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SECVENȚE DIDACTICE CENTRATE PE TEXTUL LITERAR 
 
Rezumate 
 
CRISTINA ANFIMOV & MARIA EPATOV 
Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți, Suceava 
„Rem” − cunoașterea lumii prin joc  
Comunicare 
Predarea literaturii la clasa a IX-a începe cu un text „șocant” pentru elevi, prin modernitatea sa. „Rem” de Mircea 
Cărtărescu este o călătorie pe parcursul căreia descoperim mari teme literare, precum și un număr însemnat de 
motive. Consultăm în paralel cu textul literar diverse dicționare de simboluri, învățăm să scriem despre relația dintre 
temă și motive. După ce dobândim noțiuni elementare despre naștere, nuntă, timp, geneza universului, descoperim 
necesitatea de a folosi responsabil cuvântul („După melci” de Ion Barbu), apoi, ca o reîntoarcere la matcă, ni se relevă 
frumusețea copilăriei „copilului universal” (Amintiri din copilărie de Ion Creangă).   
 
CRISTINA BARAN 
Şcoala Generală „Oltea Doamna", Oradea, Bihor  
Exerciţii de scriere: fabula 
Comunicare 
Se propune o incursiune în lumea poveştilor cu  tâlc prin raportare la principii şi valori care transced graniţe temporale, 
spaţiale sau culturale. Exerciţiile de scriere au ca scop încurajarea elevilor pentru  a-şi exprima propriile reacții, 
sentimente, gânduri față de ceea ce citesc,  identificarea unor repere culturale şi etice, diversitatea și punctele de 
vedere multiple, asumarea, din perspectivă personală, a unor experienţe de viaţă ce implică raportarea la ceilalţi şi 
chiar la noi înşine. 
 
ELENA BRÂNDUȘA BĂTĂRIGĂ 
Școala Gimnazială „Maica Domnului” Roșiori, Vâlcea 
Ion Creangă – între... undițe, cutii și ferestre 
Atelier 
Amintiri din copilărie este una dintre capodoperele literaturii române care a rezistat, de-a lungul timpului, în programele 
școlare și care a ajuns la mintea și la sufletul multor generații de copii. Ce putem face pentru a păstra prospețimea și 
miracolul descoperirii și comprehensiunii acestei opere literare pentru copiii și adolescenții de astăzi și, dacă este 
posibil, și pentru cei ce vor veni? 
Luându-l drept aliat pe Edward de Bono, atelierul își propune, cu tehnicile gândirii paralele, să provoace gândirea 
creativă a participanților, într-o călătorie ludică și plină de suspans printre... undițe, cutii și ferestre. 
 
TATIANA DANIELA BERCARIU 
Colegiul Național „Gheorghe Munteanu - Murgoci", Brăila 
Literatura canonică și elevul postmodern 
Comunicare 
Lucrarea mea încearcă să ofere o explicație și un răspuns crizei canonului în ora de literatură. Am schițat un tablou al 
lumii postmoderne, cea în care ne aflăm, conform teoriei lui Virgil Nemoianu, și un portret al elevului postmodern, 
definit prin receptivitate la audiovizual, gândire algoritmică, pragmatism, deschiderea spre multiculturalitate și 
globalism, conștiința sinelui și autoanaliză, viteza de reacție și un tip de superficialitate ca reacție la bombardamentul 
informațional al prezentului. 
Am exemplificat și am detaliat strategii didactice eficiente, dinamice, activ-participative, integrate diferitelor etape ale 
lecției de literatură, precum punctele de acces, jocul de rol, procesul literar.  
Elevul postmodern nu mai poate fi convins și atras exclusiv prin valoarea estetică. El percepe holistic opera ca imagine 
socială, filozofică, morală etc. a unei epoci, a unui spațiu și a unui tip uman și se implică în receptarea operei în 
măsura în care îi stârnim curiozitatea cu privire la alte lumi. Gândirea lui este algoritmică și reacționează pozitiv la 
abordări logice și sistematice, pe care putem construi ulterior gustul estetic, astfel încât să formăm cititori pasionați de 
literatură și după absolvire. 



 
NICOLAIE BERINDEIU & EMILIA BORZA 
Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj 
Totul despre cioburi 
Atelier 
Într-o lume tot mai perfectă, deja încadrată în minimum 400 de cuvinte ale unui eseu structurat, în vederea acordării 
punctajului, vă prezentam particularitățile unui text dramatic, aparținând lui Eugen Ionesco, mai precis „Scaunele”. 
Notă: Ordinea este supusă haz-zardului. Concluzia: Eugen Ionesco (cu o sau cu u?): Voi, doamnelor și domnilor, dragi 
prieteni, voi sunteți resturile omenirii, dar cu asemenea resturi încă se mai poate face o ciorbă pe cinste. 
 
ODARCA BOUT 
Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand”, Sighetu Marmației 
Literatura în fotografii. Cititorii în ipostaza personajelor din romanul Ion, de Liviu Rebreanu 
Poster/Comunicare 
Inspirată din „Perspective”, nr. 1(35)/ 2018, am luat ca model de bune practici un proiect realizat și descris de colega 
noastră Alexandrina Luminița Sfara, pe care l-am personalizat și adaptat la una din clasele mele. Posterul este 
produsul elevilor, surprinși în ipostaza personajelor din romanul Ion de Liviu Rebreanu. Scopul meu este de a 
convinge, la rându-mi, că astfel de strategii de mare eficiență pot fi ușor aplicate,prin implicarea cognitiv-emoțională a 
elevilor. 
 
