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 p�rerile într-o discu�ie liber�. Cu 
siguran��, î�i vor formula ideile îngrijit, prin 
cuvinte proprii, vor c�uta argumente �i 
contraargumente în text �i în afara textului, 
vor fi aten�i la nuan�e, î�i vor educa 
toleran�a fa�� de alte p�reri �i vor face toate 
acestea nu dintr-o obliga�ie didactic�, ci 
dintr-o fireasc� dorin�� de comunicare. Se 
realizeaz� astfel scopul cultiv�rii gândirii 
critice a elevilor.  

Tema, sprijinit� pe suportul 
povestirii citite, a stârnit disponibilit��ile 
eseistice ale elevilor. P�rerile lor au fost 
împ�r�ite. Unii nu doreau s� lezeze 
autoritatea p�rinteasc�, al�ii, dimpotriv�, 
erau vehemen�i în motivarea ac�iunilor 
revolu�ionare ale copiilor în familie. Dou�
exemple: 

a) “Copiii trebuie s� asculte de 
p�rin�i, pentru c� p�rin�ii le vor numai 
binele. Ei îi îngrijesc pân� sunt mici, le 
asigur� condi�ii s� înve�e, îi poart� la 
facultate �i când sunt mari le fac case �i le 
caut� serviciu. De ce s� se revolte copiii? 
Doar c� nu le cump�r� întotdeauna ce vor, 
juc�rii, bomboane, sau nu-i las� s� mearg�
unde vor? Dar acestea sunt chestiuni 
minore fa�� de cât primesc din partea 
p�rin�ilor. Copiii e bine s�-�i vad� de treaba 
lor ”b) ,,Copiii nu sunt persoane 
neînsemnate, ci persoane mici. �i ei au, ca 
to�i oamenii, personalitatea lor, care trebuie 
respectat�. Din p�cate, nici în familie, nici 
pe strad�, nici în �coal�, copiii nu sunt 
destul de respecta�i. De aceea, au motive 
s� se revolte, s� fac� chiar revolu�ii. Nu-i 
destul s�-i dai copilului de mâncare sau s�-l 
trimi�i la �coal�. Trebuie �i s�-l la�i s� se 
simt� bine, s�-l la�i s� fie curios �i chiar 
neastâmp�rat. În familie, pot s� fie mai 
multe revolu�ii, dup� cum cresc copiii. Pîn�
sunt mici, revolu�iile sunt mici. Dup� ce 
cresc, revolu�iile sunt mai mari. Apar 
prieteniile… dragostea… c�s�toria…” 

În asemenea redact�ri, important�
a fost exersarea stilului eseistic, redarea cât 
mai autentic� a reflec�iei, exprimarea 
atitudinii, emiterea de judec��i. O anumit�
tendin�� spre formul�rile aforistice am 
acceptat-o ca pe deplin fireasc�, expresie a 
manifest�rii gândirii critice. 
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Colec�ia Profil a editurii Hatier ofer�

elevilor �i studen�ilor, ca sprijin în preg�tirea 
examenelor, volumele din biblioteca de 
buzunar din seria Bonnes Copies Tehnicile 
rezumatului �i ale discu�iei la Bac sunt 
prezentate în num�rul din aprilie 1989 �i în 
reedit�rile ulterioare. Aici rezumatul este 
definit ca un text redactat în totalitate. El 
condenseaz� într-o propor�ie determinat�
un text mai lung, f�r� s�-l copieze �i f�r�
s�-i adauge nici un element str�in. 
Rezumatul p�streaz� articula�ia �i demersul 
textului de pornire. 

Condi�ia major� pentru redactarea 
unui rezumat bun este în�elegerea textului, 
regândirea lui �i, în cele din urm�, 
reformularea într-un mod personal ( nu se 
citeaz� textul, nu se reiau turnurile de fraz�
ale autorului, dar se p�streaz� demersul, 
linia logic�, argumenta�ia etc.). Textul 
redactat trebuie s� fie fluid �i astfel 
structurat încât un cititor oarecare s� nu 
simt� c� este în fa�a unui rezumat. De 
aceea, se sugereaz� evitarea parantezelor 
�i a enumera�iilor. Aten�ie sporit� trebuie 
acordat� în sublinierea demersului logic al 
textului prin folosirea cuvintelor  de 
leg�tur�, a conectorilor semantici, pentru a 
înt�ri coeren�a. Elevul nu intervine cu opinii 
personale, este o instan�� ascuns� în 
spatele vocii auctoriale, al c�rei demers de 
ansamblu îl reia. 

