aceeaşi zi de 13 noiembrie şi a fost o 
continuare firească a lecturii propriu-zise. Elevii clasei a V-a le-au pus întrebări 
celor mici pentru a descifra textul la nivel de înţelegere primară. Abordând textul 
într-o manieră integrată, copiii au făcut calcule matematice pentru a descoperi 
numărul alimentelor consumate de omida mâncăcioasă, au stabilit culorile potrivite 
pentru fiecare aliment, au descris fructele şi legumele cunoscute de ei, au jucat 
rolul omizii în timp ce era chinuită de durerea de burtică, au stabilit care sunt 
alimentele sănătoase şi care sunt cele care trebuie consumate în cantităţi reduse. 
Utilizând ca material auxiliar cartea Luciei Muntean, Ghici, ghici, ghici, ce voi 
desena aici?, elevii de gimnaziu i-au ajutat pe cei mici să deseneze, urmând 
indicaţiile din versuri, pas cu pas, o omidă, apoi să coloreze desene reprezentând 
acest stadiu de dezvoltare din viaţa unui fluture. Elementele grafice din care sunt 
constituite desenele sunt simple, uşor de reprodus de copii la această vârstă. Cu 
fiecare pas, ei au descoperit cum a prins viaţă sub creionul lor imaginea unei omizi. 
În cele din urmă, împărţiţi în echipe mixte, elevi de clasă pregătitoare şi de 
gimnaziu, copiii au construit corpul unei omizi din baloane verzi şi roşii sau din 
farfurii colorate de unică folosinţă lipite pe carton. 

Al doilea atelier, din 15 noiembrie 2013, a presupus reluarea lecturii textului lui 
Eric Carle şi li s-a cerut elevilor din clasa pregătitoare să prezinte, cu cuvintele lor, 
conţinutul textului şi ceea ce le-a plăcut în mod special. Apoi o elevă de gimnaziu a 
citit poezia lui Nichita Stănescu şi Gheorghe Tomozei, Fluturele, pe care, prin 
repetare, cei mici au învăţat-o pe de rost până la sfârşitul activităţii. Elevii din clasa 
pregătitoare au desenat din nou după indicaţiile versurilor Luciei Muntean din 
cartea menţionată anterior, de această dată un fluture, l-au colorat, şi apoi au 
confecţionat, îndrumaţi de colegii mai mari, fluturi din hârtie creponată şi cleme de 
rufe. Activităţile s-au realizat din nou într-o abordare integrată: copiii au recitat 
versuri, au desenat, au colorat, au decupat, şi-au dezvoltat abilităţile practice, au 
zburat împreună cu fluturaşii construiţi, făcând astfel mişcare. 

 
V. Concluzii 
1. Prelectura este un pas necesar în pregătirea lecturii la vârste şcolare mici. 
2. Copiii din primii ani ai gimnaziului sunt ghizi excelenţi în actul lecturii 

pentru colegii de vârstă şcolară mică. 
3. Lectura activează abilităţi diverse şi se adresează tuturor laturilor 

personalităţii copiilor. 
4. Activitatea integrată vizează antrenarea de abilităţi disciplinare şi 

transferabile, oferind copiilor ocazii de comunicare, cooperare, utilizare a unor 
surse variate de informaţii, investigaţie, experimentare, identificare de soluţii, 
testare de ipoteze. 
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Anexe 
A. Omida mâncăcioasă 

de Eric Carle 
 
În lumina lunii, un ou mic stătea pe o frunză. 
Într-o Duminică de dimineaţă, soarele cald a răsărit şi - pop! - din ouşor a ieşit o omidă 
mică şi foarte înfometată. 
Ea a început să caute ceva de mâncare. 
Luni a mâncat un măr, dar încă îi era foame. 
Marţi a mâncat două pere, dar încă îi era foame. 
Miercuri a mâncat trei prune, dar încă îi era foame. 
Joi a mâncat patru căpşuni, dar încă îi era foame. 
Vineri a mâncat 5 portocale, dar încă îi era foame. 
Sâmbătă a mâncat  
o felie de tort de ciocolată,  
o îngheţată,  
un castravete murat,  
o felie de brânză şvaiţer,  
o felie de salam,  
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o acadea,  
o felie de plăcintă de cireşe,  
un cârnat,  
o brioşă,  
şi o felie de pepene roşu. 
În noaptea aceea a durut-o rău de tot burtica! 
Ziua următoare a fost Duminică din nou.  
Omida a mâncat dintr-o frunză verde, bună, şi după aceasta s-a simţit mult mai bine.  
Acum nu-i mai era foame - şi nu mai era o omidă mică. 
Era o omidă mare şi grasă. 
Şi-a construit o casă mică împrejurul său, numită cocon, 
În care a stat mai bine de două săptămâni. 
Apoi a făcut o gaură în cocon, a ieşit afară şi ... 
Era un fluture frumos! 
 
B. Fluturele 

de Nichita Stănescu şi Gheorghe Tomozei 
 
Să vedeţi ce întâmplare: 
o omidă foarte mare 
a slăbit de supărare! 
A luat de pe cărare 
două frunze căzătoare 
şi le-a pus chiar în spinare 
şi-a-nceput să zboare! 
S-a privit şi s-a plăcut: 
Fluture ea s-a făcut. 
 
C. Omida este larva fluturilor, dăunătoare pomilor, cu corpul alcătuit din segmente, uneori 
acoperit cu peri. (DEX) 
 
Bibliografie 
1. Carle, Eric, Omida mâncăcioasă, ediţie bilingvă, Bucureşti, Editura Cartea copiilor, 

2007.  
2. Mureşan, Lucia, Ghici, ghici, ghici, ce voi desena aici?, Petroşani, Editura Genesis, 

Colecţia Ora de copilărie, 2008. 
3. Stănescu, Nichita, Tomozei, Gheorghe, Carte de citire, carte de iubire, Timişoara, 

Editura Facla, 1980. 
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CASTELUL LECTURII 
 

Simona-Florina Iachiş 
Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga, Cluj 

Ioana-Angela Mureşan 
Seminarul Teologic Ortodox, Cluj 

 
Proiectul reprezintă o modalitate de trecere de la textul integral la fragmentul de text şi apoi o prelungire a lecturii 
acestuia pentru orele de lectură şi creaţie literară. 
Pornind de la incipitul precizat de profesor, elevii împărţiţi pe grupe, primesc sarcina de a crea un text ficţional. 
Pe principiul ,,telefonului fără fir” fiecare dintre ei continuă cu un fragment povestea creată de colegii dinaintea lui 
păstrând sensul iniţial şi firul naraţiunii. 
Produsul final este reprezentat printr-un poster care să evidenţieze atât conţinutul cât şi noţiunile de text integral 
şi fragment de text. Cuvinte cheie: orele de lectură şi creaţie literară, text ficţional, sensul iniţial, poster..  
 
The Reading Castle. The present project is a way of making a transition from the entire text to the fragment and 
then to its application during reading classes or literary creation.  
Starting from the beginning mentioned by the teacher, the grouped students are given the task to create a 
fictional text. On the wireless phone principle every student continues with a fragment as to complete the story 
told by their colleagues before, keeping in mind the initial sense and the narrative link.  
The final product is represented by a poster that emphasizes both the content and the entire text and its 
fragments. Keywords:  reading classes or literary creation, fictional text, initial sense, poster..  
 

Dacă ar fi să vorbim despre strategia didactică trebuie să pornim de la faptul că 
aceasta este constituită dintr-un sistem coerent şi complex de metode, mijloace şi 
alte resurse educaţionale care au drept scop atingerea unor obiective. Aceastea 
ocupă locul central în procesul de predare-învăţare deoarece organizarea şi 
desfăşurarea lecţiei se realizează în funcţie de alegerea strategică a cadrului 
didactic. În scenariul ales de dascăl sunt implicaţi :învăţători/profesori,elevi, 
obiectivele, resursele educaţionale, metodele vizate şi condiţiile realizării 
obiectivelor. Dintre acestea am ales în realizarea proiectului să ne îndreptăm atenţia 
mai ales spre metode şi moduri de organizare a activităţii didactice. În 
învăţământul modern, atenţia centrată pe elevi face ca dascălul să se adapteze 
permanent nevoilor elevilor, actorul principal în parcursul educativ rămânând 
elevul, dirijat totuşi în permanenţă de profesor. Ne-am oprit aşadar în acest proiect 
la activitatea pe grupe În demersul propus am pornit de la opera literară ca operă 
ficţională, imaginaţie, creaţie, plăsmuire, şi am încercat pe parcursul a două ore de 
curs în cadrul a trei grupe să creăm o „operă literară”. 

Deoarece lucrăm pe grupe, textul final va avea un caracter colectiv.  
Am optat pentru strategia respectivă din dorinţa de a implica în mod egal pe 

fiecare dintre participanţi, dar, în acelaşi timp, şi de a-i determina să se adapteze 
grupului din care fac parte. 
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Procesul de creaţie debutează cu prima frază a textului pe care o propune 
profesorul şi care fixează şi tema pe care o vor respecta elevii în elaborarea 
propriilor fragmente de text. Apoi, membrii grupului, într-o ordine stabilită anterior 
prin tragere la sorţi, continuă scrierea  aportul fiecăruia fiind de două-trei paragrafe. 
Este etapa în care ideile individuale ale fiecăruia converg într-un text  unitar şi 
coerent. 

A doua parte a demersului se constituie în reprezentarea în plan imagistic a 
textului nou creat cu aportul întregului grup. Este etapa care a dat naştere 
produsului final. 

A treia etapă este cea a reflecţiei, profesorul conştientizând elevii asupra 
scopului fiecăruia dintre paşii parcurşi,  evidenţiind, în urma participării  colective 
la „facerea „unui text de ficţiune câteva concepte precum:  text ficţional, 
imaginaţie, creativitate, coerenţă, coeziiune. 
 
Anexe 
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CARTEA/LUMEA ÎN CARE VREAU SĂ TRĂIESC 
 

Maria-Magadalena Iloaie, Ioana-Angela Mureşan 
Seminarul Teologic Ortodox, Cluj 

 
Posterul Cartea/ Lumea în care vreau să trăiesc transcrie viziunea modernă a educaţiei, cea a învăţării prin 
experienţă: ceea ce şcoala modernă încearcă să facă este să deschidă un fel de spaţiu de acomodare cu şcoala 
lumii; o zonă de întâmpinare a complexităţii şi dificultăţii ei1. Elevii se transformă din actanţi ai învăţării, în actanţi 
ai naşterii lumii cărţii, devenind emiţători, nu receptori ai actului educativ. Cuvinte cheie: elevi, îmvăţare prin 
experienţă. 
 
The Book/the World i want to live in. The poster The Book/ The World I Want to Live in transcribes the modern 
vision of education, that of learning through experience or active learning: what the modern school is trying to do 
is to open a sort of transitory space with the school of life, or the world's school; an area of foreseeing the 
complexities and difficulties of the world.2  From simple learners the students become creators of the books' 
birth, becoming emitters and not receptors of the learning activity.  
The didactic path is specific to our school, The Theological Orthodox Seminar in Cluj. Keywords: students, 
learning through experience. 
 

Demersul didactic trasează specificul şcolii pe care o reprezentăm, Seminarul 
Teologic Ortodox , Cluj. Posterul s-a realizat la finalul unităţii Cartea obiect-
cultural, studiată în prima clasă de gimnaziu. 

 
Scenariu didactic 
Evocare 
a. Definirea cărţii cu ajutorul unor expresii (,,Cartea este izvor de înţelepciune”, 

„Cartea este scrierea lui Dumnezeu”, ,,Cartea este cel mai rapid mijloc de transport 
spre lumea în care vreau să trăiesc”);  

b. Particularizarea definiţiilor date  cu ajutorul întrebărilor şi răspunsurilor („Ce 
carte citită poate fi considerată «izvor de înţelepciune»”, De ce?). 

 
Realizarea sensului 
a. Prezentarea sarcinii: confecţionarea unei cărţi dintr-un material propus de 

profesor; 
b. Împărţirea elevilor  pe grupe în funcţie de materialele pentru care au optat  

(grupa I – pânză/blug, grupa a II-a – plante, grupa a III-a- – seminţe şi grupa a IV-a 
– fotografie); 

c. Alcătuirea unui text narativ/liric cu titlul Lumea/Cartea în care vreau să 
trăiesc cu evidenţierea materialului pentru care au optat;   

                                                           
1 A. Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, 
2004, p.36. 
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d. Asamblarea materialelor pentru confecţionarea cărţii; 
e. Scrierea textului şi propunerea titlului cărţii (grupa I: Poveşti vesele;  grupa a 

II-a: Botanica; grupa a III-a: Seminţele cărţii, grupa a IV-a: Fotojurnal); 
f. Prezentarea cărţilor şi  punerea în discuţie cu scop evaluativ de membrii 

celorlalte grupe. 
 