CARMEN GERMINA BREAZ 
Colegiul Național „George Coșbuc”, Cluj 
Ipostaze ale personajului feminin în nuvela „Gemenii” de Mircea Cărtărescu 
Poster/Comunicare 
Scopul asumat îl constituie receptarea nuvelei postmoderne „Gemenii” într-un context mai amplu al literaturii române și 
al celei universale. Obiectivele demersului didactic sunt lectura simbolurilor întrețesute în textul cărtărescian, realizarea 
unei hărți semantice a operei și circumscrierea personajului feminin, Gina, în tipologia eternului mister feminin și 
realizarea unor analize paralele cu personaje similare din literatura română (Otilia Mărculescu, Maitreyi, Ela 
Gheorghidiu etc.) și personajul lui Nabokov, Lolita. Întrebarea la care proiectul dorește să găsească răspuns este: În 
ce fel evoluează personajul care întruchipează eternul mister feminin de la romanul modern la cel postmodern? 
 
PAUL CERNAT 
Facultatea de Litere, Universitatea București  
Baltagul: rînduială arhaică și lege modernă 
Conferință 
Eseul de față propune o reinterpretare a celui mai canonic roman al lui Mihail Sadoveanu − Baltagul − hermeneutica 
Vitoriei Lipan vine să ilustreze, aici, dialogul dintre legea arhaică și cea modernă. Ideea unei așa-zise „antimodernități” 
a romanului este, în acest sens, amendată și nuanțată: Vitoria Lipan nu intră, de fapt, în conflict cu legea modernă, ci 
reușește să o concilieze, abil, cu rînduiala arhaică. Spiritualitatea „veche” și „naturală” servește, prin urmare, 
procedurile modernității cu care coexistă, vădind calități și subtilități pe care lumea noastră le-a uitat. Ce pot învăța 
modernii de la oamenii vechi − e provocarea pe care romanul sadovenian, un „etnothriller” atipic, o lansează cititorilor, 
inclusiv cititorilor de azi. 
 
CRISTINA CHIPRIAN 
Colegiul National „Garabet Ibrăileanu”, Iași 
Meditația lui Moromete: Trei niveluri de interpretare 
Atelier 
Scopul pe care ni l-am propus este abordarea diferențiată a unui text emblematic (meditația lui Moromete pe piatra de 
hotar, vol. I, cap. XXIII), prin simulare cu trei echipe. Obiectivele sunt evidențierea unei evoluții în înțelegerea textului 
selectat, pe diferite niveluri de studiu, identificarea unor semnificatii ale textului, corelate abordării prin filtrul tematic 
(familia  −  echipă clasa a IX-a), al tipologiei textuale (roman obiectiv, postbelic  −  echipă clasa a X-a), al problematicii 
filosofice (timp, istorie, colectivitate − echipă clasa a XII-a) și implementarea metodelor gândirii critice. Vom răspunde 
astfel la întrebarea: Este romanul Moromeții un text dificil/depășit? Concluzia noastră este că un text plurivalent se 
constituie pe paliere de interpretare, completând si dezvoltând semnificații. 
 
GABRIELA CHIRTEȘ 



Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz, Cluj 
Modelul dezvoltării personale în învățământul pentru elevi cu dizabilități auditive: o abordare integrată pentru 
învățare pe tot parcursul vieții 
Comunicare 
Modelul dezvoltării personale câștigă din ce în ce mai mult teren în predarea literaturii, datorită flexibilității sale, care 
permite ajustarea nivelului de receptare la experiența și realitățile generațiilor actuale de elevi. În prezenta lucrare, 
aducem argumente în favoarea unei strategii didactice care poate fi utilizată în formulă integrată deoarece dezvoltă 
competențe transcurriculare, vizând, dincolo de nivelul disciplinei, pe cele de învățare pe tot parcursul vieții. Prin 
spațiul de acțiune și reflecție specializat din cadrul orelor de literatură, prin conținuturi și strategii didactice adaptate, 
reconsiderăm scopurile instruirii, favorizând valori și abilități de viață care susțin dezvoltarea emoțională și integrarea 
socio-culturală a elevilor noștri. 
 
MARCELA CIOBĂNUC 
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Sibiu 
Orientări interpretative interdisciplinare în romanul „Ion” de Liviu Rebreanu 
Comunicare 
Lucrarea își propune o abordare a romanului Ion de Liviu Rebreanu din perspective noi, care să genereze plăcerea 
lecturii și construirea de sens. Demersul didactic va evidenția nu doar dimensiunea socială, ci și pe cea simbolică, 
metafizică, psihologică sau mitică, astfel încât romancierul să ni se dezvăluie ca o identitate literară unică, a cărui 
originalitate l-a impus ca unul dintre cei mai mari prozatori români. Dacă ne întrebăm în ce măsură romanul lui Liviu 
Rebreanu reprezintă o operă de interes pentru tânăra generație, atunci răspunsul îl vom descoperi într-un interviu 
inedit al criticului Dumitru Micu. 
 
MARIANA CRIȘAN & ROXANA MUNTEANU 
Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj 
Ipostaze metaforice ale mării în lirica românească 
Poster/comunicare 
Materialul prezentat a fost realizat cu ocazia unui atelier din cadrul Proiectului Erasmus+ Connecting Seas. Tematica 
proiectului este modul în care marea se reflectă în diferite opere lirice din literatura română. 
 
MIHAELA DĂNĂILĂ-MOISĂ 
Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Nicolae Bălcescu, Bacău 
Metode alternative de dezvoltare a limbajului în cadrul orelor de literatură română 
Comunicare 
Lucrarea își propune să prezinte metode alternative ce pot fi utilizate la clasă, în cadrul orelor de literatură română, în 
vederea susținerii limbajului literar. Obiectivul de bază este acela de a promova un model de bună practică. 
 
