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Obiectiv. Ipoteze. Background teoretic. Am pornit de la ideea că opera literară reprezintă 
printre multe altele - un condensat simbolic al experienŃei / trăirii autorului său. La limită, 
însuşi textului auto-referenŃial (P. Cornea, 1988, p. 28) s-ar putea încadra în această serie, 
în măsura în care acumulează un fel individualizat de experimentare ludică în spaŃiul limbii. 
Mi-am propus să provoc o întîlnire a lumii ficŃionale a textului cu reprezentarea lumii reale, 
ca imagine pe care cititorii adolescenŃi o au. Am emis ipoteza că această experienŃă de 
receptare va lăsa urme la nivelul conceptului de sine (R. L. Ecuyer, 1994) precum şi la cel 
de evaluare a textului, operei.  
 Pentru realizarea obiectivului enunŃat, am folosit jocul de rol, preluat din 
instrumentarul psihodramei. J. L. Moreno (1961, p. 62) înŃelege prin rol, “forma de 
funcŃionare pe care individul şi-o asumă în momentul specific în care el reacŃionează la o 
situaŃie specifică în care sunt implicate alte persoane sau obiecte “ (s. n. ). El accentuează 
faptul că originea teoriei rolului se află în dramă, în tradiŃia teatrală. Drama presupune 
opoziŃie şi conflict, cupluri rol -contrarol. Din confruntarea acestora se produc organizări 
ale personalităŃii şi clarificări ale conceptului de sine. Omul integrează dimensiuni 
personale pe care şi le poate asuma doar în contextul întîlnirii cu celălalt. Rolul este pentru 
Zerka Moreno  “comportament de interacŃiune”, “ fuziune de elemente private şi colective 
(Z. Moreno, 1985, p. 350 - s. n. ). 
 AdolescenŃa se defineşte prin căutări identitare, apariŃii şi rezolvări de conflicte 
intrapsihice şi interpersonale (E. Erikson, 1963). Opera literară  îi permite cititorului de 
această vârstă să încerce roluri noi, prescrise de text, să-şi clarifice propriile experienŃe 
raportându-le la cele din lumea textului, să le înŃeleagă şi să le integreze mai bine. Lectura 
face posibile “elaborarea/ reelaborarea schemelor de experienŃă şi a identităŃilor” (B. 
Lahire, 2000, p. 104). Reciproc, hipercodurile comune pot înlesni sau distorsiona 
comprehensiunea hipercodurilor lumilor ficŃionale (U. Eco, 1991, passim). 
  
 Metoda şi rezultatele. Am lucrat cu 21 elevi - clasa a IX-a J, specialitatea 
matematică - fizică, membri ai unui liceu teoretic de cartier din Bucureşti. Clasa de control 
a IX-a C, a fost una cu specializare socio-umană, din acelaşi liceu. Elevii participanŃi la 
experiment nu agreau în mod deosebit lectura beletristică, cu atât mai puŃin se angajau în 
redactarea lucrărilor scrise. 
 ActivităŃile în care am utilizat jocul de rol au fost integrate în programul orei de 
limba română. La clasa de control s-au utilizat metode tradiŃionale. Manualul utilizat la 
ambele clase a fost cel scris de A. Crişan, L, Papadima, I. Pârvulescu, F. Sâmihăian, R. 
Zafiu, apărut la Bucureşti, Humanitas. 
 Etapa I 
 Cercetarea - acŃiune s-a desfăşurat în anul şcolar 2000-2001. În etapa de început 
am aplicat testul Cine sînt eu? (L. Ecuyer, 1994), cu scopul de a focaliza atenŃia subiecŃilor 
asupra conceptului de sine. Ei trebuiau să alcătuiască o compunere în care să răspundă la 
întrebarea de mai sus, fără să-şi pună probleme privitoare la felul în care compunerea lor ar 
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putea fi etichetată de alŃii. I-am motivat suplimentar spunându-le că mă ocup de pregătirea 
viitorilor profesori şi că aş vrea să-i fac să înŃeleagă ce probleme, gânduri, trăiri au 
adolescenŃii. Am aplicat testul elevilor ambelor clase. Nu am remarcat diferenŃe 
semnificative privind dimensiunile de personalitate asupra cărora ei s-au centrat, nici 
deosebiri stilistice. ToŃi s-au exprimat cu naturaleŃe şi sinceritate, într-un limbaj adecvat 
vârstei. 
