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Scrierea ca 
reacţie/răspuns 

la literatură. 
Jurnalul

Scrierea este un alt vehicul cu ajutorul căruia 
elevii îşi exprimă gândurile referitoare la 
literatură. Folosirea jurnalelor legitimează 
valoarea reacţiilor independente ale fiecărui 
individ la o povestire. Margaret Anzul (1993) 
sugerează ca elevii să citească cu creionul în 
mână pentru a-şi putea înregistra gândurile 
şi sentimentele lor imediate în intrările lor în 
jurnal. Există diferite tipuri de jurnale pe care 
le pot folosi profesorii: jurnale cu răspuns 
liber, jurnale cu răspunsuri sugerate, jurnale 
literare, jurnale în dialog. Aceste jurnale pot 
fi folosite şi pentru a susţine discuţiile despre 
textele literare.

Jurnale cu răspuns liber (JRL)
În jurnalele cu răspuns liber elevii sunt 
încurajaţi să scrie despre orice aleg ei ca 
reacţie la ceea ce au citit. Scopul scrisului 
este înregistrarea gândurilor, sentimentelor 
întrebărilor şi interpretărilor lor. Dacă elevii 
citesc independent o carte ca pregătire 
pentru cercul lor literar li se poate cere să 
scrie despre ea periodic în jurnal. O sugestie 
ar fi să scrie după ce au terminat un capitol. 
Wollmann-Bonilla şi Werchadle (1995) au 
tras concluzia că principala valoare a JRL 
este că ele încurajează copiii „să-şi găsească 
timp ca să se gândească la ce au citit”. Copiii 
care au practicat acest tip de reflecţie vor 
avea mult mai multe contribuţii la discuţii 
când se vor alătura cercurilor de literatură.
JRL pot fi utilizate eficient şi când profesorul 
citeşte o povestire cu voce tare. La sfârşit 
elevii  îşi vor nota pur şi simplu în câteva 
minute reacţiile la povestea care tocmai 
s-a citit. Aceste câteva minute dau elevilor 
posibilitatea să-şi consemneze gândurile şi 
sentimentele înainte de a se pierde în hăţişul 
discuţiilor. JRL pot servi drept minunate 
puncte de plecare pentru conversaţie. Scriind 
în jurnalul ei despre capitolele finale din 

Shiloh, Ana, din clasa a doua, şi-a înregistrat 
„nedumeririle”.

„Aprilie 21-26
Capitolele 13-15

Mă întreb ce a vrut să spună Marty
 când a zis că nu-i pasă de câine?

Mă întreb dacă există o petrecere (?) Shiloh!”

Discutate în public, întrebări ca acelea ale 
Anei oferă material bogat pentru conversaţie.
Când elevii încep să scrie pentru prima dată 
în jurnale s-ar putea să nu se simtă foarte 
confortabil atunci când îşi înregistrează 
gânduri şi sentimente. S-ar putea, în 
schimb, să caute metode mai uşoare scriind 
răspunsuri elementare de tipul „mi-a plăcut 
această carte” sau „Partea mea favorită a 
fost când Maniac McGee aleargă pe terenul 
de fotbal”. Şi profesorii îşi pot ţine propriile 
jurnale, astfel ca atunci când elevii cad 
în „rutine ale scrisului” pot să le citească 
propriile lor însemnări, modelând modul 
lor de a gândi despre literatură (Roser, 
Hoffmann, Ba+le, 1992).