EUGENIA DRIȘCU 
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iași 
Abordări didactice ale textului de frontieră 
Comunicare 
Literatura de frontieră  invadează spectaculos rafturile librăriilor, angajându-se într-o competiţie fermă cu speciile 
consacrate. Jurnalele, confesiunile, amintirile retrăite prin scris, interviurile, autobiografiile necenzurate, 
corespondenţele, eseurile autobiografice, convorbirile eclipsează  în ultima vreme literatura de ficţiune. 
În acest context, ne-am propus să configurăm dimensiunea didactică a literaturii de frontieră, importantă în sensul 
însuşirii de către elevi atât a literaturii române, cât şi a celei universale, în formulă diacronică, dar şi interpretativă. 
Supunem analizei texte de acest tip inserate în manualele de liceu, concluzionând că genul biografic ar trebui să fie 
mult mai bine reprezentat în programele școlare. 
 
MARIA FRENȚIU 
Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș, Caraș-Severin 
Ipostaze personale/Ipostaze argheziene - ipostaze arhetipale ale omului in fața divinului 
Comunicare 
În realizarea materialului am pornit de la ideea că „Psalmii” arghezieni nu sunt atractivi pentru elevi. Încercând să 
înving acest obstacol, am folosit un punct de acces existențial. Traseul urmat a avut ca scop trezirea interesului elevilor 



privind relația om-divinitate, din perspectivă personală și prin raportare la ipostazele psalmistului, pornind de la ideea 
că fiecare om poartă și recapitulează în el întreaga umanitate. 
 
MIHAELA FRUNZĂ 
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj 
Comunități de dialog și dezvoltare personală. Un atelier interdisciplinar de didactica literaturii folosind 
metodele filosofiei pentru copii (P4C) 
Atelier 
Noua programă pentru gimnaziu introduce în seria competențelor pe care profesorii de limba și literatura română 
trebuie să le consolideze o serie de teme din domeniul dezvoltării personale. În acest atelier interdisciplinar, dorim să 
propunem câteva metode dezvoltate în literatura de specialitate a filosofie pentru copii (P4C) drept instrumente utile 
pentru profesorii din gimnaziu. Aceste metode sunt folosite de câteva decenii în spațiul occidental, iar studiile 
internaționale demonstrează că ele consolidează abilitățile de gândire critică și cresc performanța școlară a copiilor 
participanți (atât în domeniul abilităților lingvistice cât și al celor din domeniul logicii). Atelierul va fi organizat pornind de 
la un text de referință din literatura universală – Micul Prinț (Antoine de Saint-Exupéry) și va propune metode și sugestii 
de activități desprinse din textele mai multor autori consacrați din domeniul filosofiei pentru copii (Matthew Lipman, 
Thomas Wertenberg, Peter Worley). Ne dorim ca participanții să poată utiliza cu ușurință aceste idei în practica lor 
cotidiană; și să împărtășească împreună cu elevii lor beneficiile acestor abordări, pe care facilitatorii atelierului și 
colaboratorii lor de la UBB le experimentează de trei ani în ateliere cu copiii organizate la Biblioteca Județeană 
„Octavian Goga” din Cluj și în numeroase lecții demonstrative oferite în cadrul programului „Școala altfel” la școli și 
licee din Cluj (Liceul Teoretic „Gh. Șincai”, Școala Gimnazială „Ioan Bob”, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Școala 
Gimnazială „Alexandru Vaida-Voevod” etc.). 
 
DELIA MONICA GEORGESCU 
Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București 
Moromeții de Marin Preda − un roman al memoriei 
Comunicare 
Atelierul urmărește realizarea unei secvențe de prelectură care să pregătească receptarea romanului lui Marin Preda, 
deschizând posibilități noi de abordare și trezind interesul pentru o lume care nu mai este neapărat lumea noastră, cu 
atât mai puțin a elevilor. Școala nu trebuie să îngroape textul literar, ci să îi scoată la iveala necontenit valoarea și 
actualitatea. 
 
IRINA-ROXANA GEORGESCU 
Colegiul Național „Sfântul Sava”, București  
Retorica așteptării în „Scaunele” ionesciene 
Comunicare 
Lucrarea urmărește maniera de resemantizare a spaţiului la Eugène Ionesco, pendularea între joc şi cuvânt, între 
experienţă şi aşteptare, ca structuri descentratoare în interpretarea piesei. Fenomen şi subiectivitate, comportament şi 
intenţionalitate – jocul se poate „defini“ prin ceea ce face, prin funcţia sa. Cei doi bătrâni din piesa „Scaunele” îşi 
evaluează viaţa, şi-o modifică după propriile amintiri, mereu altele, distorsionate de trecerea timpului. Aşteptarea lor 
este cameleonică, departe de lume şi de timp, iar ceea ce îi definește este așteptarea. 
 
TATIANA GHEORGHE 
Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, Prahova 
Romanul rebrenian – dincolo de clișeul analitic impus de reforma curriculară 
Comunicare 
Lucrarea își propune să descrie un experiment didactic realizat la clasa a X-a, profil real, pornind de la romanul Ion de 
Liviu Rebreanu. Premisa studiului se referă la capacitatea textului de a releva modul în care emoțiile morale 
influențează pozitiv sau negativ sistemul de valori pe care se clădește o societate. Demersul didactic se axează pe 
acele secvențe narative ofertante pentru definirea  unor valori precum rușinea, umilința, violența. 
O abordare aplicativă din perspectiva sociologică și morală a operei, dincolo de clișeul analitic,, contribuie la realizarea 
profilului unui cititor care conștientizează deschiderile textului spre alte domenii de cunoaștere și nevoia de a-și 
construi propriul sistem de valori. 