 Etapa II 
 Ea a cuprins experimentarea jocului de rol în diferite momente ale prelucrării unor 
texte prevăzute în planificare anuală. Am preferat textele care se refereau la şcoală, 
adolescenŃă, relaŃii tineri - bătrâni. 
 Ca structură generală, jocul de rol a presupus: a. fixarea cadrului (loc, timp, 
aranjament spaŃial cu obiectele avute la îndemână); b. fixarea personajelor şi a cursului 
general al acŃiunii; c. intrarea în rol, prin interviu existenŃial (Cum vă numiŃi/ te numeşti? 
Ce vârstă aveŃi/ ai? Ce vă place la dvs./ Ce-Ńi place la tine? Ce nu vă place/ nu-Ńi place? Ce 
persoane vă sunt/ îŃi sînt mai apropiate? etc. etc.) şi interviu în situaŃie (Unde vă aflaŃi/ te 
afli acum?  Cum sunteŃi/ eşti îmbrăcat?  Ce oră este? uită-te/ uitaŃi-vă la ceas! etc. etc.); d. 
intrarea personajelor în relaŃie, punerea în scenă a acŃiunii; e. scoaterea  
din rol (Ai redevenit…!) f. discuŃii, ghidate de întrebări care stimulează reflectarea (Cum 
te-ai simŃit în rol? Ce experienŃe personale Ńi-ai amintit? Ce lucruri noi ai aflat? Ce crezi că 
ai învăŃat?) 
 Voi prezenta în continuare tipuri de situaŃii de receptare în care am utilizat jocul de 
rol precum şi modurile în care metoda s-a concretizat sub formă de mai multe procedee.   
Pregătirea receptării 
a. Pregătirea  receptării unui text (A. Pleşu, “Era mai bine înainte”). Cadrul: un tren privat 
cu un conductor căruia îi place să modereze discuŃii între călători. Conflictul de opinii se 
produce între două grupuri de personaje: cei care consideră că era mai bine înainte de `89 - 
pe de o parte şi cei care cred că e mai bine după  `89 - pe de alta. Rolurile din prima 
categorie (alese de către elevi) au fost: pensionar, tractorist, ziarist, gospodină, securist. 
Rolurile din a doua categorie au fost: tânăr (elev exmatriculat), educatoare, copil, 
informatician, fost deŃinut politic. Cei care nu au intrat în aceste roluri au fost simpli 
călători observatori  ai discuŃiei. Trei invitaŃi din clasa a XI-a au fost observatori externi. 
Observatorii au participat la extragerea concluziilor în urma discuŃiei din tren, discutând 
despre diversitatea opiniilor, despre motivele pe care personajele le au de a susŃine o opinie 
sau alta, despre experienŃe personale asemănătoare, despre ceea ce au aflat nou etc. 
Observatorii externi au apreciat inclusiv calitatea jocului, spontaneitatea participanŃilor şi 
şi-au exprimat regretul că nu au participat şi ei.  
b. Pregătirea receptării unui capitol “Tineri şi bătrâni”.  În prima fază elevii au relatat 
succint conflicte cu bătrâni, situaŃii în care ei ori cunoscuŃi ai lor au fost implicaŃi, 
evenimente petrecute în cartierul unde locuiesc, în mijloace de transport în comun, pe 
stradă etc.) În jocul propriu-zis am utilizat inversiunea de rol, concretizarea şi 
amplificarea, spre a-i ajuta pe participanŃi să devină empatici la problemele vârstei a treia. 
Spre exemplu “un bătrân” legat la ochi cu o eşarfă prin care abia întrezăreşte ceva 
(concretizare a faptului că i-au căzut ochelarii), cu genunchii îndoiŃi (concretizare a faptului 
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cum spunea N. Steinhardt, sub imperiul harului pot fi “de folos şi spre învăŃătură”. Ele pot 
răspunde unei nevoi presante a timpului nostru: dezvoltarea inteligenŃei emoŃionale altfel 
spus, a sufletului. Dacă asta nu se întâmplă, cresc ratele agresivităŃii şi criminalităŃii, aşa 
cum cercetările au dovedit-o. CărŃile bune se află în dialog cu viaŃa cotidiană iar educaŃia 
sufletului poate transforma - treptat, cu perseverenŃă - o societate anomică într-una morală.  
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că se mişcă greu) încearcă să iasă dintr-un cerc de tineri care, cu un ton din ce în ce mai 
agresiv (amplificare) fac glume necuviincioase pe seama lui.  
