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OARE DE CE TREBUIE SĂ 
STUDIEZE ELEVII TEHNICI 

DE ARGUMENTARE? 

Corina Dindelegan 

 
 
Cred că era în toamna lui 1994, când FundaŃia 
Soros, acum FundaŃia pentru o Societate 
Deschisă, a lansat o invitaŃie profesorilor de 
toate specialităŃile de a participa la un program 
de formare în dezbateri academice. Cei mai 
mulŃi profesori au fost de ştiinŃe sociale şi limba 
engleză, mai puŃini cei de matematică şi de 
limba şi literatura română. Abia în ultimii ani am 
realizat ce şansă extraordinară am avut cei care 
am învăŃat să predăm argumentare, am arbitrat 
dezbateri academice în format Karl Popper şi 
am experimentat limbajul şi comportamentul 
democratic. Elementele de bază (identificarea 
cuvintelor cheie, interpretarea afirmaŃiei de 
dezbătut şi modelul simplu: state, explain, 
support, impact, conclude) şi rutina dialogului 
sau a monologului argumentativ mi-au uşurat 
munca şi mi-au dat siguranŃă la clasă. 
Din păcate, privite din perspectiva profesorului 
de română, lucrurile nu stau aşa. Argumentarea 
ca tehnică de ordonare a gândirii şi cizelare a 
limbajului este privită cu suspiciune, de parcă ar 
fi o piedică în calea profesorului, care are şi aşa 
timp insuficient pentru predarea materiei 
stufoase cerute de programa şcolară. HaideŃi să 
privim lucrurile de parcă n-am fi direct 
implicaŃi. Uşurează predarea argumentării 
munca profesorului? Da, pentru că îl ajută întâi 
pe acesta şi apoi pe elevii săi să organizeze logic 
informaŃia citită, predată, redactată. Foloseşte 
elevilor însuşirea argumentării? Da, deoarece îi 
învaŃă că nu deŃine nimeni adevărul absolut şi că 
atunci când doreşti să susŃii ceva, e necesar să 
dovedeşti că ai motive întemeiate pentru a fi 
ascultat de ceilalŃi. În fond, nu la argumentare se 
referă în mod explicit trei din cele şapte 
deziderate ale listei de valori şi atitudini pe care 
o implică studierea limbii şi literaturii române în 
liceu (stimularea gândirii autonome, reflexive şi 
critice în raport cu diversele mesaje receptate, 
cultivarea unei atitudini pozitive faŃă de 
comunicare şi a încrederii în propriile abilităŃi de 
comunicare, abordarea flexibilă şi tolerantă a 

opiniilor şi a argumentelor celorlalŃi) ?! Este 
utilă predarea argumentării elevilor de 
gimnaziu? Da, fiindcă este bine să-Ńi ordonezi 
mintea din timp.  
Tezele naŃionale propun la clasele a VII-a şi a 
VIII-a subiecte care presupun aplicarea 
argumentării: prezentarea unor modele 
reprezentative pentru vârsta si opŃiunile 
personale (din familie, din şcoală, din societate, 
personalităŃi din diferite domenii, personaje); 
exprimarea unui punct de vedere personal 
referitor la o temă adecvată vârstei; 
caracterizarea personajelor din texte studiate; 
exprimarea unui punct de vedere personal 
referitor la un text studiat sau la prima vedere; 
motivarea apartenenŃei unui text, la prima 
vedere, la un gen literar; exprimarea 
argumentată a unui punct de vedere privind 
textul la prima vedere. Să verificăm! 
 
