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De ce am ales să abordez împreună lectura şi scriere creativă, deşi simpozionul din acest 

an are ca temă scrierea? În primul rând, pentru că această pereche poate evidenţia relaţia de 
continuitate şi determinare reciprocă dintre lectură şi scriere: pe de o parte, modul în care 
este abordată lectura în şcoală influenţează modul în care elevii scriu despre ceea ce citesc 
sau modul în scriu în general (lectura creativă stimulează scrierea creativă, susţin unii 
cercetători), iar, pe de altă parte, activităţile de scriere dezvoltă competenţele de lectură, îi 
ajută pe elevi să înţeleagă mai bine modul în care sunt structurate textele şi cum se pot 
evidenţia ideile acestuia. Apoi, pentru că percepţia asupra rolului creativităţii în dezvoltarea 
personalităţii elevilor este adeseori neglijat în practicile didactice specifice maternei: 
potenţarea şi stimularea creativităţii elevilor are mai degrabă o curbă descendentă dinspre 
învăţământul primar spre gimnaziu şi liceu, din cauza, argumentează unii profesori, a 
conţinuturilor mai dense şi mai complexe şi a presiunii examenelor. Punctul de vedere pe 
care îl susţin aici este o pledoarie pentru stimularea creativităţii pe tot parcursul şcolii, câtă 
vreme ea este un mijloc esenţial de a dezvolta gândirea critică şi de a stimula potenţialul 
fiecărui elev atât în procesul receptării, cât şi în procesul scrierii.  

Voi începe cu o întrebare care propune o încercare de contextualizare a rolului pe care 
lectura şi scrierea creativă le pot avea în şcoală: Care este finalitatea studierii limbii şi 
literaturii în şcoală? Răspunsul nu e simplu, căci presupune o privire şi o înţelegere mai 
largă a scopurilor educaţiei înseşi. Lucrând de câţiva ani într-un proiect al Consiliului 
Europei intitulat Languages of Education. An European Framework, am observat 
importanţa pe care conceptul de Buildung o are în dezvoltările curriculare din ţările 
europene din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Vehiculat încă din secolul al XVIII-lea, 
conceptul, creat pe un model al tradiţiei greceşti, a descris scopul educaţiei ca pe un mod de 
a conduce spre cunoaştere, dar şi spre dezvoltare personală. În timp, şcoala a evoluat de la 
un învăţământ pentru elite la un învăţământ pentru toţi, iar înţelegerea despre ce înseamnă 
cunoaştere, despre cum se poate ajunge la cunoaştere şi despre cine ar trebui să aibă acces 
la cunoaştere şi la cultură s-a schimbat. Buildung reprezintă tot ceea ce şcoala le poate oferi 
elevilor: cunoaştere, moduri de a gândi, de a înţelege lumea, de a-i înţelege pe ceilalţi şi de 
a se înţelege pe ei înşişi. „Buildung înseamnă dezvoltarea şi valorizarea întregului potenţial 
al fiinţei umane, bazate pe natura proprie a celui care învaţă, dar stimulate şi structurate prin 
educaţie. Conceptul este dinamic, cuprinzând rezultatele educaţiei, dar şi procesul prin care 
elevii sunt educaţi şi prin care parcurg drumul spre găsirea propriei identităţi. În acest 
proces sunt dezvoltate şi lărgite continuu şi holistic capacităţi mentale, practice şi culturale, 
competenţe personale şi sociale.“ (definiţie formulată de Vollmer, 2006).    

Această perspectivă ne ajută să înţelegem că studiul literaturii înseamnă deopotrivă 
cunoaştere şi construirea propriei identităţi. Abordarea tradiţională a literaturii, din 
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perspectivă exclusiv culturală sau estetică, trebuie, aşadar, reconsiderată şi remodelată prin 
adăugarea unor demersuri care să implice nu doar dimensiunea cognitivă a învăţării, ci şi 
dimensiunea afectiv-atitudinală şi capacităţile creativ-imaginative ale elevilor. Lectura 
creativă şi scrierea creativă oferă profesorilor şi elevilor un teren fertil de exploatare şi 
valorificare a acestor capacităţi, câtă vreme lectura nu înseamnă doar a înţelege mai bine 
ideile „celuilalt“, ci şi un proces care poate conduce la o înţelegere mai profundă şi mai 
nuanţată a propriilor idei şi sentimente, a identităţii pe care ne-o construim continuu prin 
raportare la ceilalţi. Pledez, deci, în favoarea unei exploatări mai complexe şi mai 
diversificate a lecturii, bazându-mă atât pe această perspectivă globală asupra educaţiei, pe 
Bildung, cât şi pe orietările recente provenite din teoria receptării (Jauss, Iser, Eco), care 
pun în centrul lor cititorul, instanţă sau partener de comunicare cu rol decisiv în construirea 
semnificaţiilor textelor pe care le citeşte. 

