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Introducere

 
-

-

native sau în completarea modului 

Valori 
. În contextul 

p

supra propriei 

ei, în Cititorul elev (2012).
-un cadru 

nonformal, ne-

-

Lecturiadelor
-

-o parte, 
ne-

pornire eseurile lui Tzvetan Todorov din Literatura în pericol
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programele, în vigoare de aproape 20 de ani, au la 

exemplificarea unor concepte de teorie lit

care, aparent, problematiza n-

-o serie.

cele dou
ce-

- ului, 

-cadrul, al programel

-
-

expertiza unor autori de didactici ale discipl
-

-a pus problema unui principiu de 
-

iva 

a
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prezentare a simpozionului ANPRO, :

-
Valori formate/transmise prin studiul limbii i literaturii 

române

a V- l

obligatorii pentru fiecare text. Locul minor acordat literaturii în programele de 

structuralist de receptare nui punct de vedere oficial 
ANPRO ne- -

valorile 1. Literatura ca valoare 2. Valorile în l
Scop.

,

Probleme de interes.

unor aspecte teoretice legate de 
cel al teoriei valorilor , cu deschideri 

sau 

(2006); 
(2010); Cititorul elev (2012); Receptarea autorilor canonici (2014). La acestea se 
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Lecturiade
Lecturiada 3)

Studii 
de filozofia culturii; Adrian Marino, Hermeneutica ideii d Paul Cornea, 
Introducere în teoria lecturii

lui Tvetan Todorov din Literatura în pericol, Mircea Martin, 
Alina Pamfil, care pot fi citite critic, servind ca 
puncte

a unor posibile 
modele/strategii de abordare a textului literar în sc

Înlocuim clasicele cuvinte-cheie 

revenirea la altele: S-a
axându-

-
-

care pune accent pe valorile individuale, ar fi pu
propunerea unei liste de valori comune pentru elevii de gimnaziu? Programa în 

alori? Din moment ce 

set de valori specifice studiului disciplinei/ mai multor discipline/ tuturor 
disciplinelor? -

- -mi accept locul în 
Într-
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Modelul 
hermeneutic dete

i institute de cercetare, au avut rolul de a fixa fundamentele teoretice ale 
-

-au 

aducerea la zi a 

transmite valori etice, cognitive, civice, sociale etc., s-a

Morar, 
Neutralitate, angajament sau 

ratura poate într-

timp, ea nu se reduce la un suport pentru valori care îi sunt exterioare, într-un dublu 
sens: pe de-

Johann 
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rne face 
Ion Bogdan Lefter (
postmodernitate

istorie, 

heterodox

s

dimensiu
semantice «extra-

Tot o pledoarie, dar de data ace
impersonare a textului dramatic, face Miruna Runcan (

Printr-

Didactica literaturii. 
propune o schimb

(Alina Pamfil, ). 

acticienilor, 

strategiilor etc. Pentru a 
-au structurat panelurile: 

Valori de atunc acum;

t (Simona 
Achimescu, 
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armonioase; Andreea Coroian 
; Christinne Schmidt, Literatura care 

categorie de 
(

, Dorina 
Kudor, Lectura consilier

atunci
acum,

de Lucian Dan Teodo
Emiliei Bia pentru discutarea unor probleme interculturale; pe nuvela Anei 
Blandiana,

ca
puncte de plecare ale unor dezbateri în jurul unor dileme morale (Dostoievski, 

etc.)  

romanul 

întregime pe prezentarea proiectelor. Do Predarea valorilor 
-

sunt prezentate în cadrul 
Atelierului transfrontalier. Ca domeniu, ambele 

nica Columban). 

mediul urban sau rural elevii mici  pun pe primul plan valorile familiale, iar liceenii 

-
modul în care urmea
manifestare a valorii

ii la cald
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S-

meu familiar, , ceea ce permite centrarea studiului 
literaturii pe valori. În acest context, com

Dialogul cu valorile propuse de textele narative continue/ 
discontinue/ multimodale (I)), s-

-au aplicat variante de
pentru -a (Tema 
familiar, cu subtema Valorile mele).

baza noii programe.

În loc de concluzii, reproduc cuvintele, prin care Corin Braga, profesor la 
-

i mai 

mul 

radicalizate spre tot felul de exit-

dezbateri. Cea mai mare par

Facultatea de Litere, UBB, Cluj

Grupul Editorial ART
SC Giro, Alba Iulia.

Monica Onojescu


