
 

 

 
 
 
 

INTRODUCERE 
 

 
Conferinţa abordează Scrierea1 şcolară în dubla ei ipostază, ca proces (actul scrierii) şi ca 

produs (rezultatul actului scrierii); în plus discuţiile îşi propun să circumscrie şi aspecte 
referitoare la speciile textului produs de elevi precum scrierea despre textul literar, scrierea 
reflexivă, cea imaginativă ori scrierea cu caracter socializator. 

Este un fapt arhicunoscut faptul că modelul comunicativ – în calitatea lui de tipar 
structurant al disciplinei – a impus şi în domeniul scrierii/redactării o viziune nouă, 
concretizată în primul rând, în numărul mare al speciilor vizate de programe şi în 
diversificarea situaţiilor de comunicare. E drept că noua perspectivă nu a fost, la început, 
uşor de descifrat şi aplicat şi că, abia astăzi, după parcurgerea unui întreg ciclu de 
şcolaritate, se poate realiza o lectură comprehensivă şi sistematică a programelor. O astfel 
de perspectivă restituie prezenţa unui scop supraordonat: formarea competenţei de 
comunicare, în primul rând, a celei verbale, manifestate prin cele trei componente: cea 
lingvistică, cea textuală şi cea discursivă. Din clasa I până în ultima clasă de liceu 
obiectivele cadru urmăresc receptarea şi producerea de text oral şi scris: „Dezvoltarea 
capacităţii de receptare a mesajului oral”; „Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.” şi 
„Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris”; „Dezvoltarea capacităţii de 
exprimare scrisă”. Şi în ciclul superior al liceului când în programe apar şi alte competenţe 
cadru2, Nota de prezentare subliniază coerenţa de viziune: „Continuitatea faţă de 
programele anterioare de limba şi literatura română (pentru învăţământul primar, gimnazial 
şi ciclul inferior al liceului) este asigurată prin paradigma comunicativ-funcţională a 
disciplinei. Aceasta presupune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al literaturii, în 
vederea consolidării competenţelor de comunicare orală şi scrisă şi a deprinderilor de 
lectură (capacitatea de a înţelege şi interpreta textele, de a fi un cititor competent şi 
autonom, capacitatea de a înţelege dintr-o perspectivă personală viziunea despre lume, 

                                                           
1 Considerăm termenul de scriere  mai adecvat realităţii şcolare actuale decât mai vechiul redactare, 
ce se suprapune peste actul textualizării „Termenul scriere numeşte de cele mai multe ori procesul şi 
este sinonim cu «producere de text» în măsura în care exprimă toate etapele scrierii şi nu doar 
textualizarea.” cf. Alina Pamfil, Glosar, „Perspective”, 1/2000. 
2 „O notă specifică acestui ciclu de şcolaritate este dezvoltarea competenţei culturale a elevilor, ceea 
ce implică un demers de contextualizare istorică şi culturală a fenomenului literar. De asemenea, prin 
studiul limbii şi al literaturii române se urmăresc valori şi atitudini care să contribuie la formarea unei 
personalităţi autonome a elevilor, capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze 
propriile opţiuni, dotate cu sensibilitate estetică, având conştiinţa propriei identităţi culturale şi 
manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică şi pentru participarea la viaţa 
culturală” în Notă de prezentare, Programe şcolare ciclul superior al liceului. Limba şi literatura 
română, clasa a XI-a, Bucureşti, 2006. 
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despre condiţia umană sau despre artă exprimate în textele studiate)”3 . 
Alături de programă, lectura standardelor de performanţă este şi ea în măsură se ne 

orienteze asupra aşteptărilor la nivel de sistem în ceea ce priveşte Scrierea/Redactarea pe 
diferite trepte de şcolaritate4.  

                                                           
3 ibidem. 
4 La primară capacitatea de exprimare scrisă este măsurată prin următoarele standarde de 
performanţă: 
1. Alcătuirea unui plan simplu de idei a unui text narativ. 
2. Redactarea unui scurt text narativ propriu pe baza unui plan de idei. 
3. Redactarea unor texte scurte cu destinaţie specială (bilet, felicitare, carte poştală, invitaţie). 
4. Redactarea de texte cu respectarea regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe, a celor ortografice 
şi de punctuaţie studiate, a aşezării corecte în pagină şi a scrisului lizibil. 
5. Redactarea unor texte corecte din punct de vedere lexical şi gramatical. 
La gimnaziu nivelul dorit al performanţelor este: 
1. Rezumarea scrisă a unui text narativ la prima vedere. 
2. Caracterizarea scrisă a unui personaj dintr-un text la prima vedere. 
3. Redactarea unui text în care să se evidenţieze caracteristicile fundamentale şi semnificaţiile unui 
fragment de text literar dat. 
4. Redactarea unor texte cu destinaţie funcţională: scrisoare de diferite tipuri, cerere, telegramă, 
invitaţie etc. 
5. Respectarea, în redactarea unui text, a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe, a normelor de 
exprimare corectă, a regulilor ortografice şi de punctuaţie studiate. 

