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Introducere 

Intenția 

„Comunicările/ atelierele/ posterele se vor centra asupra unor texte reprezentative 
pentru literatura română/ capodopere (studiate în liceu) şi a unor texte reprezentative 
pentru temă (studiate în gimnaziu). 

Comunicările/ atelierele/ posterele vor avea în vedere: 
1. Abordarea didactică a următoarelor texte:
Poezie: Mihai Eminescu „Luceafărul”, „Melancolie”, Tudor Arghezi, „Psalmi ”din
volumul Cuvinte potrivite,
Nichita Stănescu, „Elegia a noua, a oului”, Ileana Mălăncioiu, volumul Urcarea
muntelui;
Proză: Liviu Rebreanu, Ion, Marin Preda, Moromeții, Mircea Cărtărescu, Rem;
Teatru: I.L. Caragiale, „O scrisoare pierdută”, Eugen Ionescu, „Scaunele”, Matei
Vişniec, „Angajare de clovn”.
2. Tratarea următoarelor teme, prin recurs la texte de literatură română clasică sau
contemporană:
Eu și universul meu familiar (de exemplu, Ion Creangă, Poveşti, Amintiri din
copilărie, I.L. Caragiale,
Momente şi schițe etc.);
Eu și lumea din jurul meu (de exemplu: Grigore Alexandrescu, Fabule, Vasile
Alecsandri, Pasteluri,
George Coşbuc, Balade şi idile etc.).

Lucrările pot urmări ca direcţii de investigaţie: opera deschisă şi limitele interpretării 
(în viziunea lui 
Umberto Eco); opera şi textul de escortă (fragmente de istorie şi critică literară); 
procesele receptării 
(comprehensiune, analiză, interpretare); scenarii didactice secvențiale/integrale 
(prelectură, lecturi succesive, postlectură) etc.” (din textul de lansare a simpozionului 
2019) 

Abordarea literaturii în școală s-a aflat în centrul unui lung șir de conferințe 
începând chiar cu primul simpozion din 2000 când tema pusă în dezbatere, foarte 
nouă pentru perioada aceea, a fost: Textul literar: competențe interpretative și 
evaluare. A urmat în anul următor Literatura în manuale și în școală, apoi, în 
2005, Textul literar și contexte, în care dezbaterea se focaliza pe găsirea unui 
echilibru între modelul comunicativ și cel cultural, precum și a unui echilibru 
între „drepturile” cititorului (elev, în cazul nostru) și drepturile autorului. Două 
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conferințe, la un interval de cinci ani, s-au centrat pe discuția despre canon, 
Canonul școlar în 2009 și Receptarea autorilor canonici. Responsabilități și 
abordări specifice în 2014, iar cel puțin trei, pe potențialul formativ al literaturii 
predate în școală: Valori formative sincronice și asincronice în literatura pentru 
copii (2006), Lectură și interpretare (2010) și Literatura și valorile (2017). Care 
ar fi elementul comun al acestor simpozioane? După o analiză a situației de fapt 
în momentul respectiv, toate au presupus atragerea atenției asupra problemelor la 
nivel macro prin abordarea unei problematici largi cu deschideri proiective, 
oferind modele și teme de discuții care ar fi putut să prindă contur în învățământul 
de masă în viitor.  

Tema conferinței din acest an este mai pragmatică, mai limitativă și mai 
explicit didactică. Reduce numărul problemelor la două: secvența didactică și 
abordarea tematică. În același timp limitează numărul de autori și de texte pe care 
se pot face exemplificările.  

Motivul se poate deduce cu ușurință. În cazul primei probleme se simte 
nevoia unei clarificări a termenului „secvență” (definiție și clasificare) utilizat cu 
sens didactic. O voi cita în acest sens pe Alina Pamfil: „Sintagma 
„secvență”/„unitate” didactică denumește o etapă de formare cu un conținut 
didactic bine circumscris. În didactica lecturii secvența poate viza a. inițierea în 
lectură (descoperirea unui nou tip de text și a unei noi strategii de lectură); b. 
învățarea (concepte de teorie literară și strategii de lectură) sau c. receptarea 
propriu-zisă (înțelegere, analiză și interpretare de text). Menționez că secvența 
didactică se poate desfășura în mai puțin de o oră, într-o oră sau pe parcursul mai 
multor ore, precum și faptul că secvențele au modele de organizare adecvate 
conținuturilor pe care le vizează.”. (Alina Pamfil, „Modele de activități pentru 
constituire de sens prin lectură” în „Perspective nr. 2/2019). Într-un domeniu în 
care există o inflație de terminologie, de multe ori folosită inadecvat și creând 
confuzii, tot Alina Pamfil, în același articol, stabilește relația dintre tipul de 
secvență și modul ei de organizare. Astfel secvența de inițiere are următoarea 
organizare: scopul lecturii, lectură, reflecție; cea de învățare e construită pe 
modelul evocare/realizarea sensului/reflecție sau pe prezentare/simulare/exersare, 
iar secvența de receptare se structurează pe prelectură/ lecturi succesive/ 
postlectură.  

În ceea ce privește textele, sunt propuși, pe de o parte, autori cu opere 
exemplare pentru poezie, proză și teatru, prezente în majoritatea manualelor și 
intrate de mulți ani în „canonul” pentru bacalaureat, precum și, pe de altă parte, 
autori/texte/volume care ar putea să intre pe viitor, odată cu elaborarea noii 
programe de liceu, în atenția autorilor de manuale sau a profesorilor.  

Dacă până acum câțiva ani abordarea tematică a literaturii se făcea doar la 
clasa a IX-a, și era considerată de succes, odată cu noua programă de gimnaziu 
din 2017 s-a extins la toate clasele gimnaziale. Tema este definită în dicționare 
ca subiect, problemă principală care se dezvoltă într-o lucrare (științifică/artistică); 
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aspect al vieții care se reflectă într-o operă artistică. Noua programă de gimnaziu 
grupează tematic diferitele tipuri de texte în jurul  unor teme mari: „Eu și universul 
meu familiar” (clasa a V-a); „Eu și lumea din jurul meu” (clasa a VI-a): „Orizonturile 
lumii și ale cunoașterii” (clasa a VII-a) și „Reflecții asupra lumii” (clasa a VIII-a), 
considerându-se că întrebarea „despre ce este vorba în acest text?” este mai potrivită 
cu vârsta și interesele elevilor. Ea orientează spre conținuturi, spre experiențele de 
viață, permițând o arie de extindere foarte mare a textelor literare propuse spre studiu: 
din literatura română sau străină, capodopere și texte de patrimoniu, contemporane 
sau aparținând oricăror epoci. În plus, abordarea tematică intră în acord cu modelul 
curricular al dezvoltării personale. După doi ani de aplicare la primele două clase 
gimnaziale, se pot trage anumite concluzii despre succesul sau insuccesul abordării 
tematice care înlocuiește mai vechea abordare generică. 

 
Simpozionul 
 
Ediția a XIX-a a simpozionului a avut loc la Cluj în perioada 15-17 

noiembrie 2019. Ca de fiecare dată, s-au respectat cele trei obiective propuse încă 
de la început: un obiectiv de calificare care vizează circumscrierea şi analizarea 
problematicii puse în dezbatere prin raportare la programe şi manuale, obiectiv 
realizat din perspectivă sincronică şi diacronică; un obiectiv practic ce urmăreşte 
conturarea unor strategii de predare a disciplinei, menite să formeze gustul estetic, 
să întreţină bucuria lecturii şi să formeze cititori autonomi și un obiectiv relaţional 
ce intenţionează crearea unui spaţiu comun de reflecţie, menit să contribuie la 
realizarea unor legături viabile între participanţi şi a unor noi posibilităţi de 
colaborare profesională. Obiectivele determină structura simpozionului, mai 
apropiată de a unei întâlniri de lucru și schimb de experiență decât de o expunere 
solemnă de comunicări. Plenurile specialiștilor au orientat direcțiile generale de 
discuție. Le trec în revistă – Liviu Papadima propune o abordare tematică 
comparativă prin abordarea a două poezii – „Lacul” și „Melancolie” a doi poeți 
intrați în toate canoanele școlare, Eminescu și Arghezi, pe care îi desparte în timp 
mai bine de o jumătate de secol (Liviu Papadima, „Dialogul Poeților”), Alina 
Pamfil oferă un model de organizare a unei secvențe care are ca scop 
demonstrarea prezenței lirismului în „Luceafărul” (Alina Pamfil, „Lirismul în 
«Luceafărul»). O problemă existențială, secondată de o lectură hermeneutică de 
descifrare a „semnelor”, stă la baza conferinței lui Paul Cernat în „Baltagul: 
rânduială și semn”. Ioana Tămâian pune „Problema și soluțiile patrimoniului 
literar școlar” atrăgând atenția asupra semnificației conceptului și a mizelor 
prezenței lui în programa școlară, iar Andrea Ghiță aplică noul comparatism, 
transistoric pe romanul Ion cu scopul repunerii în circulație a unor capodopere 
prezente în canonul școlar, dar considerate învechite de către elevi („ION 
CANONIC REDIVIVUS – Noul comparatism și didactica literaturii de 
patrimoniu”). Poezia lui Nichita Stănescu (Corin Braga) și romanul românesc 
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interbelic (Călin Teutișan, „Contextualizări ale romanului românesc interbelic. 
Sistem literar și canon curricular”) au fost subiectele conferințelor din ziua a treia. 

Grupate tematic (De ce predăm literatura? Înapoi la clasici, Moromeții – 
lecturi plurale, De la jocul adolescenței în așteptarea sfârșitului etc.) 
comunicările din grupurile de discuții au adus în atenție experiența concretă de la 
clasă. Foarte vii, atelierele i-au pus pe participanți în situația de a-și schimba 
rolurile/locurile cu elevii proprii, iar sesiunea finală de postere a servit trecerii în 
revistă a unor proiecte tematice, susținute, în primul rând, vizual.  

Pe parcursul simpozionului au avut loc două dezbateri. Prima a avut ca 
punct de plecare comunicarea Natașei-Delia Maier (Institutul de Științe ale 
Educației), „Literatura în contextul curricular gimnazial: între plăcere și 
funcționalitate, din perspectivă etnică, estetică, istorică”. Moderatoarea propune 
un exercițiu reflexiv asupra textului literar din gimnaziu din trei perspective: a 
noului curriculum, a cadrului de referință pentru literație și a competențelor-cheie 
care organizează programa de gimnaziu.  

Cea de-a doua dezbatere, moderată de Alina Pamfil, este focalizată pe 
concepția care ar putea să stea la baza noii programe de Limba și Literatura 
română pentru liceu. Subtemele dezbaterii au vizat, în principal, următoarele 
probleme: modelul/modelele curriculare dominante, raportul dintre literatura 
română și spațiul cultural integrator, punctele de fugă ale perspectivei diacronice. 