Reflecţia  
Discuţie cu întregul grup pe marginea unor întrebări puse de profesor: (,,De ce 

«Botanica» este lumea în care vreţi să locuiţi?”/,, pentru că vrem să creştem fizic şi 
spiritual, să fim o generaţie Eco”; ,,De ce «Poveşti vesele» este lumea în care vreţi 
să trăiţi?”/,, pentru că în lumea oraşului trebuie să existe poveşti vesele”). 
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TRIBUTARI TRECUTULUI?! 
 

Ana Lungu, Nadia Torge 

   Liceul Tehnologic Alexandru Borza, Cluj 
 

Posterul realizat surprinde lectura în virtutea trecerii timpului. De azi sau de ieri, cărţile ne rămân alături 
îmbogăţindu-ne experienţele de viaţă.  
Lecturile prezentului se află într-un raport de interdependenţă cu ceea ce s-a scris şi s-a citit în alte vremuri.  
Biblioteca reprezintă spaţiul întâlnirii dintre cele două faţete ale timpului, iar cititorul este acela care facilitează 
fuzionarea lor. Cuvinte cheie: lecturile prezentului, raport de interdependenţă. 
 
Hommage au passé?! L’affiche réalisé surprend la lecture dans la vertu du passage du temps. D’aujourd’hui ou 
d’hier, les livres restent à côté de nous en nous enrichissant les experiences de vie.  
Les lectures du présent se trouvent dans un rapport d’interdépendence avec ce qu’on a été écrit et lu en d’autres 
temps. 
La bibliothèque représente l’espace de rencontre entre les deux facettes du temps et le lecteur est celui qui 
facilite leur fusionnement. Mot clés: les lectures du présent, rapport d’interdépendence. 
 

„Prietene, ai grijă ce poveste spune viaţa ta!”  
V.S. Dâncu, Viaţa, poveştile şi moartea, 50 de poveşti 

 
Pornind de la ideea că lectura este o esenţă spirituală, o dimensiune de existenţă 

a dascălului de ieri şi de azi, vom exemplifica cu ajutorul posterului realizat – 
„Tributari trecutului ?!” – coordonatele actului de a citi.  

Profilul cadrului didactic reclamă dorinţa de a se documenta, a se informa cu tot 
ceea ce ţine de specialitatea sa. Cum anume realizăm acest obiectiv? Care sunt 
strategiile prin care obţinem informaţiile, filtrele prin care reuşim să ajungem la ce 
ne interesează? Şi apoi cum materializăm ideile, cum risipim această cunoaştere 
dobândită? La ce ne foloseşte, până la urmă?  

Sunt întrebări, pe care sunt sigură, că ni le le-am pus fiecare şi în funcţie de 
profilul personalităţii noastre, a experienţei dobândite, a căutărilor am reuşit într-o 
mai mare, sau mai mică măsură să găsim răspunsurile. 

Pentru profesorul de ieri s-ar spune că locul ideal de a te documenta este 
biblioteca. Pentru profesorul de azi, acest spaţiu ar fi completat şi de câteva 
accesorii indispensabile: internetul, telefonul. 

Actualizarea listelor de lecturi pentru elevii ce preferă alinierea la modern, la 
actualitate, îl provoacă pe profesorul de lectură să intre în contact cu noile apariţii. 
Observând că scrierile de ieri sunt privite sceptic de către cititorul de azi suntem 
indicăm pentru lectură romane precum Lunetistul de Marin Mălaicu Hondrari sau 
Rădăcina de bucsau de O. Nimigean. Aceste două romane fascinează prin alinierea 
crudă la o contemporaneitate în care oamenii au uitat să comunice direct şi firesc, au 
uitat să trăiască în prezent pentru că reperul principal a început să fie acel imposibil.  
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Refuzul elevilor de a citi La Medeleni de Ionel Teodoreanu pare dureros pentru 
noi cei care am savurat acest gen de scriere, dar trebuie acceptat până la 
urmă.Literatura pentru copii a fost îmbogăţită de fascinantele scrieri ale lui Roald 
Dahl. Matilda, Marele uriaş prietenos sau Charlie şi marele ascensor sunt romane 
parcurse cu plăcere de elevii zilelor noastre. Nu ne confruntăm cu o criză în lumea 
lecturii... ceea ce se întâmplă nu este decât o reorientare a gusturilor... Literatura 
franceză actuală aduce cu sine figura unei fetiţe admirabile, Ninon, fetiţă agreată de 
adolescenţi. Romanul scriitoarei Maud Lethielleux, Spune da, Ninon, devine 
fascinant prin limbaj şi prin comicul prezent acolo unde literatura clasică ar fi 
deschis un tunel al tragicului din care evadarea ar fi devenit imposibilă 

Există cărţi ce se autorecomandă. Sunt titluri care vând, titluri care incită, care îi 
determină şi pe  cei neinteresaţi să devină doritori de a citi. O astfel de scriere este 
Vă spun sincer, mint perfect. Cei doi autori analizează situaţii de viaţă. Ceea ce este 
interesant este că ne regăsim cu toţii în ceea ce scriu  Ute Ehrhardt, Wilhelm 
Johnen. 

Plimbându-ne printre rafturile bibliotecii am răscolit pulberea trecutului, am 
scotocit amintirile lecturilor noastre din anii de şcoală şi am constatat că persistă 
interesul pentru anumite titluri şi scriitori. De aceleaşi titluri şi scriitori ne simţim 
legate şi în prezent. Să fie o iluzie a vieţii noastre? Să fie rezultatul experienţei în 
calitate de profesori de literatură? Răspunsul ar fi deopotrivă şi „da” şi „nu”. 

Intrăm în lumea cărţilor ori de câte ori e necesar: la oră, acasă, în discuţiile cu 
alţii. Şi este firesc să fie aşa. Dar, ne întrebăm uneori, dacă nu ar fi cazul să 
completăm listele de lectură şi cu cărţi, nu neapărat de ficţiune, cu cărţi care să ne 
lege mai mult de realitatea mea, a ta, a noastră? 

Căutând am aflat şi răspunsuri. În cartea lui Vasile Sebastian Dâncu – Viaţa, 
poveştile şi moartea  –  am redescoperit lumea noastră. O lume atent ticluită şi 
aşezată pe nişte repere ale prezentului liber, descătuşat de şabloane. E o lume 
fascinantă prin mesajul ei. 

Alte cărţi de suflet pe care le-am îndrăgit sunt cele ale lui Dan Puric – Fii 
demn!, Despre Omul Frumos, Cine suntem noi. Conferinţele actorului sunt nişte 
poveşti de viaţă ale unui om de poveste,  care pot deveni teze morale pentru fiecare 
dintre noi, ele te îndemnă la meditaţie şi reflecţie personală. 

 
Aşa cum spunea şi Vasile Dâncu: „Viaţa tuturor este o sumă de poveşti, 

diferenţa dintre noi este că unii îşi pot aminti şi pot împărtăşi poveştile lor, iar alţii 
nu”. 

Cred, că fiecare dintre noi are de spus o poveste, fie ea a lecturii sau a propriei 
vieţi care poate trece, cu timpul, într-un sistem magic de semne. 
 
Bibliografie 
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CU ZÂMBETUL LA BRAŢ PRINTRE PRIETENI 

 
Corina Daniela Lupuţan  

Liceul Teoretic Apáczai Csere János, Cluj-Napoca 
 

Cu zâmbetul la braţ printre prieteni este titlul unei activităţi ce a încercat şi se pare că a reuşit să apropie elevii 
de profesori, catedră, cunoştinţe dobândite prin intermediul zâmbetului şi al râsului. Acest demers didactic a fost 
rodul colaborării catedrelor de română-latină şi psihologie. Prin diverse tehnici de cunoaştere, intercunoaştere şi 
autocunoaştere, toţi participanţii au conştientizat că nimeni nu e perfect, că avem defecte, dar că putem râde de 
propriile greşeli, defecte şi să le considerăm nu piedici, ci trepte în devenire. Activitatea a fost finalizată printr-o 
expoziţie de postere cu epigrame şi caricaturi, având în centru imaginea profesorului. Cuvinte-cheie: 
autocunoaştere, defecte, satiră, zâmbet 
 
With a smile at my arm among friends is the title given to an activity that tried, and by the looks of things 
managed, to bring together students with teachers and with the chair, knowledge received through “smile” and 
“laughter”. This didactic step was the product of  a close collaboration between the two chair: romanian-latin and 
psychology. Through different learning, inter-knowing and auto-knowing  techniques, all the participants have 
realized that nobody is perfect, that we all have weaknesses, but that we can all laugh at our own mistakes and 
weaknesses and even consider them not obstacles, but a stepping stone in our development. The entire activity 
was finalized through an exposition with posters with epigrams and caricatures, all having at their core the image 
of the professor. Key-words: auto-knowing, weaknesses, satire, smile .      
 

În viziunea omului sensibil şi cultivat de ieri şi de azi, orice lucru bun, frumos şi 
durabil are ca piatră de temelie iubirea, bucuria, iar aceste sentimente sunt adeseori 
exprimate simplu, într-un zâmbet. Deşi e greu să transformăm în termeni 
observabili şi măsurabili efectul acestui gest uman major, zâmbetul poate asigura 
succesul în orice domeniu de activitate.  

Orice act didactic bun, frumos şi durabil e potrivit să înceapă cu un zâmbet cald. 
Astfel, se deschid mai uşor lacătele minţii şi ale inimii. Zâmbetul e un dar nepreţuit 
pe care îl oferim elevilor, o formă de aleasă laudă care-i vor motiva să uite de 
preocupările lor cotidiene şi-i vor întoarce cu gândul la şcoală şi clasă.  

Pornind de la aceste considerente, catedra de limba şi literatura română/limba 
latină şi catedra de psihologie a Liceelor Teoretice Apaczai Csere Janos şi Onisifor 
Ghibu a iniţiat un proiect educativ intitulat Cu zâmbetul la braţ printre prieteni. 
Argumentul proiectului îşi are rădăcina în înţelepciunea unui proverb tibetan: „Când 
îi zâmbeşti vieţii, jumătate din zâmbet este pentru chipul tău, iar cealaltă jumătate 
este pentru chipul altcuiva”. Aşa se face că, dacă ştim să afişăm o faţă zâmbitoare în 
relaţiile cu cei din jur, vom observa că ceilalţi devin mai amabili, mai entuziaşti, mai 
prietenoşi. Proiectul îşi propune să înveţe elevii să creadă în emoţia prieteniei, în 
relaţiile umane de prietenie, să descopere noi valenţe de sociabilitate şi altruism şi să-
şi formeze convingerea că evenimentele plăcute fac parte din viaţa noastră. Amintim 
câteva dintre obiectivele proiectului: dezvoltarea legăturilor de prietenie între elevi 
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prin organizarea unor activităţi atractive, producerea de text literar în limba română 
(epigrame şi acrostihuri), cultivarea limbii române, dezvoltarea spiritului critic şi 
autocritic, lărgirea orizontului de cunoaştere, dezvoltarea spiritului de echipă. Grupul 
ţintă al proiectului îl reprezintă elevii claselor IX-XI. Prima întâlnire de proiect din 
cadrul calendarului activităţilor a avut loc în săptămâna 28 octombrie - 1 noiembrie 
2013şi a avut sloganul „Râzând se spune adevărul”. Activitatea a reunit aproximativ 
50 de elevi din cele două licee şi a avut loc ca principal obiectiv producerea de text în 
limba română sub formă de epigrame sau combinaţii de acrostihuri şi epigrame, 
având ca temă şcoala, elevul, imaginea profesorului. Se cuvine să menţionăm că 
întâlnirea propriu-zisă dintre elevii celor două licee a fost precedată de o activitate 
foarte interesantă care s-a desfăşurat în cadrul fiecărui liceu de către catedra de 
română/latină împreună cu catedra de psihologie. Prin activităţi, exerciţii şi jocuri 
atractive de cunoaştere, intercunoaştere şi autocunoaştere, elevii claselor a X-a au 
fost încurajaţi de cele două profesoare de psihologie ale liceelor partenere să facă 
serioase introspecţii, dar, mai ales să conştientizeze că orice om reprezintă o valoare. 
Desigur, nimeni nu este perfect,dar ne putem corecta mai repede trăsăturile negative 
ale personalităţii noastre, dacă ştim să râdem de noi înşine, de propriile defecte. Nici 
elevii, nici profesorii, nici părinţii nu sunt perfecţi, dar putem deveni continuu mai 
buni, dacă ne identificăm punctele slabe şi depunem eforturi. Elevii au lucrat 
individual, identificându-şi trăsăturile de personalitate care-i definesc, apoi pe grupe, 
identificând trăsăturile grupei şi, în final, profilul psihologic al clasei. Această 
pregătire a întâlnirii propriu-zise de proiect a fost extrem de necesară, deoarece 
întâlnirea de proiect presupunea satirizarea defectelor umane prin intermediul 
epigramelor şi al caricaturilor.  