Exemplul 1. Prezentarea unui model 
reprezentativ 
CerinŃa: RealizaŃi portretul tatălui perfect.  
Pentru rezolvarea cerinŃei sunt necesari 
următorii paşi: 1. identificarea cuvintelor cheie, 
cerute pentru realizarea portretului (tată perfect); 
2. explicarea sintagmei (Eu cred că un tată perfect 
este acela care are timp suficient pentru copiii săi, 
deoarece…); 3. prezentarea unui exemplu pe baza 
căruia se poate spune că tatăl perfect este unul 
care acordă timp suficient copiilor săi (de ex. 
descrierea unui sfârşit de săptămână petrecut la pescuit 
de copii şi tată); 4. elaborarea unei concluzii (doar 
despre tatăl care îşi face uneori program şi pentru copiii 
săi se poate spune că este cel mai bun). Chiar dacă 
lucrarea nu urmăreşte cu stricteŃe demersul 
logic, e important ca elevul să îşi facă întâi un 
plan şi să se gândească la ceea ce va scrie, 
urmând o structură pe care o va fi exersat pe 
parcursul anului şcolar. 
 
Exemplul 2. Exprimarea unui punct de 
vedere personal 
CerinŃa: ExprimaŃi-vă părerea în legătură cu jocurile 
pe computer. 
Şi rezolvarea acestei cerinŃe urmează aceiaşi 
paşi: 1. identificarea cuvintelor cheie (se poate 
realiza prin întrebarea: Despre ce mi se cere să 
scriu?), 2. identificarea părerii pe care elevul 
doreşte să o exprime (se poate realiza prin 
întrebarea: De ce mă joc pe computer?; răspuns 
posibil: Fiindcă îmi place/mă face să mă simt 
bine/mă relaxează); 3. prezentarea cu detalii a 
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motivului (se poate realiza pornind de la 
întrebarea: Ce am aflat despre mine din faptul că îmi 
place să mă joc pe computer?); 4. elaborarea unei 
concluzii (se poate realiza prin întrebarea: Ce 
mesaj am vrut să transmit celorlalŃi?). Ar trebui să nu 
subestimăm elevii, deoarece s-ar putea ca 
răspunsul lor să sune mult mai bine şi să fie mai 
amplu decât cel pe care îl dau eu acum: Jocurile pe 
computer sunt distractive. Jucându-mă, am aflat că mă 
pot împrieteni cu copii de vârsta mea din alte Ńări. 
Pentru acest lucru folosesc limbile străine învăŃate la 
şcoală. Am început să ştiu şi mai multă geografie, 
deoarece mă interesează unde locuiesc prietenii mei cei 
noi. Deci, merită să te  joci pe computer 
 
Exemplul 3. Prelucrarea informaŃiei din 
textul la prima vedere  

„Jane Gladys crezu că era Nora, aşa că nu-şi 
ridică privirea până când nu mai trase câteva 
cusături la o floare de nu-mă-uita.  
Apoi, ridicându-şi capul, fu uimită să descopere 
în mijlocul camerei un bărbat ciudat, care se uita 
la ea cu o privire senină.  
Era scund şi gras şi părea să respire greu din 
cauza urcatului pe scări. łinea o pălărie de 
mătase de lucru într-o mână şi sub celălalt cot îşi 
îndesase o carte de dimensiuni considerabile. Era 
îmbrăcat într-un costum negru care arăta vechi şi 
uzat şi era chel în creştetul capului. […] 
 Dar ce doriŃi? întrebă ea, îndreptându-se şi fiind 
mai sigură pe ea.[...] 
 Am de gând să-Ńi ofer această carte, răspunse el, 
scoŃând cartea de sub braŃ.”  
L. Frank Baum, FetiŃa care avea un urs 

CerinŃa: CaracterizaŃi personajul masculin din textul 
dat. 
Caracterizarea trebuie să implice atât construirea 
profilului personajului1, cunoscut din clasele a IV-
VI-a, standardizarea acestuia (prin delimitări de 
tipul: principal/secundar, 
personaj/narator/personaj-narator, portretizare 
realizată prin caracterizare directă/indirectă), cât şi 
prin utilizarea unor structuri specifice 
argumentării, care au ca scop introducerea 
explicaŃiei (de ex. Personajul desemnat în text prin 
expresia „un bărbat ciudat” este unul principal, 
deoarece…). Tot de organizarea logică a compunerii 
Ńine şi exersarea unei structuri care să presupună: 
în introducere, enumerarea elementelor care stau la 
baza realizării unei caracterizări, în cuprins, aplicarea 
trăsăturilor enunŃate pe informaŃia oferită de text 
prin introducerea explicaŃiilor şi exemplelor, iar în 
încheiere, extragerea unei concluzii prin care să se 