Transpunerea dintr-un limbaj artistic în altul. 
Un exemplu ar fi aplicaŃia la textul lui M. H. Simionescu, Erasmo sau A doua fotografie cu 
oameni mici. În prima fază, elevii se grupează (3-5), aleg un episod, se gândesc la 
asemănări cu întâmplări şi cu persoane reale (ca element de creativitate în munca 
scenaristului - în elaborarea textului), schiŃează scenariul fiind atenŃi la particularităŃile 
limbajului personajelor, schiŃează regia. În faza a doua, fără text, joacă scenariul în faŃa 
clasei. După ieşirea din rol urmează discuŃii etc. 
Explorarea propriei personalităŃi, după lectura unui text. 
După lectura “CorigenŃa “, de M. Eliade, am pus în scenă confruntarea unor părŃi din 
personalitatea elevilor: una văzută ca “mai bună”, alta văzută ca “mai puŃin bună”. În prima 
fază ei le dau câte un nume, caută situaŃii în care ele s-au manifestat. În faza a doua, pun în 
scenă o prezentare a lor (mutându-se de pe un scaun pe altul, pentru a marca spaŃial 
manifestarea uneia sau a celeilalte). Accentul cade pe nevoile fiecărei părŃi şi pe soluŃii care 
ar putea conveni amândurora. Aceste din urmă lucruri vor fi obiect al discuŃiilor. Un elev 
ajunge la concluzia înŃeleaptă că “ orice alb are un pic de negru”, altul încearcă să 
reunească “ speranŃa că ceva se rezolvă de la sine” cu “înŃelepciunea de a face ceva” etc.  
Aprofundarea unei probleme a lumii textului.  
În termenii lui R. Ingarden ar fi vorba despre rezolvarea unei nedeterminări, umplerea unei 
lacune a textului, punând în funcŃiune o schemă de conŃinut, un scenariu însuşit de cititor 
din lumea de referinŃă (U. Eco, Op. Cit.). Spre exemplu, un grup de elevi pune în scenă 
dialogul Nora - Doru, cu ocazia “încercării de spălare a ciorapilor” (M. Nedelciu, “Nora sau 
Balada zânei de la Bâlea-lac”). Din schimbul de replici inventate de jucători reiese că 
cererea fetei este interpretată de partener ca o cerere în căsătorie , ceea ce-l face să se 
retragă, s-o părăsească mai repede. Ca tehnică, atunci când unul dintre partenerii care 
improvizează nu are replică, altcineva - dintre cei aflaŃi în bancă - poate să-l dubleze, 
explicitând spre exemplu ceea ce mimica, postura sa exprimă implicit, ori dând replica pe 
care el o consideră plauzibilă.    
5. Diagnoză a comprehensiunii.  
După lectura şi prelucrarea informaŃiei din AudienŃă de C. Teodorescu, le-am propus 
elevilor să pună în scenă un dialog între elevul - poet şi elevul Roşu. A rezultat că 
experienŃa personală nu le permitea intrarea în primul rol, în vreme ce al doilea era realizat 
cu multă uşurinŃă. Mergeau până acolo încât încercau să-I atribuie elevului - poet 
comportamentele antisociale ale celuilalt precum şi motivele acestuia. 
     Când le-am propus să-şi imagineze o discuŃie în care tânăra profesoară de limba 
română încearcă să susŃină cauza elevului poet în cancelarie, dialogul pus în scenă a 
demonstrat o extraordinară capacitate de observare a particularităŃilor de limbaj verbal şi 
nonverbal ale profesorilor din şcoala lor. De asemenea, s-a putut vedea că din schemele lor 
lipsea una care să-i ajute să înŃeleagă relaŃia simetrică dintre cei doi creatori, ei percepând 
doar distanŃa datorată statutelor lor sociale. 
 6. Sesizarea de asemănări între lumea reală şi lumea ficŃională.  
 Textul pe care am lucrat a fost “povestea fără sfârşit”, de M. Ende. În pregătirea 
jocului de rol, le-am propus elevilor să se gândească (în grupuri) la însuşirile Crăiesei 
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Copile precum şi la cele ale Morlei. Am scris pe tablă - în două coloane, însuşirile găsite în 
urma reflecŃiei grupurilor. Apoi le-am propus să se gândească la persoane din viaŃa reală 
asemănătoare fie cu Crăiasa Copilă fie cu Morla şi să le caute pseudonime. Jocul de rol a 
avut ca obiectiv punerea în scenă a întâlnirilor dintre Crăiasa Copilă şi / sau persoane 
asemănătoare, pe de o parte, şi Morla şi / sau persoane asemănătoare, pe de alta. Întâlnirea 
avea drept Ńintă facilitarea înŃelegerii reciproce a nevoilor celor două personaje / persoane. 