Întâlnirea de proiect s-a desfăşurat la Liceul Teoretic Apaczai Csere Janos şi s-a 
concretizat în câteva acţiuni: organizarea elevilor în grupe mixte (doi elevi de la un 
liceu şi doi de la celălalt), definirea epigramei şi a istoricului speciei, explicarea 
sarcinilor de lucru prin exemplificarea unor epigrame scrise de poetul roman 
Marcus Valerius Martialis cel care a contribuit la dezvoltarea epigramei moderne 
cu caracter satiric şi a fixat definitiv tiparele acestui gen literar începând cu secolul 
I e.n., prezentarea unor epigrame din creaţiile altor elevi, distribuirea materialelor 
de lucru, elaborarea posterelor cu epigrame şi acrostihuri, expoziţie cu postere. 
Sarcinile de lucru li s-au părut foarte atractive elevilor, iar invitaţia de a satiriza 
defectele chiar şi ale profesorilor a fost un prilej de a înţelege că  profesorii sunt 
deschişi şi că, cei mai mulţi, au simţul umorului. Cele mai multe grupe de elevi şi-
au însoţit epigramele şi acrostihurile de caricaturi, unele foarte expresive şi reuşite. 
Timp de  o oră, elevii au schimbat multe idei, s-au împrietenit, s-au simţit foarte 
bine şi au fost deosebit de creativi.  

 
La sfârşitul activităţii li s-a cerut elevilor să-şi transpună în cuvinte 

sentimentele, emoţiile şi trăirile. Cei mai mulţi au apreciat această activitate 
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folosindu-se de cuvinte precum: „Nu voi uita niciodată ce este o epigramă”, „Cel 
mai bun mijloc de a petrece o după-amiază”, „Mi-am făcut noi prieteni”, „Ne-am 
simţit foarte bine”, „Abia aşteptăm să ne revedem”. Însă, cel mai simpatic feedback 
a venit din partea unui elev răguşit care a scris pe o bucată de hârtie cu roşu: 
„Foarte tare!”.  

Zâmbetul e un lucru mic, dar are efecte mari, e un gest simplu, dar care are 
menirea să transforme lucrurile grele în lucruri uşoare, iar activitatea desfăşurată 
este o dovadă grăitoare în acest sens. Nutrim speranţa sinceră că acest gen de 
colaborare are un impact deosebit asupra elevilor, influenţându-i pozitiv mult timp. 
Aşadar, să nu uităm să începem fiecare oră cu câte un zâmbet. 

 
Anexa 1 
Prezentăm câteva dintre creaţiile elevilor 
Acrostihuri. Domnului profesor 
Nisipeanu 
Nouă desenul mult ne place 
Iute alergăm la oră; 
Superbe portrete el face 
Iar fetele îl adoră. 
Părul îi stă aranjat 
El fiind un prof’ stilat; 
Alejandro i se spune 
Nu-i minciună, e pe bune! 
Uitat el nu va fi de lume... 
 
Epigrame 
Tocilarul 
Dacă un coleg învaţă... 
Noi... îi zicem tocilar. 
Dar, când profa ne ascultă 
Niciunul n-avem habar. 

 
Şcoala 
Când la şcoală noi dăm test 
Totul este copy-paste 
Iar când profii ne ascultă 
Nimic nu ne mai ajută. 
 
Ora de română 
Lui îi este greu s-o spună 
Dar româna-i o povară; 
Totul e o poezie 
Şi în spate o tot cară 
 

Logica 
Logica... poate fi importantă 
Da’ poate-i exasperantă 
La tablă de nu ştii defel 
Ea-ţi zice de-Aristotel 
Însă profa orice-ar spune, 
Tot ilogică rămâne 

 
Toată arta stă în... vin!/In vino veritas 
Mama-mi spune-ntotdeauna 
“Nu minţi şi nu bea vin!” 
Eu răspund, căci învăţasem 
Un străvechi proverb latin: 
N-au spus anticii odată 
C-adevărul stă în vin?!” 

 
Oltenilor 
Din Hobiţa el plecase  
Spre-un mai falnic toponim... 
La Paris devine geniu, 
Dar in Gorj? Un anonim... 
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Anexa 2  
Profilul psihologic al clasei a X-a A 

 
 
Anexa 3. Postere 
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UN PROIECT: PORŢI DESCHISE LECTURII 

 
Marinela Marc, Simina Moldovan, Nicoleta Opriş 

Colegiul Tehnic Napoca, Cluj- 
 

Spiritul cărţii de a vedea  dincolo de lume, de a relaţiona pozitiv cu ceilalţi, de a (re)găsi valori este promovat de 
programele şcolare actuale care recomandă, explicit sau implicit, cultivarea plăcerii  lecturii şi exersarea 
abilităţilor în acest domeniu. Astfel, profesorului de limba şi literatura română îi revine un rol esenţial, de mediere 
între rigoarea curriculară şi extensia extracurriculară. În acest sens, în urmă cu cinci ani, la Colegiul Tehnic 
Napoca a fost iniţiat un proiect judeţean “Porţi deschise lecturii”, care se adresează elevilor din clasele V-XII. 
Dorinţa iniţiatorului a fost crearea unui spaţiu  de manifestare liberă a creativităţii, de valorificare a cunoştinţelor 
în domeniu, de conturare a unei imagini pozitive, clare despre viaţă şi propria persoană. Dincolo de formarea 
simţului estetic şi dezvoltarea plăcerii de a citi s-a urmărit combaterea  sau, cel puţin, diminuarea efectelor 
negative ale tehnologiei moderne (televizor, calculator) asupra dezvoltării adolescenţilor. Cuvinte cheie; rigoare 
curriculară, extensie extracurriculară, Porţi deschise lecturii” 

 
Gates open to reading, The spirit of the book to see beyond the world, to relate positively with others, to find 
(again) values, is promoted by the current curriculum which recommends, implicit or not, the cultivation of 
reading for pleasure and the practicing of skills related to this area. So the Romanian language and literature 
teacher plays a key role as a mediator between the rigorous curriculum and the extra-curriculum extension. In 
this regard, five years ago,  The “Napoca” Technical College, initiated a county project entitled “Porţi deschise 
lecturii” (“Gates open to reading”); it aimed at students from the 5th grade to 12th. The initiator’s desire was the 
setting up of a space for a free expression of creativity, the use of the knowledge in the field, the creation of a 
positive image, clear on life and themselves. Going beyond developing an aesthetic sense and reading for 
pleasure, other issue was taken into consideration: fighting off the negative effects of modern technology 
(television, computer) on adolescent development. An alternative leisure activity was offered: passion for books, 
as a way of bonding nationality and language identity, a dialogue of time and companions. Keywords: rigorous 
curriculum, the extra-curriculum extension, ,,Gates open to reading”, 
 

În cadrul proiectului judeţean ,,Porţi deschise lecturii” rigoarea curriculară a fost 
armonizată printr-o extensie extracurriculară, astfel încât se valorifică, deopotrivă, 
cele două domenii ale comunicării, receptarea şi producerea de text. Cercetările din 
ultima vreme, precum şi practica la clasă au dovedit efectele negative pe care le au 
televizorul, respectiv calculatorul, în dezvoltarea psihicã şi comportamentală a 
elevilor, de aceea, considerăm propunerea noastră o alternativă viabilă. Lectura şi 
scrierea sunt activităţi care se pot derula la orice vârstã, implicând dezvoltarea 
cognitivă şi afectivă a adolescentului şi, nu în ultimul rând, socializare prin 
împărtăşire (deci apropiere). Beneficiarii acestui proiect, care s-a bucurat de la an 
la an de o participare tot mai numeroasă, au fost elevii şi profesorii din şcolile 
judeţului Cluj. Activităţile desfăşurate au urmărit acoperirea componentelor 
menţionate; astfel o primă categorie de activităţi a avut în centru lectura (mese 
rotunde, dezbateri, prezentări de carte, recenzii, exerciţii de lectură stradală), iar 
domeniul scrierii creative a fost valorificat printr-un concurs, adresat, deopotrivă, 
elevilor din ciclurile gimnazial şi liceal. În fiecare an, misiunea juriului, format din 
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profesori de limba şi literatura română, a fost una extrem de dificilă. Am regăsit în 
lucrările trimise de elevi adevărate pagini de scriitură care fac dovada unei 
preocupări reale a acestora de a intra în dialog cu literatura, în calitate de creatori 
care au păşit pe calea competenţei în domeniul redactării de text literar.  

 
Activităţi în cadrul proiectului în anul şcolar 2012-2013 
1. Lectură stradală. În anul şcolar 2012-2013, 23 aprilie, Ziua Internaţională a 

cărţii a fost marcată, în cadrul proiectului, printr-o activitate în aer liber derulată în 
Piaţa Unirii din Cluj-Napoca sub deviza ,,5 minute de lectură”. Clujenii care au 
tranzitat piaţa au fost invitaţi de elevii şi profesorii Colegiului Tehnic Napoca să se 
oprească şi să accepte să citească câteva rânduri din cărţile aduse de la biblioteca 
şcolii. De asemenea, cei care au acceptat invitaţia la lectură au completat şi un 
chestionar cu întrebări pe această temă. Considerăm că acţiunea s-a bucurat de 
succes, dat fiind numărul mare, peste aşteptări, al celor care s-au oprit pentru 5 
minute de lectură stradală, dar şi cele peste 200 de chestionare completate de 
trecători. Au fost cititori de toate vârstele, de la copii, studenţi, pensionari, care au 
apreciat iniţiativa noastră, dar şi calitatea textelor selectate.  

2. Concursuri. O altă activitate s-a derulat la şcoală şi a constat în organizarea a 
două concursuri adresate elevilor din şcolile judeţului Cluj. Unul, de creaţie literară 
pe tema ,,Biblioteca viitorului” şi unul de eseuri, pe tema ,,Lectura încotro?”. Au 
fost acordate 34 de premii şi menţiuni şi ne-am bucurat de participarea a 96 de 
elevi din 19 unităţi de învăţământ din judeţ.  

 
Am constatat că sunt şi adolescenţi pasionaţi de lectură într-o societate care le 

oferă false modele, non-valori şi prea puţine demersuri educaţionale reale în scopul 
formării orizontului lor cultural. 
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DE LA ZERO LA INFINIT 

 
Simona Marcu 

Şcoala Gimnazială Dr. Victor Babeş, Baia Mare 
Larisa Lazăr 

Şcoala Gimnazială Dr. Victor Babeş, Baia Mare 
Rodica Tămaş 

Şcoala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Baia Mare 
 

De la zero la infinit cuprinde un set de exerciţii de creativitate structurate în ateliere ce integrează, pe de-o parte, 
mai multe domenii de activitate, iar pe de altă parte, colaborarea învăţător – profesor, atât de necesară pentru 
asigurarea unei treceri line de la un ciclu şcolar la altul, nealterate de discontinuităţile programelor şcolare. 
Titluri de ateliere precum De-a culorile, Cărţile uriaşe sau Între anotimpuri, folosite pentru clasele primare, 
continuă cu Joaca de-a cuvintele, Dincolo de poveste, Altfel de memorii, Lumea necuvântătoarelor, Jurnalul 
săptămânii curcubeului sau Floare albastră, floare albastră... folosite pentru ciclul gimnazial. Aceste exerciţii de 
lectură şi scriere creativă le dezvoltă elevilor puterea de observaţie, gândirea divergentă, originalitatea şi 
inteligenţa emoţională. 
Am încercat să-i învăţăm pe copii un limbaj nou, limbajul lecturii prin joc, muzică, arte vizuale. Dialogul lecturii cu 
celelalte discipline, toate într-o perfectă colaborare, conduc la realizarea activităţilor noastre şi, în acelaşi timp, la 
dezvoltarea interesului copiilor pentru lectură. 
 
