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Introducere 

al, noutatea 

-a, este aplicarea modelului comunicativ-

 obiect cultural, teoria 
 urnizor de instrumente de formare a 

 

arte. În liceu accentul cade tot mai mult pe receptarea textului 
literar  -a; din perspectiva formelor textuale (text 

- -XII-a. 
-a, începând cu 

-2005 
întregului liceu: în clasa a IX-a  -a  i 

-a  -a  
 

C
 

 

Chiar de 
   i-

la baza icarea 
-se în vedere 

 

Literar/Nonliterar, nr. 
2(9) 2004, Textul dramatic/Spectacolul, nr. 2(13) 2006. 2(23) 2011 
din seria În câte feluri citim textul? 
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Programu  în 
Lectura. 

Repere actuale (2004),  (2009), Cadre 
 didactice (2011), Elevul cititor (2012),  (2013). Lor li se 

-
adecvat momentului care presupune  lectura tuturor tipurilor de 

 

ura limbajelor artistice, dezbaterile din jurul planului-
-au 

formarea/dezvoltarea/e în 
 -

etc.), semiformale sau nonformale 
Lecturiadele elevilor etc.). 

 toate tipurile de 
 de texte cu care elevii au de-a face î

), pe 
toate suporturile (clasic, pe hârtie/în mediul virtual).  

ind sfera unui simpozion axat pe un 
-se de ceea ce s-ar putea numi o încercare de anticipa ceea ce 

s-

un sc

practice, a oferit prilejul de a se da atât un feedback programei în vigoare, câ
 

 
  la dialog au fost, pe 

ani.  

-cheie orientative: lectura literaturii, lectura altor limbaje, 
 

În general, s-a rec
-

- ingur 

n special sistemului de 
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trazic viziunea de ansamblu a 

de interes pentru procesul lectur

de identificare a 
problematica general-  

d câteva dintre domeniile 
de interes în abordarea temei.  

 

Coordonatele unui experiment. 
-umane. 

Al

( ca tratat autentic de iconologie. Prima parte a studiului se 
Pseudo-Cynegeticos 

doua parte are în centru 

 
Ilustrarea se face pe Rinocerii 

fragment de - Rinocerul de Albrecht 

ale lui Dali etc.).  
 

dinspre un tip de discurs ce are s

re

-un câmp estetic extins, 
 

Comunicarea lui 

spune autorul 
a unui mesaj dintr-un mediu de expresie într- -un text într-un spectacol 
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, 

Cluj, Lectura textului/Lectura spectacolului, 

autoarei este aceea de a inversa 

-
care ele

 
 Facultatea de Filosofie, Universitatea din 

o întrebare:  

- - iclopedice 

-
 

 
- Lecturi în 

cercuri (Monica Onojescu) are în centru lectura -un cadru nonformal. 

 

-
portare la elevi.   

-ului în predarea literaturii, Andreea Târziu-Gal 
DA-FO-PO-GRAFIE etc.). Alteori, filmul, videoclipul, benzile desenate, spectacolul 

Literatura 
-un limbaj în altul (Ramona-

Elena Mocanu, Metamorfozele artei. Aventuri în Bibliomisteria, Lavinia Moldovan, 
Dramatizarea textelor Un proiect contracronometru) sau
contemplarea unui tablou servesc ca pretext pentru producerea de text (Claudia Anderco, 
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 Cornelia Florea, Cristina-Maria Handru, Ritmurile 
necesare

 

- nceptori de programe 
i

modal

itoare la ipostazele 

care s-
-un film; identificarea elementelor specifice unui spectacol de 

omentarea rolului acestora cu privire la impactul pe care-
publicul spectator; compararea unui scenariu de film cu textul literar din care s-a inspirat 

entru 

utarea textelor literare 

 
temele abordate) . 

optând pentru a doua posibilitate, aceea de a trata limbajul celorlalte arte din perspectiva textului 
 

n 
- Irina Gavriliu, 

 Tatiana Bibica, Aspecte didactice ale 
intertextului biblic în romanul  , Partitura 

 Lectura 
utopiei. Locul ideal în Familia Adam de Michel Tournier). 

 -  
Lecturi 

drei propune recurgerea la noile 
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model informatizat de receptare a textului literar (
în ) iar Iosefina Batto (

 

bune rezultate într-  

profe
vorbesc Brandi Bates i Maria Kovacs (  

Un proiect 

ului în scopul 
 

i Carmen Stoian, 

parteneriat. Proiectul de anul acesta, Un Sibiu pentru fiecare

scopul nu numai de a-
acela care duce la o 

propriile limite, oferindu-le puncte de sprijin, într-
permisiunea lor, am împrumutat titlul pentru Lecturiada 2017, Un loc pentru fiecare. Pe 

  
câteva ce-   

extului multimodal sau lectura imaginii ca pretext pentru scrierea 
diferitelor tipuri de texte (Nicu Berindeiu, Emilia Borza, Transdisciplinaritatea papucului, 

B  Interesant 
ca   
profesoare la 

 abordarea 

anu,  
. Autoarea 

cii. 
-au 

ai unei clase. 
l-au avut atelierele 
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Primul dintre ele a avut loc  la Fabrica de pensule, unul dintre brandurile cele mai de 

-

 
-au demonstra

(  textul  

Corina 
  

specifice ale textului multimodal, se parcurg et
evaluare. 

-
 

domeniul lecturii. Adun câteva idei: 
-ai 

o formez  

 

 
 

 

oblig  

 

 

ropei 



Introducere 

12

 

 

 

 
-  

  
 

 
 
În ce

 
te fragmentar în 

-
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