Un grup de elevi a simŃit nevoia să introducă un personaj “moderator” care să medieze 
relaŃia. DiscuŃiile s-au centrat pe înŃelegerea şi acordarea nevoilor tinerilor şi vârstnicilor.  
 Etapa III 
 La sfârşitul anului şcolar le-am cerut elevilor ambelor clase să scrie o nouă 
compunere cu tema “Cine sînt eu”, făcând apel la experienŃele avute în cursul orelor de 
limba şi literatura română. A doua sarcină pe care au îndeplinit-o a fost evaluarea 
manualului, care a constat în enumerarea textelor care le-au plăcut şi a celor care nu le-au 
plăcut, având grijă să-şi motiveze atât alegerile cît şi respingerile. Rezultatele acestor două 
post - teste arată deosebiri clare între elevii celor două clase, din perspectiva personalizării 
lecturii. 
Testul “Cine sînt eu” 
Elevii clasei experimentale, IXJ, se referă la experienŃele lor de receptare în proporŃie de 
73%, în vreme ce elevii clasei de control o fac doar în proporŃie de 25%. O analiză 
calitativă a răspunsurilor arată că elevii clasei experimentale se referă la lucruri concrete, 
vorbesc despre calităŃi pe care şi le-au descoperit fie în urma receptării textelor, fie în 
timpul colaborării în activităŃile de grup. Ei relatează de asemenea despre “învăŃături” 
concrete extrase ca urmare a experienŃelor prin care au trecut. Iată câteva exemple: “[sunt] 
o persoană care se descoperă încercând să-i înŃeleagă pe alŃii”, “am înŃeles că sentimentele 
mele sînt lucruri normale, se întâmplă oricui”, “[am învăŃat că e bine] să nu te încrezi 
într-un băiat, să nu pleci de lângă părinŃii care te iubesc”, “[am înŃeles], în sfârşit (s. n.), 
lumea dinaintea revoluŃiei”, “[am] o faŃă bună pentru prieteni, o faŃă rea pentru duşmani”, 
“[sunt] potrivită pentru rolul personajului negativ, îmi place «să-i ameŃesc» pe cei care 
joacă rolul pozitiv”, “m-am îndrăgostit de cine nu trebuia şi am crezut în acea iubire care 
nici nu exista”, “am aflat de nu-mi place viaŃa la Ńară”, “am învăŃat să preŃuiesc ce am, să Ńin 
la persoanele care mă ajută şi mă respectă”, “altruismul nu trebuie aplicat persoanelor 
profitoare”, “pot să mă cunosc mai bine cu ajutorul prietenilor”.  
 Prin contrast, răspunsurile elevilor clasei de control apar ca fiind vagi: “unele lecŃii 
m-au ajutat să văd lumea altfel” , “lecŃiile de l. română sunt educative, ne învaŃă să vorbim 
frumos”, “am învăŃat mult, chiar m-am schimbat puŃin “, “am învăŃat cum putem avea o 
conversaŃie reuşită”, “acum suport cititul poveştilor despre iubire” (s. n. ). 
Evaluarea manualului 
Alegerile sînt mai diversificate în clasa experimentală, IX J, faŃă de clasa control, IX C. 
Este acesta un semn al personalizării opŃiunilor. La această  clasă, elevii au ales cu voturi 
peste medie titlurile: “Romeo şi Julieta” de W. Shakespeare, “Salonul invenŃiilor trăsnite”, 
“Erasmo sau A doua fotografie cu oameni mici” de M. M. Simionescu, “CorigenŃa” de M. 
Eliade, “O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale, “Vorbeşte-ncet” de M. Eminescu, “Nora 
sau Balada zânei de la Bâlea – lac” de M. Nedelciu, “Povestea fără sfârşit” de M. Ende şi 
“AudienŃă” de Cr. Teodorescu. (Am seriat lucrările de la cea aleasă cu cel mai mic număr 
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de voturi până la cea aleasă cu cel mai mare număr de voturi). La clasa de control, seria 
alegerilor arată astfel: “Romeo şi Julieta”, “Vara la Ńară” de G. Topîrceanu, “CorigenŃa”, 
“AudienŃă”, “Nora sau Balada zânei de la Bâlea – lac”.   