În atelierul transfrontalier, alcătuit din câteva secvențe scurte susținute pe tot 
parcursul conferinței, s-a propus să se răspundă la întrebarea: funcționează ANPRO 
cu adevărat ca o comunitate profesională? Întrebarea a fost determinată de 
prelucrarea răspunsurilor la trei serii de chestionare aplicate on-line pe diferite 
grupuri și rețele de comunicare în 2018 care urmăreau obținerea de date în acest 
scop. Citez răspunsurile la o singură întrebare cu specificarea că 32,2% dintre 
respondenți nu sunt membri ai asociației. La întrebarea „La nivel global, considerați 
că activitățile ANPRO au contribuit la formarea dvs. profesională într-un procent 
de…? răspunsul a fost: a. Deloc −; b. În mică măsură 9,9%; c. În măsură moderată 
24,2%; d. În mare măsură 22%; În foarte mare măsură 44% (chestionar ANPRO 
aplicat în 2018, respondenți: 157). Al doilea scop al atelierului a fost de a crea un 
cadru pentru lansarea a două cărți ale membrilor asociației apărute recent – Emilia 
Bia, Imaginea copilăriei in proza românească din anii 2000 (Editura Limes, 2018) 
și Bogdan Rațiu, Dinamica lecturii. Teorii. Modele didactice. Reflecții (Editura 
Școala Ardeleană, 2019) – pe fundalul instituirii anului 2019 prin decret 
prezidențial ca „Anul Cărții în România (Legea nr. 357/2018). Slaba reacție a celor 
prezenți, dintre care cei mai mulți nici nu auziseră de program, ne-au făcut să 
depășim motivațiile și analiza critică de text a legii și să propunem pentru ultima 
lună a anului un proiect de promovare a lecturii având ca autori și participanți pe 
membrii asociației. Din fericire, reacția a fost bună și astfel în cea de-a treia 
secvență a atelierului transfrontalier s-au pus bazele viitorului proiect, „Citește cu 
mine!” realizat în săptămâna 16-22 decembrie 2019.  
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Volumul 
 
Volumul cuprinde, grupate în patru capitole, cea mai mare parte a 

plenurilor, comunicărilor, atelierelor și posterelor susținute pe parcursul 
conferinței. Primul capitol, Texte și secvențe didactice, grupează lucrările în 
funcție de două criterii: cel generic – poezie, proză, teatru – și cel al textelor 
propuse pentru discuție. Ca să se poată urmări mai ușor perspectivele diferite 
asupra aceluiași text am grupat lucrările după titlu. Capitolul al doilea, Abordări 
tematice în secvențe didactice, cuprinde câteva propuneri de abordare pentru cele 
două teme mari la clasa a V-a și a VI-a. Am completat capitolul și cu abordările 
tematice din liceu. Cititori și lecturi, capitolul al treilea, este mai eterogen. Dacă 
există totuși o notă dominantă, aceasta este dată de condiția cititorului elev, de 
stabilirea profilului specific, de căutarea și aplicarea de către profesor a unor 
instrumente și metode care l-ar putea transforma într-un cititor mai bun și mai 
creativ, în măsura în care acestea ar răspunde propriilor așteptări de la textul 
literar.  

Capitolul al patrulea, 2019 − Anul cărții în România, este prezentarea 
proiectului „Citește cu mine!” conceput și aplicat de asociație în ultimele zile ale 
lunii decembrie. A avut un succes mult mai mare decât ne așteptam atât în privința 
entuziasmului cu care a fost întâmpinată ideea, cât și a numărului mare de 
participanți, elevi și profesori, din toate ciclurile școlare și din toată țara. Dintre 
zecile de descrieri de proiecte primite la redacția „Consilierului de lectură” am 
selectat 35 ca să avem o mărturie că totuși și „România citește!”. 
 

Monica Onojescu 
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DIALOGUL POEȚILOR1 
Conferință 

Liviu Papadima 
Facultatea de Litere, Universitatea din București 

Articolul evidențiază relația problematică dintre valorile estetice și valorile existențiale, în ceea ce 
privește textele literare. Se concentrează pe o experiență didactică de comparare a două texte 
literare, unul cunoscut, celălalt relativ cunoscut: „Lacul” de Mihai Eminescu și „Melancolie” de Tudor 
Arghezi. Prima parte prezintă câteva tipuri teoretice de comparație și discută specificul acestora. A 
doua parte compară cele două poezii: pe de o parte, printr-o comparație literară intrinsecă, pe de 
altă parte, prin intermediul unei comparații euristice. Prima comparație se bazează pe asemănări 
izbitoare între tema poetică, structura textului și modul în care poetul folosește probleme formale 
precum strofe, ritm etc. Concluzia primei comparații indică faptul că poemul lui Arghezi este o 
replică la poemul lui Eminescu. Comparația euristică urmărește trei aspecte: 1. Ce spun textele 
despre iubire; 2. Ce spun ambele texte despre poezie; 3. Ce spun ambele texte despre relația 
dragoste-poezie. Concluzia discută un pariu greu de câștigat, și anume măsura în care poezia 
poate schimba universul experiențial al cititorului. Și de aici valoarea impactului pe care literatura 
o poate avea asupra universului experiențial al elevilor. Cuvinte cheie: comparație, lectura poeziei,
abordare intrinsecă și experiențială a literaturii.

The Poets’ Dialogue. The article points out the problematic relationship between aesthetic values 
and existential values, regarding literary texts. It focuses on a teaching experience of comparing 
two literary texts, one well-known, the other relatively well-known: Lacul by Mihai Eminescu and 
Melancolie by Tudor Arghezi. The first part presents some theoretical types of comparison and 
discusses their specificity. The second part compares the two poems: on the one hand, by means 
of an intrinsic literary comparison, on the other hand, by means of a heuristic comparison. The first 
comparison is based on striking similarities between the poetic theme, the text structure and the 
way in which the poet uses formal issues such stanzas, rhythm, etc.  The conclusion of the first 
comparison indicates that Arghezi's poem is a reply to Eminescu's poem. The heuristic comparison 
follows three aspects: 1. What do the texts say about love; 2. What both texts say about poetry; 3. 
What both texts say about the love-poetry relationship. The conclusion discusses a hard-to-win bet, 
namely the extent to which poetry can change the reader's experiential universe. And hence the 
impact value that literature may have on student’s experiential universe. Keywords: comparison, 
reading poetry, intrinsic and experiential approach to literature. 

Titlul pe care l-am dat inițial acestei comunicări era diferit de cel pe care 
vi l-am comunicat dumneavoastră, mult mai anost, mai insipid, era ceva de genul 
„Dialogul poeților”. Sunt două motive pentru care titlul e reformulat: unul este 

1 Conferința susținută la Simpozionul de didactica limbii și literaturii române „Secvențe didactice centrate pe 
textul literar”, Cluj-Napoca, 15-17 noiembrie 2019. Textul conferinței a fost transcris de Georgiana Fodor. 
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pentru că, în paralel, lucram la o comunicare despre Caragiale la Bruxelles, despre 
„Caragiale și cinematografia lui” ‒ revăzusem de curând „D‘ale carnavalului” în 
cele două versiuni ‒, al doilea motiv este vârsta, uitasem deja că am dat alt titlu, 
sper că asta nu este o problemă. În orice caz, în ciuda conotației caragialești, aș 
vrea să nu luați în derizoriu acest titlu. E vorba despre o problemă care se leagă, 
evident, nu numai de existențele noastre, ale tuturor – dacă iubire nu e, nimic nu 
e... și așa mai departe –, ci se leagă și de lucrurile școlare pe care le-am auzit deja 
aduse în dezbatere în sesiunile precedente, cum ar fi chestiunea etalonului estetic, 
ce îi este permis lui Jupiter, nu-i este permis și bivolului... Avem, evident, de-a 
face cu standarde diferite de gust, cu modele diferite de aprecieri, atunci când 
comparăm, un expert și un relativ novice în lectură. Și problema cea mare este 
cum să acomodăm aceste diferențe, pentru că – cred eu – și unul, și altul au 
dreptate, numai că dreptatea fiecăruia este de alt gen. Aici există, în principiu, 
două tipuri de rezolvare, unul care a fost folosit secole, de milenii. De exemplu, 
în cultura latină, Iovis stă drept pildă pentru Bovis care îl crede și îl urmează. Al 
doilea model, cel pe care îl acredităm tot mai mult, este cel al dialogului, stăm de 
vorbă unii cu alții, încercăm să ne înțelegem unii cu alții, să vedem de unde apar 
aceste divergențe și cum pot fi acestea rezolvate.  

Problema pe care o propun în cadrul acestei tematici generale – abordarea 
textului literar – este cum reușim să acomodăm ceea ce, de regulă, numim valori 
estetice și ceea ce, altminteri, numim valori existențiale, în cazul unor texte 
literare. Mă voi opri asupra unei singure experiențe didactice de tipul celei care 
suscită o adevărată problematică didactică: e vorba de o analiză a două texte, unul 
foarte bine cunoscut, altul relativ cunoscut. Este vorba, pe de o parte, de 
binecunoscuta poezie a lui Eminescu, „Lacul”, și, pe de altă parte, de o poezie a 
lui Arghezi, „Melancolie”. Ca metodă fundamentală de abordare am ales metoda 
binecunoscută a comparației de text.  

În ceea ce privește comparația de text, în chiar modelul academic al 
comparatismului, s-a ridicat această problemă: ce justifică o comparație? Putem 
să comparăm orice cu orice, nu e nicio problemă, numai că anumite comparații 
par să aibă o noimă, altele par să nu aibă nicio noimă. Trebuie să găsim acel ratio 
comparationes, acel motiv pentru care cele două lucruri pe care le comparăm sunt 
comparabile, și operațiunea, în loc să ne lase sentimentul unui total arbitrar, 
dimpotrivă, relevă anumite lucruri. Deci, legat de tehnica aceasta a comparării, 
sunt cele două mari întrebări cărora trebuie să le formulăm un răspuns, și anume: 
prima, de ce, în ce scop am ales acele două texte spre comparare? și, a doua, cum 
vrem să facem această comparare?  

Acum, în ceea ce privește scopul, ar fi în linii mari două tipuri de scopuri. 
Încep destul de pedant, dar sper să închei destul de rapid cu partea aceasta de 
pedanterie. Pe de o parte, vrem să explicăm prin ea însăși relația celor două texte 
pe care le comparăm. Chestiunea se pune, în special, în așa-numita teorie a 
influențelor. Luăm două texte pentru a le compara, pentru a vedea: oare a avut 
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de-a face textul B cu textul A? Oare [comparația] ne furnizează suficiente dovezi 
ca să spunem că autorul B l-a citit pe autorul A și a fost influențat de acesta? Asta 
este comparația intrinsecă. După aceea, există o comparație care are o valoare 
euristică: iau două texte ca să le compar pentru a pune în valoare ceva ce este mai 
general decât fiecare din textele acestea, este un aspect de ordin mai general. De 
pildă, pot să iau două texte ca să le compar pentru a reliefa trăsăturile unui curent 
literar, fie că iau o comparație contrastivă, fie că iau două texte din cadrul 
aceluiași curent literar, ca să întăresc ideea că există anumite caracteristici 
comune. Sau pot să iau două texte, ca să extrapolez trăsăturile unei epoci literare, 
ale unui gen literar, ale unui spațiu cultural anume. [De exemplu], vorbind de 
literatura extrem-orientală, de romanul japonez, iau două romane japoneze și, 
plecând de la comparația dintre ele, pot să văd ce elemente comune îmi justifică 
ideea că există o anumită tipologie a romanului japonez. Sau, dimpotrivă, iau un 
roman japonez și unul sud-american și mă uit în ce măsură acestea sunt radical 
diferite și fiecare corespunde unei alte tipologii. Sau o temă literară ș.a.m.d.  

Cred că ați ghicit deja că în comparația aceasta voi folosi destul de rapid 
prima comparație, formulând această întrebare: oare Arghezi l-a citit pe 
Eminescu, când a scris „Melancolie”? Oare se referă explicit la poezia lui 
Eminescu? Și a doua comparație este o comparație euristică privind o anumită 
temă literară, și anume tema iubirii.  

Prima chestiune – aveți și dumneavoastră textul, eu l-am paginat de așa 
natură, încât să facilitez cumva această comparație în sensul că textul eminescian 
e mai amplu, are cinci strofe în loc de trei –: textul arghezian, dacă vă uitați, din 
punctul de vedere al conținutului, condensează cele cinci strofe eminesciene în 
trei strofe. La Eminescu este vorba de o expozițiune, de o situare spațială și 
temporală: „Lacul codrilor albastru/ Nuferi galbeni îl încarcă” ș.a.m.d., de o 
expunere a temei, și anume așteptarea iubitei, o temă larg răspândită în lirică, 
după care urmează – după cum știți – acea visare a îndrăgostitului care tot așteaptă 
și tot așteaptă și iubita nu vine, după care o retranșare și o concluzie. Concluzia: 
„Dar nu vine... singuratic/ În zadar suspin și sufăr/ Lângă lacul cel albastru/ 
Încărcat cu flori de nufăr.”. Ce face Arghezi? Condensează în prima strofă: „Am 
luat ceasul de-ntâlnire/ Când se turbură-n fund lacul/ Și-n perdeaua lui subțire/ Își 
petrece steaua acul”, condensează primele două aspecte: lacul, ambientul natural 
și tema așteptării, condensează iarăși partea de mijloc, cea a descrierii așteptării 
propriu-zise: „Câtă vreme n-a venit/ M-am uitat cu dor în zare./ Orele și-au 
împletit/ Firul lor cu firul mare” și condensează și concluzia, într-un mod 
surprinzător. Și aici e, evident, cheia de boltă a poeziei argheziene. Spre deosebire 
de cea eminesciană, aici iubita apare, vine, ceea ce contravine total temei 
respective. O găsim la Grigore Alexandrescu, la mulți alții, esențial este că în 
toate dezvoltările cu pricina iubita nu vine. Așa e firesc, să nu vină și o să vedem 
de ce. Dar la Arghezi, iată cum se termină: „Și acum c-o văd venind/ Pe poteca 
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solitară,/ De departe, simt un jind/ Și-aș voi să mi se pară.”. De ce vine iubita și 
strică lucrurile când erau mai frumoase?  

