
E  X  P  E  R  I  E  N  ł  E 9 

PERSPECTIVE 

 

EXPERIENłE  

 
 

 

ABORDAREA TEXTULUI LIRIC ÎN GIMNAZIU  

Elena Cârstocea, Lenu Ńa Sfîrlea 

 
Ştim cu toŃii cǎ elevii sunt mai puŃin receptivi la poezie decât la prozǎ. Din dorinŃa de a afla 

motivele reticenŃei lor în faŃa textului poetic, le-am cerut elevilor clasei a VII-a sǎ formuleze răspunsuri la 
următoarele întrebări: 
 1. Ce citiŃi cu mai multă plăcere, poezie sau proză? De ce? 
 2. Care dintre metodele (n. n. am ales acest termen pentru strategiile didactice, pentru că am 
considerat că elevii vor şti la ce se referă termenul) acestea puteau fi aplicate până acum? V-au ajutat mai 
mult pentru a înŃelege poeziile? 
 3. Ce propuneri aveŃi pentru lecŃiile în care se va preda poezia? 
Graficul de mai jos este elocvent în privinŃa preferinŃelor elevilor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumente în favoarea prozei Argumente în favoarea poeziei 
- citesc cu mai multă cu plăcere proză, deoarece îi înŃeleg 
mai repede conŃinutul (Roxana); 
- proza e mai uşor de înŃeles, se poate povesti conŃinutul 
(Oana); 
- poezia e mai greu de înŃeles cu toate rimele pe care le 
are (Tudor); 
- proza are mai multe amănunte legate de subiect 
(Cristiana); 
- proza are mai multe aventuri, poezia e mai greu de Ńinut 
minte (Patricia); 
- proza are acŃiune, personaje, nu îŃi dă bătăi de cap ca 
poezia (Bogdan). 

- prefer poezia, pentru cǎ unele au rimǎ frumoasǎ 
(IonuŃ); 
- poeziile au versuri artistice (Daniel); 
- poeziile sunt mai scurte şi au expresii frumoase 
(Cristina); 
- poezia este mai frumoasă, mai expresivă şi mai plină 
de viaŃă (Virgil). 
 

 
Dintre strategiile de abordare aplicate în 

clasele a V-a şi a VI-a, elevii şi-au amintit câteva: 
• după ce am citit, am spus care sunt 

sentimentele noastre (Oana); 
• explicam fiecare cuvânt necunoscut, apoi 

versurile (Tudor); 
• puneam întrebări despre poezie, despre ceea 

ce ne surprinde (Cristiana); 
• le întorceam (Afroditi); 
• extrăgeam figurile de stil şi le explicam 

(Mădălina); 
• desenam ceea ce reprezenta poezia (Roxana). 

Iată câteva dintre propunerile lor (propuneri 
care se regăsesc, de fapt, între metodele aplicate 
până acum): 
• să învăŃăm poezia pe de rost (Mălina); 
• să o transformăm într-un text în proză şi să o 

scriem cu propriile cuvinte (Diana); 
• să o întoarcem (sic!) (Tudor); 
• să ne imaginǎm tot ce se întâmplă (Patricia). 
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Răspunsurile elevilor au fost extrem de 
mulŃumitoare pentru noi. Deşi suntem la început 
de an şi s-a studiat puŃină poezie până acum, au 
reŃinut cele mai importante strategii pe care le-am 
folosit în anul anterior pentru a-i ajuta să înŃeleagă 
textul liric. 
Urmărind răspunsurile elevilor, putem formula 
câteva concluzii privind predarea textului liric: 
• în primul rând, este foarte important 

răspunsul afectiv al elevilor în urma lecturii; 
• pentru a le capta atenŃia, strategiile trebuie să 

fie nu numai interesante, ci şi accesibile; 
• în răspunsurile lor, am regăsit trei strategii 

care s-au dovedit eficiente în predarea poeziei: 
1. Formularea unor întrebări privind conŃinutul textului 
(de fapt aceasta ar echivala cu identificarea zonelor de 
indeterminare sau cu ceea ce se numeşte interogarea 
autorului); 
2. Reaşezarea textului (delinearizarea), ceea ce elevii au 
numit “întoarcerea poeziei”, strategie extrem de 
eficientǎ pe care o aplicăm mult); 
3. Reprezentarea graficǎ a conŃinutului textului 
(transpunerea textului poetic în alt limbaj, în cel 
plastic în cazul nostru). 
 
Pentru exemplificare, ne vom opri la a treia 
strategie amintită.  
Reprezentarea printr-un desen a conŃinutului 
ideatic al textului este foarte utilă, mai ales în 

studiul pastelului, ştiind cât de greu sesizează elevii 
organizarea textului descriptiv. Astfel, după lectura 
poeziei, după valorizarea răspunsului afectiv şi 
după explicarea cuvintelor li se cere elevilor să 
deseneze tabloul sugerat de text.  
O aplicaŃie interesantă am reuşit să facem pe textul 
Răsărit de lună, de Vasile Voiculescu. 

 
“Sus, tocmai între două piscuri ce străjuiesc ca doi 
pilaştri,  
Încet s-arată luna plină pe muchea negrului pripor 
Şi iese din deasupra văii, în tinda munŃilor sihaştri, 
Ca o crăiasă-ntr-un pridvor. 
 
Şi-n curtea cerurilor intră călcând pe lespezi de 
lumină, 
Pizmaşă, umbra se ascunde în fundul negrelor 
firizi. 
Pe când la poalele Crăiesii, pletosul creştet îşi 
înclină 
Noroade sombre de molizi.” 
 
* pilaştri = stâlpi care servesc ca element de ornamentaŃie sau 

de consolidare a unui zid; 
* pripor = coastă de deal sau de munte, pantă abruptă; 

povârniş; 
* firidă = adâncitură de forma unei ferestre oarbe, lăsată într-

un zid; deschizătură îngustă într-un zid; 
* pridvor = tindă, terasă îngustă în faŃa caselor Ńărăneşti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
După realizarea desenului, urmează alte câteva etape: 

• compararea desenelor (ce “a văzut” fiecare elev?); 
• relectura textului şi identificarea celui mai sugestiv desen; 
• gruparea elementelor în funcŃie de planurile tabloului. 
 Din acest punct, demersul interpretativ urmează paşii ştiuŃi. În etapa de fixare, metoda poate fi 
aplicată şi invers, fapt care îi încântă la fel de mult pe elevi. Iată în ce constă exerciŃiul: fiecare elev 
creează individual un pastel. În timp ce se citesc două-trei poezii, ceilalŃi schiŃează tabloul (numai 
după cum aud). Se discută apoi care desen este mai apropiat de conŃinutul textului şi cât de bine au 
fost ordonate detaliile de către “autor”. 
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În loc de concluzii, prezentăm două dintre feedback-urile elevilor. 
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