Idee pentru predare. Scrierea de jurnale

Când lansaţi prima dată cercuri de literatură la clasă, 
încercaţi să angajaţi elevii în discuţii fără să-i puneţi să 
scrie în jurnale. Odată ce se simt confortabil ca membri 
ai unui cerc de literatură, încurajaţi-i să-şi înregistreze 
reacţiile în jurnale. Puteţi apoi folosi însemnările din 
jurnalele lor la iniţierea unor conversaţii. 
Pe măsură ce elevii se familiarizează cu natura deschisă 
a discuţiilor, în care se încurajează conexiunile personale 
şi se apreciază toate reacţiile, chiar şi elevii mai timizi, 
care ar putea ezita să-şi împărtăşească gândurile, vor 
câştiga încredere. Când toţi elevii sunt invitaţi să scrie 
întâi un răspuns, apoi să se ofere să-l împărtăşească, 
elevul mai ezitant, adesea mai puţin verbal, va avea 
un răspuns pregătit şi-l va putea citi direct de pe foaie, 
evitând să fie mereu pe urma celor mai dinamici care 
deseori domină discuţia.

Jurnale cu răspuns sugerat (JRS)
Unii profesori folosesc asemenea jurnale, 
adică le dau elevilor o sugestie la care să 
răspundă sau le oferă o serie de sugestii, 
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încurajându-i să aleagă şi să dezvolte una. 
Aceste indicaţii pot fi generice, adică să se 
aplice pe aproape orice fel de povestire:
− Alegeţi un personaj important şi scrieţi 

despre ce fel de personaj este el sau ea.
− Alegeţi un personaj despre care credeţi 

că se schimbă şi se dezvoltă in această 
povestire. Scrieţi despre modurile în care 
personajul se schimbă şi despre motivele 
acestor schimbări.

− În ce fel e important cadrul în această 
povestire?

− Scrieţi despre câteva dintre momentele 
mai tensionate din povestire. Cum 
procedează autorul ca să facă aceste 
momente dramatice?

Indicaţiile pot fi şi specifice pentru o anume 
povestire. Fiecare dintre următoarele sugestii 
create pentru The Giver (Darul lui Jonas în 
traducerea românească) a fost elaborată 
pentru a pune respondentul în anumite 
situaţii. Prima urmăreşte să aprofundeze 
angajarea cititorului în lumea poveştii. A 
doua invită elevii să iasă din lumea poveştii 
şi să se gândească la conexiuni între propria 
lor lume şi lumea creată în carte. Indicaţia 
finală încurajează elevii să reflecteze asupra 
măiestriei/(tehnicii) cu care a fost scrisă 
cartea:
− În Cap. 19 din The Giver Jonas află ce 

înseamnă „eliberarea”. Cum credeţi că îl 
va afecta cunoaşterea acestui fapt?

− In ce mod s-ar schimba propriile vieţi 
dacă societatea ar avea un Giver, care e 
unica persoană ce deţine amintiri despre 
trecut? Ai alege să trăieşti în acea societate 
sau în lumea pe care o cunoşti? De ce?

− De ce crezi că Lois Lowry a optat  să lase 
sfârşitul cărţii atât de neconcludent?

Elevii, care iniţial nu au încredere să scrie 
reacţii personale la o poveste, pot beneficia 
de sugestii ca acestea. Indicaţiile specifice 
sunt, de asemenea, mĳloace de încurajare 
a elevilor ca să răspundă la literatură în 
moduri mai variate.
Studiile de cercetare în domeniu susţin 
importanţa scrierii în jurnale. Kelly (1990)  
care şi-a invitat elevii din clasa a treia să 
răspundă la trei sugestii deschise (Ce aţi 
observat? Ce aţi simţit în legătură cu cartea? 
Cum se leagă cartea de experienţele tale?) 
a descoperit că pe parcursul anului şcolar 

lungimea răspunsurilor elevilor a crescut 
şi că au început să treacă de la iniţialele 
repovestiri şi rezumate la însemnări mai 
analitice sau la note ce reflectau implicare 
emoţională mai mare. 
Kelly şi Farnan (1991) au făcut o comparaţie 
între folosirea sugestiilor care „pun accent pe 
sentimente şi observaţie şi solicită interpretări 
personale ale cititorilor şi interacţiuni cu 
textul”. Ei au descoperit că sugestiile pentru 
cititor au solicitat mai mult gândirea critică şi 
analitică la elevii din clasa a patra.