Termenul de lectură creativă poate părea pleonastic, pentru că lectura este un proces care 
implică în cel mai înalt grad creativitatea. Totuşi, să nu uităm că, pentru o perioadă destul 
de lungă, am învăţat sau am fost învăţaţi să vorbim despre texte reproducând părerile 
experţilor, ale criticilor şi istoricilor literari, că pentru unii literatura este un spaţiu mai 
curând muzeal şi mai curând al trecutului decât al prezentului, de care trebuie să ne 
apropiem cu sfială şi cu respect, că, pe scurt, am fost obişnuiţi să punem o distanţă între noi 
şi text. Ca atare, termenul subliniază posibilitatea de a anula această distanţă, de a ne 
apropia prin învestire personală de texte, participând cu mintea, cu sufletul sau cu 
imaginaţia, cu propriile experienţe de viaţă sau de lectură la construirea sensurilor unui text. 
Lectură creativă înseamnă să descoperim diferite perspective despre lume şi viaţă, să ne 
descoperim citind, să avem o relaţie intimă cu textul, căruia îi putem da astfel viaţă şi 
sensuri noi, să aducem în lectură întreaga noastră fiinţă, cu experienţele, ideile, stările şi 
sentimentele pe care textul ni le provoacă. Lectura creativă presupune construirea relaţiilor 
dintre idei, evenimente şi contexte, care sunt implicite într-un text şi conduce spre o mai 
bună înţelegere a propriilor idei, în măsura în care le relaţionăm cu ideile altora. Lectură 
creativă înseamnă, de asemenea, convocarea propriilor experienţe şi cunoştinţe despre lume 
în examinarea critică a ideilor („ce“-ul) şi structurii („cum“-ul) textelor. O definiţie citată 
adesea în lucrările referitoare la lectura creativă este cea pe care John F. Genung a 
formulat-o acum mai bine de un secol: "While the reader is receptive, while he is being 
acted upon by what he is reading, he is at the same time origination, vigorously acting on 
the same subject-matter, shaping it into a new product, according to the color and capacity 
of his own mind." (1894, Practical Elements of Rhetoric). El sublinia astfel latura creativă a 
procesului receptării, bazată pe cooperarea şi implicarea profundă a celui care citeşte. 

Lectura creativă implică scrierea creativă în măsura în care dorim să scriem despre 
propriile experienţe aduse în memorie de textul pe care-l citim, despre impresiile, stările sau 
gândurile pe care textul ni le-a trezit, în măsura în care vrem să le împărtăşim celorlalţi sau 
să fim noi înşine creatori de lumi posibile. Cu alte cuvinte, scrierea creativă mizează în 
primul rând pe funcţia emotivă sau expresivă a limbajului (Jakobson, 1963), care dă 
posibilitatea cititorilor să se arate lumii/ celorlalţi cu preocupările sau pasiunile proprii, cu 
punctele de vedere sau pe funcţia imaginativă (Halliday, 1975), prin care este evidenţiată 
capacitatea de a imagina noi lumi sau de a schimba perspectivele oferite de text. Ea se 
realizează prin scrierea unor compoziţii originale, ficţionale sau nonficţionale, în marginea 
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textului citit (ca glosare a ideilor şi a reacţiilor proprii faţă de acesta) sau dincolo de text, 
situaţie în care creativitatea şi imaginaţia devin la fel de importante ca plăcerea şi bucuria 
de a scrie. 

 
Care sunt textele care pot fi abordate prin activităţi de lectură şi scriere creativă?  
Răspunsul la această întrebare este, din punctul meu de vedere, clar: pentru orice text 

putem găsi căi care să stimuleze învestirea personală a elevilor în timpul lecturii. Condiţia 
esenţială este să găsim acele căi de acces spre text care pot provoca dialogul elevilor cu 
textul şi cu ei înşişi.  