coroboreze sumativ ceea ce s-a prezentat anterior, 
susŃinându-se că s-a realizat caracterizarea 
personajului selectat din text, prin identificarea, 
explicarea şi exemplificarea elementelor alese 
pentru realizarea demonstraŃiei. 
CerinŃa 2: Exprimă-Ńi opinia despre atitudinea 
vizitatorului nepoftit. 
Pentru a realiza o compunere care să aibă 
relevanŃă, elevul este nevoit să utilizeze acelaşi 
demers argumentativ simplu: 1. identificarea 
atitudinii vizitatorului nepoftit (ex. Eu cred că 
vizitatorul a procedat greşit intrând în camera fetei fără să 
ceară voie); 2. găsirea unei explicaŃii, introducerea 
ei cu ajutorul conectorului specific (ex. deoarece a 
încălcat intimitatea fetiŃei şi a speriat-o) şi dezvoltarea 
celor două idei emise (Este rău că bărbatul a intrat 
în camera fetiŃei fără să bată la uşă sau să-i ceară voie, 
pentru că fetiŃa avea un program deja stabilit şi probabil 
nu dorea să şi-l modifice; FetiŃa a fost speriată de apariŃia 
neaşteptată a bărbatului, fiindcă nu era obişnuită ca 
persoane necunoscute să intre în casă fără ştirea părinŃilor 
ei.); 3. extragerea unei concluzii (Aşadar, cred că un 
vizitator ar  trebui să respecte regulile pe care le au cei pe 
care îi vizitează.). AtenŃie! Cel mai greu este să 
învăŃăm elevul să nu se abată de la ideea 
enunŃată. De aceea trebuie să-l învăŃăm să lucreze 
pe baza unui plan. 
Examenul de bacalaureat verifică abilitatea de a 
argumenta atât prin subiectele propuse pentru 
proba orală (identificarea şi justificarea unui 
punct de vedere propriu), cât şi prin cele 
propuse pentru proba orală (argumentarea unui 
punct de vedere privind textele literare si 
nonliterare studiate sau la prima vedere şi 
compararea si evaluarea unor argumente 
diferite, pentru formularea unor judecăŃi 
proprii). Desigur, rezolvarea cerinŃelor 
subiectelor date cere o abordare complexă, 
potrivită vârstei, astfel încât să se ajungă de la 
paşi simpli ca acei de mai sus la realizarea unor 
lucrări precum paralela sau sinteza. Trei 
exemple sunt suficiente.  
 
Exempul 1. Construirea unui subiect care se 
referă la analiza unei probleme, pornind de 
la un citat 
Exemplu de cerinŃă: Scrie un eseu argumentativ, de 
15-20 de rânduri, despre demnitate, pornind de la 
următoarea afirmaŃie: „La întâmplări grele să te pleci, 
dar nu de tot să te smereşti” Iordache Golescu, 
Proverbe comentate) (subiectul al II-lea, 
varianta 51/2007). Paşii care trebuie urmaŃi sunt 
următorii: 1. identificarea cuvântului cheie 
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(demnitate), deoarece tot ce va scrie trebuie să 
aibă ca Ńintă această noŃiune; 2. formularea 
mesajului identificat în citat (Iordache Golescu 
arată prin proverbul „La întâmplări grele să te pleci, 
dar nu de tot să te smereşti”, că este important să te 
adaptezi situaŃiei în care te afli fără a te umili); 3. 
explicarea afirmaŃiei făcute, care poate fi 
introdusă prin conectorul specific (deoarece 
respectul de sine este cel care dă omului puterea de a 
merge mai departe.); 4. introducerea unui exemplu 
relevat, utilizând conectori potriviŃi (De exemplu, 
dacă un elev bun are un eşec în timpul examenului, 
acesta trebuie să respecte decizia profesorului şi să-şi 
recunoască limitele, însă nu este necesar să încerce să 
obŃină indulgenŃa acestuia, deoarece astfel ar renunŃa la 
prestigiul pe care îl are în faŃa  propriilor săi ochi); 5. 
extragerea unei concluzii, introdusă printr-un 
conector (În concluzie, cugetarea lui Iordache Golescu 
arată că a face faŃă unei situaŃii dificile presupune şi 
păstrarea respectului de sine, deci a demnităŃii). 
 
