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ŃTextul literar: Competen Ńe interpretative şi 
evaluare 
 
 Simpozionul naŃional de didactica limbii şi 
literaturii române s-a dovedit un excelent mijloc de 
îmbinare într-un singur efort a străduinŃelor de a 
răspunde la numeroasele şi dificilele probleme 
ridicate de exigenŃele Reformei. Evenimentul a fost 
încărcate de semnificaŃii. 
 În primul rând, Simpozionul s-a desfăşurat 
în cadrul programului „EducaŃia 2000+” sub egida 
Ministerului EducaŃiei NaŃionale şi a FundaŃiei 
pentru o Societate Deschisă, gazde fiind Liceul 
Teoretic Gheorghe Şincai (şcoală resursă), 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean Cluj şi Facultatea de 
Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei, Cluj. Aşadar, o 
fericită colaborare ăntre factori diferiŃi ai sistemului 
educaŃional. 
 În al doilea rând, semnificativ este ecoul 
desfăşurării evenimentului, Clujul demonstrând şi 
prin aceasta că ştie şi doreşte să continue cu 
competenŃă tradiŃia Şcolii Ardelene. 
 În sfârşit, de o semnificaŃie specială este şi 
faptul că primul simpozion naŃional de didactică 
organizat după 1989 are ca obiect limba şi 
literatura română. 
 IntenŃia organizatorilor, a subliniat în cuvântul 
de deschidere doamna profesoară Monica 
Onojescu, a fost ca lucrările să se desfăşoare într-
o atmosferă de lucru colegială, ca toŃi participanŃii 
să se simtă membri ai aceleiaşi echipe, fapt care s-
a şi realizat. 
 Lucrările simpozionului s-au desfăşurat în 
şedinŃe plenare, ateliere organizate pe două 
secŃiuni (evaluare şi competenŃe) şi o masă 
rotundă. Organizatorii au prezentat în cadrul unei 
expoziŃii cărŃi de didactică, lucrări ale elevilor 
(proiecte, planşe, texte literare şi non-literare 
produse de elevi). A fost lansat şi primul număr al 
revistei de didactică a limbii române „Perspective”. 
 Dintre numeroasele participări interesante 
semnalez doar câteva expuneri care s-au remarcat 
prin noutăŃi didactice şi soluŃii creative. 
Comunicarea Lectura şi interpretatea textului 
literar. Strategii explicite (Alina Pamfil), susŃinută în 
cadrul şedinŃei plenare, a constituit baza teoretică 

la care se raportează discuŃiile privind didactica 
literaturii, evidenŃiind modelul învăŃării explicite şi 
abordâns concepte precum explicarea, 
comprehensiunea şi interpretarea textului literar şi 
strategiile didactice pe care le presupune lectura 
anticipativă. 
 Comunicarea Descoperirea poeticităŃii. Epitet-
comparaŃie-metaforă (Monica Columban) a avut ca 
obiect prezentarea unui foarte interesant punct de 
vedere, şi anume, ideea că producerea de text 
literar, exerciŃiul, experimentarea îl apropie mai 
mult pe elev de poezie.  
 Un interesant joc de simulare l-a constituit 
experimentul prezentat în expunerea Între evaluare 
şi un produs literar experimental (LuminiŃa 
Medeşan), experiment care urmează să apară la 
Editura Humanitas. 
 Expunerea Despre competenŃe unei... locuiri 
poetice (Roxana Stan) a urmărit dezvoltarea unor 
competenŃe de receptare a textului liric, de 
descoperire a eului liric printr-un set de întrebări 
elaborate cu rigoare ştiinŃifică şi cu un remarcabil 
talent didactic. 
 O reală vocaŃie didactică a demonstrat şi 
Maria CheŃan în Textul la prima vedere – 
performanŃe şi evaluare, autoarea impresionând 
atât prin vigoarea demersului cât şi prin 
prospeŃimea ideilor. 
 Simpozionul a confirmat ideea că Reforma în 
învăŃământul românesc este un fapt, că există 
resurse umane cu care poate fi înfăptuită şi că nu 
depinde decât de voinŃa de a conjuga toate 
eforturile spre atingerea unui obiectiv devenit 
imperativ. modernizarea învăŃământului. 
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