 
Ce activităţi de lectură şi scriere creativă putem realiza?  
1. Un tip de lectură creativă este lectura creativ-constructivă, care antrenează capacităţile 

cognitive ale elevilor şi presupune conştientizarea strategiilor de lectură folosite pentru 
înţelegerea şi interpretarea textelor. Profesorul se poate juca cu textul, îl poate de-construi 
în mai multe feluri. Le poate propune elevilor spre lectură un text lacunar, din care au fost 
eliminate anumite cuvinte, pe care aceştia vor încerca să le ghicească şi să le completeze. 
Am folosit acest tip de activitate de lectură la masteratul Didactici ale disciplinelor 
filologice de la Facultatea de Litere din Bucureşti. Le-am propus studenţilor un fragment 
din volumul Lectura pe înţelesul tuturor de Nicolae Manolescu1 (Editura Aula) şi o poezie 

                                                           
1 Astăzi este oarecum de la sine înţeles că un om cult citeşte (1)................................ Om cult va să 
zică (2)................................... Dar n-a fost întotdeauna aşa; în alte epoci cantitatea nu juca nici un 
rol şi omul cult era un om al unei singure (3) ..............................  
Există din acest punct de vedere, epoci „religioase“ şi epoci „laice“, sau mai exact, o cultură de 
tipul religios şi alta de tipul laic. Folosesc cuvintele în accepţie metaforică. Tipul laic se 
caracterizează prin cantitate şi diversitate; tipul religios prin (4) ....................... şi (5) 
...................................., cel dintâi citeşte cărţi, cel din urmă, Cartea. Între singular şi plural există o 
mare deosebire. Cartea ţine nu numai de un alt mod de lectură, dar şi de un alt sistem de referinţă 
culturală decât cărţile. Tipul religios este dogmatic şi a citi presupune a admite o Carte 
fundamentală, o Carte de căpătâi, ce se cuvine luată în litera, nu în spiritul ei. [...] Tipul laic 
reabilitează de fapt lectura; căci ceea ce contează nu mai este obiectul, ci actul prin care ni-l 
însuşim. Lectura devine în raport cu Cartea, sau mai exact cu cărţile. Pluralul conţine deja un sens 
peiorativ. Cartea s-a degradat în cărţi, aşa cum Ideea s-a degradat în (6) ................................ ori 
cuvântul în (7) ............................. Epoca modernă cunoaşte aproape numai tipul (8) 
................................ de lectură. Noi suntem nişte (9) ............................. de cărţi. Cărţile sunt un 
aliment indiferent pentru Lectură, pentru foamea (10) ................................ Lectura distruge astăzi 
Cartea, după cum, în epocile religioase, Cartea distrusese (11) ...................................... 
Cititorul modern începe mai multe cărţi deodată, se plictiseşte repede şi sare de la una la alta. 
Lectura de tip religios se bazează pe repetiţie, pe recitire; lectura noastră exclude repetiţia. Noi nu 
citim, de fapt, niciodată; recitirea seamănă pentru noi cu o altă citire. Adevărata recitire constă în 
plăcerea recunoaşterii lucrului vechi, pe când noi căutăm să descoperim de fiecare dată altă carte în 
cea pe care o citim. Nu ne scăldăm niciodată de două ori în aceeaşi (12) ............................ 
Astfel, simbolul lecturii religioase este Cartea, iar al lecturii moderne este (13) 
....................................... 
Întrebat ce ar duce cu sine pe insulă, medievalul ar fi zis, probabil, (14) ............................. Din 
Renaştere încoace însă omul nu mai poate concepe cartea ca pe un obiect izolat şi la întrebarea de 
mai sus ar răspunde fără îndoială: Bibiloteca. 
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de Şerban Foarţă2, din care eliminasem mai multe cuvinte. În primul caz, găsirea cuvintelor 
care lipseau implica înţelegerea globală şi secvenţială a textului şi presupunea strategii de 
lectură diferite (lectură lineară, reveniri, găsirea conexiunilor logice ale textului), realizarea 
de inferenţe, iar a doua viza mai degrabă capacitatea imaginativă şi dispoziţia ludică a 
studenţilor, dar şi identificarea tiparului de structurare a textului. Ca activitate de scriere 
creativă, le-am cerut să scrie un eseu pe marginea lecturii, în care, plecând de la ideile din 
textul lui Manolescu, să-şi exprime propriile puncte de vedere faţă de lectură.  