Exemplu 2. Construirea unei paralele 
Exemplu de cerinŃă: Scrie un eseu de tip paralelă, de 

2-3 pagini, în care să prezinŃi particularităŃi ale 
romantismului în două poezii studiate, din creaŃia lui 
M. Eminescu. (subiectul III, varianta 95/2007).  
Pentru redactarea acestei lucrări elevii ar trebui 

să întocmească în prealabil un plan în care să 
includă următoarele: 1. menŃionarea a patru 
caracteristici specifice romantismului, 2. 
selectarea unor texte avantajoase pentru scopul 
compunerii, deci unele pe baza cărora să se 
prezinte atât elementele relevante pentru 
romantism, cât şi cele nespecifice (preluate din 
clasicism); 3. prezentarea asemănărilor şi 
extragerea unei concluzii; 4. prezentarea 
deosebirilor şi extragerea unei concluzii; 5. 
punerea în comun a celor două concluzii şi 
relaŃionarea lor cu elementele preluate din 
estetica romantismului. 
 
Exemplu 3. Construirea unei sinteze 
Exemplu de cerinŃă: Scrie un eseu tip sinteză, de 2-3 
pagini, în care să prezinŃi particularităŃile simbolismului 
românesc.  
Pentru redactarea acestei lucrări, trebuie respectaŃi 
următorii paşi, structuraŃi într-un plan prealabil, 
redactat pe ciornă: 1. date generale referitoare la 
simbolism în plan european (apariŃie, 
reprezentanŃi, idei fundamentale); 2. date specifice 

simbolismului românesc (apariŃie, reprezentanŃi, 
elemente particulare); 3. selectarea a cel puŃin trei 
scriitori (de exemplu, Al. Macedonski, G. Bacovia, 
Ion Minulescu) în ale căror texte să poată fi 

(Foto: regretatul profesor Viorel Murariu, traducător al materialelor de dezbatere academică, 
instructor şi formator naŃional de dezbateri academice, membru al forumului internaŃional de 

debate IDEA, traducător al cărŃilor editate de POLIROM, Rybacki, Karin C., O introducere în arta 
argumentării. Pledarea şi respingerea argumentelor, 2005 şi Rybacki, Karin C., Arta argumentării. Manualul 

profesorului şi compendiu de texte, 2005) 
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identificate elementele definitorii ale poeziei 
simboliste (de exemplu, cultivarea simbolului, 
sugestia, corespondenŃele, muzicalitatea, inovaŃiile 
prozodice, universul citadin, decadentismul etc.); 
4. construirea unei concluzii prin care să se 
puncteze faptul că existenŃa tuturor elementelor 
specifice simbolismului în opera scriitorilor 
români pe ale căror texte s-a făcut demonstraŃia 
arată că ceea ce se numeşte simbolism românesc 
este în concordanŃă cu specificul curentului la 
nivel european. 
 