 
ANDREA GHIȚĂ 
Facultatea de Litere, Universitatea București 



ION CANONIC REDIVIVUS – Noul comparatism și didactica literaturii de patrimoniu  
Conferință 
Praf, rugină, cimitir – învechit, obosit, perimat – clișeizare, osificare, rutină, mortificare. Aceste serii de cuvinte au fost 
asociate, cu frustrare și anxietate, capodoperelor din canonul școlar, dar, mai ales, metodologiei cu care aceste 
capodopere au fost/sunt în mod curent predate elevilor. Noul comparatism, în mod particular cel transistoric, 
trans(geo)cultural promovat de David Damrosch, va fi adoptat ca model de reciclare didactică a capodoperelor. 
Romanul Ion de Liviu Rebreanu (la aniversară 1920-2020), va fi explorat și de-familiarizat didactic într-un program 
menit să legitimeze comparații imposibile. În această abordare, un Ion hipercanonic, departe de a fi literar bătrînicios, 
poate dovedi că deține global reach și că îi vorbește pe înțeles cititorului de azi. 

 
MIHAELA GRIGA 
Liceul Teoretic ELF, Cluj-Napoca 
Fabula: un alt scenariu 
Poster/Comunicare 
De la tiparul clasic al moralei fabulelor, la o abordare care atacă tema genului, a valorilor și prejudecăților. 
 
GABRIELA HEIDEL 
Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, Suceava  
Evaluarea conceptelor de naratologie în textul epic neorealist la Marin Preda(un test AeL) 
Comunicare 
Pentru disciplina Limba şi literatura română, oferta platformei AeL este destul de redusă. Cunoscând interesul elevilor 
pentru activităţile desfăşurate cu ajutorul computerului şi considerând că Ael oferă suport pentru evaluarea 
conţinutului, monitorizarea utilizării acestuia şi a rezultatelor obţinute, am realizat şi am aplicat un test pentru evaluarea 
conceptelor de naratologie în textele epice neorealiste la Marin Preda. Itemii au fost concepuţi în funcţie de 
posibilităţile oferite de AeL. Testul este operabil şi în manieră tradiţională. Beneficiile oferite de sistem constau în 
corelarea rapidă între evaluare şi notare. Vizualizarea imediată a rezultatului obţinut dă elevilor posibilitatea să 
cunoască şi să remedieze imediat deficienţele de pregătire. Rezultatul testului este cuantificabil procentual. 
Completarea corectă a tuturor itemilor înseamnă 100% răspunsuri corecte. Trebuie precizat însă că obţinerea unui 
rezultat compatibil cu sistemul de notare este condiţionată de introducerea în setul de itemi a unor întrebări implicite, al 
căror procent să acopere numărul de puncte oferite din oficiu, de către profesor. 
 
ELENA MARICICA HUIAN 
Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci, Galați 
„Povestea lui Harap Alb" citită și ...răscitită 
Comunicare 
Materialul își propune să surprindă noi valențe de interpretare ale basmului, propuse de preotul Constantin Necula în 
volumul Pedagogia poveștii. În plus, voi urmări cum o operă clasică a fost sursă de inspirație pentru alte texte  
originale cum ar fi Și v-am spus povestea așa de Florin Bican, ,Harap Alb 2.0 de Veronica D. Niculescu. 
 
RAMONA JITARU 
Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Caragiale, eternul, pe înțelesul celor mici 
Poster/Comunicare 
Lectura dirijată a textului „Vizită...” de I.L. Caragiale se poate realiza prin folosirea metodei benzii ilustrate cu scopul 
asigurării înțelegerii cât mai bune a textului. Obiectivele pe care le-am urmărit au fost extragerea ideilor principale și 
observarea detaliilor necesare unei bune ilustrări. Produsele rezultate au fost benzile desenate lucrate pe grupe. 
Concluzia la care am ajuns este că este foarte ușor pentru elevi să realizeze un plan simplu de idei dacă corelează 
această sarcină cu banda desenată. 
 
DORINA KUDOR 
Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Cluj 
Textul literar și antrenarea creativității 
Atelier 
Cum poate deveni textul literar o resursă prolifică pentru antrenarea creativității? Cum poate cadrul didactic să 
schimbe „instrucțiunile” pentru a nu fi asemenea lampagiului din „Micul prinț”? 



Atelierul își propune să ilustreze câteva tehnici de lectură a textului literar prin care profesorul stimulează cititorii-elevi 
să își antreneze creativitatea. Lectura „cu răbdare”, mintea creativă, organizatorii cognitivi și vizuali, perspectivele 
multiple transformă lectura unui text literar într-o experiență intensă, iar pe cititor într-o ființă gânditoare, simțitoare și 
conștientă. 
 