Acest tip de activitate poate fi însă aplicat şi pe texte canonice, cu beneficii nu doar 
asupra implicării elevilor în lectură, ci şi asupra rutinelor profesorului obişnuit să abordeze 
într-un mod adesea tradiţional astfel de texte. De exemplu, le putem propune elevilor să 
citească în acest mod un foarte cunoscut (pentru noi) text bacovian, Plumb, un text canonic, 
prezent în manuale şi înainte şi după 1989. Un text „bătut“, din care s-a „stors“ aproape 
totul, dar care a cunoscut interpretări foarte diferite. Le putem propune elevilor textul într-o 
formă nouă, din care eliminăm cuvintele care constituie „surprizele“ sau „elementele-
cheie“, în jurul cărora se pot construi semnificaţiile poeziei: 

 
Dormeau adânc sicriele de .................... 
Şi flori de .......................... şi funerar vestmânt –  
Stam singur în ............................ şi era vânt... 
Şi scârţâiau coroanele de ......................... 
 
Dormea întors amorul meu de ................................... 
Pe flori de ............................... şi-am început să-l strig –  
Stam singur lângă mort... şi era ................................ 
Şi-i atârnau aripile de ................................. 
 
Singurul indiciu pe care îl vom oferi elevilor este că măsura versurilor este de 10 silabe. 

Într-o primă etapă, elevii vor completa spaţiile goale şi vor da un titlu poeziei. Apoi câţiva 
elevi vor citi variantele lor şi vor explica alegerile făcute. Elevii care au propus alte soluţii 
îşi vor explica şi ei opţiunile. Profesorul va pune întrebări şi va face observaţii privind 
eventualele inconsistenţe ale unor soluţii găsite de elevi (carenţe de logică, de continuitate 
tematică sau de adecvare la atmosferă, inadecvarea rimelor sau nerespectarea măsurii de 10 
silabe). Abia după aceea profesorul va oferi textul în forma sa integrală şi va provoca o 
discuţie pe marginea diferenţelor dintre această variantă şi soluţiile găsite de elevi. Se vor 
compara atmosfera, senzaţiile, stările pe care poezia lui Bacovia le transmite cititorilor cu 
acelea imaginate în variantele elevilor. Profesorul le poate propune apoi o dezbatere pe 
marginea cuvântului-cheie „plumb“, cerându-le elevilor să comenteze semnificaţiile 
contextuale pe care le capătă acesta în poezie. Pentru a-i ajuta, profesorul le poate oferi o 
listă cu utilizările, valorile şi trăsăturile simbolice atribuite „plumbului“, din care elevii pot 
                                                                                                                                                    
 
2 Nici mov, nici oranj, / culoarea nici-nici / e a unui franj / furat de .................... // Şi galben, şi frez, / 
culoarea şi-şi/ Nu are nici ........................,/ nici ce ispăşi. // Cam brun, cam oliv, / culoarea 
................/ nu are motiv să facă tam-tam. // Când gri, când pembè, / această tafta/ S-ar zice că e, dar 
nu e a ...................... (Această tafta) 
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alege. De asemenea, elevii vor fi ghidaţi să observe poziţiile cuvântului „plumb“ în text, 
simetriile structurilor în care intră, pentru a sesiza efectul obsesiv al repetiţiei acestui cuvânt 
în text. Elevii pot analiza apoi situaţiile în care determinantul „de plumb“ este folosit în 
sens propriu şi situaţiile în care este folosit cu sens figurat, explicând de ce în anumite 
cazuri decizia este dificilă. Abordarea poate urma apoi diverse strategii prin care se ajunge 
la explicarea rolului sugestiei şi al ambiguităţii în poezie, al folosirii simbolurilor, pentru a 
ajunge la interpretările plurale ale textului. După ce elevii citesc şi alte texte bacoviene sau 
alte poezii simboliste care pot fi discutate prin raportare la Plumb, li se pot oferi acestora 
exemple de interpretări diferite ale poeziei lui Bacovia (percepută fie ca expresie a 
sincerităţii, fie ca artificiu), solicitându-le să-şi definească un punct de vedere propriu faţă 
de aceste percepţii divergente existente în critica literară (pentru sugestii, vezi şi manualul 
Humanitas pentru clasa a X-a, ediţia 2005). Începând în acest mod abordarea poeziei, 
punem încă de la început în evidenţă sintagme-cheie ale textului şi uşurăm astfel demersul 
ulterior de construire a semnificaţiilor acestuia. O astfel de abordare solicită capacităţile 
cognitive, emoţionale şi imaginative ale elevilor, stimulând găsirea legăturilor sau a 
discrepanţelor dintre ideile autorului şi propriile experienţe sau asocierea între mai multe 
texte ale aceluiaşi autor/ ale mai multor autori, conducând către o înţelegere mai profundă a 
textului şi către formarea unei viziuni proprii despre text. 

