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ÎNTRE EVALUARE ŞI 
UN PRODUS LITERAR 
EXPERIMENTAL  
“LA DIVAN, MULłI SE 
VISEAZĂ!” 
(ROMANł) 

LuminiŃa Medeşan 

 
 
            Am aşteptat cu nerăbdare ca 
programele de liceu pentru limba şi literatura 
română să se schimbe. Am devenit 
profesoară de liceu în anul 1992, când şcoala 
mea s-a transformat din mers în Grup şcolar 
economic. Trecerea de la gimnaziu la liceu, 
după mai mult de 15 ani de experienŃă 
profesională, m-a făcut să observ mai bine 
carenŃele vechii programe – un curs 
universitar concentrat. 
 Încă din anul 1998, într-o emisiune 
pe tema necesităŃii schimbării programelor 
(Profesiunea mea, cultura la PRO TV), 
anticipam că ajustările nu sunt suficiente şi 
că e nevoie de modificări structurale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 În 1999, am colaborat în calitate de 
consultant la elaborarea noilor programe şi 
astfel am început “ieşirea din tipare” cu o clasă 

a IX-a, care încă lucra după programa veche. 
 Cel mai incitant obiectiv din 
programa pentru clasa a IX-a mi s-a părut 
(şi mi se pare încă), pe lângă receptarea de 
text, producerea lui. 
 În vechiul (deja!) sistem, elevii 
produceau texte şcolăreşti consacrate-  
compuneri şcolare, hulitele comentarii cu idei 
sau chiar cu fraze de împrumut, caracterizări, 
paralele, sinteze etc. Feed-back-ul în 
evaluare era nesigur. 
 În epoca noastră, când elevii sunt 
modelaŃi de atâtea surse de informare (TV, 
Internet) şi universul lor de referinŃă e 
discoteca, muzica lor, cultura de consum, 
trebuie găsite metode de a-i atrage spre 
cultura scrisă, nu doar de a-i obliga să şi-o 
apropie. Acest lucru m-a preocupat demult. 
            “CreaŃia”, producerea de text literar 
era rezervată celor talentaŃi, dotaŃi, care 
frecventau cercuri de creaŃie, cenacluri… 
            Tot relativ recent, am descoperit 
eficienŃa lucrului în echipă, antrenant şi 
stimulativ pentru elevi. Am adăugat la 
aceasta tehnica proiectului (încă puŃin 
definită metodologic şi dificil de evaluat) şi 
au apărut “provocările”. 
            Având şansa unei clase a IX-a foarte 
interactive (în anul 1998-1999 - primul an 
şcolar pe noua structură şcolară) am lansat 
primele proiecte. Pentru evaluarea de la 
sfârşitul semestrului întâi, am încercat, prin 
lucrul în echipă, trei reviste sau ziare pentru 
a evalua ce am învăŃat la stilul publicistic. 
Totul s-a realizat în orele de curs – de la 
proiectare la evaluare. 
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Echipele s-au constituit după preferinŃe şi 
afinităŃi şi au ieşit trei proiecte interesante: o 
revistă literară, o revistă tip magazin şi un 
ziar. Toate cu număr unic, cu prezentarea 
grafică şi ilustraŃia realizată exclusiv de 
elevi. A fost interesant şi foarte antrenant 
pentru ei. 
            Pentru semestrul al doilea, cu o 
materie aridă şi foarte densă, am încercat un  
proiect mult mai ambiŃios. Le-am propus 
elevilor, încă din luna februarie, să realizeze 
un mic roman, dar de această dată lucrând 
toŃi ca o mare şi unică echipă. Am văzut acest 
proiect ca o pledoarie pentru cultura scrisă.  
            Pretextul şi modelul a fost Ciocoii 
vechi şi noi de Nicolae Filimon, un roman 
inepuizabil, pe care se poate face “şcoală”. 
Felul în care convieŃuiesc realismul şi 
romantismul , epicul antrenant, caracterul 
documentar al scrierii, caracterul “didactic” pe 
care îl are prin atitudinea deschis subiectivă a 
autorului, tema foarte actuală şi azi le-au 
stârnit elevilor interesul de a produce şi ei un 
text de ficŃiune. 
            După ce aproape toŃi citiseră 
romanul, am stabilit împreună un conflict, 
un personaj principal, un deznodământ. 
Este vorba deci de un proiect tehnic, nu de 
o carte de cenaclu, în care trebuia dirijat cu 
grijă procesul de realizare (nu spun 
creaŃie!) A dirija nu înseamnă a impune. 
            Am adăugat apoi încă două alte 
modele, mai sofisticate: Calpuzanii romanul 
lui Silviu Angelescu, şi Levantul de Mircea 
Cărtărescu, în care am antrenat un grup de 
elevi mai preocupaŃi de fenomenul literar al 
intertextualităŃii. Era deja luna aprilie 1999. 
            Treptat, se conturase un subiect, dar 
elevii trebuiau să înŃeleagă mecanismul 
progresiei narative pe care să-l aplice sărind 
în continuitate, fără a ajunge prea repede la 
deznodământ (cum erau tentaŃi). Aici am 
apelat la metode intuitive şi am exemplificat 
cu anumite capitole din Filimon. 
 Erau apoi probleme legate de 
construcŃia personajelor, de tipologia lor şi mai 
ales trebuiau alese cu grijă registrele stilistice 
caracteristice naratorului şi personajelor. 
 Cel mai antrenant a fost să observe 
pitorescul epocii, actualitatea temei, a 
personajelor, a intrigii şi să-şi însuşească 
limbajul ei. O mare problemă a fost 
construirea dialogurilor, cam puŃine şi destul 