 
NATAȘA-DELIA MAIER 
Școala Gimnazială IOANID, București 
Cum aducem adevărata literatură în școală? Între funcționalitate/plăcere și estetic/istoric/etnic 
Masă rotundă 
Noile programe de gimnaziu sunt aprobate. Noile manuale sunt deja pe masa elevilor. În curând se vor modifica și 
programele destinate liceului. Dincolo de întrebările referitoare la viziunea pe care o vor aborda, la competențele de 
format și la conținuturile pe care le vor viza, pentru profesorul aflat deja în postura celui care își pregătește elevii în 
vederea anilor de liceu, problemele și direcțiile de chestionare sunt multiple. Putem spune, fără să greșim, că, după doi 
ani încheiați de aplicare la clasă, nu ne este întru totul clar traseul de formare pe care îl avem de parcurs pentru și 
alături de elevii noștri. În acest context, se impune un exercițiu reflectiv asupra textului literar în gimnaziu, din 
următoarele perspective: 
1. aceea a curriculumului în vigoare. Cât de clar ne este conceptul de „prag minimal” atunci când îl aplicăm selecției de 
texte abordate în gimnaziu? Știm câte? De ce? Cu ce scop? Depășim granițele manualului? Cum abordăm și cum 
aducem textul în clasă? Cu ce funcție, pentru ce fel de reprezentări?  
2. a cadrului de referință pentru literație. Ce fel de cititor avem înaintea noastră, în cursul orelor? Spre ce îl orientăm? 
Ce fel de lecturi îi sugerăm? Cum îi formăm gusturile literare, cum îl ajutăm/sprijinim de-a lungul diverselor etape și 
tranziții de la o practică nesemnificativă a lecturii la un cititor avizat, capabil să își exprime propria viziune asupra cărții? 
Cum stimulăm lectura de plăcere și care este locul ei în cadrul orelor săptămânale de Limba și literatura română? 
3. a celor opt competențe-cheie în jurul cărora se organizează programa de gimnaziu. Cum înțelegem aceste 
competențe? Care este raportul lecturii funcționale cu lectura de plăcere? Ce fel de texte alegem? În ce contexte 
putem face apel la textul literar din perspectivă strict funcțională?  
 
LUMINIȚA MEDEȘAN 
ANPRO Cluj-Napoca 
Moromete. Ce mai e moromețianismul 
Comunicare 
Comunicarea își propune să aducă în discuție temeiurile unei revizuiri a opiniei/opiniilor despre un personaj iconic al 
literaturii postbelice. Ce rămâne și ce se clatină din soclul pe care stă așezat un mit literar? 
 
COSMINA MIRCEA 
Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia 
Mai e posibilă originalitatea interpretativă la clasă? 
Comunicare 
În procesul interpretării originale a  unui text se impune crearea unui context, existența textului suport și a unui cititor 
dispus să descopere și să se descopere pe sine în multiplele posibilități interpretative pe care le oferă materialul 
suport. Fiecare act de lectură și interpretare îl face pe cititor coparticipant la procesul creației, multiplicându-se și 
metamorfozându-se cu fiecare sens construit, cu fiecare colț de lume pe care îl descoperă. Pe lângă tehnicile de 
lectură integrală și selectivă, elevul e tentat să dobândească abilități de citire critică, să-și însușească limbajul 
sistemelor semiotice și să producă mesaje în care să se găsească un sincretism coerent de coduri. 
 
NICOLETA MITU 
Școala Gimnazială „Grigore Hagiu”, Tg. Bujor, Galați 
Caragiale altfel 
Comunicare 
Întâlnirea cu schițele lui Caragiale este mereu o provocare. Scopul lecturii e ca ele să formeze plăcerea de a citi, de a 
descoperi bucurii ascunse în interiorul textului, de a dezvolta capacitatea de a fi empatici, de a corecta prin râs tarele 
unei societăți mult prea grăbite și ancorate în material. Demersul didactic presupune ruperea de un tipar și necesită o 
continuă adaptare. Elevul digital este fascinat de jocul didactic, de utilizarea calculatorului, de îmbinarea artei cu 
științele. Profesorul îmbină știința cu alegerea inspirată a metodelor și procedeelor. 
 



RAMONA-ELENA MOCANU 
Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
„Rem”-ul cărtărescian − viața-joc și pânza de păianjen în care se prind cititori  
Comunicare 
Scopul proiectului a vizat aprofundarea textului cărtărescian „Rem” de către elevii clasei a IX-a, în contextul studierii 
acestuia în cadrul temei „Joc și joacă”. Pentru a atinge țelul propus, am urmărit studierea jocului „De-a reginele” din 
text, căutarea semnificațiilor simbolurilor care apar în joc și interpretarea acestora în context, dar și într-un tablou mai 
amplu, cel al vieții în general, de asemenea, am urmărit reprezentarea vizuală a fiecărei zile a jocului, având în vedere 
fixarea lecturii și conștientizarea relațiilor joc-viață, autor-cititor, autor-personaj(e), narator-naratar. Cum ar putea fi 
accesibilizată literatura contemporană, postmodernistă pentru generația nativilor digitali? a fost întrebarea de la care a 
plecat proiectul. Rezultatele acestuia au dovedit că și-a atins scopul. 
 
SIMONA-SIMINA MUREȘAN 
Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia 
Reconstituirea androginului în nuvela „Rem” a lui M. Cărtărescu 
Comunicare 
Comunicarea are ca scop abordarea didactică a uneia dintre marile teme literare la clasa a IX-a. Iubirea, ținând cont 
de faptul că elevii actuali, liceeni ai erei digitalizate cunosc și „tainele” sentimentului de iubire tot digitalizat. Textul 
cărtărescian vine atât în ajutorul elevului, dar și al profesorului, pentru a-i întoarce pe tinerii societății postmoderne la 
esență, la mitologie, la androginia primordială-o modalitate a ființei de dobândire a Totului, de atingere a Remului. 
În abordarea didactică se va sublinia și importanța discursului/textului de escortă (selectat de profesor), necesar pentru 
a atrage elevul spre textul literar și pentru a cultiva valori clasice. 
 