From nothing to everything is the title that sums up our efforts to help children develop a sense for a superior 
spiritual experience.  
This work gives examples of good practice for literary meetings lead by two teachers: a primary school teacher 
and a Romanian language and literature teacher.   
Workshops like Colors, Giant Books or Between Seasons will be organized for primary school, continuing with 
Words, Beyond the Story, Other kinds of memoirs, Wildlife, Rainbow Week Journal, and Blue Flower, Blue 
Flower... for gymnasium students. These reading and writing exercises will help enhance the children’s 
observation power, originality, divergent thinking and emotional intelligence.   

 

Cărţile uriaşe 
Atracţia pentru lectură poate fi sădită în 

sufletul copiilor încă „de la zero”, din clasa 
pregătitoare. O metodă atractivă în înţelegerea 
poveştilor, dezvoltarea creativităţii şi a 
limbajului copiilor este metoda numită „Cărţile 
uriaşe”. Este fapt ştiut că la această vârstă sunt 
„uimitoare” lucrurile uriaşe. Astfel, am 
confecţionat, din cartoane de dimensiuni mari, 
două coperte, viu decorate. „Conţinutul” îl 
reprezintă ilustraţii, la fel de mari, din poveşti 
cunoscute, care se schimbă zilnic între 
copertele cărţii uriaşe. 
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De asemenea, copiii au posibilitatea să dea un alt final poveştii şi să ilustreze ei 
înşişi finalul, ori, prin metoda predicţiilor, să găsească ce întâmplare poate ascunde 
pagina următoare, în cazul unei poveşti necunoscute. 

 
Între anotimpuri 
(activitate integrată - lectură, ştiinţele naturii, educaţie plastică) 
Activitatea se desfăşoară pe durata a două săptămâni. În prima săptămână, în 

ora de Ştiinţe ale naturii, colectivul de elevi a fost împărţit în patru grupe, fiecare 
cu numele unui anotimp. Am discutat, pe baza imaginilor, schimbările din natură, 
iar elevii au căutat pe internet şi în enciclopedii explicaţiile ştiinţifice ale acestora, 
fiecare pentru anotimpul repartizat grupei lui. Şi-au notat câteva idei pe fişe. S-a 
dat apoi fiecărei grupe câte o listă cu nume de autori şi textele lor, (Emilia Plugaru, 
Iarna plânge de necaz, Primăvara-şi ia adio, Vara vine în rochiţă, Vara prinde 
guturai, Amurg de toamnă, Toamna ţese-un covoraş; Otilia Cazimir, Pentru tine, 
Primăvară..., Baba iarna intră-n sat..., Vara, Primăvară în glumă,  Vasile 
Alecsandri, Miezul iernii, Oaspeţii primăverii; George Topârceanu, Noapte de 
iarnă, Rapsodii de primăvară, Rapsodii de vară, Sfârşit de vară, Noapte de 
toamnă), urmând ca elevii să-i caute în bibliotecă şi să extragă doar expresiile care 
sugerează anotimpul ales. 

În a doua săptămână, fiecare grupă a prezentat expresiile găsite în textele 
autorilor făcând analogia cu notiţele ştiinţifice din ora anterioară.  
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Însoţite de acordurile „Anotimpurilor” lui Vivaldi, fiecare grupă a realizat pe 
coală A3, o pictură cu anotimpul consacrat. Fiecare „anotimp” şi-a decupat desenul 
asemeni unui puzzle, apoi s-au amestecat bucăţile tuturor desenelor, de la toate 
anotimpurile.   

În a treia oră de activitate, copiii au reasamblat desenele, însă această 
reconstituire a fost făcută de o altă altă grupă decât cea titulară a anotimpului 
respectiv. De exemplu, Grupa „Toamna” a asamblat desenul „Primăverii”, iar 
grupa „Iarna”, desenul „ Toamnei”. 

De asemenea, grupele au schimbat între ele şi notiţele cu expresii găsite în texte, 
astfel încât, în prezentarea finală, au descris desenele colegilor de grupă, folosind 
expresiile de pe fişe.  

 
De-a culorile 
(activitate integrată - lectură şi educaţie plastică ) 
Acest atelier s-a desfăşurat pe durata a două ore consecutive. În prima oră am 

prezentat elevilor câteva imagini cu lucrări din pictura universală. Am reactualizat 
cunoştinţele despre culorile spectrului solar, despre culorile primare şi binare, 
despre nonculori, tonuri şi nuanţe. De asemenea, am recapitulat conceptele de 
spaţialitate: aproape, departe, centru, echilibru, concepte care definesc o lucrare 
picturală bine executată.  

Înora doua, copiii s-au grupat câte trei, formându-se astfel şapte grupe. Fiecare 
grupă şi-a ales numele unei culori (ROGVAIV), apoi a primit cinci fişe cu 
fragmente de texte sau poezii, (George Topârceanu,  Pastel, Octombri; Magda 
Isanos; Toporaşi, Macii; George Bacovia, Nervi de primăvară), astfel încât în 
acestea să se regăsească denumiri de culori sau chiar atmosfera care sugerează o 
culoare. Copiii au extras doar expresiile în care au apărut culorile sau descrierea lor 
şi le-au transcris pe o fişă separată. Am amestecat între ele aceste fişe şi le-am 
reîmpărţit prin tragere la sorţi celor şapte grupe. O nouă sarcină a copiilor a fost să 
precizeze cărei „culori” i-a aparţinut fişa. De exemplu, grupa „Roşie” a extras 
următoarele expresii „Din asfinit, de peste munte / Răsfringeri roşii de amurg”, 
„Octombrie-a lăsat pe dealuri / Covoare galbene şi roşii”, „Ardeau ca nişte facle 
vii” sau grupa „Albastră”: Iar ceru-albastru, vag, nedefinit”, Violet “O pictură 
parfumată / Cu vibrări de violet”. 

 
Micii compozitori 
(activitate integrată - lectură şi muzică) 
Activitatea se derulează pe parcursul a două ore, în două săptămâni. În prima 

săptămână, elevii împărţiţi în trei  grupe, se documentează la biblioteca şcolii şi 
caută poeziile recomandate: Ana Blandiana: Lasă-mi, toamnă, Joc, O furnică 
poetă, pentru grupa I; George Coşbuc: Zile de toamnă, Toamna, Cântec, pentru 
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grupa a II-a, Otilia Cazimir: Furnica, Gospodina, Supa de zarzavat, pentru grupa a 
III-a. Una dintre poeziile selectate se încadrează în măsura de 4/4.  

Copiii transcriu poeziile, apoi, în săptămâna următoare, la ora de lectură, fiecare 
grupă îşi citeşte expresiv poeziile. Le prezentăm spre audiţie melodia Joc de vară. 
Copiii bat din palme pentru a simţi ritmul şi învaţă această melodie după auz, 
ascultând şi negativul melodiei. Dintre cele trei poezii, trebuie să o aleagă pe cea  
ale cărei versuri se potrivesc în metrica melodiei.  

Fiecare grupă va intona poezia potrivită pe melodia învăţată. 
 
Dincolo de poveste 
„A fost odată ca niciodată...” este nu numai formula magică cu care începe orice 

basm sau poarta de intrare într-un univers în care totul este posibil, ci şi calea spre 
o lume aparte, în care locuri, obiecte, fiinţe capătă noi semnificaţii. De aici a plecat 
ideea unui atelier de creaţie în care elevii trebuia să descopere, dincolo de  poveste, 
înţelesurile ascunse ale acesteia, basmul fiind o sursă inepuizabilă de simboluri şi 
totodată expresia  înţelepciunii  populare,  cu rădăcini adânci în mitologie şi religie. 

Am pornit de la noţiunea de simbol, cu cele două componente: imaginea şi 
sensul. Elevilor li s-au citit câteva fragmente de basm în care au recunoscut 
principalele simboluri animaliere, în ipostaza de  ajutoare  sau de adversari ai 
eroului: corbul - prevestitor al morţii, al bolii, mediator între vară şi iarnă, între 
uscat şi apă, între cer şi pământ; balaurul - reprezentantul forţelor haotice ale 
universului şi al instinctelor; zgipsorul - locuitor al celuilalt tărâm, adesea ajutor al 
eroului; zmeul - simbol al răului, al violenţei; broasca - simbolul învierii; calul 
înaripat-  simbolul fidelităţii, însoţitorul şi sfătuitorul eroului, călăuza; cerbul - 
asemuit cu arborele vieţii (coarnele rămuroase care se reînnoiesc periodic), 
simbolul renaşterii, al singurătăţii, iar la creştini înseamnă puritate, înţelepciune; 
pasărea măiastră - o fiinţă supranaturală din mitologia românească, ea fiind regina 
păsărilor şi chiar o mesageră a spiritelor, sfetnic al lui Făt - Frumos  

Activitatea s-a  finalizat într-un mod creativ, elevii, grupaţi în perechi, au 
imaginat basme  în care au inserat câteva dintre simbolurile analizate. 

 
Petru cel Bălai 
 
Trăiau odată, pe plaiuri îndepărtate, un împărat şi o împărăteasă, bătrâni şi singuri. 

Văzându-i atât de trişti, Dumnezeu s-a îndurat de ei şi, iaca, spre sfârşitul vieţii au făcut un 
copil alb si cu părul de aur, frumos ca o rază de soare. I-au pus numele Petru cel Bălai.  

Anii au trecut repede şi Petru a ajuns un flăcău de-a mai mare dragul. Si-a pus dar în 
gând să-şi caute ursita. A pornit la drum numai cu o desagă în care avea un colţ de pâine, o 
gură de apă şi un buzdugan cu care să se apere la nevoie. Străbătu mări şi ţări, până ce intră 
într-o pădure de aramă. În mijlocul ei era un palat care strălucea atât de tare de-ţi lua ochii. 
Cum sta el aşa şi se uita dus, numai ce auzi un glas care venea dinspre grădină: 
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- Ce cauţi aici, flăcăule ? De te-ar vedea zmeul, 
pe loc ai fi omorât!              

- Da’ cine eşti tu, fată frumoasă? 
- Eu sunt fata Împăratului Verde şi-am fost 

răpită din palaturile tatălui meu de această dihanie. 
- N-ai frică, eu voi fi acela care te va salva. 

Numai tu trebuie să fii cu băgare de seamă şi când a 
veni acasă, să-l îndupleci oarecum ca sa mă ţină pe 
lângă casa lui. 

Fata se învoi şi, când zmeul intră în palat, ea  se şi 
înfăţişă înainte-i zicând: 

- Stăpâne, fie-ţi milă de flăcăul acesta care a 
umblat atâta cale să-si caute de lucru şi primeşte-l în 
palaturile tale, că ţi-a prinde şi el bine cândva. 

-Bine, voinice! Ai trei lucruri de făcut: să duci oile la păscut pe câmpia de smarald, să 
despici grânele şi să cureţi uneltele fierarului, însă trebuie să ştii că, până acum, nimeni n-a 
izbutit să-şi ducă sarcinile la capăt. 

- Îţi mulţumesc, zmeule, şi fii pe pace, că mi-oi da toată silinţa.  
În prima zi, merse cu oile la păscut, dar cum era sfârşit după atâta drum, adormi. Nici la 

despicatul grâului nu se descurcă mai bine. Veni şi a treia zi, iar voinicul îl dezamăgi din 
nou pe zmeu care, nici una nici două, îi puse în vedere să plece unde-a vedea cu ochii. 
 Atunci flăcăul, bucuros, făcu înţelegere cu fata ca dis-de-dimineaţă să-si ia tălpăsiţa, iar 
când s-a trezi zmeul, ei să fie departe. 

Zis şi făcut. Dar când să iasă pe poarta grădinii, se pomeniră cu zmeul în urma lor:     
- De ăsta-mi eşti! Te-am primit în casa mea, ţi-am dat de lucru şi tu vrei să-mi furi 

logodnica? Am să te omor cu mâna mea, iară fata slugă îmi va fi  câte zile o mai avea. 
-De esti aşa de viteaz, hai să ne măsurăm puterile, zise Petru cu îndrăzneală. 

Trei zile si trei nopti s-a luptat feciorul cu 
zmeul şi cât p-aci era să-l răpună, de nu i-ar fi 
cuprins pe amândoi o sete care i-a sleit de puteri. 

- Fată frumoasă, adu-mi un ulcior de apă 
vie şi vei împărăţi tot tărâmul acesta, îi zise 
zmeul.  

- Fată frumoasă, îi zise şi Petru, dă-mi mie 
apă şi-ţi promit să te duc la tatăl tău, iar apoi să 
ne cununăm. 