Întrebarea, deci, referitoare la relația dintre cele două texte: avem oare 
argumente ca să spunem Arghezi l-a citit sigur pe Eminescu cu „Lacul”? Și lucrul 
ăsta se simte. Din punctul meu de vedere, avem argumente: identitatea tematică 
e frapantă, structurarea textului e frapantă, modul în care sunt folosite chestiunile 
formale de genul împărțirea în strofe, catrene, până și ritmul ș.a.m.d., este frapant 
asemănător. Mai mult chiar, textul lui Arghezi pare să indice o anumită relație 
dialogică în raport cu cel eminescian. Adică este un răspuns la „Lacul” lui 
Eminescu, pe care Arghezi vrea să ni-l pună în față ca atare. Deci, asta e opinia 
mea: Arghezi nu numai că l-a citit pe Eminescu, nu numai că a ținut minte „Lacul”, 
ci a vrut să răspundă cumva, întorcând lucrurile cu 180 de grade în finalul poeziei 
eminesciene.  

Deci, nu avem de-a face doar cu o simplă influență, ci avem de-a face cu o 
replică, cu un dialog al poeților peste timp. Întrebarea este: ce justifică acest 
dialog, de ce îl inaugurează Arghezi?  

Și trecem cu asta la cel de-al doilea aspect al comparației, comparația 
euristică. Cele două poezii sunt comparate – încerc să le compar în cele ce 
urmează – sub trei aspecte: 1. ce spun ele despre iubire; 2. ce spun ambele despre 
poezie; 3. ce spun ele, ambele, despre relația iubire-poezie. Nu e greu de ghicit 
că relația dintre iubire și poezie e una extrem de strânsă. E, probabil, cea mai 
importantă temă a poeziei. Probabil. Care ar putea fi cea care ar putea-o concura? 
Moartea. Cele două teme ale liricului sunt poezia și moartea și, cel mai adesea, 
după cum bine știți, sunt asociate. Fie că vorbim de „Steluța” lui Vasile 
Alecsandri, de „O fată tânără pe patul morții”, de „Mortua est!”, de „Corbul” lui 
Allan Poe – o să vedem după aceea și niște trimiteri la ea –  cele două teme sunt 
asociate, sunt temele esențiale ale lirismului, și nu doar ale poeziei. Sunt temele 
esențiale ale vieții noastre. Asta justifică relația estetică-existențial, aceasta în 
situația noastră.  

În ceea ce privește comparația euristică, aș vrea să mă opresc la elemente, 
de data aceasta, nu de asemănare – le-am folosit pe acelea pentru ca să justific 
relația dialogică –, ci, dimpotrivă, de contrast, dincolo de finalul răsucit pe care 
ni-l aduce Arghezi. Mai sunt două elemente vizibil diferite în cele două poezii. Și 
dacă vă uitați un pic la texte, veți vedea în ce constau ele. Primul este în utilizarea 
timpilor verbali. La Eminescu avem „Lacul codrilor albastru/ Nuferi galbeni îl 
încarcă” ș.a.m.d., pornind direct dintr-un prezent se trece la un conjunctiv cu 
valoare de viitor dorit și se revine la prezent. Nu mai e cazul la Arghezi, care 
începe, în mod foarte ciudat, cu această formulare: „Am luat ceasul de-ntâlnire”. 
Uneori discut textul acesta cu studenții de la masterat și întreb: ce vrea să spună, 
cum adică „Am luat ceasul de-ntâlnire?” Vi se pare un început normal? Nu prea. 
E vorba, pe de o parte, de o platitudine atât de evidentă și, pe de altă parte, de o 
platitudine atât de stridentă pentru un poet care știa să mânuiască cuvântul ca 
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nimeni altul și să utilizeze întorsături metaforice dintre cele mai îndrăznețe. Asta 
sună a începutul unei probleme de fizică: se dă un corp mare și greu care merge 
pe un plan înclinat ș.a.m.d. Ce vrea să zică acest „Am luat ceasul de-ntâlnire?” 
Las în suspensie, revenim. În orice caz, începe cu trecutul, continuă cu trecutul: 
„Câtă vreme n-a venit/ M-am uitat cu dor în zare./ Orele și-au împletit/ Firul lor 
cu firul mare. Și, în fine, prezentul: Și acum c-o văd venind/ Pe poteca solitară,/ 
De departe, simt un jind/ Și-aș voi să mi se pară.”. Deci, aici este un aspect 
contrastant și revin asupra lui: de ce Eminescu folosește prezentul? De ce Arghezi 
folosește trecutul?  

Un al doilea aspect destul de pregnant e de ordin stilistic, cel legat de 
modalitatea de a configura din cuvinte ambientul acesta feeric al așteptării și al 
posibilei iubiri. Despre „Lacul” se spune că este o poeziei absolut splendidă prin 
simplitate. Nu veți găsi metafore, nici măcar unele mai modeste, mai puțin 
îndrăznețe acolo, e pur și simplu evocarea asta senzorială foarte, foarte pregnantă. 
Între altele, tind să anticipez, ea vine mână-n mână cu folosirea prezentului, 
această senzorialitate: culori (albastru, galben, cercuri albe), tresărind, 
cutremură o barcă, parc-ascult, parc-aștept, este multă, multă senzorialitate în 
poezia aceasta. „Să sărim în luntrea mică/ Îngânați de glas de ape/ Și să scap din 
mână cârma/ Și lopețile să-mi scape;/ Să plutim cuprinși de farmec/ Sub lumina 
blândei lune/ Vântu-n trestii lin foșnească/ Unduioasa apă sune!” Nimic 
metamorfozat poetic, frust, splendid din punct de vedere muzical, încercând să 
reproducă tocmai acest farmec, această vrajă senzorială pe care ambientul o 
produce asupra celui care așteaptă în singurătate. Cum stau lucrurile la Arghezi? 
Mai avem de-a face cu așa ceva? Zice așa: „Am luat ceasul de-ntâlnire/ Când se 
turbură-n fund lacul,” – cam seamănă cu registrul eminescian – și „În perdeaua 
lui subțire/ Își petrece steaua acul”. Acul, perdeaua, nu veți găsi nimic analog în 
poezia lui Eminescu. E vorba despre această elementaritate naturală. Aici, dacă 
vă uitați mai atent, toate elementele descriptive sunt indirecte, sunt metaforice și 
sunt din registrul artizanal. Din țesătorie, în primul rând. Steaua care-și coase acul 
prin suprafața lacului. „Câtă vreme n-a venit/ M-am uitat cu dor în zare./ Orele 
și-au împletit/ Firul lor cu firul mare.” Aici e centrul poeziei, asta e experiența 
așteptării, care nu ne spune absolut nimic din punct de vedere senzorial decât că 
săracul așteptător se uită în zare, și în timpul acesta ce se întâmplă? Se întâmplă 
iarăși ceva de țesătorie, o metaforă foarte puternică, dar foarte abstractă. Cum ați 
interpreta versurile acestea: „Orele și-au împletit/ Firul lor cu firul mare?” Timpul 
cosmic și timpul existenței personale, nu? Și, în fine: „Și acum c-o văd venind/ 
Pe poteca solitară,/ De departe, simt un jind/ Și-aș voi să mi se pară.”.  

Deci, acestea sunt cele două elemente contrastive, destul de evidente, din 
punctul meu de vedere, în regimul celor două poezii. Cum s-ar justifica ele? Ca 
experiență a iubirii, despre ce fel de iubire este vorba în „Lacul” și despre ce fel 
de iubire este vorba în „Melancolie”? În „Lacul”, aș zice eu, e vorba despre o 
iubire care se rezolvă nefericit, amândouă se rezolvă, într-un final, nefericit, din 
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motive diferite. Este nefericită iubirea din Eminescu, pentru că nu vine iubita, dar 
ea se rezolvă compensatoriu prin visare. Aș atrage atenția asupra unui detaliu aici, 
în „Lacul”: „Dar nu vine... singuratic/ În zadar suspin și sufăr. În zadar e 
tautologic, suspinul și suferința nu ajută cu nimica iubita să vină, dar este o 
asumare a faptului că această suferință ne este dată și că trebuie să o trăim ca atare 
și că o putem depăși prin visare, prin proiecția într-un alt orizont. Din acest punct 
de vedere, ce se întâmplă la Arghezi e exact opusul, putem avea nenumărate iubiri 
concretizate, dezamăgitoare, în ce le putem rezolva, în luciditate. Putem face și 
un excurs îndelung în erotica argheziană, dar nu asta urmăresc acum. Contrastând 
cele două moduri de a vedea iubirea, pentru Eminescu, iubirea este un fenomen 
natural. Când vorbea Călinescu, de pildă, de dragostea a două păsări albe, 
elementaritatea iubirii eminesciene, probabil că avea dreptate. Pentru Eminescu, 
iubirea este o ieșire din strâmtorarea pe care ți-o aduce condiția umană și de-aceea 
natura joacă acest rol fundamental. Nu-i același lucru pentru Arghezi. Pentru 
Arghezi, iubirea este un fapt cultural, este psihologie, este condiție umană și, ca 
atare, reacțiile noastre vor diferi în funcție de backgroundul cultural pe care îl 
avem, pe care ni-l asumăm. Avem odată depășirea traumei prin natură la 
Eminescu, depășirea traumei prin cultură la Arghezi. 

Ce ne spune acum fiecare dintre cele două poezii despre modul în care e 
gândită condiția poeziei ca atare? În cazul poemului eminescian, avem de-a face, 
în mod vădit, cu ceea ce se cheamă poetica expresivității. Fundamental este ce e 
în sufletul poetului, deopotrivă ca poet și ca om, și cum acest poet și totodată om 
reușește să lege propria lui experiență existențială de experiența laboratorului de 
creație. 