IOANA NANU 
Școala Americană din București 
„De rerum natura". 
Comunicare  
Cunoașterea hărețiului sau a blendăului, păsări cardinale din Istoria ieroglifică, este o condiție sine qua non pentru 
rezolvarea alegoriei lui Cantemir. Pentru elevul din secolul XXI, ele nu sînt reale întrucât, pentru el, nu sunt raționale. 
Cultura a distrus natura. Dar profesorul de literatură poate retușa această catastrofă eco-literară. Cuvinte-cheie: fabulă, 
cultură, natură 
 
MARIA-RAMONA NEDEA 
Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București  
Moromeții − un roman al memoriei 
Comunicare 
Scopul lucrării este de a propune o altă abordare a romanului lui Marin Preda din perspectiva prelecturii, a lecturii 
succesive și a postlecturii.Întrebarea la care răspunde lucrarea este dacă Moromeții mai este un roman actual, dacă 
lumea rurală prezentă în text mai este o lume verosimilă. Obiectivele urmărite aduc în prim-plan dezvoltarea unor 
capacități de a face corelații, de a gândi critic. 
 
CONSTANTIN-CIPRIAN NISTOR 
Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București  
Un roman al memoriei – Marin Preda, „Moromeții” 
Comunicare 
Moromeții este, indiscutabil, unul dintre marile romane ale literaturii noastre postbelice din vremea „obsedantului 
deceniu” care tinde să recupereze în ficțiune o lume ireversibil pierdută în dimensiunea ei reală. Urmare a acestui fapt, 
se naște legitima întrebare dacă elevul secolului al XXI-lea mai poate recepta, în esență, acel univers „moromețian” 
prins în atemporalitatea lui: ce-l face să supraviețuiască, ce-l face să dispară? Care este specificitatea acestui topos 
(organizarea aproape gentilică a familiei, segregare socială, relațiile interumane). Ideea ar fi că civilizația moromețiană 
„peste care va da buzna, în cele din urmă, istoria” va dispărea odată cu simbolul ei auroral: Ilie Moromete. 
 
MONICA ONOJESCU 
„Consilierul de lectură”, ANPRO, Cluj 
Anul Cărții în România: Cum este? Cum ar fi putut să fie? 
Atelier transfrontalier 



Cităm Legea nr. 357/2018 pentru instituirea anului 2019 ca „Anul Cărții" în România 
„Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
Art. 1. –  
Se instituie anul 2019 ca „Anul Cărții" în România. 
Art. 2. –  
(1) Cu prilejul sărbătoririi „Anului Cărții" se organizează evenimente culturale dedicate acestei inițiative. 
(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot acorda sprijin logistic și/sau financiar, după caz. 
Art. 3. - 
(1) În „Anul Cărții" se lansează Programul național „România citește", denumit în continuare Programul. Programul se 
va desfășura în cadrul unităților de învățământ primar și gimnazial și presupune organizarea de întâlniri săptămânale 
ale elevilor cu voluntari, precum părinți, personalități publice, jurnaliști. În cadrul Programului, voluntarii vor lectura 
împreună cu elevii fragmente din operele literare incluse în programa școlară. 
(2) Programul presupune și organizarea de întâlniri bianuale ale elevilor cu scriitori români contemporani, de anvergură 
națională sau locală, care să lectureze fragmente din propriile creații literare, în scopul încurajării lecturii și promovării 
acestora.” Urmează să răspundem la întrebările din titlu. 
 
ALINA PAMFIL 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, UBB, Cluj 
Lirismul în „Luceafărul” 
Conferință 
Discuția interoghează formele de prezență ale lirismului în „Luceafărul” (impregnarea cu lirism a discursului narativ și 
enclavele integral lirice) și oferă câteva soluții de evidențiere a acestei dimensiuni în ora de literatură. Abordarea 
vizează atât analiza de text, cât și interpretarea poemului ca re-prezentare a unui cosmos al iubirii, în care eros și 
agápe coexistă. 
 
LIVIU PAPADIMA 
Facultatea de Litere, Universitatea București 
Dialogul poeților 
Conferință 
Un paradox demn de toată stima al învățământului românesc este spaima școlii în fața ideii că elevii ar putea învăța 
din studiul literaturii chiar mai mult decât literatura însăși. 
Temele literare propuse în programa de clasa a IX-a au fost selectate prin prisma unui presupus interes de lectură al 
elevilor la vârsta școlară respectivă. Ce ar justifica un atare interes, luat ca punct de plecare în legitimarea construcției 
curriculare pentru primul an de liceu? Evident, nu capacitatea temelor alese de a „găzdui” opere literare de prim rang − 
teme precum moartea, eșecul, condiția umană, destinul individual și cel colectiv etc. etc. și-ar găsi în egală măsură 
drept de încetățenire în programe și manuale dintr-o atare perspectivă. S-o spunem limpede: „interesul” adolescenților 
pentru teme precum dragostea, aventura, lumile fantastice ș.c.l. nu se acoperă estetic, ci existențial. 
Îmi propun ca, pornind de la o atare premisă, să interoghez dialogul poeților − Eminescu, „Lacul”, Arghezi, „Melancolie” 
− cu întrebări precum: Ce se înțelege prin „dragoste”? Ce se înțelege prin „poezie”? Ce are poezia de a face cu 
dragostea (sau viceversa)? 
 
DANIELA PĂDURARU 
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Botoşani  
„Ciutură” între „căliţe ocolite” 
Comunicare 
Lucrarea prezintă o abordare a speciei literare, pastelul, (în special, pe baza creaţiilor poetului Vasile Alecsandri), din 
perspectiva creării unui pretext pentru un context adecvat receptării mesajului operei. Spre final, se propune o 
modalitate de lucru pentru dezvăluirea  subtextului prin asocierea elementelor identificate cu diferite motive de broderii 
folosite în portul popular românesc. 
 