de sărace. 
            Am lucrat mai ales frontal, rareori 
individual, deoarece lucrul progresa nu doar 
pentru un elev, ci pentru toŃi cei care urmau 
să scrie. Unii au scris singuri câte o glavă 
(aceasta a fost structura pe care am găsit-o 
cea mai potrivită), alŃii au scris în grupe de 
câte doi. Au rezultat: o înainte cuvântare, 
22 de glave, un epilog şi un glosar. 
            A fost o competiŃie. Elevii se străduiau 
să-i întreacă pe cei de dinaintea lor şi să-i 
uimească pe cei de după ei. Nu au scris 
independent ca apoi să fie adiŃionat, capitolul, 
succesiunea era obligatorie. De exemplu, 
pentru voiajul de nuntă, care era deja plănuit 
în însorita Grecie, eleva a aşteptat primele 
şase glave ca să poată introduce – narativ – 
capitolul ei. 
            Nu uşor a fost să se introducă 
retrospectiva narativă sau să se temporizeze 
evoluŃia spre deznodământ. 
            Interesant a fost felul în care elevii 
înşişi au simŃit nevoia de a explica demersul 
lor – atât în prolog cât şi în epilog – 
mărturisind ce au intenŃionat – pastişă 
declarată – şi aşteptând verdictul cititorului, 
atât în privinŃa reuşitei epice cât şi în privinŃa 
mesajului etic transmis. 
            De asemenea, trebuie să observ că 
spiritul de echipă a fost un liant extraordinar. 
Nimeni nu a devenit vedetă (deşi a existat un 
nucleu de trei eleve care a funcŃionat ca un 
liant). Totul s-a realizat într-un perfect spirit de 
fair-play. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Rolul meu a fost greu, de mediator şi 
de sfătuitor, fără a impune nimic. Am făcut 
sugestii pe parcurs, am găsit nume adecvate 
personajelor şi echivalente aforistice pentru 
câteva dintre titlurile glavelor, dar titlul 
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romanului l-a dat, încă de la început, o elevă. 
 Când textul a fost gata, l-am recitit în 
întregime cu echipa nucleu şi am realizat o 
stilizare sumară (înlocuind câte un neologism 
inadecvat, căutând un sinonim mai potrivit 
etc.). Doar atât. 
            Dacă evaluarea de proces am făcut-o 
treptat, evaluarea de produs am făcut-o citind 
în clasă, fiecare propriul capitol. Notarea a 
fost nediferenŃiată (toŃi elevii au luat nota 10). 
 