La clasa experimentală observăm că este ales cu un număr mare de voturi un titlu care nu 
apare deloc la clasa de control: M. Ende, “Poveste fără sfârşit”. Este un text care a fost 
prelucrat şi prin jocul de rol. Un alt text cu voturi peste medie numai la clasa 
experimentală, şi el obiect al jocului de rol, este Erasmo sau A doua fotografie cu oameni 
mici. Privind diagrama respingerilor observăm că numai la clasa de control este respins în 
top textul Era mai bine înainte. Tot numai aici, în urma unei judecăŃi în alb - negru, este 
respins în bloc capitolul Joc şi joacă. 
V Voi prezenta în continuare diferenŃele privind a. calităŃile discursului elevilor 
celor două clase şi b. motivele alegerilor pe care ei le-au făcut. La clasa IX J, 
experimentală, 15 dintre elevi au un discurs clar asumat, la persoana I singular şi / sau 
adresativ, la persoana a II-a singular, 3 elevi au un discurs impersonal, alŃi 3 vorbesc în 
numele grupului la persoana I plural. La clasa de control predomină discursul impersonal: 
16 dintre elevi au fie discurs impersonal net, fie discurs impersonal în amestec cu discurs la 
persoana I singular sau la persoana a II-a singular. Doar 5 dintre elevi au discurs clar 
asumat, la persoana I singular. 3 vorbesc în numele grupului, la persoana I plural. Un 
exemplu de discurs asumat ar fi: “eu consider că lecturile trebuie să-l pună pe cititor într-o 
dispoziŃie bună, să-l provoace la citit, să fie inventive şi interesante…” (s. n. ). Pentru tipul 
de discurs adresativ a-şi exemplifica astfel: “[sunt lucrări ] interesante, plăcute, din care poŃi 
înŃelege cu uşurinŃă gândirea autorului şi te pot captiva” (s.n.). Discurs impersonal ar fi: 
“[Eminescu]. […] Poezia [“vorbeşte - încet” ] este foarte frumoasă - lucru de aşteptat” (s. n. 
). Motivele alegerilor pot fi personalizate (exprimând experienŃa proprie de înŃelegere, o 
gândire personală), exprimate cu cuvinte proprii, natural ori “academice”, mimând 
gândirea adulŃilor . La clasa a IX-a J, experimentală, predomină motivele personalizate ori 
cele exprimate natural, cu cuvinte proprii - la 17 dintre elevi. Doar 4 elevi invocă motive 
“academice”. Dimpotrivă, la clasa de control acestea predomină - la 15 elevi, doar 9 
formulează motive vag personale ori exprimate cu cuvinte proprii vârstei. Exemple de 
motive personalizate ar fi: “[Erasmo… ] mi-a plăcut pentru că era vorba despre nişte copii 
foarte inventivi care m-au făcut să-mi dau seama că şi eu pot fi inventivă şi pot crea 
scenete”; “[Nora …] Mi-am dat seama că nici un băiat nu merită să I te dăruieşti deoarece 
apoi te părăseşte”, “M-a impresionat mult faptul că Nora a avut curajul să plece”; “[“Un 
joc”] mi-a plăcut pentru că şi mie îmi place puzzle - şi în schimb îmi plăcea cum gândea 
ea”; “[“Povestea…” ] mi-a plăcut deoarece aici înveŃi să ierŃi”. Exprimări naturale, cu 
cuvinte proprii ar fi: “[“PrefaŃă” ] adulŃii pot învăŃa că la orice vârstă pot fi copii”. 
“[“Povestea…” ] nu trebuie să spunem niciodată cât suntem bătrâni şi nefolositori”; “[ 
Textele, în general ] au tot ce îşi doresc copii de vârsta mea”; “[“łiganiada” ] Şi mi-a plăcut 
cum Ńiganul descria raiul”. Exprimările generale, academice ar suna în acest mod: “[Textul 
conŃine] lucruri care stau la baza culturii unui adolescent”; “puterea dragostei întotdeauna a 
fost o motivaŃie în ceea ce priveşte omul”; “[“Erasmo…” ] a cuprins şi trecerea de la 
copilărie la adolescenŃă”.  
 În loc de încheiere. Cred că ora de limba şi literatura română poate fi un spaŃiu 
privilegiat unde întreaga personalitate a cuiva găseşte condiŃii să se dezvolte. CărŃile scrise, 