Avem o definiție foarte clar ilustrativă din William Wordsworth, din 
prefața la Lyrical ballads – faimoasa definiție dată de Wordsworth poeziei – care 
zice așa: „poezia este revărsarea spontană a unor sentimente puternice”. Problema 
este cum să faci cu revărsarea acestor sentimente puternice când te așezi la masa 
de scris, că acolo nu mai ai iubita, nici nu o mai aștepți, nici nu mai e în prezența 
ta, ești tu cu masa de scris. Și aici este definiția: „își ia originea din emoție 
rememorată în liniște”. Asta face poezia. Deci, el este cel care, pe de o parte, e 
capabil să asume existențial niște experiențe și, pe de altă parte, la masa de scris 
este capabil să retrăiască și să reconstruiască acele experiențe în așa fel încât să 
le poată împărtăși și cititorului. Să le retrăiască, să le reexperimenteze și cititorul. 
Cred că acum aveți explicația simplă a timpului prezent. Prezentul asta înseamnă, 
retrăirea aceasta fără rest a experienței încercate odată, atunci când o așteptai pe 
iubită și ea nu avea de gând să vină. O altă definiție dată tot de Wordsworth, care 
consună perfect cu „Lacul lui Eminescu”. „Ce e poetul?” se întreabă Wordsworth: 
„Poetul este un om care vorbește altor oameni”. El are capacitatea de a simți niște 
lucruri mai autentic decât alții și de a le transmite celorlalți. Asta înseamnă poetici 
ale expresivității și poetici ale efectului, opusul sau, mă rog, contrariul poeticilor 
expresivității, unde fundamental este modul în care poetul reușește să regizeze 
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reacția cititorului. Și, exemplul celebru aici, un text pe care nu știu câți dintre 
dumneavoastră l-ați citit, se cheamă The Philosophy of composition al lui Edgar 
Allan Poe. Încerc să îl rezum. Edgar Allan Poe scrie despre felul în care și-a 
compus celebrul poem „Corbul”. Aparent este un text confesiv, este absolut 
șocant, pentru că este exact contrariul a ceea ce ne-am fi așteptat de la un poet 
romantic: nu e vorba de inspirație, nu e vorba de visare, nu e vorba de revelație, 
ci e un proces logic, rațional, având în față întotdeauna această întrebare: ce este 
eficient ca scriitură? De pildă, primul lucru pe care și-l propune Edgar Allan Poe 
când începe să se gândească la acest poem, care credeți că e? Cam cât de lung ar 
trebui să fie, asta e prima decizie. Și se gândește el: bun, ca să fie eficient trebuie 
să îl poți citi dintr-o suflare și să nu fie totodată prea scurt, și ajunge la ideea că 
trebuie să fie undeva cam la o sută de versuri. Asta e prima decizie. A doua decizie, 
își pune întrebarea: ce temă trebuie să aibă ca să fie un poem nemaipomenit? 
Iubirea și moartea, nevermore, corbul care își aduce aminte de iubita moartă 
ș.a.m.d. Trei, zice: am ales cât de lung să fie, am ales tema, va fi despre iubire și 
moarte, trebuie să aibă un element de mister și elementul acela de mister să 
coaguleze întreaga poezie. Se gândește laitmotivul, excelent, laitmotivul care 
schimbă semnificația de fiecare dată. Și atunci îi vine ideea: iubire, moarte, 
predestinare, niciodată, nevermore. După care se gândește: ok, cine ar putea rosti 
acest nevermore ca laitmotiv? Să fie un om? Nu prea, că în situația dată trebuie 
să fie ceva care să fie semi-uman, și găsește corbul. Așa povestește Edgar Allan 
Poe cum și-ar fi compus întreg poemul. Nu știm cât de sincer a fost, n-o să aflăm 
niciodată. Probabil că minte în bună măsură, dar asta spune ceva foarte clar despre 
modul în care Poe a înțeles poezia și a vrut să fie înțeles el ca poet. Exact 
împotriva doctrinei romantice. El n-a simțit absolut nimic din experiența corbului, 
n-are niciun soi de trăire existențială, este pur și simplu cel care a construit piesă 
cu piesă la masa de scris.  

Vă aduceți aminte acuma ce se spune despre Arghezi cu poeta artifex, cu 
poeta faber și așa mai departe, este partea antiromantică a lui Arghezi, prin care 
poetul este tocmai constructorul, el nu exprimă niște idei, el construiește din 
cuvinte nu știu ce și nu știu ce, el face o lume și o face la masa de scris. Și face 
iubirea tot la masa de scris. Acum înțelegem ce e cu versul acela deschizător „Am 
luat ceasul de-ntâlnire”. Eu văd tema așteptării la poetul Arghezi în felul următor: 
că e mai important să aștepți decât să vină iubita. E o demonstrație de forță în 
răspăr cu cea eminesciană și completând-o totodată pe cea eminesciană.   

Putem trage niște concluzii de aici. Ce rezultă din aceste comparații? 
Rezultă că avem două moduri diferite de a înțelege iubirea. Rezultă că avem două 
moduri diferite de a înțelege poezia. Și rezultă că avem două moduri diferite de a 
înțelege relația dintre cele două, respectiv poezia de dragoste. Și acum putem 
încheia prin câteva teme de reflecție de genul unor întrebări mai largi. În ce 
măsură sau în ce fel poezia sau literatura, în general, ne poate lărgi, ne poate 
modifica universul experiențial? Sau, pentru adulți, în ce măsură și în ce fel, prin 
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literatură, putem influența universul experiențial al elevilor? Pentru că, în ce 
privește studiul literaturii, avem de-a face cu acest pariu pe care o să-l putem 
foarte greu depăși. Pe de o parte, suntem interesați în așa-numita abordare 
intrinsecă și avem tot dreptul și e bine să fie așa. Pe de altă parte, dacă această 
abordare intrinsecă nu se deschide spre universul elevilor rămâne un exercițiu vid 
de explorare formală. Suntem specialiști în a preda literatura, dar dacă suntem 
cinstiți cu noi, cu toate standardele noastre estetice foarte înalte, foarte bine 
elaborate, atunci când noi înșine citim de dragul acestei experiențe, o facem cel 
mai adesea pentru modul în care simțim bogata implicare existențială pe care ne-
o produce această experiență. Mulțumesc pentru atenție!   

IPOSTAZE PERSONALE/IPOSTAZE ARGHEZIENE 
– IPOSTAZE ARHETIPALE

ALE OMULUI ÎN RELAŢIE CU DIVINUL 
Comunicare 

Maria Frențiu 
Colegiul Național Traian Doda, Caransebeș 

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 Arghezi.  
Fiecare om poartă și recapitulează în el întreaga umanitate. Cuvinte-cheie: psalm, ipostază, punct 
de acces existențial. 

Personal aspects/arghezi’s aspects – human’s archetypal aspects in front of divinity. In 
order to accomplish this material I started from the idea that Arghezi’s ”Psalms” aren’t so 
entertaining for the pupils. Trying to understand this obstacle, I used an existential access point. 
The course followed had as a purpose the rousing of pupils’ interest concerning Human-God 
relationship from a personal point of view and through reference at the Arghezi’s Psalms aspects. 
Every human carries and reviews the entire humanity within himself. Keywords: psalm, aspect, 
existential point of view. 

Pentru onestitatea prezentării se cuvine să menționez că cea mai mare 
provocare pe care o întâmpin la elevii mei este indiferența (mai ales la elevii de 
la clasele de informatică, aceștia adresându-mi adesea întrebarea: „E pentru 
Bac?”). 
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Având anul acesta două clase terminale, am încercat să abordez „Psalmii” 
din volumul Cuvinte potrivite dintr-o perspectivă care să le trezească întrebări 
existențiale (așa cum recomandă Florentina Sâmihăian1). 

Ideea de la care am pornit a fost aceea că psalmii biblici întruchipează o 
smerenie comunitară, dar reprezintă în acelaşi timp expresia experienţei unui 
singur om. Psalmii arghezieni sunt şi ei rezultatul trăirilor eului liric, trăiri care 
pot încerca fiinţa oricăruia dintre noi; ei par să exploreze limitele umanului, 
evidenţiind neliniştea, blasfemia, tăgada, chemarea adâncului şi, în acelaşi timp, 
o poetică a sensibilului, a chipului adamic de după cădere. Fundamentul libertăţii 
de exprimare a psalmistului este  transcendenţa lui Dumnezeu. În fiecare psalm o 
libertate umană se adresează altei Libertăţi, unui Altcineva care să-i anuleze 
finitudinea. Orice om poartă în el întreaga umanitate, pe care o „recapitulează”. 
Nu întâmplător, Arghezi mărturisea undeva că în anii de călugărie voia să trăiască 
„o experienţă, nu o dogmă”. Traseul existenţial al multora dintre noi implică şi 
relaţia cu divinitatea. Dincolo de valoarea estetică a textelor în cauză, există 
lucruri semnificative care se pot ridica de la personal la arhetipal. 

Pentru a trezi curiozitatea elevilor, am încercat să situez percepţia 
psalmilor arghezieni din perspectivă subiectivă, prin valorificarea experienţelor 
personale. Ştiind că despre psalmi ca texte religioase cuprinse în Vechiul 
Testament şi despre traducerea acestora în limba română de către Dosoftei în 
cunoscuta Psaltire pe versuri tocmită aveau cunoştinţe din clasa a XI-a, mi-am 
pus câteva întrebări: ce aspect al Psalmilor îl face pe Arghezi contemporan cu 
noi?, pot fi relevanți pentru elevii de azi? 

Răspunsul la prima întrebare mi s-a părut a fi singurătatea. În lumea agitată 
în care trăim mai mult pentru a avea decât pentru a fi, omul se lasă doborât de 
suferințele lăuntrice, abandonând adesea relația cu divinitatea. „Psalmii” 
arghezieni prezintă situații de viață și, în același timp, situații emoționale ale 
omului în fața divinului. Adolescentul e atent la propria viață, se arată preocupat 
de temerile, sentimentele și aspirațiile personale. M-am gândit că, încercând să 
înțeleagă aceste poezii, elevii se vor confrunta cu diversele sentimente, atitudini, 
acestea conducându-i la reflecție asupra propriilor sentimente. 

În etapa de început a lecției le-am comunicat că vom studia nouă poezii 
intitulate „Psalm”, integrate în volumul Cuvinte potrivite, pentru a înțelege felul 
în care poetul dă glas aspirației spre absolut (sădită în fiecare dintre noi) și 
neliniștilor existențiale provocate de încercările vieții. 

Le-am cerut să plieze o coală ministerială, astfel încât să obțină șase 
dreptunghiuri. În cele șase dreptunghiuri obținute au scris răspunsuri la 
următoarele întrebări: 

1. cum te simți astăzi? 
 

1 Sâmihăian, F. (2015). Pot deveni canonici contemporanii noștri? în Receptarea autorilor canonici. 
Responsabilități și abordări specifice, coordonatori, Monica Onojescu, Alina Pamfil, Casa Cărții de Știință, 
Cluj-Napoca, pp. 45-53. 
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2. de ce te simți așa?
3. ce versuri ar fi potrivite cu starea ta?
4. când nu te simți în apele tale cu cine vorbești despre aceste stări?
5. ai apelat vreodată la o „instanță superioară”?
6. ți-a răspuns? cum?
Exercițiul a urmărit obținerea de răspunsuri pe fondul experiențelor

individuale privind relația cu divinitatea, și apropierea de textul literar. 
Răspunsurile primite la prima și la a doua întrebare m-au surprins prin 

numeroasele „plângeri” de oboseală și epuizare. Majoritatea a vorbit despre 
oboseala generată de absența somnului, orele petrecute la calculator, numeroasele 
teme, atmosfera deprimantă a școlii, naveta zilnică, demoralizarea, monotonia 
cotidiană, stresul lucrurilor de făcut pentru a doua zi. Pentru a ilustra rețin câteva 
răspunsuri: „Tot ceea ce mai rămâne din luciditatea mea este consumat de mici 
distracții care mă fac să uit trecerea timpului și care mă jefuiesc de unicul bun 
care nu mai poate fi recuperat, timpul. Viața mea a rămas doar o singură pată în 
calendarul lumii, începută și terminată înainte să aibă șansa să înflorească, irosită 
în abisul adânc al unei lipse acute de scop sau sens.”; „Mă simt plictisită din cauza 
şcolii, dar îmi place ce fac acum.”. 

Foarte puţine au fost răspunsurile optimiste: „Astăzi sunt fericită. Pentru 
că sunt sănătoasă, am ce mânca, am unde locui şi am familia lângă mine.”; 
„Astăzi, în pofida stresului ce mă urmăreşte constant, mă simt satisfăcut de 
rezultate şi interacţiuni. Tind să risipesc gândurile ce-mi provoacă angoasă, astfel 
las senin cerul gândurilor mele.”.  

Pentru că poezia vizează intimitatea fiinţei, le-am cerut, prin întrebarea 
numărul 3, să asocieze versuri stărilor trăite. Au redat versuri din Eminescu, 
Victor Eftimiu, Ana Blandiana, dar au şi compus: Redând următoarele versuri: 
„Timpul trece încet şi greu/ Starea asta e mereu./ Mi-ar plăcea să cânt, să zbor,/ 
Dar aş fi doar un actor.”, o elevă a ținut să menţioneze: „creaţie proprie, 
improvizată“. O alta nu a asociat starea sa lăuntrică unor versuri, ci a reprodus un 
citat din Amurgul gândurilor a lui Cioran: „Singurătatea nu te învață că ești singur, 
ci singurul.”. 

Întrebarea numărul 4 a fost una de trecere spre cele mai importante. 
Răspunsurile au evidenţiat ca fiindu-le foarte aproape prietenii şi prietenele, părinţii, 
fraţii şi surorile. Un singur elev a menţionat ca partener al dialogului sinele. 

Celelalte întrebări vizau relaţia personală a elevilor cu divinitatea. Din cele 
54 de răspunsuri primite, doar opt au infirmat apelul la o instanţă superioară. 
Celelalte au confirmat că apelează la divinitate „în momente grele”/„zilnic”/„doar 
la nevoie”/„întotdeauna”/„în fiecare seară şi dimineaţă”.  