Cum auzi una ca asta, fata, cu ochii în 
lacrimi, se duse iute la fântână si-i aduse lui 
Petru apa vieţii. Acesta prinse şi mai multă 
putere şi, când ridică  buzduganul, îl izbi pe 

zmeu drept în cap.  
Văzându-se scăpat, fără să mai stea pe gânduri, luă cel mai bun cal din herghelie şi 

porni împreună cu fata de împărat spre hotarele tatălui său, unde avu loc o nuntă  mare care 
poate e în toi  şi acum, dacă n-or fi murit. 
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Jurnalul săptămânii curcubeu 
Întâlnirea debutează sub forma unui joc în care, pentru început, se notează zilele 

săptămânii. Elevii sunt provocaţi să închidă ochii şi să asocieze fiecare zi a 
săptămânii cu un obiect. Fiecare elev trebuie să motiveze asocierea, fiind încurajaţi 
să-şi exprime trăirile raportate la fiecare zi din săptămână. Ca să înţeleagă mai 
corect sarcina de lucru, se exemplifică asocierea zilei de luni cu o lămâie. 
Motivaţia e simplă: trezirea în prima zi a săptămânii e la fel de acră ca o muşcătură 
dintr-o lămâie. Pe de altă parte, aşa cum lămâia furnizează vitamina C atât de 
necesară organismului, tot aşa săptămâna nu e completă fără această zi. 

Răspunsurile elevilor nu întârzie să apară: prima zi a săptămânii e asemenea 
unui trandafir – frumos, dar cu spini, poate fi ca o prefaţă de carte – îţi deschide 
calea spre o lume nebănuită sau seamănă cu răsăritul soarelui datorită ideii de 
început. 

Zilele de marţi, miercuri şi joi sunt asociate cu miezul pâinii, cu fazele lunii, cu 
conţinutul unui roman. Zilelor de sâmbătă şi duminică li se găsesc reprezentaţii 
precum: prăjitura de duminică, imaginea bunicii, satul, biserica, motocicleta, pisica 
sau jocurile. 

Sentimentele exprimate de copii oscilează între apatia de luni şi fericirea ce 
domină zilele libere.  

Odată finalizată această etapă a atelierului, copiii asociază o culoare fiecărei 
zile, motivându-şi oral opţiunea pentru cromatica selectată. Redăm, pentru 
exemplificare, un răspuns: 

Luni –         galben – culoarea lămâii; 
Marţi –       roşu – culoarea vieţii ce parcă revine; 
Miercuri –  albastru – liniştea dată de stabilizarea ritmului de lucru; 
Joi –            violet – o culoare asociată ideii de oboseală; 
Vineri –      negru – sfârşitul puterilor; 
Sâmbătă –   alb – linişte, odihnă, calm; 
Duminică – roz – fericire maximă.  
La finalul întâlnirii, fiecare elev scrie o pagină de jurnal în care să-şi exprime 

cele mai profunde gânduri şi trăiri din ultima săptămână pe care o numim după 
literele iniţiale din fiecare culoare selectată:  SĂPTĂMÂNA GRAVNAR (în cazul 
exemplului redat). 

 
Lumea necuvântătoarelor 
Atelierul a debutat cu lectura poeziei În bibliotecă a Anei Blandiana. 

Tonalitatea jucăuşă a versurilor, umorul fin al autoarei şi simpaticul şoricel-
personaj i-au captivat pe elevi şi i-au determinat să citească şi alte creaţii ale poetei. 

Grupaţi câte doi, au selectat poeziile care i-au atras în mod deosebit şi le-au 
copiat într-o cărticică realizată de ei, pe care au şi ilustrat-o. 
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După identificarea personajelor-animale care le-au atras atenţia, elevii le-au 
desenat pe cartonaşe colorate care au fost puse într-un bol. Prin tragere la sorţi, 
fiecărui copil i-a revenit o imagine cu o mică fiinţă ce urma să devină subiect al 
unei poezii create chiar de ei. Redau, pentru exemplificare, câteva dintre creaţiile 
copiilor: 
 
Prietenie 
 
Într-o zi, nu prea frumoasă, 
Când veneam în drum spre casă, 
Am văzut un căţeluş 
Ce parcă era de pluş. 
 
Pe cât era de frumos, 
Pe-atât era de ruşinos. 
S-a apropiat tiptil, 
Iar eu i-am zâmbit subtil. 
 
Eu acasă l-am luat, 
Părinţii s-au bucurat. 
 

 
L-am mângâiat, l-am spălat 
Şi apoi l-am aranjat. 
 
“Îţi stă bine cu fundiţă! 
Vrei să-ţi dau şi o rochiţă? 
Rochiţa e de catifea 
Făcută de bunica mea.” 
 
 
De-abia acum am realizat 
Cât de mult el m-a schimbat. 
Nici nu ştiu cum să vă spun, 
Dar am un prieten bun. 

 
 
Şoricelul 
 
Într-o zi, pe la amiază, 
Am văzut un şoricel în vază. 
“Cauţi drumul de ieşire? 
Ia ascultă tu de mine! 
Stai aicea, cuminţel, 
Eu vin imediat, 
 
 
Doar am ceva de rezolvat.” 
 

 
Din cămară se aude 
Un ronţăit de şoricel 
Şi când mă întorc spre el, 
Îl văd mâncând un biscuiţel. 
Însă el s-a speriat, 
Biscuitul l-a scăpat. 
 
Eu l-am certat, iar el a plecat. 
Vai, vai, ce păcat, 
Va rămâne-nfometat! 

 
 
Azorel 
 
Căţeluşul Azorel 
E cam jucăuş de fel. 
Doarme, latră şi mănâncă 
Şi se scarpină pe burtă. 

 
Iar când pisica apare, 
Azorel aleargă tare 
Să o prindă pe pisică 
Căreia i-e tare frică. 
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Într-o zi, mi-a zis frumos: 
- Vrei, te rog, să-mi dai un os? 
- Îţi dau osul, Azorel, 
Dar, să văd, ce faci cu el? 
-Hai cu mine şi-ai să vezi ! 
Oase colecţionez 

Şi cu ele mă distrez. 
 
L-am urmat pe Azorel 
Tocmai în cuşcă la el 
Unde chiar mi-a arătat 
Ce a colecţionat. 

 
 
Un căţel modern 
 
A fost odată un căţel, 
Cu blana sură ca de miel, 
Cu ochii negri ca de smoală, 
Venea cu mine chiar la şcoală. 
 
Toţi copiii îl iubeau, 
Cu el se mai şi jucau. 
A fost prietenul meu bun, 
Lătra, cânta ca un nebun. 

 
 
Dar, într-o zi, n-a mai venit! 
Eram aşa dezamăgit... 
Şi am aflat, din întâmplare, 
Că a plecat peste hotare. 
 
Că cică s-a îndrăgostit 
De Fifi cea cu fundă roză 
Şi împreună au fugit 
În Spania să fac-o poză 

 
Altfel de memorii 
Activitatea s-a desfăşurat la clasa a V-a şi a avut ca punct de plecare lectura 

unui fragment din romanul  Memoriile văcuţei Mu, scris de Bernardo Atxaga. 
Scopul a fost acela de a releva faptul că, într-un text lierar, naratorul şi 

personajele sunt ,,fiinţe de hârtie”, că ele aparţin exclusiv textului, spre deosebire 
de autor, singura persoană reală care încearcă, prin intermediul poveştii, să 
comunice cu cititorul. 

Sarcina elevilor a constat în relatarea unei întâmplări în care personajul-narator 
să fie animalul de companie sau un obiect din camera lor. 

 
Viaţa de aristocrată 
 
Ce zi plictisitoare! Şi toate  geamurile sunt închise! Nici măcar o plimbare de-a lungul 

pervazului nu mi se mai permite. Până zilele trecute puteam, ori de câte ori doream, să 
admir orasul de la etajul patru. Se vede minunat de sus. Ce-a fost  rău în asta? 

- Apropo, eu sunt Bella, sau Bebella, cum îmi mai spun stăpânele mele câteodată, cea 
mai frumoasă pisică din bloc, iar prietena mea cea mai bună este Maia. Sst! Cred că vine 
cineva!  

- Mami, mami, vreau o rochiţă nouă! 
- Draga mea, nu crezi că doresti cam multe? Ieri  un colier, azi o rochiţă, mâine ce va 

mai fi? 
Ascult atentă discuţia dintre mamă şi fiică continuată pe acelaşi ton şi după ce uşa se 

deschide. Par cam încordate. S-a zis cu plimbarea de azi. Si cât am aşteptatat  această zi! 
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Mi-au promis că mergem la cumpărături ca să-mi ia o nouă zgardă. Sunt sigură că Maia ar 
alege albastrul (e pur şi simplu obsedată), dar sincer, eu aş prefera un  roz-bombon. S-ar 
potrivi de minune cu blăniţa mea albă ca spuma laptelui. Numai să se ţină de cuvânt!  

Chiar dacă uneori sufăr de singurătate (fetele sunt plecate mai toată ziua), viaţa mea este 
perfectă. Maia mă adoră; sunt ca o soră mai mică de-a ei. Seara, adorm adesea lângă fetiţă, 
iar când e supărată ori, poate, obosită şi se închide în cameră, miaun până o trezesc.  

Recunosc. Sunt o pisicuţă  răsfăţată, dar îmi răsplătesc întotdeauna stăpânele cu iubire şi 
loialitate. 

 
Poveştie hamsterului Jack 
 
În cuşca de lângă marginea casei, trăiau fericiţi doi hamsteri. Ca să alunge plictiseala, 

Jack începu să-i povestească lui Bob o întâmplare care l-a marcat. 
Era vară. Alergam  pe roată şi, când să ajung la a treia tură, o mână gigantică  mă 

smulge  din cuşcă. Nu poate fi stăpânul meu, mă gândeam eu, nu se comportă niciodată aşa! 
Într-adevăr, era un copil dolofan, pus pe glume. Dar ce vrea de la mine? Am început să mă 
rotesc bezmetic minute bune, până ameţii. Când credeam că totul s-a terminat, zdup cu 
mine într-o grădină. 

- Si? întrebă curios Bob. 
-Si ce? O minunăţie! Erau felurite legume, mai ales morcovi, care mai de care mai 

arătosi şi mai suculenţi. Toate-mi trăgeau cu ochiul: salata îmbrăcată cu o mantie verde 
gustoasă, castravetii dansând printre legumele multicolore şi mai ales…un vultur care-mi 
tot da târcoale. Nu-mi era că mor, dar nici măcar nu apucasem să mă înfrupt din bunătăţile 
care mă înconjurau şi, între noi fie vorba, stii că sunt un gurmand. 

După cum îti spuneam, vulturul mă fixa, iar eu căutam să mă ascund undeva sub mantia 
salatei sau să dansez împreună cu castravetii, ca să trec neobservat. Mi-am zis atunci: bine, 
dacă e să mor… 

- Să mori în paradis, nu?  
- De unde ştii? Ti-am mai povestit cândva întâmplarea asta? 
- A, nici vorbă! E pentru prima oară! 
Îmi place să-l ascult pe Jack, ori de câte ori spune povestea cu vulturul, deoarece mă şi 

văd în mijlocul acelei grădini, înconjurat de bunătăţi, cărora, să fiu sincer, le cam duc dorul. 
 
Anotimpuri 
Primăvara nu este numai anotimpul renaşterii, al înnoirii, ci şi acela al 

inspiraţiei. Aşadar, am ales ca temă de creaţie natura, în cel mai frumos şi 
exuberant moment - ,,alunecarea” spre vară. Am pregătit mai multe poezii ale unor 
scriitori canonici, din care li s-au dat elevilor titlul, autorul şi primele două versuri. 
Sarcina lor a fost aceea de a crea propria poezie, păstrând versurile iniţiale. La 
final, noile creaţii au stat ,,faţă-n faţă” cu creaţia originală spre a observa 
similitudini ori, dimpotrivă, diferenţe. Concluziile au condus spre ideea că poezia 
este simţire, trăire, univers propriu, că acelaşi aspect din realitate transpus în 
versuri va lua de fiecare dată altă formă, în funcţie de sensibilitatea creatorului .  
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Biografia primăverii 

 (după Biografia verii de Ana Blandiana) 
 

Primăvara vine                                                                              Ea ni se arată  
Pe văi şi coline.                                                                             Printre salată 
 
 
Apare în lume                                                                               Clipoceşte prin 
Cu o floare-anume.                                                                       Frunze de arin. 
 
Dacă vrei ti-o scutur                                                                      Vara când vine 
Dintr-un zbor de flutur,                                                                  Îşi  ascunde bine 
 
 
Dacă vrei ţi-o aduc                                                                        Trupul ei plăpând  
Dintr-un cuib de cuc.                                                                     Într-un  snop de grâu.  
 