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române  în diferite situaţii de comunicare: 
1.2. Obiectiv de referinţă: Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise 
compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse,  
Conţinuturi asociate: – reguli generale în redactare  (structurarea textului, adecvarea la situaţie, 
adecvare stilistică, asezare în pagină, lizibilitate) 
– relatarea unei experienţe personale, descriere, povestire, argumentare, ştiri, anunţuri publicitare, 
corespondenţă privată şi oficială; cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare de intenţie 
– exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare şi nonliterare, argumentare, rezumat, 
caracterizare de personaj, analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu structurat, eseu liber/nestructurat 
– modalităţi de indicare a bibliografiei, normele citării 
– normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, 
stilistico-textual 
4. Argumentarea în scris si oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 
4.1. Identificarea structurilor argumentative în texte literare si nonliterare studiate sau la prima vedere 
– construcţia textului argumentativ; rolul conectorilor în argumentare 
– logica şi a coerenţa mesajului argumentativ 
4.2. Argumentarea unui punct de vedere privind textele literare şi nonliterare studiate sau la prima 
vedere 
– construcţia discursului argumentativ: structuri specifice, conectori, tehnici argumentative 
– eseul argumentativ 
4.3. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecăţi proprii 
– textul critic (recenzia, cronica literară, eseul, studiul critic) în raport cu textul discutat 
– interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria 
literară 
– eseul structurat sau eseul liber 
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În afară de relaţia dintre competenţa de comunicare orală şi scrisă, lectura documentelor 
oficiale pune în evidenţă alte câteva aspecte: scrierea este atât mijloc cât şi produs al 
învăţării; producerea de text scris vizează toate tipurile de texte, literare şi nonliterare, 
reflexive, imaginative şi funcţionale. În ce priveşte speciile de scriere practicată în şcoală, 
numărul lor  este considerabil mai mare decât în didactica tradiţională şi, evident, aceste 
tipuri de text sunt mai adecvate realităţii contemporane.  

Programa este documentul oficial care descrie, normează, reglează, prin 
obiectivele/competenţele cadru, competenţele specifice şi prin conţinuturi. Nota de 
prezentare şi Indicaţiile metodologice orientează procesul predării disciplinei pentru o 
anumită clasă. Standardele sunt un ansamblu de norme care reglementează calitatea 
caracteristicile nivelul dorit al performanţelor. 

Însă întotdeauna între intenţiile care stau la baza unei programe şi punerea lor în practică, 
între nivelul performanţelor dorite şi realitatea şcolară există o distanţă. De dorit este ca 
aceasta să fie cât mai mică. O didactică a scrierii la disciplina limba şi literatura română 
când, evident, prin aplicarea modelului comunicativ, problema se pune în termeni complet 
diferiţi, are rolul apropierii intenţiilor conceptorilor de programe şi de standarde de 
activitatea concretă. Din punctul nostru de vedere paşii de parcurs ar fi următorii: 
fundamentarea teoretică a programei şi raportarea ei la un context care vizează dezvoltarea 
socială şi sistemul nostru de învăţământ prin raportare la alte sisteme; asumarea ei; 
dobândirea de către profesori şi învăţători a competenţelor necesare pentru a o pune în 
practică, şi, în cele din urmă. respectarea spiritului programei în activitatea de la clasă 
urmată de feedback-ul şi reflecţiile practicienilor.  

Bazele teoretice ale unei didactici a scrierii adaptate modelului comunicativ au fost puse 
de Alina Pamfil iniţial în Elemente de didactica redactării5. Principiile fundamentale, o dată 
enunţate, au fost reformulate în Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice 
deschise: 

„1. Diversificarea contextelor de producere de text scris: demersurile didactice vizează 
conturarea unor contexte de comunicare variate, ce depăşesc cadrul strâmt al dialogului 
profesor-elev şi urmăresc evidenţierea factorilor extratextuali ce influenţează producerea 
mesajelor; 

2. extinderea tipologiei textului scris: noua tipologie cuprinde deopotrivă categoriile 
scrierii „funcţionale”, „imaginative”, „reflexive”, şi „interpretative precum şi toate tiparele 
textuale prototipice (tiparul narativ, descriptiv, dialogal, informativ, explicativ, injonctiv şi 
argumentativ); 

3. centrarea activităţii de scriere asupra substanţei şi coerenţei mesajului: demersurile 
didactice urmăresc orientarea atenţiei elevilor înspre conţinutul şi macrostructura textului 
şi aşază în plan secund aspectele pur formale ale textualizării; 

4. dublarea actului scrierii printr-un parcurs reflexiv: demersurile didactice integrează 
secvenţe de reflecţie asupra procesului de scriere, aceste secvenţe permit elevului să 
conştientizeze etapele redactării, dificultăţile pe care le întâmpină şi să caute soluţii; 

5. evaluarea dublă a scrierii – ca produs şi ca proces: demersurile didactice integrează 
modalităţi de evaluare ce permit nu numai notarea variantei finale, ci şi notarea procesului 

                                                           
5Alina Pamfil, Elemente de didactica redactării în „Perspective”, nr.1/2000, pp.2-20. 
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scrierii (de la alegerea temei, strângerea informaţiilor şi realizarea unor ciorne succesive, 
până la redactarea formei finale, la «editare» şi «publicare».”6. Principiile sunt ilustrate 
prin descrierea în detaliu a unor scenarii didactice pentru cele patru tipuri de scriere 
practicată în şcoală: scrierea funcţională, scrierea reflexivă, scrierea imaginativă şi scrierea 
despre textul literar.  