 Pe scurt, povestirea este următoarea: 
 
 Suntem la Bucureşti, în primele decenii 
ale secolului al XIX-lea. Eroul este Lambru 
Tudor, care prin viclenie a ajuns la putere. 
(Înaintea lui şi alŃii au făcut la fel şi asemenea 
lucruri se petrec şi astăzi!…se spune în Epilog). 
Intrigi, crime, legături amoroase secrete, 
îmbogăŃiri rapide, răzbunări şi dezvăluiri, toate 
acestea se petrec în jurul lui Lambru Tudor, 
boier de Divan. Deşi căsătorit cu o femeie care 
avea toate calităŃile pentru a fi iubită şi 
respectată, boierul face din ea instrumentul 
parvenirii, folosindu-i averea. Şi-a ruinat 
stăpânul, şi-a înşelat soŃia, şi-a tratat mişeleşte 
supuşii – cum poate sfârşi acest personaj? 
Verdictul romanului este: închisoarea pe viaŃă! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A urmat apoi editarea. Aici a intervenit 
modernitatea de ultimă oră, computerul. Elevii 
au găsit o grafică excelentă – un alfabet 
apropiat cu cel chirilic (un fel de gotic, şi un 
chenar retro – de epocă, foarte adecvat). 
Elevele care au lucrat la editare citiseră 
lucrarea lui Ştefan Cazimir Alfabetul de 
tranziŃie, care le-a dat nişte idei foarte 
potrivite. 
 Am realizat două exemplare, legate în 
copertă roşie, cu titlul imprimat cu auriu, tot în 
spiritul epocii. Unul dintre ele a fost dăruit 
bibliotecii Liceului “Gh. Şincai” din Cluj în 
octombrie 1999 cu ocazia unui schimb de 
experienŃă (continuat în aprilie 2000 la 
Bucureşti) desfăşurat în cadrul programului 
“EducaŃia 2000+”. 
 Al doilea exemplar a fost “plimbat” în 
timpul târgului de carte Gaudeamus 
(noiembrie 1999) în căutare de sponsor 
pentru o mică ediŃie. Sponsorizarea a fost 
realizată de Humanitas EducaŃional care ne-a 
oferit 150 de exemplare, după ce textul a fost 
corectat şi editat profesionist. S-au schimbat 
caracterele folosite la titlu şi la titlurile 
capitolelor şi sistemul de legare. 
 Acest tiraj a fost pretextul unei a doua 
lansări, un eveniment în viaŃa şcolii noastre. 
 Am invitat în decembrie 1999 
responsabili din minister, autori de manuale, 
reprezentanŃii din C.N.C., S.N.E.E., directorul 
Centrului EducaŃia 2000+, profesori 
universitari, inspectori de specialitate, 
profesori. Am avut surpriza ca ministrul 
Andrei Marga să participe şi să aprecieze, 
chiar elogios, acest proiect pe care l-a dorit 
generalizat în toate liceele din Ńară. Pe 15 
martie 2000, am obŃinut aprobarea finanŃării 
proiectului.               
 Ceea ce s-a întâmplat în decembrie 
1999 a avut un ecou nesperat şi neaşteptat. 
Primul efect a fost acela că elevii, ajunşi 
deja în clasa a X-a, au devenit foarte 
deschişi la comunicare, plini de aplomb şi 
dispuşi la alte proiecte şi la alte discipline. 
Orele de literatură erau mai libere, mai 
puŃin crispate, curiozitatea le-a crescut şi au 
început să citească mai mult. După un 
proiect care a căpătat o oarecare 
notorietate, nu am mai putut încerca altul, 
dar portofoliile lor au fost foarte interesante.  
 La lansare, invitasem şi posturi de 
radio şi de televiziune. Ne-au răspuns numai 
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Radio România Cultural şi Radio România 
Tineret, care au făcut transmisii în direct şi o 
emisiune bazată pe interviul pe care l-am dat 
eu doamnei Teodora Stanciu. Dar echipa 
emisiunii “Punct şi de la capăt”, care nu a 
putut participa, a reŃinut evenimentul şi ne-a 
invitat în două ediŃii (aprilie şi mai 2000) în 
două emisiuni – una pe tema comunicării 
(invitaŃi prof. Virgil Nemoianu şi prof. Cezar 
Tabarcea) şi alta în care o rubrică era 
dedicată lui Nicolae Filimon. Evoc aici aceste 
emisiuni pentru a arăta cum elevii au făcut 
faŃă dialogului şi au ştiut să pună probleme 
invitaŃilor – fără inhibiŃii şi cu acuitate. Indirect, 
prin această apreciere, răspund cuiva care 
nega rostul unei asemenea “întreprinderi” – 
de ce facem asemenea lucruri cu elevii, care 
nu sunt şi nu vor deveni scriitori. 
 Răspunsul ar putea fi şi următoarea 
scenă, petrecută în luna iunie 2000 la 
sesiunea de comunicări a cadrelor didactice 
din Sectorul IV din Bucureşti. După ce am 
prezentat sintetic ce este şi cum s-a realizat 
“La Divan, mulŃi se visează!”, cele şase 
eleve-autoare care erau în sală, deşi nu era 
prevăzut, au delegat-o pe una dintre ele să 
spună “Pentru orice întrebări, nelămuriri 
sau detalii, vă stau la dispoziŃie.” Pare un 
amănunt, dar eu îl consider un câştig – 
elevii au învăŃat să comunice, au căpătat 
încredere şi se exprimă altfel, au căpătat 
curiozitate faŃă de literatură. Acesta a fost şi 
scopul: printr-un exerciŃiu, cu multe 
elemente ludice (convingerea mea fiind că 
din nici o formă de cultură nu trebuie să 
lipsească ludicul!), elevii să devină buni 
cititori, care-şi aleg cărŃile din librărie, nu de 
pe tarabe şi care pot comunica liber şi 
eficient. Repet, a fost un proiect realizat cu 
elevii unui liceu de “cartier” de la o clasă al 
cărei profil este finanŃe-contabilitate, elevi 
obişnuiŃi, nu vârfuri de la clase de uman. 
 În fine, finanŃarea aprobată a devenit 
realitate în luna iulie şi Editura Humanitas 
EducaŃional a transformat lucrarea din 
decembrie 1999 într-o elegantă broşură care 
va ajunge – sau deja a ajuns – în toate liceele 
Ńării. În cadrul târgului Gaudeamus în 
noiembrie 2000 a avut loc o nouă lansare la 
care au participat doamna directoare Daniela 
Papadima, domnul Gabriel Liiceanu, doamna 
Mihaela Marin, redactorul de carte, şi, fireşte, 
elevii-autori. Pentru că eu acum lucrez la 