 
Primăvara viselor  

(după Primăvara, de Nicolae Labiş) 
 
Sub soarele de primăvară, 
Zăpada-ncepe să se crape, 
Lăsând să iasă din pământ  
Un fir de ghiocel plăpând 
 
Îmbălsămat cu raze calde, 
Se-nalţă căutând lumină 
Si, ruşinat de mândrul soare, 
Albi din cap până-n picioare. 

 
Cum se ridică în văzduh 
Frumoasa geană de lumină, 
Aşa se înălţa cu ea  
Şi o măiastră rândunea. 
 
Călătorind cu  vânturi calde 
Cocorii se întrec în zbor,  
Iar în păduri şi pe câmpie 

  
 
Raze de primăvară 

(după Cântec de primăvară, de St.O. Iosif)    
 
Vii să-mi baţi iar la fereastră 
Tânăr soare auriu, 
Mângâind o floare-n glastră, 
Din văzduhul azuriu. 
 
Bucuria e deplină 
Când păşeşti în casa-i  rece, 

Te admiră, se înclină 
Si, timidă, te priveşte. 
 
Somptuos, încet te-apropii, 
Umpli casa de lumină, 
Ea, cochetă şi plăpândă, 
Te-ar pofti în cas’ la cină                                                      
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Ludus litterarius 
Joaca de-a literele este un atelier dedicat morfologiei în care s-a urmărit nu 

numai  stimularea creativitătii, ci şi a gândirii logice. Tema a fost ,,Valori expresive 
ale părţilor de vorbire, abordată în manieră ludică, atractivă. Iniţial, elevii au 
rezolvat diverse probleme enigmistice (părtile de vorbire vizate fiind: verbul, 
substantivul, pronumele şi adjectivul), iar apoi, pornind de la aceste modele si 
apelând la cunoştinţele anterioare, au creat ei înşişi câte un rebus. 

  
Dezlegând careul de mai jos veţi obţine  pe verticala  A-B o figură de stil care 

presupune exagerarea 
                                                                    A 

                                                
 

 
 

    
 

  1. 

       
 

  2. 

                                            
 

   3. 

                                                  
 

        4. 

                        5. 

      
 

6. 

                                         
   
                                         

    
 

   7. 
 
8.    

 
    

        
 

 

                                                                    B 
                                         
1. Verbul a hăuli la modul gerunziu 
2. Figura de stil din versul ,,Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare’’ 
3. Participiul poate avea valoare stilistică de…. 
4. Figura de stil pe care o realizează verbul în versul ,,O! Te văd, te-aud, te cuget, tânără şi 
dulce veste” 
6. Verbul a iubi la timpul perfect simplu, persoana I, singular. 
7. Verbul la imperativ exprimă, pe lângă sfat, rugăminte, şi o... 
8. Sinonim neologic pentru verbul a clarifica 
9. Mod verbal care exprimă o dorinţă                             

 
În finalul atelierului, elevilor li s-a cerut să redacteze o compunere absurdă în 

care să folosească toate cuvintele pe care le-au identificat rezolvând rebusul. 
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Versificarea unei naraţiuni 
Atelierul a pornit de la textul Florin scrie un roman al lui Mircea Cărtărescu. Elevii 

au fost împărţiţi în trei grupe, fiecare grupă având ca sarcină de lucru să versifice câte 
unul dintre cele trei planuri narative ale textului, ţinând cont de specificul fiecărui plan. 
Astfel, prima grupă urma să transforme primul plan într-o baladă populară, grupa a 
doua trebuia să versifice planul narativ folosind limbajul adolescenţilor, iar grupa a 
treia releva, în poemul creat, raportul autor – narator – personaj. 
 
Grupa I  
„Foicică de lulea, 
Era un haiduc, Florea, 
Ce de departe venea 
Şi la han el poposea. 
Pe masă zloţi arunca 
Şi cofă de vin cerea. 
După ce i-o oferea, 
Aniţa scările urca, 
La Gealatu ea mergea, 
Iar el rana-şi mângâia 
Şi din gură îi grăia: 
- Ei, Aniţo, 
Crâşmăriţo, 
Ai făcut 
Cum ţi-am cerut? 
-Am făcut exact aşa! 
Nemernicul merita 
Că mi-a respins dragostea 

Şi mi-a zdrobit inima! 
În timp ce-Aniţa vorbea, 
Potera şi apărea 
Şi pe Florea îl lega, 
La pământ îl ţintuia 
Şi cu funii îl lovea. 
Florea murgul şi-l chema, 
Pe toţi el îi omora, 
Capul lui Gealatu zdrobea 
Şi-apoi foc la han punea, 
Pe când Aniţa jelea, 
De cămaşa îi sărea. 
Florea pe cal se urca, 
Murgul departe-l ducea 
Şi-n urma lui rămânea 
Doar hanul care ardea, 
Şi-Aniţa care plângea. 
Dar Florea habar n-avea.” 

 
Grupa II 
„că într-un roman trăia. 
Florin reciti cu multă uimire 
Un fragment din a sa povestire. 
Şi soarele strălucea, 
Florin 13 ani avea. 
Şi din toată gaşca sa, 
Romane reuşite doar el scria. 
Ceilalţi extratereştri visau 
Şi poveşti nereuşite le ieşeau. 
Mândru, “mişto” exclama, 
C-avea povestirea cea mai cea. 
Când o pauză făcea, 
Tastatura o butona 
Şi pe Duke el se juca. 
Apoi din casă ieşea, 

Spre magazinul din colţ mergea 
Cu romanul în mâna sa. 
Când pe Ana o vedea, 
Cu “caprele” în urma sa, 
De despărţire-şi amintea 
Şi pe Călăul din a VIII-a îl ura 
Că-i suflase iubita. 
Şi atunci rău îi părea 
Că pe Ana o pedepsea 
Prea puţin pentru fapta sa. 
Regretând gândirea sa, 
O îngheţată-şi cumpăra 
Şi pe role-aluneca 
Şi nici el habar n-avea” 
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Grupa III  
„…că e doar un personaj 
Dintr-un întreg colaj, 
Din scrierile mele anuale 
Pe care le găsiţi în manuale. 
În romanul meu pot să schimb o viaţă 
Care-atârnă de un fir de aţă. 
Poţi aţa să o tai, 
Sau personajului fericire să-i dai. 
Cineva sună la sonerie. 
Mă întreb: „Cine să fie?” 

Şi primesc o telegramă, 
Sper să nu fie o dramă. 
Sunt Florescu şi semnez 
Tichetul îl înmânez. 
 
Nu, nici el nu e real, 
Eu sunt adevăratul autor al textului din 
manual, 
Eu sunt Mircea Cărtărescu 
Şi i-am creat pe Florea, Florin şi Florescu.” 

 
 

De la cuvânt la poveste 
…sau joaca de-a cuvintele. Pentru că asta am făcut: ne-am jucat cu câteva 

cuvinte pentru a plăsmui scurte naraţiuni. În debutul jocului, primul elev spune un 
cuvânt la întâmplare. Al doilea adaugă un alt cuvânt în aşa fel încât să poată 
conduce la un enunţ logic. Ulterior, fiecare elev va adăuga câte un cuvânt nou 
încercând să menţină o exprimare coerentă. 

Am făcut o primă încercare, nu ne-a plăcut rezultatul şi ne-am mai jucat o dată: 
Timpul trece greu păscând intensitatea vieţii oamenilor. Strada inundată de 

secunde pierdute ale căror inimi frânte dispar în culmea disperării, aminteşte 
pierdutul trecut. 

După ce au înţeles cu toţii regulile jocului, elevii au fost grupaţi în patru echipe, 
fiecare echipă urmând să compună două naraţiuni scurte, din maximum trei 
enunţuri, pornind de la cuvinte date. Cele două cuvinte au fost substantivul strada 
şi verbul suntem. 
 
Grupa I 
„Strada întunecată se întrezărea la capătul tunelului umed. Urletele ascuţite ale strigoilor 
putreziţi ne zgâriau venele prin care curgea sânge rece. Umbrele întunecate zvâcneau pe 
lângă felinarele cu lumină albastră. 
Suntem roz. Soarele ne mângâie încheieturile pline de răni sângerânde. Cioburile de pe 
asfaltul încins se oglindesc pe parbrizul maşinii care a provocat moartea noastră. Nu mai 
suntem roz, suntem albe…” 
 
Grupa II 
„Strada liniştită strălucea în bătaia de aripi a vulturului măiastru. Soarele medita tâmpenii 
obscure despre asfaltul rumenit de braţele arse ale soarelui. Atmosfera caldă se revărsa 
peste univers şi îl transforma într-un circ de vară. 
Suntem ciudaţi, având în inimă simţul detectării prostiei. Sperăm să eradicăm râsetele 
nebune ale descreieraţilor care sporesc sentimentul de idioţenie. Aceştia transformă aerul 
respirabil, în otrava prostiei infantile, într-un mod greu de imaginat.” 
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Grupa III 
„Strada închisă şi pustie a interiorului meu bântuit de sute de gânduri ambigue e subjugată 
de nestăvilitele doruri, iubiri, trăiri şi amintiri schiţate de încărunţirea lunii. Ultima floare 
înflorită, ultima rază de soare zugrăvită, ultima frunză modelată de puterea timpului, 
ultimul fulg căzut au reuşit să intensifice o atmosferă incendiată de săruturi amare. O 
feerică poveste de dragoste se iveşte, sperând să nu fie efemeră, ci uitată de misterele 
amorului finit. 
Suntem singurii trecători prin viaţă ce văd lucruri ce nu există şi aud şoapte nerostite. 
Reuşim să susţinem firul vieţii, să înnodăm trecutul, să clădim viitorul cu propriile noastre 
puteri. Destinul nostru păleşte în faţa deciziilor noastre, deoarece nu biruinţa e sublimă, ci 
drumul care ne duce la ea!” 
 
Grupa IV: 
„Strada pe care se transformă visele în picături pline de speranţă se remarcă prin emoţiile 
adunate aici de-a lungul timpului. Fiecare colţ al străzii emană un sentiment aparte, 
alimentat de valurile de magie ce au cuprins împrejurimile în mrejele sale. Fiecare rază de 
soare mângâie inimile sfâşiate ale trecătorilor. 
Suntem purtaţi de gânduri spre abisul imaginaţiei ce ne plimbă spre tărâmul în care esenţa 
imposibilului nu-şi lasă amprenta. Aici sentimentul de libertate îţi dă aripi şi poţi zbura 
peste gândurile negre ca nişte prăpăstii care vor să te acapareze în negura lor. Dar gândul 
realităţii îţi străpunge aripile căzând din nou în monotonie.” 
 
Pentru următoarea întâlnire, elevii au fost provocaţi să construiască naraţiuni ample 
în care să insereze enunţurile formulate în grupele de care au aparţinut. Discuţiile 
avute pe baza textelor redactate de ei, i-au făcut să conştientizeze diferenţa dintre 
mentalitatea colectivă şi cea individuală, întrucât, deşi au gândit împreună cele 
două fragmente de inserat, textele finale nu semănau deloc între ele. 
Atelierul a fost o premisă pentru discutarea tipurilor de narator în opera epică. 
 

Cuvinte şi imagini 
Creaţiile din acest atelier au rezultat în urma unei întâlniri cu elevii capabili de 

performanţă. În cadrul acestei întâlniri, s-au reactualizat figurile de stil pornind de 
la textul suport Incertitudine de Tudor Arghezi. 

După lectura expresivă a textului, elevii au trecut la lectura explicativă în cadrul 
căreia au identificat figurile de stil studiate şi le-au explicat semnificaţiile. 

În a doua etapă a atelierului, elevii, grupaţi în perechi, au primit câte o planşă, 
fiecare ilustrând aspecte ale celor patru anotimpuri. Pe baza imaginilor, au construit 
ei înşişi figuri de stil, în aşa fel încât acestea să poată fi raportate la anotimpurile 
ilustrate: soarele obosit, un imens şirag de perle destrămat, iarba se învârte şi se 
aşează mângâiată de vânt, aerul încărcat cu mirosul pomilor, copacii, aliniaţi ca 
nişte soldaţi, par gata de atac, pletele ruginite ale livezii, murdăria ruginie a 
toamnei malefice, inundă câmpiile în nuanţe arzânde de orange etc. 
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A treia etapă este etapa de creaţie în care elevii trebuie să redacteze compuneri 
în care să asocieze figurile de stil extrase din textul suport cu cele pe care le-au 
creat, pentru a ilustra aspectul naturii surprins în imaginea care le-a fost repartizată. 
 