O variantă a lecturii creativ-constructive este recompunerea unui text-puzzle, în care 
secvenţele textului sunt combinate aleatoriu. Elevii vor încerca să găsească ordinea 
secvenţelor, bazându-se pe relaţiile pe care le pot face între informaţiile oferite de 
secvenţele acestuia. Astfel, ei participă la construirea sensului într-un mod mai profund, 
fiind nevoiţi să caute logica textului şi posibila structurare a acestuia. Am propus un astfel 
de exerciţiu într-un manual, plecând de la poezia Glumă (II)  a Anei Blandiana3, care urma 
unei activităţi de scriere creativă pe marginea unor „realităţi posibile“.  

                                                           
3 Acest exerciţiu este propus în manualul Humanitas de clasa a IX-a, ediţia 2001. Iată ordinea în care 
am rearanjat poezia, păstrând, conform originalului, strofele de început şi sfârşit, pentru a uşura 
sarcina elevilor:  
 
Plouă soare peste mine  
Şi mă udă cu lumină 
Eu în joc stropesc cu soare 
Coala zărilor, velină. 
 
Cârpa sufletului însă 
Toată-i îmbinată-n soare, 
Şterg mereu şi-n zări lumina 
E din ce în ce mai mare. 
 
Nu se duce. Ce să fac? 
Sufletu-l mototolesc 
Şi-l fac cârpă ca să şterg 
Soarele copilăresc. 
 
Ce-am făcut?! Cum o s-ascund 
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Lectura constructiv-creativă poate fi aplicată atât pe texte literare, cât şi pe texte 
nonliterare, implicând o mai profundă înţelegere a textelor, căci elevii participă mai intens 
(cognitiv, emoţional şi imaginativ) la re-construirea sensurilor. Ea implică adesea exerciţii 
de scriere creativă, care pot fi plasate în etapa prelecturii, a lecturii sau a postlecturii.  

2. Pentru a-i stimula pe elevi să-şi exprime propriile reacţii, sentimente şi atitudini faţă de 
ceea ce citesc, se poate folosi metoda jurnalului cu dublă intrare, care îmbină lectura şi 
scrierea creativă. Elevii primesc o foaie împărţită în două coloane. În prima coloană este 
reprodus textul/un fragment din textul propus. A doua coloană va fi completată de elevi. Pe 
măsură ce citesc, vor nota în această coloană, cu diferite culori, în funcţie de reacţia lor, 
următoarele aspecte: ce le-a plăcut în comportamentul personajelor, ideile, formulările care 
le-au reţinut atenţia (cu VERDE); de ce nu sunt de acord cu o idee, un anumit 
comportament al personajelor (cu NEGRU); o experienţă trăită de ei, pe care textul le-a 
amintit-o (cu ROŞU); cum s-ar fi comportat în situaţia dată, altfel decât personajele textului 
(cu GALBEN); de ce alt text citit de ei le aminteşte fragmentul ales de ei (cu ALBASTRU). 
Cerinţele sunt pentru un fragment de text narativ sau dramatic, dar se pot formula şi cerinţe 
pentru un text liric (am propus un exerciţiu similar în Caietul elevului, clasa a VI-a, Editura 
Humanitas, 2008). 

3. Pentru stimularea imaginaţiei, dar şi a observării atente a informaţiilor din text, se 
poate propune lectura anticipativă a unui text. Este adecvată textelor narative, deoarece 
mizează pe construirea de predicţii în legătură cu continuarea poveştii, predicţii bazate pe 
ceea ce elevii află, pas cu pas/ secvenţă cu secvenţă, dintr-un text. Mai uşor de folosit în 
cazul textelor scurte, care pot fi abordate într-o oră de curs, metoda poate fi însă utilizată şi 
pe texte ample, tocmai pentru a-i motiva pe elevi să citească în întregime, de pildă, un 
roman, urmărind, între altele, şi să afle dacă predicţiile lor au fost corecte. În finalul 
activităţii, profesorul le poate cere elevilor să reflecteze asupra activităţii, răspunzând la 
câteva întrebări:  

De ce le-a plăcut/nu le-a plăcut activitatea? 
Care au fost paşii activităţii? 
Cum au reuşit să facă predicţii corecte? 
Ce informaţii din text i-a condus spre o predicţie bună? 
Folosesc sau pot folosi lectura predictivă şi când citesc de plăcere? 
L-a ajutat lectura predictivă să înţeleagă textul în profunzime?  

