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Numărul 2/2014(29) este al doilea cu tema Lecturi succesive și 
al treilea din seria Receptarea textului. 

Întrebările rămân aceleași ca în numărul anterior. Le reluăm: „Cum 
se citesc textele literare? Dar cele nonliterare? În ce moduri? Care sunt 
procesele speci%ce receptării și care sunt raporturile dintre ele? De câte 
lecturi este nevoie pentru a înţelege și interpreta un text? Care sunt 
modelele hermeneutice și didactice prin intermediul cărora pot % 
conduse orele de literatură consacrate receptării? Care sunt strategiile și 
tehnicile capabile să instrumenteze intervenţiile profesorului?”

Au rămas aceleași și opţiunile pentru primatul textului, pentru 
valori%carea lecturii integrale, pentru lectura atentă și importanţa 
înţelegerii sensului literal, pentru valorizarea textului literar ca 
discurs complex și pentru aproprierea discursului prin interpretare 
– scop esenţial al receptării.

Ce aduce nou acest număr? Nu numai alte răspunsuri la 
întrebările de mai sus, ci și un  plus de re'ecţie. 

În Dosar − prin studii care luminează aspecte ale activităţii didactice 
necunoscute multora dintre noi, privind adaptarea strategiilor de 
receptare a textului în cazul elevilor cu de%cienţe de auz, prin ilustrarea 
practică a tezei că înţelegerea este un act care se realizează concomitent 
cu interpretarea, precum și prin deschiderea discuţiei asupra relaţiei 
dintre comunităţile interpretative instituţionalizate și informale. 

În Experienţe și Puncte de vedere − prin articole care interoghează 
și valori%că în activitatea practică ideile din studiile publicate în Dosarul 
precedent sau pun în discuţie alte aspecte ale temei.

Ancheta – în continuarea celei din numărul 28 (Profesori, 
elevi, testele PISA și testările naţionale) – încearcă să a'e cauzele 
indiferenţei generale faţă de, poate, cel mai important eveniment 
din învăţământ din ultimii ani – testarea la limbă și comunicare 
de la %nalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, prima aplicare a unor 
probe de evaluare transdisciplinară și prima încercare o%cială de 
compatibilizare cu testările PISA și PIRLS.

Iar Dialogurile publică o dezbatere, continuată de intervenţii 
ulterioare, care are în centru identi%carea și interogarea 
preconcepţiilor noastre despre pre-darea literaturii în relaţie cu 
viziunea curriculară actuală. 

Redacţia


