
CUPRINS 
 
 Alina Pamfil...........................................................................................................................................3 
 
IntervenŃii în plen ..................................................................................................................................  

Alexandru Cri şan, Fals cuvânt de salut. Simpozionul "Literatura în manuale şi în şcoală" – 
continuarea spiritului Şcolilor de vară ale Centrului EducaŃia 2000+..............................................5 
Alina Pamfil , FuncŃiile studiului literaturii: schiŃă didactică............................................................7 

 
Literatura şi manualele 

Rodica Magdalenea Baciu, Literatura între canon şi mijloc de dezvoltare a capacităŃii de 
comunicare.......................................................................................................................................10
Monica Columban, Analiza manualelor de limba şi literatura română pentru clasa a XI-a. 
Unitatea: Dramaturgia.....................................................................................................................11 
Nicoleta Constantinescu, Se poate preda literatură fără manuale?................................................13     
NuŃa Cruceanu, Manualele alternative de gimnaziu şi prevederile prezentului curriculum..........14 
Tereza Deji, RelaŃia manuale alternative – evaluare curentă – examene........................................16 
Delia Gomboş, ModalităŃi alternative de corelare a manualului cu programa şcolară...................18 
Mirela Mure şan, Conceptul de literaritate/ficŃionalitate în manuale şi în practica şcolară............22 
Dorina Nazare, Comunicarea în manualele alternative pentru clasa a VIII-a................................26 
ValeriuOros, Institutorul Creangă şi manualele alternative............................................................30 
Titiana Zl ătior , Manualele alternative în două sisteme de învăŃământ..........................................35  

 
Metode în predarea literaturii  

Liana Bărbos, Literatură şi joc.......................................................................................................42 
Mariana Bâzdâgă, Metodologia predării textelor literare la clasele VII-VIII...............................43 
Constantin Blănaru, Proiectarea riguroasă – condiŃie a eficienŃei lecŃiei......................................47 
Doina Chiorean, TradiŃional şi modern în lecŃia de literatură........................................................49 
Camelia Chiril ă, Primatul textului literar.......................................................................................53 
Livia Ciupercă, Metode alternative în proiecŃia curriculară modernă............................................55  
Victoria Gal,  Poezia manualului şi poezia străzii sau întâlnirea cu generaŃia postmodernă...........63      
Florentina LeucuŃia, Argumentarea – între cerinŃele programei şi oferta manualelor..................65   
Carmen -Maria Mecu, Joc de rol şi lectură personalizată.............................................................68  
Camelia Onisie, Literatura – pasiune sau lectură impusă...............................................................71  
Alina Pamfil , O punere în scenă a plăcerii lecturii – dansul cu povestea.......................................75    
Maria Petreuş, Strategii moderne în abordarea textului liric.........................................................80    
Lumini Ńa łăran, Starea de conştiinŃă a literaturii..........................................................................82     

 
Literatura şi cursurile opŃionale 

Argentina Bălan, SpaŃiul care uneşte.............................................................................................86 
Mihaela Coca, Literatura în cursurile opŃionale. Retorica.............................................................87       
Laura Cucu, Literatura, un mod de a-i atrage pe elevi la bibliotecă..............................................91  



Aura Paşa, Aromâna –  disciplină opŃională................................................................................100 
Mina-Maria Rusu,  Creativitate şi creaŃie.....................................................................................106 
LenuŃa Sfârlea, Metafora – o provocare?.....................................................................................110  
Carmen Stoian, Ioan Achim Stoian, Minim şi maxim în cursurile opŃionale............................116  

 
Rezumate............................................................................................................................................119 

 



 
LITERATURA ÎN MANUALE ŞI SCOALĂ 

EdiŃia a II-a,  
9-11 noiembrie 2001, Cluj 

 
în parteneriat cu 

Centrul EducaŃia 2000+" 
 
Obiective 
 
a. punerea în dezbatere a unor probleme majore legate de: 

- aplicarea noului curriculum la limba şi literatura română; 
- modul în care profesorii se raportează la manualele alternative; 
- canonul literar şi noua programă. 

b. stabilirea unor interferenŃe între abordarea didactică a literaturilor materne şi a  
celor moderne; 
c. aplicarea unor capitole din Ghidul profesorului începător şi urmărirea impactului asupra 
profesorilor participanŃi; 
d. prezentarea activităŃii ANPRO; lansarea unor proiecte; 
e. lansări de carte, expoziŃie de manuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 