Răspunsurile au dezvăluit şi câteva ipostaze ale divinităţii: Dumnezeu „cel 
nedezlipit de suflet”/„al iubirii” /„protector al familiei”/„care face imposibilul 
posibil”/„căruia i se cuvine recunoştinţă”/„aflat întotdeauna lângă cel singur”/”„care 
răspunde suferinţei umane”/„singurul care te ascultă cu adevărat” ş.a. 
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Dintre răspunsurile care au exclus apelul la divinitate, semnificative au fost 
următoarele: „Nu apelez la nicio divinitate. Când viaţa devine grea, prefer să cred 
în mine, să stau în picioare şi să lupt, nu să stau în genunchi cu capul plecat, 
aşteptând să-mi rezolve o entitate problemele.”; „În momentele grele apelez la 
divina mea mamă. Singura divinitate pentru mine este mama mea frumoasă.”. 

Ultima serie de întrebări viza răspunsurile divinităţii şi circumstanţele în 
care s-au produs acestea. Dumnezeu a răspuns prin „deschiderea 
ochilor”/„fapte”/„dreptate”/„semne”/„prin intermediul altor oameni”/„prin tot ce 
mi-a dăruit”/ „prin rezolvarea de la sine a problemelor”. Reţin câteva răspunsuri 
care mi s-au părut importante: „Răspunsul divinităţii nu este unul de tip uman, 
deci articulat. În cazul în care nevoia îmi apăsa greu pe umeri am sesizat 
semnale/lucruri de călăuzire a paşilor mei, încât, indiferent de ocară sau pericol, 
să mă pot ridica şi înainta.”; „Cel mai probabil mi-a răspuns fără să ştiu. Divinul 
are căi misterioase. Am zile bune şi zile rele, îmi place să cred că asta nu depinde 
de spectrul divin, dar nu prea primim ce ne place, ci de ce avem nevoie.”; „Da, în 
felul lui. Chiar dacă răspunsul rugăciunii a fost după mult timp. Dacă am cerut 
ceva şi nu mi-a răspuns, nu aveam nevoie.”. 

Răspunsurile la întrebări au reliefat câteva aspecte pe care le regăsim în 
psalmii arghezieni: singurătatea, lipsa de sens, absenţa bucuriei vieţii, absenţa 
unei manifestări a divinului sau manifestarea lui discretă. Ele mi s-au părut 
semnificative pentru a-i introduce în universul poemelor, ştiut fiind că relaţia cu 
transcendentul se învaţă de cele mai multe ori în familie, se completează la şcoală 
prin orele de religie şi se adâncește pe tot parcursul vieţii. 

Pentru că activitatea s-a desfăşurat pe parcursul a două ore, la începutul 
celei de-a doua le-am prezentat o sinteză a răspunsurilor. Pornind de la observația 
că majoritatea s-a raportat la divin ca la o certitudine, puţini fiind cei care i-au 
contestat existenţa, am precizat că Arghezi şi-a pus mai profund această problemă, 
trăind mai adânc nostalgia absolutului, deoarece experienţa lui de viaţă (anii de 
călugărie de la Cernica) a implicat un alt mod de percepere a sacrului. 

Am constituit nouă grupe în funcţie de cei nouă psalmi din „Cuvinte 
potrivite”, cerându-le să facă o conexiune între experienţa lor de viaţă şi 
experienţa descrisă de Arghezi. Le-am dirijat lectura exploratorie şi interpretativă 
prin câteva întrebări. În funcţie de dificultatea psalmului grupei, le-am oferit 
câteva texte auxiliare (ca resurse care să implice elevii în lectura exploratorie). 
Am ţinut să menţionez că aşa-zisul dicton „Crede şi nu cerceta”, nu apare nicăieri 
în Scriptură. Există însă în Evanghelia după Matei (7, 7-8) îndemnul: „Cereţi şi 
vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel 
care caută află, şi celui care bate i se va deschide”. Aceste versete, cu siguranță, 
nu i-au fost străine lui Arghezi. 

Întrebărilor care au dirijat perceperea/înţelegerea şi interpretarea textului de 
tipul: cine dialoghează?, cu cine?, despre ce?, ce relaţii sunt între cei ce dialoghează?, 
cine sau ce provoacă suferinţa psalmistului?, Apare în text certitudinea că 
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interlocutorul său există?, care sunt apelativele divinităţii în psalmii arghezieni?, prin 
ce este marcat gramatical planul divinităţii?, ce atitudine a psalmistului identifici în 
text?, este o atitudine pozitivă sau negativă? dar planul psalmistului?, ce aspect din 
psalm îţi atrage atenţia? și cerinţelor precum: identifică tipul de lirism prezent în text; 
prezintă relaţia poet-divinitate; menţionează ideea poetică relevantă din psalm; crezi, 
pornind de la cunoştinţele tale anterioare despre psalmii biblici şi cei traduşi de 
mitropolitul Dosoftei, că psalmul arghezian este un text religios sau nu? Motivează! 
le-au urmat câteva întrebări care au vizat construirea de înţelesuri: ai trăit vreodată 
starea  pe care o descrie psalmistul?, De ce crezi că Arghezi simte nevoia să  
vorbească cu Dumnezeu? 

Prin ultima întrebare am încercat să testez impactul pe care textul arghezian 
l-a avut asupra fiecărui elev: Ai recomanda unui prieten să citească psalmii 
arghezieni? M-am bucurat să descopăr că au identificat atitudinile şi ipostazele 
lirice din fiecare psalm, pe care le-am sintetizat pe tablă într-o „corolă“. S-au 
descurcat cu uşurinţă la identificarea tipului de lirism, a elementelor prin care este 
marcat planul uman sau planul divin. Le-a atras atenţia „ironia cu care Arghezi 
se foloseşte de evenimentele biblice”, „curajul de a-l critica pe Dumnezeu”, 
„tonul vehement al contestării”, „dorinţa de cunoaştere a divinității”, „atitudinea 
schimbătoare a eului liric”, „frustrarea eului liric”, „aspectul tragic generat de 
nesiguranţa existenţială a eului liric”, „dorinţa poetului de a se convinge cu privire 
la existenţa lui Dumnezeu”, „faptul că eul liric îşi deschide sufletul”, „reflecţia 
asupra atitudinilor proprii şi a moralităţilor acestora”, „goana după adevăr 
existenţial”, „faptul că Dumnezeu nu răspunde”, „insistenţa de a primi un 
răspuns”, „sentimentul singurătății”, „starea de agonie”, „abandonarea omului”, 
„Dumnezeu nu-i satisface setea de cunoaștere”, „certitudinea existenței lui 
Dumnezeu”. 

Câţiva au mărturisit că au trăit unele stări asemănătoare celor despre care 
vorbeşte psalmistul: „Am trăit o stare ca aceasta când eram mic, însă lipsa de 
răspuns repetată m-a făcut să cred că nu voi primi nici un răspuns. În comparație 
cu poetul, eu m-am oprit din cântat.”; „Sentimentul generat de text este empatia. 
Poetul îşi mărturiseşte atitudinile şi faptele, iar cititorul se regăseşte mai mult sau 
mai puţin în ele.“. 

Întrebarea referitoare la religiozitatea sau nereligiozitatea psalmilor 
arghezieni a avut diverse răspunsuri. Unii nu le-au considerat texte religioase, 
pentru că nu predică o învăţătură, ci constituie un dialog între poet şi divinitate, 
menit să descopere răspuns la întrebările profunde pe care eul liric şi le pune, „nu 
concentrează ideea de laudă a divinităţii, ci accentuează efortul de cunoaştere a 
transcendentului.”, alţii, dimpotrivă, le-au încadrat în categoria textelor religioase, 
deoarece „în esenţă au atitudine religioasă”, „au teme şi motive religioase”, 
„abordează relaţia om-divinitate”, „se preamăreşte Dumnezeu, iar stările 
contradictorii ale psalmistului exprimă situaţia dramatică a condiţiei umane”, „ 
se folosesc termeni religioşi”. 
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Ultima întrebare, a avut şi ea răspunsuri interesante. Ce-i care nu i-ar 
recomanda au avut ca motivaţie dificultatea înţelegerii, faptul că „nu se mai 
conformează societăţii de azi”, „au o profunzime care nu poate fi înţeleasă de 
oricine”. Ceilalţi i-ar recomanda „cuiva care îi înţelege în profunzime”, „lectura 
psalmilor te poate ajuta să te cunoşti mai bine şi să observi căutarea disperată a 
eului liric în speranţa că va găsi adevărul”, „deschid mintea şi sufletul”, „nasc 
întrebări profunde despre divinitate”, „exprimă întrebări pe care toată lumea le 
pune”, „prezintă o viziune interesantă despre lume”, „gradul de profunzime îl 
recomandă tinerilor. De multe ori omul este surprins în ipostazele argheziene din 
„Psalmi”, fiind dual, influenţat de credinţă şi tăgadă. Personal, am descoperit, 
prin lectură, firea mea umană”, „nu îmi plac atitudinile adoptate de psalmist, dar 
prin faptul că prezintă ipostaze ale omului în faţa divinităţii aş recomanda citirea 
acestora pentru a deschide ochii celorlalţi, deoarece nu este bine să te comporţi 
aşa faţă de Dumnezeu”, „sunt o bună sursă de inspiraţie prin care te poţi mai uşor 
apropia de Dumnezeu”. 

Schema gândită şi realizată la tablă a fost următoarea:  
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Dar continuă să caute și învață să se cunoască, 
pentru că lupta interioară durează întreaga existență 

Cititorul: empatizează cu aceste crize existențiale pe care le poate el însuși 
traversa în procesul dureros al cunoașterii de sine 

Acest experiment didactic a urmărit, așa cum ne îndeamnă Solomon 
Marcus în „Cele zece nevoi ale educației” să-i trezească pe tineri la „mirare“ să-
i facă să recunoască în ei înșiși stările contradictorii pe care le generează, ca 
urmare a experiențelor vieții, relația cu divinitatea. 

Am reprezentat grafic, pe urmele teologilor ruși, relația omului cu 
Dumnezeu și cu ceilalți oameni printr-un cerc care îl are pe Dumnezeu în centru 
(viziune teocentrică). Pe circumferința cercului am așezat oamenii, pentru că ei 
sunt situați la egală distanță de El, indiferent de calitatea lor umană. Dacă un om 
se află într-o căutare a lui Dumnezeu, dar destul de departe, și distanța față de 
semenul lui, aflat într-o situație similară, este mai mare. Distanța dintre oameni 
se micșorează pe măsură ce omul se apropie tot mai mult de Dumnezeu. 

Tema a constat în scrierea unui eseu cu titlul: „De ce crezi că divinitatea 
nu-i răspunde lui Arghezi”. Am primit răspunsuri interesante. 

Textele folosite ca suport au fost selectate din volumul Dacă puterile sunt 
pe sfârșite, autor Konstantin V. Zorin, Editura Sofia, București și Întrebări despre 
Dumnezeu de Andre Frossard, membru al Academiei Franceze, Editura 
Humanitas, București, 1992. 
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MAI E POSIBILĂ ORIGINALITATEA 
INTERPRETATIVĂ LA CLASĂ? NICHITA STĂNESCU 

„ELEGIA OULUI, A NOUA”  
Comunicare 

 
Cosmina Mircea 

Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul Alba Iulia 
 

 
 
În procesul interpretării originale a unui text se impune crearea unui context, existenţa textului 
suport şi a unui lector dispus să descopere şi să se descopere pe sine în multiplele posibilităţi de 
interpretare pe care le oferă opera. Fiecare act de lectură şi interpretare îl face pe cititor 
coparticipant la procesul creaţiei, multiplicându-se şi metamorfozându-se cu fiecare sens construit, 
cu fiecare colţ de lume pe care îl descoperă. Pe lângă tehnicile de lectură integrală şi selectivă, 
elevul e tentat să dobândească abilităţi de citire critică, să îşi însuşească limbajul sistemelor 
semiotice şi să producă mesaje în care să se găsească un sincretism coerent de coduri. Analiza 
structurală a unui text este necesară nu doar pentru a înţelege integral elemente strict 
informaţionale – denotative –, ci şi pentru a preciza elementele  expresive – conotative – incluse în 
fiecare dintre particularităţile formale, precum şi interdependenţa lor pentru realizarea acelui 
specific unic pe care îl reprezintă creaţia literară. Opera se lasă întrezărită ca un filigran în limbaj 
şi imagine, cu atât mai mult un text poetic. El este un Tot determinat de relaţiile dintre elemente şi 
de relaţiile dintre relaţii. Avânturile metafizice ale interpretării, semnificațiile sunt controlate în 
permanență de imagine, ştiinţă şi istorie – percepută ca timp obiectiv sau timp subiectiv, al 
originalității conștiinței poetice. Cuvinte-cheie: cititor, context, abilităţi, sincretism, poetică. 
 