Programul RWCT/SLDGC (Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice) 
iniţiat în 1997 de Kurtis Meredith, Jeannie Steele şi Charles Temple7 se bazează pe teoriile 
cognitiviste ale învăţării. Cadrul de predare-învăţare, strategiile interactive, încurajarea 
colaborării, motivarea învăţării, raportarea la situaţii concrete sunt doar câteva dintre ideile 
care stau la baza programului. Scrierea, văzută ca proces şi pusă în relaţie cu lectura activă, 
este considerată unul dintre factorii esenţiali în dezvoltarea gândirii critice.  

Cel puţin trei aspecte sunt în măsură să explice succesul de care s-a bucurat programul 
printre profesorii de limba şi literatura română. Primul este legat de măsura în care ideile 
programului se regăsesc în principiile care structurează direcţiile reformei învăţământului 
românesc din jurul anilor 2000. În al doilea rând, programul serveşte profesorului de 
română pentru că îl orientează în aplicarea modelului comunicativ care cere o altfel de 
învăţare, altfel de strategii şi metode şi o altă abordare a relaţiei profesor-elev. Un alt factor 
al succesului este legat şi de specificul formării. Este vorba de simulări ale activităţii de la 
clasă, cursanţii intrând în rolul elevilor, urmate de analiza şi reflecţia pe seama procesului, 
de data aceasta din perspectiva profesorului. O astfel de metodologie a contribuit la 
formarea competenţelor necesare profesorilor în abordarea scrierii prin prisma modelului 
comunicativ. Dacă în învăţământul românesc a prins mai puţin modelul atelierului de 
scriere după model american, este sigur că preluarea unor metode/tehnici prin care se 
facilitează învăţarea (scrierea liberă, termenii daţi în avans, eseul de cinci sau de zece 
minute, diferitele tipuri de jurnale de învăţare) i-o datorăm.  

Credem că în procesul construirii unei didactici a scrierii revista ANPRO, „Perspective,” 
a avut şi continuă să aibă un rol important. De altfel, primul număr, apărut în 2000, a fost 
consacrat scrierii. O privire rapidă asupra sumarului pune în evidenţă nu numai Dosarul, 
abordare teoretică a scrierii în şcoală, ci şi varietatea experienţelor descrise şi diversitatea a 
punctelor de vedere.  
Şi în numerele următoare scrierea continuă să ocupe un rol important. Scrierea despre 

textele, literare şi nonliterare, analiza de text, caracterizarea de personaj, textele funcţionale 
etc. sunt numai câteva dintre aspectele tratate. În 2007 am început o serie tematică centrată 
pe principalele prototipuri textuale/discursive: argumentaţia, descrierea şi naraţiunea. Seria 
se va încheia cu un număr consacrat unei specii scrise prin excelenţă, jurnalul.  

Problemele ridicate în conferinţele simpozionului din acest an, în sesiunile de 
comunicări, în simulările de activităţi, în mesele rotunde sau în dezbateri se înscriu în 
acelaşi demers dificil şi de durată, cel al construirii unei noi didactici a scrierii impuse de 
modelul comunicativ funcţional. 

                                                           
6Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 
45, 2003, pp. 99-110. 
7Kurtis Meredith, Jeannie Steele şi Charles Temple, Atelier de scriere. De la autoexprimare la 
argumente scrise, 1998.  
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Plenurile au trasat liniile generale ale conferinţei: scrierea şi contextele didactice, lectura 
şi scrierea creativă în clasă şi la cercuri, grile de evaluare ale scrierii, scrierea ca mijloc de 
învăţare, rolurile de scriptor ale profesorului. 

Lucrările susţinute în grupurile de discuţii acoperă toate tipurile de scriere practicate în 
şcoală: scrierea metodică, scrierea personală/reflexivă, scrierea de imaginaţie şi scrierea 
funcţională. Ele sunt grupate tematic:  
- Scrierea despre textul literar. Caracterizare de personaj, analiză. interpretare  
- Scriere. Gramatică. Limbaje 
- De la scrierea personală la scrierea funcţională 
. Scriere personală. Cunoaştere şi autocunoaştere 
- Scrierea imaginativă în clasă şi la Cercuri/Ateliere  
- Scriere şi interdisciplinaritate 
- Scrierea. Dificultăţi 

Atelierele sunt descrieri de demonstraţii ale unor strategii specifice orelor de introducere 
sau de  exersare a scrierii personale şi creative, iar posterele au fost axate pe produsele 
scrierii elevilor. portofolii, proiecte, reviste sau cărţi. 
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