Jurnale literare (J)L
Pamela J. Farris (1980) a descris folosirea 
jurnalului literar. În acest tip de jurnal elevii 
îşi asumă identitatea unui anume personaj 
din poveste şi scriu însemnări în jurnal 
din perspectiva personajului respectiv. De 
exemplu, elevii care citesc Shiloh pot deveni 
Marry şi pot scrie în jurnalele lor despre toate 
experienţele şi sentimentele lor cu şi faţă de 
câinele pe care l-au găsit.
A scrie într-un jurnal literar înseamnă că i se 
cere cititorului să încerce să intre în pielea 
personajului şi să vadă evenimentele şi 
conflictele din poveste aşa cum le-ar vedea 
personajul De aceea jurnalele literare sunt 
mai potrivite pentru elevi mai mari decât 
pentru cei mici care încă văd lumea dintr-o 
perspectivă foarte egocentrică.

Jurnalele în dialog. (JD)
Într-un astfel de jurnal un elev şi un profesor 
(sau un alt elev) susţin un dialog despre o 
povestire. Dacă celelalte tipuri de jurnale 
discutate anterior pot fi uşor utilizate la 
cercurile de literatură pentru a declanşa 
discuţii de grup, jurnalele în dialog sunt 
mai mult folosite pentru a extinde discuţia 
dincolo de cercurile literare. Cindy Farest 
şi Carolyn Miller (1993) au constatat că 
răspunsurile elevilor din clasa a patra 
deveneau mai profunde pe măsură ce se 
angajau în dialoguri scrise cu adulţii. În 
mod similar, Marcia Nash (1995) constată 
că jurnalele în dialog permit profesorilor 
să aprofundeze modul în care elevii lor 
reacţionează la literatură, să modeleze 
propriile lor reacţii şi să inducă dezvoltare în 
răspunsurile elevilor. De exemplu, printr-un 
dialog scris cu un elev din clasa a cincea, un 
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profesor a reuşit să-l încurajeze  să reflecteze 
asupra a ceea ce înseamnă o dezvoltare 
puternică a intrigii:

Elevul: Aventura delfinului a fost o Carte Bună. Dar 
i-au lipsit câteva „chestii” bune pe care le 
căutam. Probabil că singură nu aş fi ales 
această carte.

Profesorul: Poţi să-mi spui ce lucruri bune cauţi tu 
într-o carte, lucruri pe care Aventura 
Delfinului nu le are?

Elevul: Nu prea pot descrie „chestiile” pe care 
le caut mai târziu. Am citit şi Mandie şi 
Legenda Cherokee. M-am gândit că este o 
carte bună, dar are nevoie de mai multe 
din acele „chestii” care-mi plac.

Profesorul: Dacă am descoperi care sunt ale 
„chestii” care fac o carte bună am 
deveni probabil faimoşi. Oamenii au 
tot încercat de secole să găsească o 
definiţie a ce anume face dintr-o carte 

o carte bună. Totuşi, cred că e încă 
interesant să ne gândim şi să vorbim 
despre asta. De exemplu, ce anume în 
stilul lui Joan Carris ţi-a plăcut destul 
încât să te facă să doreşti să mai citeşti 
o altă carte de ea după ce ai citit Just a 
Li#le Ham (Doar un pic de şuncă)

Elev: Ce Carte Grozavă! [Aunt Morbeliaand the 
Screaming Skull,cealaltă carte de Joan Carris la 
care se făcea referinţă in însemnarea anterioară] 
„Chestiile” răsăreau la tot pasul! Eu pot să 
definesc „chestiile”: comedie amestecată cu 
aventură şi drama = Carte Bună!

Charles Temple, Miriam Martinez, 
Junko Yokota 

Traducere: Luminiţa Chevereşan

Mulţumim autorilor care şi-au dat acordul 
pentru traducerea unui fragment din Children’s 
Books in Children’s Hands, Third Edition, 
New York: Pearson, 2005. 
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