Is it still possible to have interpretive originality in the classroom? In the process of the original 
interpretation of a text, it is necessary to create a context, the existence of the supporting text and 
a reader willing to discover and to discover himself in the multiple possibilities of interpretation 
offered by the work. Each act of reading and interpretation makes the reader a participant in the 
process of creation, multiplying and metamorphosing with each sense built, with every corner of 
the world he discovers. In addition to the techniques of integral and selective reading, the student 
is tempted to acquire critical reading skills, to acquire the language of semiotic systems and to 
produce messages in which to find a coherent syncretism of codes. Structural analysis of a text is 
necessary not only to fully understand strictly informative elements − denotative −, but also to 
specify the expressive - connotative - elements included in each of the formal particularities, as 
well as their interdependence for the realization of that unique specificity that it represents literary 
creation. The work is left as a watermark in language and image, all the more a poetic text; he is 
an All determined by the relations between the elements and the relations between the relations. 
The metaphysical advances of interpretation, the meanings are constantly controlled by graphics, 
science and history - perceived as objective or subjective time, of the originality of poetic 
consciousness. Keywords: reader, context, skills, syncretism, poetic. 
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În această comunicare am încercat să răspund la una dintre problemele cu 
care se confruntă profesorul de  limba şi literatura română, în contextul unei 
societăți care, din lipsă de timp sau din comoditate, accesează produse pe care şi 
le atribuie, fără să le verifice autenticitatea sau veridicitatea informațiilor. În acest 
sens, am încercat să demonstrez că elevul poate fi apropiat de particularitățile şi 
atmosfera creației ce urmează a fi receptată şi analizată, pas cu pas, 
determinându-l să descopere conexiuni ideatice şi tematice, fără a-i limita 
posibilitățile interpretative. Explorarea textului trebuie să fie un proces firesc, 
dorit şi asumat, de aceea, dezvoltă sistematic gândirea critică şi deschide punți de 
comunicare între indivizi cu preocupări şi interese diferite.   

Activitatea pe care am propus-o elevilor mei s-a desfășurat pe durata a trei 
ore, în cadrul cercului de lectură, incluzând membrii cercului, dar şi elevii din 
lotul pentru performanță. Textul suport l-a constituit „Elegia oului, a noua” de 
Nichita Stănescu şi a presupus ancorarea elevilor pasionaţi de literatură în miezul 
textului şi transpunerea lor dincolo de text, pentru a putea realiza o analiză 
originală cvasicompletă, fără a omite detalii de context istoric şi literar, aspecte 
monografice ale vieţii şi operei lui Nichita Stănescu, atât de necesare în validarea 
interpretării textelor la clasă.  

Elevii au fost ghidaţi să descopere, pas cu pas, perspective multiple de 
abordare şi interpretare a conţinutului, să exerseze depășirea aparențelor textului. 
În acest demers hermeneutic s-a pornit de la completarea cu un singur termen a 
enunţului: „La Început a fost...”. Termenilor pe care i-au menționat − Amurgul, 
Iubirea, Nimicul, Haosul, Cuvântul − li s-au atribuit sensuri multiple, astfel că 
elevii au avut posibilitatea să elaboreze ei înșiși teorii originale cu privire la 
Geneză. Următoarea etapă a constituit-o lectura textului suport, însoțită de 
identificarea cuvintelor-cheie, semnificația simbolurilor centrale: pasăre, aripi, 
pui de pasăre, ou, ochi, cercuri, spirală, negru. Configurarea grafică a sensurilor 
a revenit elevilor cu abilități artistice; aceștia au reprezentat, pe rând, imaginea 
ființei problematizate, imaginea sinelui care locuiește în sine, desemnându-i 
instanței poetice reprezentări menite să o apropie de filozofia jungiană. 

Pornind de la ideea că interpretarea filosofică și psihanalitică a unui text 
dezvoltă procesele vieții și întregesc interpretarea filologică, conferindu-i 
complexitate, sensurile profunde ale textului suport au condus către procesul de 
individuaţie orientat la C.G. Jung spre realizarea sinelui, spre realizarea pe planul 
personal al acestei unităţi între contrarii (sinele este „personajul” jumătate om − 
jumătate animal sau, pe plan etic, călugăr şi concomitent desfrânat), ca scop final. 
La Nichita Stănescu procesul de individuaţie ia forma unor treceri progresive, de 
la o mentalitate la alta, de la o stare la alta, „Dintr-un ou într-unul mai mare”. În 
același sens, s-a analizat poemul ca materializare a pulverizării, scindării fiinţei 
poetice: eul poetic își caută reprezentările, este într-o permanentă călătorie spre 
lumea din afară și spre sine pentru a descoperi forma ideală sub care poate ființa. 
De aceea, au fost valorificate pentru interpretarea acestor reprezentări ale ființei 
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studiile hegeliene, bergsoniene, blagiene, husserliene. S-a încercat identificarea 
variantelor multiple pe care eul liric din „Elegia a noua” le poate accesa pentru 
realizarea de sine. Iată câteva dintre aceste reprezentări: 

 
Omul în viziune hegeliană 
• Conştiinţa de sine – conţine perspectiva dialectică asupra stăpânului şi 

sclavului. Istoria începe cu lupta dintre indivizi, cu scopul ca învingătorul să 
devină stăpân, recunoscut ca atare de către învins, cesta din urmă devenind 
sclavul său; 

• Umanitatea este determinată de existenţa stăpânului; 
• Omul adevărat este în stare să îşi pună viaţa în joc, să o rişte în luptă 

pentru prestigiu; 
• Subiectul este absolută devenire a unui altceva; Subiectul e deschis la o 

infinitate de planuri, în care se reface însă permanent identitatea lui; fără aceasta, 
baza însăşi a deschiderii noastre la multiplu ar colapsa. 

 
Distincţia dintre omul bergsonian şi omul blagian 
• Conştiinţa animalică nu părăseşte făgaşurile şi contururile concretului;  
• Tot ce, în comportarea animalică, pare orientare dincolo de imediat, se 

datoreşte întocmirilor finaliste ale vieţii ca atare şi se integrează într-un soi de 
creaţie anonimă ce pulsează în specie; 

• Animalul e cu desăvârşire străin de existenţa întru mister şi pentru 
revelare şi de dimensiunile şi complicaţiile vieţii ce rezultă din acest mod 
eminamente uman; 

• Existenţa întru imediat şi pentru securitate este desigur un mod, pe care 
nu-l depăşeşte conştiinţa nici unui singur animal, 

• Ceea ce se întâmplă să producă animalul, ca, de exemplu, lăcaşuri, 
organizaţii, poate să fie judecat în înţeles exclusiv sub unghiul necesităţilor vitale; 

• Aceste produse corectează sau compensează neajunsurile mediului şi 
asigură animalului existenţa în acest mediu, care în atâtea privinţe răspunde 
insuficient; 

• Omul e capturat de un destin creator, într-un sens cu adevărat minunat;  
• Omul e în stare pentru acest destin să renunţe – câteodată chiar până la 

autonimicire – la avantajele echilibrului şi la bucuriile securităţii exigenţelor; 
• Omul e creator de cultură creaţiilor de cultură ale omului. 
 
Conceptul de „voință de putere”, Nietzsche 
• În sens metafizic − un instrument pentru înțelegerea lumii: „esența cea 

mai intimă a existenței este voința de putere”; 
• Voința de putere este analizată ca relație internă a unui conflict, ca 

structură intimă a devenirii, ca pathos fundamental, și nu numai ca dezvoltare a 
unei forțe; 



I. TEXTE ȘI SECVENȚE DIDACTICE

36 

• Această concepție permite depășirea omului, nu eliminarea lui.
• Supraomul nietzschenian nu este un om atotputernic fizic și intelectual,

ci reprezintă o tendință în evoluție, așteptată și dorită de om: „Am venit să vă 
vestesc Supraomul. Omul este ceva ce trebuie depășit”; „Așa grăit-a Zarathustra”. 

• Omul este așadar o punte între maimuța antropoidă și supraom, un
element tranzitoriu în evoluție; 

• Voința de putere pune pe prim plan lupta sau Asocierea instinctelor, a
impulsurilor și afectelor; 

• Conștiința este perceperea tardivă a efectelor acestui joc al forțelor
subconștiente; 

• Nu există o unică voinţă de putere, ci o pluralitate de asemenea voinţe, şi
astfel, la limită nemaiexistând nici o unică lume; 

• A câştiga puterea asupra naturii şi, în plus, asupra ta însuţi înseamnă că
omul se impune în lupta împotriva naturii şi a „bestiei”; 

Odată cucerită puterea asupra naturii, ea poate fi utilizată în scopul 
continuării fonnării de sine libere: voinţa de putere ca dezvoltare şi fortificare de 
sine. 

Ego-ul transcendental, Edmund Husserl 
• Ego-ului transcendental are trăiri multiple de conştiinţă, fiind o monadă

aperceptivă concretă, dar cu un pol identic, ca substrat al diferenţierilor, cu legi 
ale coexistenţei şi succesiunii trăirilor intenţionale.  

Toate aceste idei au fost raportate la conținutul ideatic al textului suport, 
iar concluziile s-au desprins în cadrul unor dezbateri; ca urmare a raportării 
conceptelor filosofice la imaginarul poetic stănescian, s-a formulat concluzia că 
luarea în stăpânire a sinelui înseamnă eliberare.  

O etapă distinctă a demersului analitic a constituit-o configurarea din 
perspectivă mito-religioasă a simbolisticii cercului, oului. Prin conversație 
euristică, au fost identificate următoarele semnificații: mitul androginului sferic, 
simbol al perfecțiunii se întâlnește cu acela al oului cosmogonic, oul care se naşte 
din Non-Ființă şi se despică, creând elementele, simbol al unei înnoiri periodice, 
un liant al renaşterilor, sânul matern, siguranța, confortul, actul renașterii și ciclul 
repetitiv al naturii, reprezentare geometrică a spațiului imaginar dominat de o 
infinitate de ouă, cercuri, spirale. 

Reprezentarea ideatică a universului compensativ stănescian în cadrul 
discursului liric a evidențiat imensitatea unui pătrat pe care este gravat un cerc 
tăiat în două, o spirală sau cercuri concentrice/un cerc tăiat în două şi un alt cerc, 
paralel, întreg, reprezentând perfecţiunea sau golul absolut. S-a constatat că din 
perspectivă tematică, „Elegia a noua” ilustrează timpul târziului din noi înşine și 
că, de altfel, întregul volum se naște sub imperiul crizei de timp, iar ideea în jurul 
căreia se țes semnificațiile este aceea că perfecțiunea este intangibilă, aspect 
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demonstrat de absența unui ou din care să se nască o altă lume, copie fidelă a celei 
cereşti. Spargerea succesivă a cojilor neștiinței reprezintă aspiraţia spre 
perfecţiune, iar fiecare ciclu înseamnă evoluție − după stadiul de repaus, urmează 
re-nașterea. Distanţa gnoseologică dintre subiect şi obiect, dintre eu şi altul său 
naşte decepţia repetată, pendulare între sinele ce nu poate ieşi din sine şi o lume 
care nu există decât în acest act dramatic de contemplaţie. Totodată, „aripile 
crescute înăuntru” sunt semnele unei dramatice şi zadarnice ieşiri ale sinelui din 
sine, spre totalitatea înspăimântătoare a fiinţei: „la nesfârșit te naști, nezburată/ 
aripă”. 

În reprezentare grafică, elevii au identificat ochii care contemplă şi palmele 
care susţin spiritul, iar pentru sporirea semnificațiilor, elevii au stabilit că, dintre 
celelalte arte, poezia lui Nichita Stănescu se întâlnește cu „Începutul lumii” a lui 
Constantin Brâncuși.  