                                                                                                                                                    
Pata galbenă, arsura 
Peste tenta de lumină, 
Peste zări mă dau de-a dura. 
 
Zarea aş putea s-o-nghit 
Şi ar fi ascunsă bine 
Dar mi-ar lumina tot trupul 
Şi-ar putea ghici oricine. 
 
Ei, şi dacă ar rămâne 
Încă-un soare, ce ar fi? 
N-o să plânbgă – nu-i aşa? –  
Nimeni dintre noi, copii. 
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Lectura anticipativă poate fi completată prin diferite activităţi de scriere creativă: li se 
poate cere elevilor să scrie ei înşişi o naraţiune pe aceeaşi temă, să imagineze un alt final al 
textului sau să schimbe perspectiva din care este narată povestea, să imagineze un alt 
context pentru întâmplările narate, să modernizeze un basm etc. 

Lectura predictivă îi ajută pe elevi să conştientizeze rolul important al unor informaţii din 
text, să înţeleagă lectura ca pe un proces ritmat de pauze şi reveniri, le dezvoltă imaginaţia 
şi creativitatea, îi provoacă să-şi valorifice experienţele de viaţă sau de lectură sau 
achiziţiile din diverse domenii ale cunoaşterii pentru a reuşi să facă predicţii corecte.  

4. Aplicând teoria inteligenţelor multiple (Gardner, 2006) în etapa postlecturii, elevii sunt 
încurajaţi să-şi exprime ideile/ sentimentele faţă de text folosind diverse tipuri de 
inteligenţă (lingvistică, matematică, corporal-kinestezică, naturalistă, muzicală, vizuală, 
interpersonală sau intrapersonală), diferite mijloace de comunicare (verbală, nonverbală, 
vizuală, sonoră) sau diferite puncte de acces spre text. Sarcinile de lucru care vizează 
diferitele tipuri de inteligenţe pot implica şi scrierea creativă. 

Voi exemplifica, pornind de la povestirea Spaima învăţătorului, din volumul lui Jean-
Claude Carrière, Cercul mincinoşilor. Poveşti filozofice din toată lumea, apărut la Editura 
Humanitas: 

 
Adevăratul învăţător nu este lipsit de simţăminte; dimpotrivă. Numai că ştie să şi le 

stăpânească, la nevoie. Este ceea ne arată o poveste zen. 
La sfârşitul Evului Mediu, trăia într-o mănăstire japoneză un călugăr bătrân care trezea în 

sufletele călugărilor tineri un soi de teamă amestecată cu respect, pentru că nimic nu părea să-l 
tulbure. Deşi spunea de câte ori avea prilejul că emoţiile nu sunt un lucru rău, atâta vreme cât nu 
te laşi în voia lor, era mereu liniştit şi senin. Nu se supăra, nu se speria, nu se îngrijora. 

Într-o dimineaţă de iarnă, pe când mănăstirea era încă învăluită în umbrele nopţii, tinerii 
călugări s-au adunat în întuneric, fără să scoată un sunet. Bătrânul călugăr urma să aducă ceaşca 
de ceai rituală până la altar. Când a trecut pe lângă ei, călugării au ţâşnit răcnind, ca nişte stafii. 

Călugărul şi-a văzut de treabă, netulburat, fără să şovăie, fără să tresară. Ceva mai încolo se 
afla o măsuţă, pe care o ştia. A pus cu grijă ceaşca de ceai pe măsuţă şi a acoperit-o cu o bucată 
de mătase, să nu cadă nici un fir de praf. 

Apoi s-a sprijinit de perete şi a scos un ţipăt cumplit de spaimă. 

 
Sarcini de lucru: 
1. Formulaţi, într-un paragraf, semnificaţia povestirii Spaima învăţătorului./Formulaţi o 

definiţie a învăţătorului, pornind de la textul dat. 
2. Sintetizaţi într-o schemă matematică/algoritm matematic sau cu ajutorul unor forme 

geometrice povestirea Spaima învăţătorului. 
3. Realizaţi un desen sugestiv pentru povestirea Spaima învăţătorului şi explicaţi ce aţi 

vrut să exprimaţi prin desenul vostru. 
4. Asociaţi textul Spaima învăţătorului cu o melodie, cu un ritm, cu un tip de muzică. 