„Lumina nopţii 
E vară. Soarele obosit se contopeşte cu lanul uscat de grâu. Jocul de lumini şi raze călduţe 
scaldă spicele de grâu de sub iarba cerului albastră ce încet, încet îşi închide culoarea, 
aşteptând ca regina nopţii să-şi prelingă mantia întunecată şi să ne-acopere deplin. 
Stau şi privesc popasul scurt al soarelui între paiele aurii, ascultând glasul ciudat al 
mlaştinii şi livezii de meri ce parcă-ncearcă să-mi îngâne o poveste. 
Se răceşte. Cerul împodobit de un imens şirag de perle destrămat sclipeşte timid. Luna, 
crăiasa nopţii, conturează domol eleganta împodobire a boltei cereşti. 
Îmi aduc aminte cum iarba pat îmi era în fiecare noapte caldă de vară, făcându-mă să mă 
simt ca într-un basm. Un basm ce începea odată cu mult aşteptatul sunet de clopoţel ce 
vestea vacanţa, de magia acestuia şoptindu-mi licuricii ce se-ntrec în pâlpâiri de lumini 
asemenea luceferilor ce curg în neştire. 
Dar dansul lor se pierde printre gene, iarba se învârte şi se aşează mângâiată de vânt. 
Ochişorii obosiţi răpesc peisajul divin şi-l închid într-un vis… Noapte bună!” 
 
„Amintiri 
Afară e întuneric. Ceasul de pe noptieră arată ora două. Nu pot să dorm. Stau întinsă în pat 
ascultând glasul ciudat al mlaştinii şi livezii din spatele casei. 
Privirea mi se opreşte pe albastrul draperiei. Mă întreb dacă aş putea… Oftez şi mă ridic. 
Trag draperia, deschid geamul şi păşesc pe acoperişul oblic. Mă întind pe spate şi-mi 
aţintesc privirea spre cer. Curg luceferii-n neştire asemenea unei ploi calde de vară. Mai 
arunc o privire spre stele şi mă îndrept către geamul fratelui meu. E deschis, ca de obicei, 
aşa că intru. Aşternuturile neatinse mă fac să realizez că nu e acasă, probabil doarme la 
vreun prieten. Mi-a plăcut întotdeauna camera lui deoarece are o scară interioară ce dă în 
holul de la intrare. Cobor, îmi iau tenişii şi ies din casă în vârful picioarelor. 
O iau spre livadă cu paşi mari, dar lenţi. Îmi aduc aminte de serile când fratele meu mă 
ducea pe acest drum. Obişnuiam să luăm cu noi laptopul şi să ascultăm piesele noastre 
favorite. Ne căţăram în copaci şi priveam iarba cu capul în jos. “Gândeşte-te că e iarba 
cerului!” îmi spunea, iar apoi amândoi râdeam în hohote. 
Ajung în livadă şi inspir aerul încărcat cu mirosul pomilor. Vara e pe sfârşite, aşa că 
fructele dau în pârg. Greierii cântă fericiţi din iarbă, iar copacii, aliniaţi ca nişte soldaţi, par 
gata de atac la primul meu semnal. 
Este plăcut. Mi-e bine. Mă aşez în iarbă şi o simt scurtă şi moale între palmele mele. Inspir 
din nou aerul ce poartă mirosul ierbii proaspăt cosite şi mă ridic. Ar fi bine să mai şi dorm 
noaptea asta!” 
 
„Seară de toamnă 
Biruitul soare se zbate ca o pasăre rănită în amurgul ce se apropie cu paşi repezi. Vântul ud 
se plimbă peste pletele ruginite ale livezii, peste veşmântul ei magic. 
În pacea caldă a serii, ţinutul adormit de o forţă neştiută pare să mediteze într-o linişte 
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adâncă, mormântală. De-abia o pasăre îşi mişcă aripile grele, de plumb roşiatic, în aerul în 
care un mister necunoscut răsare. 
În atotputernicia nopţii pătrunzătoare ce se aşterne peste pământ ca o plapumă groasă de 
păcate ce îşi aşteaptă veşnica redempţiune, apare un foc puternic de culori, de nuanţe 
menite prin esenţă să mângâie văzul, să atingă cele mai sensibile coarde sufleteşti. 
Limpezimea atât de pură până acum a râului se pângăreşte cu murdăria ruginie a toamnei 
malefice care, luând exemplul nopţii, inundă câmpiile în nuanţe arzânde de orange.  
Când în crângul plin de taine nedescoperite se aşterne calmul nopţii, ce parcă se închină 
într-o disciplină perfectă astrului suprem, chiar şi cea mai fină adiere pare a tulbura simetria 
tăcutelor umbre, astfel pădurea adormită abia mai tremură în briza extenuată de atâta 
călătorie şi adoarme.” 
 

Floare-albastră, floare-albastră … 
Ideea unei ,,reîntâlniri” cu Eminescu s-a născut din dorinţa de a-i invita  pe elevi 

la o călătorie pe tarâmul ezotericului, omniprezent în versurile marelui poet. Tema 
aleasă; Flora şi simbolistica ei. 

Elevilor li s-au prezentat câteva picturi ilustrând cele două teme predilecte-  
natura si dragostea, precum şi fragmente din diverse poezii eminesciene. Sarcina lor 
a fost să identifice plante, arbori, flori care apar cu frecvenţă în versurile date. 
Treptat, am ajuns la noţiuni precum: simbolistică, ocult, ezoteric. Aşa au descoperit 
semnificaţiile ascunse ale unor simple elemente ale naturii: bradul - arborele vieţii, 
uneori folosit cu conotaţii negative; cireşul - metafora frumuseţii şi a purităţii 
feminine; crinul – inocenţa, puritatea; iedera, liana - permanenţa, eternitatea (planta 
fiind verde în toate anotimpurile); macul - somnul, moartea (datorită proprietăţilor 
somnifere); salcâmul – nemurirea (lemnul său fiind foarte dur), teiul - mama 
ocrotitoare, prezenţa divină;  trandafirul, roza - simbolul universal al frumuseţii. 

Elevii ,,s-au jucat”  apoi reconstruind poezii prin combinarea unor versuri din 
creaţiile selectate, regăsindu-se în ele majoritatea simbolurilor discutate.  
 
„Alunecă luna prin vârfuri lungi de brad 
Cum iedera se leagă de ramuri de stejar 
Şi tremură brazii mişcând rămurele, 
E inima mea tristă ce n-are mângâiere.” 
 
„Atât de fragedă te-asameni cu floarea albă de cireş, 
Cu ochii mari în lacrimi, cu mâini subţiri şi reci, 
Cu zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei, 
Femeie între stele şi stea între femei.” 
 
„Hai în codrul cu verdeaţă, 
Sus în brazii de pe dealuri, 
Peste flori ce cresc în umbră, 
Luna bate printre ramuri.” 
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ATELIER TRANSFRONTALIER 
1. CINE/CE ESTE UN PROFESOR DE LECTURĂ?  

 
 

Din 2006, de când am introdus atelierul transfrontalier, explicăm de fiecare dată 
care este rostul  lui în economia conferinţei. De ce atelier? Pentru că este compus 
din câteva secvenţe de dimensiuni variabile (de la 10 la 60 de minute), cu conţinut 
practic, nu lipsite uneori şi de o intenţie ludică, prin care însoţim tema conferinţei, 
uneori, sintetizând-o sau contrapunctând-o, alteori, dar întotdeauna provocând re-
flecţii şi întrebări. De ce transfrontalier? Pentru că, spre deosebire de atelierele 
obişnuite cu câte 15-20 de participanţi, acestea se ţin în plen. De data aceasta − 
transfrontalier −, şi pentru că am depăşit în timp, limitele celor două zile şi jumăta-
te cât a ţinut conferinţa. 

 
I. ÎNAINTE  
Reflecţia asupra condiţiei de profesor, în general, şi de profesor de limba şi lite-

ratura română a început mai susţinut la conferinţa Elevul cititor, din 2013. Prin ate-
lierul transfrontalier De la eu, cititorul, …la atelierele de lectură/scriere pledam 
pentru propunerea unor opţionale cu structura unor ateliere de lectură/scriere. Spre 
deosebire de cercuri, activităţi extracurriculare, frecventate de pasionaţii de lectură, 
atelierele ar fi o bună cale de formare şi dezvoltare a unor competenţe de lectu-
ră/scriere pentru un număr mai mare de elevi. Forme intermediare între cercuri şi 
orele de la clasă, atelierele ar corespunde la ceea ce se numeşte în Franţa „lectura 
cursivă” şi ar avea şanse să-i facă pe elevi cititori mai buni, pentru că exploatează 
pentru că oferă cadrul şi timpul pentru activităţi motivante, însoţite de momente de 
reflecţie. 

Pentru a fi mai convingătoare, în prima secvenţă am propus participanţilor să facă 
o incursiune în biografia, cerându-le să reflecteze asupra motivaţiilor şi comporta-
mentului lor de cititori. În secvenţa doua am mutat reflecţia în planul profesiei, după 
ce o rapidă trecere în revistă a două citate din Istoria lecturii a lui A. Manguel i-a 
făcut pe mulţi să conştientizeze că, sub presiunea examenelor, s-au întors la un învă-
ţământ scolastic bazat pe reproducere şi parcurgerea unor paşi riguros stabiliţi dinain-
te. Întrebarea centrală a atelierului se referea la competenţele pe care ar trebui să le 
aibă un profesor pentru a forma la modul autentic competenţele de recepta-
re/producere de text la proprii elevi, cerându-li-se totodată o ierarhizare a lor. Pe pri-
mul loc s-a pus calitatea de bun comunicator, au urmat capacitatea de a prezenta clar 
şi sistematic informaţiile, de a da feedback, de a evalua etc. Spre surpriza mea au 
lipsit din această enumerare trei aspecte: calitatea profesorului de a fi el însuşi un 
cititor (bun), cea de formare de abilităţi de citire/scriere la elevi şi cea de a reflecţie 
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(în dublu sens, pentru sine şi cultivarea ei la propriii elevi). S-a spus ca ele sunt su-
bînţelese de celelalte. Totuşi discuţia a avut urmări. În chestionarul de evaluare cele 
mai multe propuneri pentru conferinţa din anul acesta au fost Profesorul cititor, ceea 
ce am interpretat ca un  început de reflecţie asupra condiţiei profesionale. 
 

II. ÎN TIMPUL CONFERINŢEI 
 

1. Prima secvenţă, 15 noiembrie 2013, dimineaţa, imediat după deschiderea ofi-
cială 

CINE ESTE UN PROFESOR DE LECTURĂ? A REFLECTA PENTRU SINE 
 
Scopul: a. provocarea reflecţiei asupra profesiei; b. o evaluare a propriilor com-

petenţe prin raportare la două definiţii (una a lui Matei Călinescu, cealaltă, pro-
prie), c. motivarea pentru a urmări desfăşurarea activităţilor prin prisma unui plan 
individual de reflecţie. 

Cum am procedat: Am pus la dispoziţia participanţilor o fişă cu patru probleme. 
a. Reflectaţi la modul general asupra ideilor conţinute în text de mai jos:  

 
„Capacitatea de auto-reflecţie asupra propriei meserii este una limitată, în an-

samblu; mai mult decât atât, caracterul inconsistent şi chiar superficial al răspunsu-
rilor arată o oarecare surprindere a respondenţilor în raportcu o astfel de întrebare. 
Aceştia nu sunt obişnuiţi să reflecteze şi să conceptualizeze la nivel superior ele-
mentele propriei identităţi profesionale”. [...] 

„O întreagă analiză şi discuţie poate porni de aici cu privire la capacitatea cadre-
lor didactice investigate de a reflecta asupra propriei profesii şi de a produce un 
discurs bogat şi coerent în raport cu propriile roluri şi atribuţii profesionale. Mai 
mult, avem motive întemeiate să credem că modul de percepere şi de definire a 
identităţii profesionale se situează în relaţie directă cu practicile profesionale domi-
nante, dezvoltate de cadrul didactic la clasă. Slaba capacitate autoreflexivă, nivelul 
modest de conceptualizare a competenţelor proprii şi a parcursului unei zile tipice 
de lucru sunt elemente care ne îndreptăţesc să credem că cei situaţi în această „pa-
radigmă” dezvoltă mai degrabă practici profesionale sărace, stereotipe şi repetitive, 
centrate pe rolurile tradiţionale de transmitere de informaţii şi cunoştinţe, care acti-
vează în special capacităţile cognitive de bază (memoria simbolică, identificarea şi 
reproducerea etc.) şi mai puţin pe cele superioare (memorie sintactică şi conceptua-
lă,capacitate de analiză şi reflecţie, imaginaţie etc.).” Nedelcu, A., Ciolan, L., Şcoa-
la aşa cum este (Editura Vanemonde, Bucureşti 2010 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................................... 
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b. Matei Călinescu din  A citi, a reciti (ed. a II-a, 2007, Polirom, trad. V. Stanciu) 
consideră că un autentic profesor de literatură este în primul rând „un profesor de 
lectură”. Propuneţi definiţia proprie 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................................ 
 
c. Exersaţi potenţialul dvs. de reflecţie în raport cu...  propria definiţie, şi comple-
taţi chestionarul de mai jos: 
 

 Am reflectat ÎNAINTE/ ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢII/DUPĂ asupra... întot-

deauna 

frec-

vent 

Din  

când în 

când 

de-

loc 

1.  ...propriilor mele competenţe de profesor de lectură cerute de situaţia 
concretă? Ce pot face în prezent? Ce pot face pe viitor?