Ca o concluzie a celor prezentate mai sus, consider 
că trebuie subliniat şi aplaudat faptul că 
profesorului de limba şi literatura română i se cere 
tot mai mult să fie alături de elevii săi în încercarea 
de a le ordona mintea şi exprimarea. Disciplina 
noastră oferă în acest fel o mult mai mare 
deschidere elevilor spre individualizarea 
răspunsurilor şi exprimarea propriului punct de 
vedere şi, nu în ultimul rând, îi ajută să se 
pregătească pentru a ocupa în mod avizat şi 
responsabil un loc în societatea civilă. În fond, a 
preda şi a exersa argumentarea şi a-i ajuta pe elevi 
să-şi însuşească tehnicile ei, fie că se realizează în 
scris sau printr-o dezbatere, te face să meditezi la 
cuvintele despre menirea profesorului, scrise de 
Ken Broda-Bahm în amintirea lui Viorel Murariu: 
”Perhaps the best legacies he left are found in the 
pieces of his teaching – a respect for words, ideas, 
reasons, and cultures – that now live in each of his 
students, to be passed along.” (Probabil că cele mai 
valoroase daruri pe care le-a lăsat se află în lecŃiile 
predate – respectul pentru cuvinte, idei, argumente 
şi culturi. Toate acestea trăiesc acum în fiecare 
dintre elevii lui, pentru a fi duse mai departe.) 
 
Note 
1 Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri 
didactice deschise, Editura Paralela 45, 2006, p.163 – a se vedea în 
Fişa de control, profilul personajului (Cine este personajul? 
Nume, portret fizic, portret moral, apartenenŃă socială; Ce 
săvârşeşte personajul? Fapte, rol în acŃiune, relaŃii cu celelalte 
personaje; Cum mă raportez la acest personaj?) 
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Însuşirea discursului argumentativ de către elevi 
reprezintă o necesitate indiscutabilă în formarea 
lor ulterioară, în primul rând, datorită 
importanŃei pe care o are argumentarea atât în 
funcŃia de bază a comunicării – dialogul –, cât şi 
în formarea unui spirit critic constructiv. 
A şti să argumentezi presupune un proces 
lingvistic complex, solicitând informare, gândire 
logică, reflecŃie, imaginaŃie, analiză, comparare, 
analogie, sinteză, selecŃie. În acest sens, este 
bine ca exerciŃiul argumentării să înceapă încă 
din clasele mici, solicitându-se elevilor să-şi 
susŃină/justifice afirmaŃiile cu argumente. 
Programa de gimnaziu urmăreşte, progresiv, 
dezvoltarea abilităŃilor argumentative. În aria 
scrierii reflexive, programa pentru clasa a VI-a 
include printre conŃinuturi „Relatarea. 
Argumentarea unui punct de vedere. În clasa a 
VII-a, în cadrul „Structurării textului oral”, se 
prevede „Organizarea logic-semantică a 
mesajului. ModalităŃi textuale argumentative”, 
recomandându-se ca elevii să poată realiza, între 
alte acte de vorbire, şi „formularea de argumente 
sau contraargumente într-o discuŃie; stabilirea de 
comparaŃii sau de analogii; formularea unei 
judecăŃi de valoare”. În completare, pentru 
scriere, se solicită „exprimarea în scris a unui 
punct de vedere personal”. În sfârşit, pentru 
clasa a VIII- a, programa prevede, la acte de 
vorbire, „susŃinerea argumentată a unui schimb 
verbal direct; exprimarea sau acceptarea de opinii 
diferite; exprimarea unei atitudini; formularea 
unei judecăŃi critice”. Se observă astfel că, în 
modul cum a fost concepută, programa 
urmăreşte ca elevul să-şi formeze competenŃe de 
a formula puncte de vedere şi de a şi le susŃine, 
de a accepta alteritatea. În ultimă instanŃă, 
programa are ca obiective cultivarea toleranŃei şi 
înŃelegerea modului de-a fi, de-a gândi şi de-a 
(re)acŃiona a celuilalt, prin evitarea blocării într-
un anumit tip de gândire. A-i înarma pe elevi cu 
instrumentele argumentării este, în momentul 
actual, o necesitate indiscutabilă, în ciuda unor  