Rezumatul dovede�te dac� textul 
de pornire a fost sau nu în�eles. Gre�eala  
elevilor este apelul la re�ete gata f�cute sau 
la procedee mecanice de genul înl�tur�rii 
elementelor secundare ale textului �i 
reasambl�rii fragmentelor r�mase sau al 
rezum�rii paragraf cu paragraf. Rezumatul 
presupune degajarea structurii de 
ansamblu a textului, configurarea “unit��ilor 
de sens”, ob�inute prin regruparea mai 
multor alineate în paragrafe logice (ob�inute 
prin rela�ionarea logic� a mai multor fraze). 
Un rezumat bun necesit� redactarea, în 
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prealabil, a planului textului, degajarea 
structurii textului de pornire �i redarea 
acestei structuri în rezumat. 

Pa�ii de parcurs sunt urm�torii: 
- o lectur� în diagonal�, pentru a 

identifica subiectul �i o prim� idee 
asupra organiz�rii lui; 

- a doua lectur� verific� dac� în rezumat 
se poate p�stra organizarea în paragrafe 
a textului sau e necesar� regruparea lor; 

- lectura atent�, cu dubl� �int�: nimic 
esen�ial nu se omite, iar paragrafele se 
regrupeaz�, 

- stabilirea schemei textului, unde 
paragrafele sunt asamblate �i se 
articuleaz� marile unit��i de sens. În 
redactare se apeleaz� doar la schem�, 
f�r� a privi textul  de pornire. 

Pentru elevii francezi rezumatul este 
un exerci�iu a c�rui tehnic� (depistarea 
structurii textului, organizarea elementelor în 
paragrafe, sintetizarea situa�iilor în a�a 
numitele unit��i de sens) poate fi însu�it� doar 
prin antrenament. Dar atâta vreme cât 
examenele lor solicit�  rezumarea unui text la 
prima vedere, evitându-se astfel apelul la 
re�ete contraf�cute, avantajul unui astfel de 
exerci�iu este o bun� orientare în fa�a textului 
scris. Elevul poate da m�sura valorii sale: el 
trebuie s� observe modul de organizare a 
argumenta�iei, cum î�i expliciteaz� autorul 
gândirea, cum î�i organizeaz� exemplele  
pentru a sus�ine o idee �i s� re-formuleze în 

manier� personal� . 
Rezumatul este un exerci�iu de 

verificare a în�elegerii, de condensare �i 
redare a unui text de orice natur� (articol de 
ziar, descriere, eseu, jurnal etc.; totu�i, Profil 
formation  nu ofer� nici un model pentru text 
dialogat), în vreme ce practica examenelor 
noastre solicit� exclusiv rezumarea unei 
nara�iuni. În varianta francez�, finalitatea 
exerci�iului nu este înv��area de subiecte / 
secven�e din operele literare, ci capacitatea 
elevului de a surprinde liniile de construc�ie, 
articula�ia unui text �i de a-l reformula în 
manier� proprie, prin renun�area la stilistica 
autorului, p�strându-i-se în schimb structura 
identic�. Sunt vizate puterea de în�elegere, 
logica �i st�pânirea limbii. Structura identic�
înseamn� �i men�inerea perspectivei 
narative, chiar p�strarea persoanei întâi, 
norm� tr�dat�, îns�, de manualele române�ti, 
prin complicarea cerin�ei de rezumare cu 
preten�ii de teorie literar�.  

În volumul citat, textele, preluate 
din subiecte de Bac, nu dep��esc dou�
pagini de carte, iar rezumatul presupune o 
p�trime din aceast� dimensiune. Cerin�a 
precizeaz� num�rul de cuvinte a�teptat, dar 
baremul acord� o marj� de 10 procente 
plus sau minus.  

Spre exemplificare propun schema 
�i rezumatul pentru incipitul romanului Via�a 
ca o prad� �i pentru schi�a Bacalaureat,
f�r� a relua aici textele. 

Via�a ca o prad� de Marin Preda – schema textului

Declan�area con�tiin�ei 

Copilul resimte, dar nu în�elege 
atitudinea oamenilor din cas�

------------- 

pân� când

dintr-un eveniment întâmpl�tor

aude o voce (cineva îi întinde o pâine). 