Colegiul NaŃional “George Coşbuc” din Cluj 
am invitat la Bucureşti şi câŃiva din actualii 
mei elevi. 
 În final, vă invit la biblioteca şcolii 
dumneavoastră să cereŃi acest “produs 
cultural experimental” şi să vă spuneŃi 
părerea! 
 Fragmentar, materialul a fost publicat în 
revista “Limbă şi literatură”. 
 
 
 

PROPAGANDA ŞI 
COMPETENłA SAU 
CUM SĂ REZIŞTI    
AGRESIUNII  DIN 
MASS-MEDIA 

Victoria Gal 
 
I. DESCRIEREA CURSULUI 
 
I.1. Încadrare 
          Ştiinta comunicării-Mass-Media este un 
curs opŃional care face parte din aria 
curriculară “Limbă şi comunicare”. Se 
desfăşoară cu o frecvenŃă de o oră 
săptămânal la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, 
Cluj.  
 L-am gândit într-o formă 
interdisciplinară împreună cu ora de 
informatică, informatica fiind un element 
tipologic din piaŃa informaŃiei, prin suportul 
electronic media.  
 
I.2. Grupul Ńintă 
  Grupul Ńintă care participă la curs este 
aleatoriu. El s-a format în primele patru 
săptămâni, pe parcurs alăturându-se şi 
elevi de la alte cursuri. În faza actuală, el 
este compus din 25 de elevi din trei clase a 
X-a, cu profiluri diferite - matematica-fizica, 
biologie-chimie şi filologie.  
 
I.3. Motiva Ńia 