  

2.  ...cunoştinţelor/abilitilăţilor pe care le au sau presupun că le au elevii 
înainte de a-mi fixa obiectivele?

  

3. ....obiectivelor specifice (nu mai mult de unul-două) pe care mi le-am 
propus să le ating în secvenţa respectivă? Dar asupra măsurii în care 
le-am atins? Cum aş fi putut proceda mai bine pe viitor? 

  

4.  ...resurselor? Aş fi putut proceda mai bine?   

5. ...trezirii interesului  pentru temă? Aş  fi putut proceda altfel?   

6. ...strategiilor? Le-am adaptat la situaţia concretă? Am introdus momente 
de exersare a lecturii/scrierii? Au fost suficiente?

  

7.  ...transferului abilităţilor/competenţele dobândite în alte situaţii   

8.  ...introducerii unor secvenţe metacognitive?   
8.  Altele   
 
d. Vă propunem un Plan individual de exersare a reflecţiei şi vă invităm să-l com-
pletaţi pe parcurs: 
 

 Punctele tari  Care sunt competenţele în ce priveşte reflexivitatea despre care 
 Puncte care 

necesită 
dezvoltare

Ce competenţe în ceea ce priveşte reflexivitatea doresc să îmi dezvolt pe par-
cursul acestei întâlniri? 
Vă invităm să luaţi în considerare nevoile personale şi cele ale propriilor elevi. 

 Obiectiv Ce ţinte îmi propun să ating în timpul pe care îl am la dispoziţie pe parcursul 
conferinţei? 
Încercaţi să vă propuneţi un număr limitat şi realist de ţinte.

 Activităţi 
(calendar) 

Ce activităţi şi intervale de timp pot planifica pentru atingerea ţintelor? 
Este vorba de opţiunea pentru anumite activităţi atunci când se desfăşoară simultan 
(ateliere, grupuri de discuţii, mese rotunde)  

 Metode Prin ce metode/instrumente îmi voi atinge ţintele de învăţare?
Alegeţi metodele şi instrumentele în funcţie de specificul acestei întâlniri. De exemplu: 
confruntarea propriilor opinii cu ale celorlalţi colegi din grup, observarea, momente de 
reflecţie şi notarea opiniilor  etc.
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 Criterii de 
reuşită 

După ce criterii şi dovezi ştiu că mi-am atins ţintele? 
 (de exemplu, asumarea feedback-ului primit pe parcursul conferinţei. Procesul poate 
continua după ce vă întoarceţi acasă.  

 
Observaţii: a. Nu am urmărit valorificarea imediată prin discuţii a celor patru 

probleme ridicate. Nu a fost timpul necesar. Am mizat însă pe capacitatea partici-
panţilor de a interpreta corect intenţia în ceea ce priveşte orientarea conferinţei în-
spre reflecţia asupra profesiei, a identificării punctelor tari şi slabe, precum şi crea-
rea unei motivaţii pentru a urmări printr-o grilă, ce are în centru exersarea capacită-
ţilor reflexive, desfăşurarea activităţilor ulterioare. b. Discuţiile pe parcurs, mai ales 
cele din mesele rotunde şi dezbateri şi răspunsurile la Follow up au demonstrat că 
am procedat corect. 
 
Secvenţa a doua, 16 noiembrie, dimineaţa 
CE ESTE UN PROFESOR DE LECTURĂ? A REFLECTA ÎMPREUNĂ CU 
CEILALŢI 
Laura Grünberg, Alt fel de lectură. Citindu-ne stereotipurile 
 

Scopul: „Atelierul propune un moment de lectură critică autoreflexivă asupra pro-
priilor mecanisme de gândire care ne ajută să numim lumea dar ne şi împiedică să o 
înţelegem în diversitatea ei. Mizând pe nevoia de deschidere interdisciplinară a profe-
sorului de limbă şi literatură română, în cadrul atelierului vor fi prezentate câteva din 
euristicile de gândire cele mai cunoscute ca punct de plecare pentru un dialog interactiv 
legat de rolul şi importanţa stereotipurilor în formarea la profesor şi implicit la elev a 
prejudecăţilor şi discriminărilor”  

Cum s-a procedat: a. Două exerciţii de conştientizare a propriilor prejudecăţi la ca-
re a participat sala; b.. interpretarea răspunsurilor şi plasarea lor într-un context ce ţine 
de cercetările sociologice; c. mutarea problemei înspre aspectul practic; d. reflecţia 
asupra consecinţelor prejudecăţilor în activitatea de profesor, în general, şi de profesor 
de lectură, în special.  

Observaţii: a. Propoziţii de reţinut: „suntem leneşi cognitiv ca oameni şi cultivăm 
aceasta şi elevilor noştri.”; „ieşim greu din zona de confort cognitiv.”; „folosim tot 
felul de scurtături mentale, sunt utile, dar trebuie să luăm în seamă şi pericolul lor”; 
„ în lumea în care trăim nu avem timp să procesăm informaţia”; „considerăm că 
este adevărat ceea ce spune majoritatea şi inoculăm aceasta şi elevilor noştri”; 
„alegem opţiunea cu care suntem familiarizaţi”; „avem aversiune la schimbare”; 
„avem scheme, filtre prin care judecăm lumea”; „să înţelegem că transmitem copii-
lor şi stereotipiile noastre”; „să reflectăm asupra setărilor implicite ale  computeru-
lui personal”; „să vedem care sunt stereotipiile copiilor şi să vedem ce trebuie să 
facem pentru a le demonta”; „literatura  e o mană cerească pentru demontarea ste-
reotipiilor, de aici şi responsabilitatea noastră în a-i face pe elevi să se înţeleagă şi 
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să înţeleagă alteritatea lumii”, b. Atelierul a venit în continuarea şi completarea 
conferinţei Alinei Pamfil despre preconcepţiile profesorului de literatură.  
 
3. A treia secvenţă. 17 noiembrie, dimineaţa 
CE FACE UN PROFESOR DE LECTURĂ? SĂ REFLECTĂM PENTRU 
ACŢIUNE 
 

Scopul: trecerea în revistă a ideilor vehiculate pe parcursul conferinţei. 
Observaţii: a. De data aceasta, pentru că s-a făcut o rapidă trecere în revistă a 

tuturor activităţilor conferinţei, accentul s-a pus pe ce face profesorul de lectură şi 
pe ce ar trebui să facă pe viitor. b. Nu am ajuns la o definiţie unică în ceea ce-l pri-
veşte pe „profesorul de lectură”. Cei mai mulţi şi-au însuşit-o pe cea a lui Matei 
Călinescu: un profesor de literatură este în primul rând un profesor de lectură; c. S-
au schiţat, destul de timid, şi alte idei sau întrebări (de exemplu, numai profesorul 
de limbă şi literatură română este „profesor de lectură” (este singurul care dă de 
citit pentru acasă, spre deosebire de cei de matematică sau de fizică care dau exer-
ciţii de rezolvat sau lecţii de învăţat)?  

 
III. FOLOW-UP DUPĂ DOUĂ SĂPTĂMÂNI  

La începutul lui decembrie 2013 am trimis un chestionar prin care am urmărit 
efectele conferinţei după sedimentarea impresiilor. Am început cu un set de între-
bări standard pentru astfel de activităţi. Reţin o selecţie a răspunsurilor la două din-
tre ele. 
 

1. O idee (sau mai 
multe) cu care am 
rămas în urma 
participării la aceas-
tă conferinţă este… 

„Profesorul sfinţeşte locul, e mentor, e model, e sfetnic. Profesorul trebuie sa fie nea-
părat si profesor de lectura! El dezvolta abilităţi, emoţii, competente..” 
E importanta dezvoltarea personală, formarea dascălului prin toate mijloacele. 
„Profesorul de lectură este un bun cititor.” 
„Comunităţile interpretative pot fi forme de organizare a clasei pe a căror 
interrelaţionare se poate proiecta o lecţie de receptare a unui anumit tip de text.” 
„Importanţa modelului dezvoltării personale în predarea şi receptarea textului literar.” 
„Cititorul-profesor modelează cititorul-elev nu doar prin intermediul orelor de lb. si 
literatura romana, de lectura, ci şi prin activităţi extracurriculare (team-reading, team- 
teaching).” 
„Profesorul de lectură este profesorul fără prejudecăţi impuse de statutul său didactic, 
de rolul său formator.”  
„Profesorul de lectură nu impune elevilor grile sau strategii lectoriale, ci el se bucură 
de plăcerea pe care literatura o oferă şi transmite discipolilor săi în ale lecturii această 
seninătate şi inocenţă a cititului pe nerăsuflate, cu sufletul la gură.” 
„Sunt multe posibilităţi de a fi creator, în calitate de profesor de lectură.” 
„Omul care inoculează plăcerea lecturii, Omul care îşi pune amprenta asupra sufletu-
lui nostru şi asupra formării noastre prin lectură.” 
„Pentru mine nu profesorii de la şcoală au fost profesori de lectură, ci profesorul de 
acasă, mama, care a profesat tot ca dascăl de limba română.” 
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„Felicitări pentru domnul profesor Viorel Mih, sunt convinsă că discursul dumnealui a 
ajuns la inimile multor participanţi.(Cum să nu ne lăsăm contaminaţi de lectură?)” 

2. Dacă aş fi între-
bat de un coleg cum 
văd eu această 
conferinţa, i-aş 
spune că… 

„De fiecare data am m-am întors acasă cu multe idei, care au născut alte idei perso-
nalizate sau adaptate la condiţiile in care lucrez. 
„E o experienţă pe care, ca profesor de română, nu trebuie s-o ratezi, şi pentru că are 
ţinută, şi pentru că nu ai alternativă în România. Alături de simpozionul de la Bucu-
reşti, acesta este o formă consistentă de formare în didactică specialităţii.” 
„E o formă de perfecţionare profesională.” 
„Colegilor mei le-as recomanda participarea la această conferinţă deoarece aceasta 
„îţi face poftă să fii profesor.” 
„E un bun schimb de experienţă profesională; e un prilej de-a cunoaşte oameni preo-
cupaţi de soarta lecturii, de soarta procesului educativ; un prilej de a socializa, de a 
lega prietenii, de a învăţa lucruri noi, de a ieşi din rutina ...e singura lecţie veritabilă, 
anuală, în didactica disciplinei!” 
„Consider că simpozionul oferă, prin conţinutul său şi prin modul în care acesta este 
organizat, o formă superioară şi eficientă de perfecţionare, de continuă reconfigurare 
şi inovare a stilului didactic personal, de comunicare cu o comunitate profesională 
care are de împărtăşit idei, experienţe, lecturi la zi în domeniu.” 
„E o re-construcţie a discursului si demersului didactic adaptate la spiritul generaţiilor 
de azi.” 
„Simpozionul oferă deschideri, perspective didactice care pot fi împărtăşite şi verifica-
te şi prin ochii altor profesori, cu experienţe vaste şi diverse.” 
„Aş răspunde că este o ocazie necesară de a avea schimb de experienţă sub formă 
de dezbatere/atelier cu profesori care deţin competenţe reale.” 
„Mereu am prezentat simpozionul ca cel mai important context de învăţare prin 
schimb direct de experienţă cu alţi profesori interesaţi, competenţi, creativi, ca o oca-
zie ideală de verificare a propriilor demersuri didactice.” 

 
Observaţii: 1. Majoritatea răspunsurilor încearcă o definiţie subiectivă (fără o 

fundamentare logică) a „profesorului de lectură”, care se apropie mai mult de ceea 
ce numeam în cadrul proiectului „Cercuri de lectură” − „consilierul de lectură”. 2. 
Este tot mai evidentă opţiunea  pentru modelul dezvoltării personale în predarea 
literaturii. 3. Simpozionul este văzut ca o veritabilă formare profesională.  

Monica Onojescu 
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