Atunci realizeaz� ce s-a întâmplat: 
- a luat pâinea de pe mas�
- a �inut-o strâns în mân�, f�r� s� o dea nim�nui 

�i reac�ioneaz�: 
- pune pâinea pe mas�
- ceilal�i încep s� m�nânce, ignorându-l 

Concluzie : via�a între instinct �i con�tiin��
- aparent, instinctele primeaz�
- totu�i,  aventurile vie�ii sunt ale con�tiin�ei 
- de�i via�a con�tiin�ei depinde de instincte 
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Rezumat  

Declan�area con�tiin�ei se 
datoreaz� unui eveniment întâmpl�tor. 
Copilul resimte, dar nu în�elege atitudinea 
oamenilor din cas� pân� când intervine un 
om care-i d� o pâine. Atunci el realizeaz�
c� luase pâinea tuturor, �inând-o strâns la 
piept, f�r� s� o împart� cu ceilal�i, �i pune 
pâinea pe mas�. Ceilal�i încep s� m�nânce 
�i îl ignor�. 

În aparen��, instinctele primeaz�, 
totu�i via�a este a con�tiin�ei, de�i con�tiin�a 
depinde de instincte.  

Bacalaureat  de I.L.Caragiale 

Schema textului 

1. Întâlnirea naratorului cu doamna 
Caliopi Georgescu 

- ea îi cere s� intervin� pe lâng� profesorul 
Popescu pentru ca fiul ei, Ovidiu, s�
primeasc� nota �ase la Moral�

- ea argumenteaz� c� Ovidiu e sensibil, 
are cre�tere bun� �i vrea s� intre la Drept 
precum Vergiliu �i Hora�iu, fra�ii s�i 

2. Întâlnirea cu profesorul Popescu 
- naratorul are o atitudine camuflat�  

(vorbe�te despre ineficien�a trat�rii egale 
a tuturor obiectelor de studiu, lacunele 
programelor �colare) 

- dar profesorul nu în�elege 
- prin urmare, naratorul î�i modific�

atitudinea (cere s� îi dea �ase lui Ovidiu) 
- profesorul promite, dar se simte obligat 

s� dea not� mare tuturor candida�ilor  
3. Scrisoarea de la Caliopi Georgescu 

- Ovidiu a ob�inut �ase 
- invita�ia la mas�
- naratorul ia parte la bucuria familiei 

cauzat� de reu�ita lui  Ovidiu la 
bacalaureat 

Rezumat  

Într-o diminea��, naratorul se 
întâlne�te cu  o prieten�, doamna Caliopi 
Georgescu. Ea îi cere insistent s� intervin�
pe lâng� profesorul  Popescu, pentru ca fiul 
ei, Ovidiu, s� primeasc� �ase la Moral� la 
bacalaureat. Acesta are nevoie de sprijin 
pentru c�  inten�ioneaz� s� urmeze Dreptul, 
la fel ca fra�ii s�i, Virgiliu �i Hora�iu. 

Acas� la profesorul Popescu, 
naratorul adopt� a atitudine camuflat�, 

vorbind despre lacunele programelor 
�colare �i despre ineficien�a trat�rii egale a 
tuturor obiectelor de studiu.Dar profesorul 
nu-i în�elege inten�ia �i atunci naratorul îi 
cere s�-i dea lui Ovidiu nota �ase, luând în 
considerare  buna lui condi�ie social�. 
Prietenul s�u promite, dar se  simte obligat 
s� le dea not� mare tuturor candida�ilor. 

Dup�-amiaz� naratorul prime�te o 
scrisoare de la doamna Georgescu prin  
care este anun�at c� Ovidiu a primit nota 
dorit� �i este invitat la mas�. Acceptând 
invita�ia, el ia parte la bucuria prietenei lui 
de a fi trecut înc� un examen de 
bacalaureat. 

(P�strarea perspectivei narative ar 
fi implicat folosirea persoanei întâi.) 
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Una dintre modalit��ile de predare-

înv��are ale literaturii o constituie 
redactarea de compuneri pornind de la 
anumite teme literare. Formele de 
redactare sunt multiple �i se pot constitui ca 
instrumente de instruc�ie în cadrul orelor de 
literatur�. Acestea nu numai c� dau 
posibilitatea de a evalua cuno�tin�ele de 
literatur� ale elevilor, dar constituie �i o 
modalitate de a le l�rgi �i adânci 
perspectivele literare.  

Din p�cate, este bine �tiut faptul c�
pu�ini elevi sunt capabili s� redacteze o 
lucrare bine gândit�. Chiar dac�,”scrisului” i 
se acord� un timp considerabil în cadrul 
orelor de literatur�, acesta nu este utilizat 
nici m�car pentru redactarea unui text de 
minimum 5-10 rânduri (un paragraf); elevii 
sunt pu�i doar s� ia noti�e sau s� rezolve 
exerci�ii de genul: completa�i spa�iile libere 
din enun�urile de mai jos (,,fill in the blank”) 
sau alege�i r�spunsul corect din 
urm�toarele variante (,,multiple choise”). 
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