CRISTINA DANIELA POPESCU 
Colegiul National „Gheorghe Sincai” Cluj 
Cititorul adolescent − receptor al textului canonic 
Comunicare 
Lucrarea urmăreşte analiza unor puncte de vedere exprimate de elevii din ciclul inferior al liceului, cu privire la modul 
în care lectura dirijată, axată pe interpretarea unor capodopere ale literaturii române clasice integrate în canonul 



didactic, a fost in măsură să le schimbe perspectiva receptării problematicii textului clasic. Analiza punctelor de vedere 
exprimate se bazează pe aplicarea şi interpretarea răspunsurilor formulate în cadrul unor chestionare aplicate la clasa 
a X-a, în anul şcolar 2018-2019. 
 
ALINA-DIANA POPESCU 
Palatul Copiilor Tg-Jiu, Gorj 
Romanul pentru copii și teoria narativității 
Comunicare 
O teorie a narativității în genul romanului pentru copii a avut debutul încă din antichitate. Romanul pentru copii recurge 
tot mai firesc la norme și calități ale povestirii tradițional-istorice, noutatea absolută aducând-o schimbarea din mediul 
social-politic și moral-estetic. La fiece răscruce de milenii, romanul pentru copii a suferit restructurări din mers. Încet-
încet, continuitatea narativ-istorisitoare se discontinuizează, se stratifică paradigmatic, își resuscitează arhetipurile, 
nucleele mitice din ele, acei sâmburi ce pot fi oricând reînsămânțați ca să ivească noi „lecturi” pentru copiii de 
școlaritate mică și mijlocie (clasele V-VI ori VII-VIII). 
 
RODICA-MARIANA POPESCU 
Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani, Hunedoara 
Paradigme educaționale 
Comunicare 
Scopul asumat îl reprezintă modernizarea procesului instructiv-educativ bazată pe web-based learning (book creator). 
Obiectivele sunt cres ̧terea eficienţei activităţilor de învăţare, dezvoltarea competent ̧elor de comunicare şi studiu 
individual, predarea cunos ̧tinţelor în maniera tehnologiilor audiovizuale, facilitarea diverselor activita ̆ţi specifice 
procesului instructiv-educativ și caracterul interactiv al procesului învăţării. 
Comunicarea va răspunde la întrebarea: Modernizarea procesului instructiv-educativ bazată pe web-based learning 
(book creator) este utilă elevilor și profesorilor? 
Rezultatele estimate constau în optimizarea procesului instructiv-educativ, în anumite etape oferă astfel elevilor 
interactivitatea (posibilitatea schimbului de pa ̆reri, opinii, materiale), mediul multimedia (materialele prezintă cel puţin 
două elemente multimedia: text, grafică, audio, animaţie, video etc.). Concluzia noastră este că actul învățării este 
rodul interacţiunii elevilor cu mediul multimedia şi al colaborării cu profesorul. 
 
PETRU-BOGDAN RAȚIU 
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Tîrgu Mureș, Mureș 
Lectura „Pastelurilor” (Vasile Alecsandri): explorarea și experiența naturii 
Comunicare 
Lucrarea își propune să ofere un model de receptare a unui pastel semnat de Vasile Alecsandri, gândit pentru a fi 
aplicat la clasa a VI-a. Activitatea va fi realizată pentru a valorifica o învățare experiențială, de racordare a elevului la 
natură, la valorile și emoțiile elementare, la o deschidere autentică spre semnificațiile unei poezii în care se explorează 
fiecare colț al naturii. Abordarea se încadrează în modelul dezvoltării personale și va fi circumscris lecturii tematice. 
 
CARMEN-MARIA STOIAN & ACHIM-IOAN STOIAN 
Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I” & Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu 
Înapoi la clasici 
Comunicare 
Folosind simplificat metoda Ioanei Pârvulescu impusă odată cu volumul În intimitatea sec 19, am realizat la clasă 
proiecte bazate pe romanele lui I. Creangă și I. Slavici. Finalitatea a reprezentat-o lectura atentă și explorarea textului 
dintr-o perspectivă stabilită, pentru a reface  imaginea de ansamblu a lumii descrise literar. Grupele elevilor au selectat 
informațiile despre domenii precum: limbajul, școala, familia, profesiunile, contextul istoric și geografic, le-au 
sistematizat și au elaborat documente prezentate colegilor. Discuțiile au corelat aspectele formând un fundal pentru 
studiul celorlalte texte din manual, permițând o recapitulare atipică și conturând deprinderi pentru lectura operelor din 
clasa a X-a.   
 
EUGENIA-GEORGIANA STOICA 
Liceul Teoretic „Școala Europeană” București 
Cum facilităm accesul elevilor la sursa primară, textul literar? 
Comunicare 



Lucrarea prezintă o modaliate de abordare a textelor narative, care depășește tradiționalul, propunând un parcurs prin 
care, experimentând o altă manieră de lucru, elevii nativ digital vor înțelege mai bine mesajul textului și-și vor păstra 
curiozitatea. Demersul a pornit din dorința de a le facilita accesul la sursa primară, folosind ghidul de lectură.  
Odată cu înțelegerea rolului acestui ghid, s-a creat o legătură mai strânsă între elev și text, interesul a crescut, operele 
au căpătat cu adevărat semnificații, timpul s-a folosit eficient, putându-se trece cu ușurință de la factual la conceptual.  
Astfel, ghidul de lectură poate fi o soluție în abordarea textului literar. 
 