Psihologia le-a oferit elevilor posibilitatea să coreleze ideile textului suport 
cu originea acțiunilor umane care este interesul propriu, interes ce poate fi 
ierarhizat și reprezentat prin Piramida nevoilor lui Maslow. 

Dincolo de activitatea desfășurată în cadrul cercului de literatură, s-a 
propus crearea unei hărţi a conexiunilor literare, elevii dorind să înscrie în 
universalitate conținutul ideatic al poemului lui Nichita Stănescu. Direcțiile de 
realizare a hărții au cuprins o serie de indicații bazate pe idei și simboluri centrale: 
autorul și simbolistica replicii „Dumnezeu a murit!”, labirintul conturat într-o 
operă din literatura română, simbolul oului, așteptarea angoasantă, zborul în 
mitologie, triada avatar-arhetip-arheu în literatura română, claustrarea în 
literatura universală. 

Activitatea s-a dovedit a fi deosebit de importantă sub aspectul descoperirii 
rolului interdisciplinarităţii în formarea opiniilor despre activitatea literară a unui 
scriitor, despre contextul în care apare opera acestuia; de asemenea, a avut la bază 
priceperile şi deprinderile deja formate în decodarea mesajului şi a urmărit, în 
principal, perfecţionarea în formarea competenţelor de analiză a unui text poetic 
din perspective multiple.  

 
Anexe 

Imaginea fiinţei 
problematizate (R.B.) 

Imaginea sinelui care 
locuiește în sine (L.T.) 

Constantin Brâncuși, 
Începutul lumii 
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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 descoperim într-un 
interviu inedit al criticului Dumitru Micu. Cuvinte-cheie: lectură comprehensională, studiu 
interdisciplinar, hipercanon, realism integral. 
 
Interdisciplinary interpretative guidelines: ”Ion” by Liviu Rebreanu. The paper aims at 
approaching Liviu Rebreanu`s novel Ion from new perspectives, wich many boost the joy of reading 
and the sense making. The teaching scenario will highlight not only its social dimension, but also 
its symbolic, metaphysical, psychological ar mythical dimension, so that the novelist will reveal 
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himself as a unique literary identy, whose originality enforces itself and makes him one of the 
greatest Romanian writers, if we ask ourselves to what extent Liviu Rebreanu`s novel represents 
a work of interest for the young generation, then we discover he answer in an unpublished interview 
of the literary critic Dumitru Micu. Keywords: comprehensive reading, interdisciplinary study, 
hipercanon, integral realism. 
 

Preambul 
 
Ora de literatură trebuie să fie un spațiu spiritual, un spațiul al 

descoperirilor și al autodescoperirilor dialogice în care fiecare elev să își poată 
trasa singur linii directoare: cum citesc textul?, cum îl interpretez?, rămân un 
simplu copist sau caligraf?, pot să fiu un „creator” de sens? etc. Ne dorim să 
formăm un elev autonom și reflexiv pe care să-l responsabilizăm asupra 
înțelegerii, interpretării și producerii de text, pentru a-și putea regla singur 
formarea competențelor prevăzute în programa de examen. În condițiile actuale 
ale sistemului de învățământ românesc, profesorul e ca un echilibrist la mare 
înălțime: pe de o parte, trebuie să atingă conceptele operaționale vizate de 
programa de examen, pe de altă parte, trebuie să caute strategii didactice care să-
l cucerească pe elevul plictisit și comod și să-i deschidă calea spre o lectură 
comprehensională. Nu am agreat niciodată demonstrațiile prefabricate de 
profesor, învățate apoi și reproduse de elevul silitor. Din păcate, deocamdată, 
memorarea pare să fie calea de succes la examenul de bacalaureat. 

Vă propun, în cele ce urmează, o orchestrare interdisciplinară în care elevul 
să fie vioara întâi, pentru că este implicat în căutarea răspunsurilor. Am căutat să-
i conving pe elevii mei să participe alături de mine la plăcerea estetică provocată 
de un text literar precum Ion al lui Liviu Rebreanu. Am urmărit realizarea unui 
studiu interdisciplinar (prin asocierea şi asimilarea unor aspecte de filosofie, etică, 
psihologie, teologie etc.), având drept suport ştiinţific contribuţia criticilor şi a 
comparatiştilor români la re-lectura rebreniană.  

 
I. Prelectura  
 
Pentru această etapă (având funcție persuasivă, referențială și poetică) care 

urmărește pregătirea întâlnirii cu textul și crearea unui orizont de așteptare, le-am 
propus elevilor mei un scurt popas virtual în Muzeul Memorial Liviu Rebreanu 
din Năsăud (https://www.complexulmuzealbn.ro/). Am considerat că nu e 
potrivit să insist exhaustiv asupra biografiei autorului, dar am încercat să le atrag 
atenția asupra viziunii acestuia despre viață și literatură, asupra condiției 
scriitorului, în general. Acesta este momentul de captare a atenției (prin insinuare), 
ce are drept scop declanșarea empatiei dintre profesor și elev, precum și 
pregătirea întâlnirii cu textul și sondarea orizontului de așteptare (prin formularea 
supozițiilor/predicțiilor: ce știu despre carte?, de unde am aflat despre ea?, care 
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sunt motivele pentru care trebuie să o citesc?, cum interpretez elementele 
paratextuale? etc. 

II. Re-lectura comprehensională (Lecturi succesive)

Pe parcursul orelor alocate studiului romanului am avut în vedere 
comprehensiunea, interpretarea și analiza textului narativ, prin raportare la o serie 
de grile tematice: viața socială, dimensiunea mitică și simbolică, dimensiunea 
psihologică etc. 

1. Dimensiunea socială – substratul antropologic al romanului. O
caracteristică esenţială a operei lui Liviu Rebreanu o constituie documentarea 
extrem de migăloasă, fiindcă la baza operelor sale se găseşte întotdeauna un 
eveniment real, pretext epic ce este amplificat pe parcursul relatării. Adevărat 
demiurg în lumea imaginarului, Liviu Rebreanu creează personaje extrem de 
puternice care se trezesc la viaţă, desprinzându-se parcă de pe fila de manuscris. 
Și totuși, ne întrebăm: Rebreanu înfăţişează denaturat ţăranul român? 
Protagonistul acestui roman este nereprezentativ pentru poporul român? Pentru a 
răspunde la aceste întrebări am ales câteva fragmente din Jurnalul lui Liviu 
Rebreanu, din dorința de a descoperi laboratorul de creație al romancierului. 
Spirit extrem de viu şi neliniştit, Liviu Rebreanu face parte din categoria acelor 
creatori pentru care scrisul reprezintă o dificultate învinsă. Pentru a pătrunde în 
tainele acestui homo faber, lectorul are la dispoziţie numeroase interviuri, articole 
programatice, mărturisiri şi note zilnice în măsură să ilustreze profilul spiritual al 
autorului. Ele au fost adunate în ampla culegere intitulată Amalgam, în „Caietele” 
de creaţie, precum şi în numeroasele fragmente de Jurnal. Articolul intitulat 
„Mărturisiri” face referiri la binecunoscutele scene care l-au inspirat pe Rebreanu 
în realizarea romanului său. Chiar dacă Ion Pop al Glanetaşului şi Rodovica 
(prototipul Anei) au existat în realitate, ca şi preotul Belciug sau notarul Stoessel, 
ficţiunea transfigurează realitatea. 

Lectura celor trei secvențe din articolul „Mărturisiri” care constituie 
substratul genezic al acestui roman, le-a permis elevilor să descopere 
problematica romanului rebrenian: pământul este mai mult decât un obiect de 
exploatare, este o ființă vie față de care țăranul nutrește un sentiment straniu de 
adorație și de teamă. Așadar, opera literară transformă pulsaţia vieţii în pulsaţie 
epică, realitatea constituind doar un pretext pentru a crea o lume nouă ce seamănă 
cu cea reală. Cu toate acestea, opera literară înseamnă „creaţie de oameni şi de 
viaţă”1 , în viziunea romancierului român.  

1 Liviu Rebreanu, Jurnal, (vol. I), Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 368. 
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2. Dimensiunea simbolică. Tiparul ontic figurativ al acestui roman (după 
cum reiese din mărturisirile autorului) este „arborele”/„copacul”: „...o tulpină se 
desparte în două ramuri viguroase care la rândul lor îşi încolăcesc braţele din ce 
în ce mai bine, în toate părţile, cele două se împreună apoi iarăşi, închegând 
aceeaşi tulpină regenerată cu sevă nouă” (Liviu Rebreanu, „Cred”). Pentru a 
ilustra viziunea simbolică a autorului, am propus analiza a două fragmente ce pun 
față în față începutul și finalul cărții. Astfel, elevii au putut constata că, deşi 
romanul se termină precum a început (tehnica circularității), totuși nu se pot 
stabili raporturi de simetrie perfectă (în final, satul e renăscut, spaţiul e purificat, 
conturându-se ca univers sacru). Ca atare, ca sens şi traiectorie a unui destin, 
romanul defineşte o deschidere, prin regenerarea acestui spaţiu: „Viaţa trebuie să 
însemne o râvnă spre mai bine, spre mai frumos, spre o purificare.” (Liviu 
Rebreanu, „Cred”). În acest spațiu, omul este condamnat la zbuciumare zadarnică, 
consumată în singurătate: „Peste zvârcolirile vieţii, vremea vine nepăsătoare, 
ştergând toate urmele…1” Cartea se raportează, deci, la  destinul protagonistului 
plasat pe cele două coordonate: Eros şi Thanatos. Eroul caută un echilibru între 
lumea dinlăuntru şi lumea din afară, eşecul său fiind generat de determinismul 
exterior.  De aceea, Nicolae Manolescu opinează că nu problema pământului 
ocupă un loc central, ci tema destinului. Cercetând, în special, dimensiunea 
subconştientului, în raport cu tema vieţii limitate, a destinului nefast, a morţii, a 
tragediei umane, romancierul e un metafizician. 

 
3. Dimensiunea mitologică. Am propus spre analiză două secvențe 

simetrice, dar cu semnificații antitetice (cap. II – „Zvârcolirea” și cap. IX – 
„Sărutarea”) sub forma unui jurnal cu dublă intrare, în care elevii au urmărit 
relația cu pământul. În paralel am vizionat secvențele cinematografice ale 
filmului omonim, corespunzătoare celor două capitole. S-a realizat un organizator 
grafic cu răspunsurile elevilor, în încercarea de a  justifica acțiunile 
protagonistului (De ce dorește Ion să aibă pământ?): pentru a reface prestigiul 
familiei; pentru a-și schimba statul social; pentru a se bucura de respectul 
comunităţii; entuziasmul pentru munca pământului; pentru a-și câștiga 
demnitatea etc. 

O abordare comparatistă inedită a condus la descifrarea dimensiunii 
mitologice a romanului rebrenian. Astfel, fragmentul din capitolul „Sărutarea” a 
fost raportat la un fragment din romanul Frații Karamazov al lui Dostoievski: 
„Dintr-o dată căzu jos ca secerat. Nu ştia de ce îmbrăţişează pământul, nu 
înţelegea de ce simte o dorinţă atât de fierbinte să-şi lipească buzele de el, şi-l 
săruta întruna plângând.” 2  Atât în cazul lui Ion, cât și în cel al lui Alioșa 
Karamazov, gestul teluric este marcat de transcendent. De altfel, Mircea Eliade 

 
1 Liviu Rebreanu, Ion, Editura Gramar, București, 2001, p. 372. 
2 F. M. Dostoievski, Fraţii Karamazov, Editura Univers, București, 1982, vol. II, p. 55. 
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(în Sacrul și profanul), consideră că luarea în posesie a pământului sau lucrarea 
acestuia este echivalentă cu actul divin al creaţiei. De aceea, mândria de cuceritor 
îl împinge pe Ion spre gestul de închinare şi sărut, protagonistul aspirând 
inconştient la un echilibru superior, în deplin acord cu lumea, cu viaţa însăşi. Aşa 
se explică renunţarea lui la învăţătură şi reîntoarcerea la muncă, pentru ca „ să fie 
veşnic însoţit cu pământul”, simţindu-se astfel un fel de demiurg. 