Explicaţi alegerea voastră, referindu-vă la text.  
5. Reprezentaţi prin mişcare (dans sau mimica şi gestică) povestirea Spaima 

învăţătorului. 
6. Găsiţi reprezentări din mediul înconjurător (animale, plante, minerale etc.) pe care să 

le puneţi în relaţie cu personajele din povestirea Spaima învăţătorului. 
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7. Discutaţi despre povestirea Spaima învăţătorului, punându-vă reciproc întrebări despre 
ce sentimente, idei, atitudini v-a trezit acest text. Împărtăşiţi grupului mare: a. felul în care aţi 
manifestat interes şi atenţie faţă de ceea ce v-au spus partenerii de discuţie şi b. felul în care 
aţi simţit ca v-au ascultat partenerii de discuţie atunci când aţi avut ceva de spus. 

8. Povestiţi o experienţă personală pe care o puteţi pune în relaţie cu povestirea Spaima 
învăţătorului./Explicaţi care este interpretarea/interpretările pe care le daţi acestei povestiri, 
raportându-vă la propria experienţă de viaţă şi de lectură. 

 
Metoda le permite elevilor să-şi identifice inteligenţele tari pe care le posedă, favorizează 

autocunoaşterea şi interesul pentru cunoaşterea celorlalţi, oferă oportunitatea de a înţelege 
complementaritatea tipurilor de inteligenţă şi de a depăşi stereotipiile legate de acestea, 
creând în acelaşi timp un cadru stimulativ, plăcut şi motivant pentru învăţare. 

5. Metoda pălăriilor gânditoare (Edward de Bono, 2006) este o altă cale prin care putem 
provoca dezvoltarea gândirii laterale a elevilor, pe care-i punem în situaţia de a schimba 
perspectivele din care privesc un text. Elevul poate schimba pălăriile metaforice, diferit 
colorate: cea ALBĂ – pentru a-şi exersa capacitatea de a identifica informaţiile relevante 
din text şi de a le prezenta; cea ROŞIE – pentru a-şi exprima reacţiile emoţionale faţă de 
text, pentru a împărtăşi experienţe personale de care textul îi aminteşte; cea NEAGRĂ – 
pentru a-şi exersa gândirea critică, analizând punctele slabe ale textului sau ideile cu care 
nu este de acord; cea GALBENĂ – pentru a-şi exersa gândirea pozitivă, evaluând ideile 
valoroase ale textului sau originalitatea acestuia; cea VERDE – pentru a-şi dezvolta 
creativitatea şi a imagina soluţii noi, a propune alt final textului, a schimba perspectiva 
narativă etc.; ALBASTRU – pentru a-şi exersa capacitatea de sinteză, dar şi pentru a-şi 
dezvolta capacităţile metacognitive, analizând modul în care a parcurs textul, strategiile de 
lectură pe care le-a folosit.  

Rezolvarea sarcinilor poate fi făcută oral sau în scris, în funcţie de obiectivele urmărite 
de profesor.  

6. Lectura subiectivă sau autobiografia cititorului presupune activităţi de scriere despre 
propriile experienţe de lectură: elevii pot scrie despre prima carte care i-a marcat, despre 
cum au descoperit lectura sau despre cum percep lectura (de ce/ce le place sau de ce/ce nu 
le place să citească). Descriind modul în care lumea textului se întâlneşte cu lumea 
citiorului, elevii devin conştienţi de mizele identitare pe care lectura le presupune (Annie 
Rouxel, 2005). A scrie despre literatură nu trebuie să însemne suprimarea grijilor, a 
anxietăţilor sau a pasiunilor cititorului, pentru că motivaţiile cele mai urgente ale oricărei 
persoane sunt legate de nevoia de a se înţelege pe sine prin confruntarea cu ideile celorlalţi. 
Astfel de activităţi încurajează introspecţia şi spontaneitatea şi pot fi propuse pe parcursul 
unui an şcolar (o dată pe lună) sau pot constitui activităţi ale unor cercuri de lectură.   

Am prezentat aici doar câteva dintre posibilele modalităţi de abordare didactică în care 
lectura şi scrierea creativă se pot completa reciproc, deschizând oportunităţi spre toate 
dimensiunile importante ale receptării şi producerii de text: cea cognitivă, cea afectiv-
emoţională şi cea imaginativ-creativă.  