LUMINIȚA-REVEICA ȚARAN 
Şcoala Gimnazială „Teodor V. Ştefanelli", Câmpulung Moldovenesc, Suceava 
Comunicare 
Textul literar între „orizontul de aşteptare” şi „orizontul de receptare” 
Orice societate, mai ales una informaţională, presupune limite şi deschideri care devin unitatea de măsură a culturii, un 
adevărat „pat al lui Procust” contemporan care ne drămuieşte visul de „ieri”, „azi”, „mâine”. La ce bun literatura/textul 
literar. în vremurile  „iluzoriului, tranzitoriului, fugitivului şi imuabilului” (culmea, Baudelaire vorbea despre modernism), 
când trăim sub pecetea implacabilului „post”? Sunt suficiente sau autosuficiente preamodernele abordări ale textului 
literar, nu cumva noua generaţie rămâne doar cu „mecanismul” receptării, cu JOCUL DE-A LITERATURA? 
 
CAMELIA SANDU 
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Cluj  
Motivație, emoție, informație în ora de limba și literatura română de ieri și de azi 
Poster/Comunicare 
Perioada actuală se caracterizează prin evoluția științei și tehnicii în toate domeniile de activitate și printr-un ritm de 
viață accelerat.Aceste caracteristici ale contemporaneității influențează și procesul didactic. Astfel, formele și metodele 
de învățământ precum și obiectivele școlii trebuie să se adapteze acestei accelerări informaționale ce se răsfrânge și 
asupra relației profesor-elev. Posterul se dorește a fi o călătorie, în imagini, dinspre orele de limba și literatură de 
altădată inspre școala de  azi. Cuvinte-cheie: orele de limba și literatura română, relația profesor-elev, altădată, azi. 
 
IOANA-LUMINIȚA TREMPE 
Școala Gimnazială „Oltea Doamna” Oradea, Bihor 
I.L. Caragiale: „Triumful talentului” în receptarea și producerea textului oral 
Poster/Comunicarer 
Prin concizia mesajului, prin actualitatea unor situații de viață surprinse și prin aspectul moral, schițele lui I. L. 
Caragiale ni se par ideale pentru receptarea textului dialogat, dar și ca suport pentru producerea unor noi situații de 
comunicare. Întrebarea la care răspundem este dacă elevii noștri mai pot înțelege corect mesajul emis într-un context 
socio-cultural aparținând altui secol. În acest scop, ne-am propus să adaptăm strategia didactică la rigorile programei 
actuale și ale noii abordări a actelor de limbaj, recurgând și la achizițiile tehnologiei – teatrul radiofonic. Concluzia este 
că, privite prin ochelarii didacticii moderne, textele lui Caragiale își demonstrează actualitatea. 
 
EUGENIA-LAURA TUDOR 
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, Olt 
De la „Moara cu noroc” la jocul pe computer și dezvoltare personală 
Comunicare 
Scopul materialului a fost de a-i apropia pe elevi de lectură prin mijloace la îndemâna lor: crearea unui joc pe computer 
cu acțiunea din nuvelă și  conectarea personajelor în  povești de dezvoltare personală având ca punct de plecare 
cartea Cinci limbaje ale iubirii de Gary Chapman. Obiectivele proiectului au fost motivarea elevilor să citească cu 
atenție nuvela și să interiorizeze experiențele, trăirile protagoniștilor.  
Rezultatele au fost încurajatoare pentru mine și satisfăcătoare pentru ei. Am ajuns la concluzia că elevii reacționează 
cu entuziasm la diversificarea orelor și se implică mai mult când sunt solicitați să facă legături între textele literare și 
preocupările lor zilnice. 
 
ANCA VIERIU 
Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava 
Zece scaune, zece uși, două ferestre  
Comunicare 



Comunicarea își propune să dezvăluie o perspectivă asupra problemei spațiului (cu precădere relația spațiu închis - 
spațiu deschis) în textul dramatic „Scaunele” - Eugene Ionesco, așa cum s-a conturat în cadrul unei activități didactice 
desfășurate la clasa a IX-a. 
 
LILIANA-MIHAELA ZAHARIA-LAKATOS 
Școala Gimnazială „Grigore Herinean” Galații-Bistriței, Bistrița-Nasăud 
Utilizarea resurselor digitale în ora de literatură 
Comunicare 
O provocare a epocii actuale o reprezintă digitalizarea. Tocmai de aceea profesorul trebuie să identifice și să utilizeze 
acele resurse digitale care să stimuleze la elev dorința de a citi, de a-l ajuta la formarea unui sistem propriu de valori. 
Alegerea unor strategii potrivite prelecturii sau postlecturii trebuie să ducă la o valorizare a textului literar, la integrarea 
valorilor estetice în dezvoltarea personală. 
 
ZINAIDS POPA  
Centrul de Excelență în Economie și Finanțe Chișinău, Republica Moldova 
Învățarea crosss-curriculară din perspectiva formării competențelor școlare 
comunicare 
Scopul: elaborarea unui curriculum transdisciplinar pentru limba și literatura română.  
 
TITIANA ZLĂTIOR 
Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca 
I. L. Caragiale. Rolul contextului în restituirea sensului operei 
Atelier 
Atelierul este conceput ca activitate de conștientizare a dificultăților pe care le poate genera lectura operei, dată fiind 
necunoașterea de către elevi a contextului social, istoric, politic, cultural care a generat opera. Discuțiile din cadrul 
atelierului au la bază anumite situații, personaje, forme lexicale, sintagme, construcții sintactice extrase din comedia „O 
scrisoare pierdută” ca exemple de limitare a înțelegerii operei prin necunoașterea suficientă a contextului. Provocările 
pentru practician sunt nu numai de natură didactică și metodică, ci și bibliografică, atelierul constituindu-se în spațiu de 
proiecție al unor soluții care să diminueze neajunsurile generate de un context complex și plasat la o distanță 
remarcabilă în timp față de receptorul contemporan al operei. 
 
 