Profesorii interesaţi pot găsi alte exemple în colecţia de lectură şi scriere creativă pe care 
am coordonat-o la Editura Art în 2009, concepută sub forma unor caiete pentru vacanţa de 
iarnă şi pentru vacanţa de vară, pentru elevii de gimnaziu. Multe dintre activităţile propuse 
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acolo pot fi transferate la clasă şi sper ca profesorii să le considere ca pe nişte sugestii utile 
în activitatea lor. 

 
Cum evaluăm ceea ce produc elevii în activităţile de lectură şi scriere creativă?  
Cred că este o întrebare importantă, care apare frecvent şi care dezvăluie, pe de o parte, 

preocuparea pentru a le oferi elevilor un feedback adecvat şi de a le răsplăti eforturile, dar 
şi, pe de altă parte, un sentiment de frustrare al profesorului care ştie că examenele 
naţionale mizează foarte puţin pe creativitate şi gândire critică, pe exprimarea reacţiilor 
afective ale elevilor faţă de ceea ce citesc. 

Cum evaluăm însă creativitatea, organizarea personală a discursului sau exprimarea 
propriilor reacţii, realizarea de asocieri cu experienţa personală de viaţă sau de lectură? Le 
putem evalua în mod obiectiv? Fără îndoială, aici e nevoie de modalităţi alternative de 
evaluare, precum observarea sistematică a elevilor, proiectul sau portofoliul, care ne ajută 
să le oferim elevilor un feed back consistent pentru activităţile desfăşurate pe durata unui 
semestru, de exemplu, sau a unui an şcolar. În plus, elevii pot fi obişnuiţi să se evalueze 
între ei, să-şi exprime reacţiile faţă de ideile sau textele colegilor, clasa devenind astfel o 
comunitate implicată în mod profund în dezvoltarea potenţialităţilor fiecărui elev în parte. 

În activităţile de lectură creativă, în afară de capacităţile de analiză şi interpretare a 
textului, profesorul poate urmări: originalitatea ideilor referitoare la textele studiate (bazată 
pe experienţele proprii, dar probate cu argumente din text), capacitatea de a verbaliza în 
mod clar, coerent şi expresiv emoţiile, ideile şi sentimentele provocate pe parcursul lecturii, 
disponibilitatea de a participa la interacţiuni verbale în clasă pe temele propuse pe marginea 
textului sau dincolo de text. Pentru activităţile de scriere creativă sunt importante 
capacitatea imaginativă, dovedită prin producerea de texte proprii, fie în prelungirea 
textului, în maniera textului studiat, fie redactate pentru diverse scopuri şi adaptate unor 
contexte de comunicare diverse, dar şi organizarea personală a discursului. Atitudinile 
elevilor faţă de lectură şi scriere pot fi observate consecvent pe parcursul unui an/ ciclu 
şcolar, printr-o activitate de investigare a intereselor şi atitudinilor elevilor, care să-l ajute 
pe profesor să-şi regleze în permanenţă demersurile şi strategiile, să aleagă textele cele mai 
potrivite pentru studiu în clasă sau pentru recomandările de lectură particulară, să propună 
teme de redactare care pot suscita interesul elevilor sau tipuri discursive atractive pentru ei. 
Studenţii de la masteratul de didactici au realizat, de pildă, investigaţii privind atitudinile şi 
interesele de lectură ale elevilor, care au condus la proiecte de îmbunătăţire a strategiilor de 
punere a lecturii în scenă, cu impact vizibil în atitudinea elevilor faţă de lectură şi în 
dezvoltarea competenţelor de lectură. 

Închei prin a sublinia că ar fi păcat să ne concentrăm toate eforturile pentru a-i ajuta pe 
elevi să ia un examen cu note cât mai bune şi să risipim şansa pe care o avem şi la care 
elevii sunt îndreptăţiţi de a-i ghida ca prin lectură să se descopere pe sine, să-şi formeze 
gustul şi interesul pentru a citi, să câştige autonomie în folosirea strategiilor de lectură şi să 
scrie cu plăcere. Cred că lectura şi scrierea creativă pot deschide o cale spre bucuria lecturii, 
spre cultivarea creativităţii şi spre formarea gândirii critice a elevilor, spre dezvoltare 
personală, contribuind astfel la Buildung, prin valorificarea întregului potenţial al elevilor.   
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