4. Dimensiunea psihologică. Pentru a înţelege pe deplin ce presupune
sondarea abisalităţilor, am apelat la un studiu de psihologie generală, al lui 
Nicolae Mărgineanu, „Psihologie şi literatură”. Prezenţa psihanalizei în 
psihologie şi literatură ne îndreptăţeşte să ne fundamentăm observaţiile pe teoria 
psihanalitică a lui Freud. Aşadar, sondarea abisalităţilor angajează o incursiune 
în totalitatea proceselor psihice ale individului, prin metodele psihanalizei: 
observaţia, introspecţia, experimentul, studiul de caz etc. Pe de altă parte, trebuie 
remarcat faptul că psihologia persoanei poate fi privită atât din unghi introspectiv 
(în cazul lui Dostoievski, Proust, Gide, James Joyce, Kafka), cât şi din unghi 
extrospectiv (în cazul lui Tolstoi sau Balzac). Se validează, astfel, o percepţie 
modernă a personalităţii umane, fără a se absolutiza, ca în viziunea naturaliştilor, 
determinismul, ereditatea, rolul mediului. 

Împreună cu elevii am realizat fișa psihologică, după ce, în prealabil, am 
actualizat, de la ora de psihologie, câțiva dintre termenii de specialitate 
(autoanaliză, pulsiuni, cele trei instanțe ale psihicului uman, mecanisme de 
apărare, paranoia etc.). Ca fiinţă psihologică, Ion este dislocat între două obsesii 
succesive, între două voci, una a supraconştientului colectiv (Supraeul), alta a 
subconştientului individual (Sinele). Supraeul şi Sinele lui Ion sunt în permanentă 
contradicţie şi fiecare domină succesiv comportamentul protagonistului. 
Frustrările sociale, normele supraeului devin fixaţii psihologice. În aceste condiţii, 
Ion este protagonistul fără Eu, fără personalitate conştientă, dominat pe rând de 
imperativele sociale, supraconştiente, sau de pornirile interioare subconştiente. 
Pământul este mijlocul sigur de a se integra comunităţii, fără de care Ion ar 
rămâne mereu în afara obştii. Pentru a-l obţine, el îşi refulează instinctul erotic 
(dragostea pentru Florica), care odată reprimat va izbucni vijelios mai târziu, 
astfel explicându-se scindarea produsă la nivelul psihicului personajului. Optând 
pentru unul dintre cele două imperative, Ion îşi va canaliza energia spre un singur 
scop, fără a mai fi marcat de frământări sufleteşti, fiindcă neutralizarea unui 
instinct determină automat exacerbarea celuilalt şi niciodată nu se va ajunge la un 
echilibru. Dar un roman care are în centrul său un personaj fără Eu, nu poate 
folosi metoda introspecţiei şi a sondajului psihologic, ca atare psihogeneza 
acţiunilor va fi redată prin descrierea extrospectivă a comportamentului. 
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Despre cadrul redus al psihologiei lui Ion s-au emis cel puţin două opinii, 
la prima vedere contrastante: G. Călinescu vede personajul ca pe o fiinţă gregară, 
rudimentară, telurică, lipsită de conştiinţa premeditării şi a reflecţiei. Eugen 
Lovinescu, dimpotrivă, face din Ion un Julien Sorel în regim sătesc, atribuindu-i 
calităţile unui arivist inteligent care acţionează întotdeauna cu metodă. Paul 
Georgescu consideră că pentru Ion pământul este mai mult decât obsesia 
înavuţirii, este un ideal de viaţă. El nu este un simplu arivist dornic de înavuţire, 
ci o personalitate pozitivă care vrea cu orice preţ să depăşească starea de mizerie, 
de inferioritate socială şi morală, la care părea condamnat. 

5. Dimensiunea tragică. O succintă analiză a categoriei tragicului, a
încurajat demersul nostru interpretativ. Pentru început, am identificat elementele 
care anticipează tragicul în fragmentul de început al romanului (motivul „crucii” 
– emblemă a unui cronos implacabil; motivul „drumului” – un topos desacralizat).
Totodată, secvența horei duminicale a relevat faptul că destinul lui Ion este marcat
de hamartia tatălui (una dintre cele trei tipuri de greșeli identificate de Aristotel).
Cu alte cuvinte, Ion luptă de două ori împotriva destinului, săvârşind de
două ori hybrisul: se răzvrăteşte împotriva sărăciei şi o seduce pe Ana; și se
revoltă împotriva nefericirii, neîmplinirii lui în plan sufletesc, seducând-o
şi pe Florica. Tocmai această sfâşiere interioară a protagonistului stă sub semnul
unui destin tragic, iar personajul tragic este, după cum se ştie, vinovat şi nevinovat
deopotrivă, după cum spunea Gabriel Liiceanu „dacă-ţi depăşeşti limitele, eşti
pedepsit; dacă nu ţi le depăşeşti, nu eşti om.” Așadar, iubirea lui Ion pentru
pământ este un datum, personajul evoluând sub semnul unei fatalităţi, ca şi eroii
tragediilor antice.

III. Re-lectura productiv-creativă (postlectura)

În final, am discutat despre perenitatea romanului lui Liviu Rebreanu, 
pornind de la un interviu inedit cu criticul Dumitru Micu. (Anexa 1). Impresia de 
modernitate este creată tocmai de fisurarea convenţiei realiste. De altfel, critica 
literară a semnalat, în operele lui Liviu Rebreanu, valori ontologice, gnoseologice, 

Ion 
Instanţă Oscilează între Sine (erotic) și Supraeu (vocea rațiunii) 
Simptom Exacerbarea simţului proprietăţii 
Boală Manifestări paranoide (delir de grandoare, delir de gelozie etc.) 
Pulsiuni Erotice 
Mecanisme de apărare Refulare 
Tip Extravertit – proiectarea tendințelor psihice interioare asupra lumii 

înconjurătoare 
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etice, estetice şi social-politice. E vorba de un realism integral, care constă în 
apropierea de misterul eternităţii, în dezvăluirea tainei, în plăsmuirea unei alte 
lumi, mai reală decât realitatea însăşi, în surprinderea dimensiunii metafizice (un 
realism transcendental). Scriitorul nu a rămas cantonat în limitele unui realism 
tradiţional, asimilând experienţe inedite în materia epică (construcţia romanescă 
în formă de spirală, tragismul şi deziluzia vieţii, notaţia naturalistă, elementele de 
analiză psihologică), idee confirmată de T. Vianu care intuia deschiderea 
autorului faţă de elementele moderne ale romanului de analiză, apreciind că „în 
Ion sunt şi câteva momente de potenţare simbolică, în care personajul principal 
este împins, dincolo de planul realist, în lumina tare a apoteozei, dar cununa 
eroică este ridicată atunci de pe conştiinţa omului, pentru a fi aşezată pe 
instinctele lui viguroase şi nezdruncinate”1. De aceea, opera lui Liviu Rebreanu 
ne apare ca un aisberg ale cărui feţe nevăzute incită tot mai mult demersurile 
analitice ale exegeţilor contemporani.   

Anexa 1. 
Interviu cu profesor universitar Dumitru Micu realizat în 2007 de către prof. 

Marcela Ciobănuc.  

Marcela Ciobănuc: De-a lungul timpului, 
interesul publicului românesc faţă de statutul 
unui scriitor sau al unei opere literare s-a 
schimbat fie sub incidenţa opiniilor proprii, 
fie sub influenţa criticii literare. Credeţi că 
mitul Rebreanu s-a constituit astăzi într-o 
„imagine îngheţată în tipare uzate”, astfel 
încât subiectul să se fi epuizat? Se află critica 
literară într-un impas? 

Dumitru Micu: Întrebările sunt retorice. De 
vreme ce (după cum rezultă şi dintr-o 
bibliografie întocmită de dumneata, în cadrul 
pregătirii pentru doctorat) apar frecvent 
studii ample despre Rebreanu, e vădit că 
exegeza critică privind opera lui se găseşte 
mai curând în ebuliţie, nicidecum în impas. 
Respectivele studii abordează creaţia 

rebreniană din perspective noi, acordând interes unor dimensiuni mai puţin sau deloc 
abordate până prin 1960: „lumea prezumtivului” (Dan Mănucă), transgresarea de către 
scriitor a realismului (Ion Simuţ), „paradoxul organicului” (Mircea Muthu), „ipostaze ale 
discursului epic” (Gheorghe Glodeanu). După 1960 s-a scris despre Rebreanu mai mult 
şi mai variat decât în toată perioada interbelică; din 1990 se scrie mai mult decât oricând 

1 Tudor Vianu - Arta prozatorilor români, Editura Albatros, Bucureşti, 1977, p. 313. 
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înainte. Nici vorbă de epuizarea subiectului şi, cu atât mai puţin, de o criză a criticii 
consacrate existenţei şi creaţiei prozatorului. 
 
Ca profesoară de limba şi literatura română în învăţământul liceal, am observat o 
mutaţie a interesului tinerei generaţii faţă de opera lui Rebreanu, în ansamblu, 
realizându-se o altă ierarhizare a principalelor sale romane, decât cea impusă de critica 
literară. Pe primul loc în preferinţele tinerilor se află romanul Pădurea spânzuraţilor, 
urmat de Ion, Ciuleandra şi Răscoala. S-a depăşit astfel etichetarea lui Liviu Rebreanu 
drept romancier exclusiv al ţărănimii. Cum interpretaţi această nouă ierarhizare a 
scrierilor rebreniene? 
 
Să fie oare, într-adevăr, o „mutaţie”? În adolescenţă, când am început a mă familiariza cu 
opera lui Rebreanu, şi eu am fost cucerit mai ales de Pădurea spânzuraţilor. Era mai 
palpitant decât celelalte romane. Pentru a înţelege romanul Ion şi, mai cu seamă, Răscoala 
e necesară o anumită maturitate. Probabil oricine, îndeosebi tinerii, la prima lectură din 
cele două romane ţărăneşti, reţin momente, situaţii, fiind impresionaţi, în special, de 
scenele de violenţă, însă ansamblul viziunilor sociale, al problematicii, sensurile incluse 
în tiparul narativ le scapă.  
În Pădurea spânzuraţilor, emoţionează mai direct derularea epică, „povestea”. E puţin 
probabil că elevii realizează proporţiile şi intensitatea dramei de conştiinţă a eroului, 
tragismul dilemei acestuia, constrâns să aleagă între sentimentul naţional şi loialitatea faţă 
de stat. Dar, indiferent de impactul asupra lor a problematicii interioare a lui Apostol 
Bologa, destinul acestui ofiţer, ajuns a fi spânzurat, după ce votase pentru spânzurarea 
unui camarad, pentru aceeaşi culpă, din punct de vedere statal, dar virtute (datorie) din 
perspectiva idealului naţional, destinul unui tânăr ce se vrea onest, şi nu reuşeşte să fie 
decât cu preţul morţii, nu poate să nu zguduie sensibilitatea oricui. Pe de altă parte, 
indiferent de vârstă, receptezi mai direct pulsaţia metafizică dintr-o operă ce dezvăluie o 
tragedie cu sens mai general omenesc, decât una determinată de situaţii şi sisteme sociale. 
Spre a pătrunde sensul existenţial adânc al setei de pământ, fie a unui anume ţăran, fie a 
masei ţărăneşti, e nevoie de analiză, de meditaţie, de filozofie, şi, eufemistic vorbind, 
deprinderea de a gândi nu e… generalizată. Sunt mai numeroşi cei care preferă să citească 
un roman fără bătaie de cap, decât cei care îşi storc mintea (cu plăcere) pentru a interpreta 
fiecare episod, fiecare situaţie sau replică. Mai e şi faptul că, sătui de excesele interpretării 
sociale, sub comunism, şi criticii şi cititorii preferă (până se vor fi plictisit) ceea ce, în 
literatură, trece, dincolo de realism, dincolo de social. 
 
Nicolae Manolescu vorbea de un paradox al literaturii române, cel al existenţei a trei 
scriitori (Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, H. P. Bengescu) ce îşi dispută statutul de 
creator al romanului românesc modern. Printre cei trei se numără şi Liviu Rebreanu, cu 
referire mai ales la romanul Pădurea spânzuraţilor. Cât de importantă este stabilirea unei 
ierarhii în acest sens şi care este locul lui Rebreanu în literatura română? 
 
Fiecare dintre aceşti trei autori e întemeietor într-un fel. Rebreanu a întemeiat romanul 
românesc propriu-zis, deosebit de povestire, perfect obiectiv; Hortensia Papadat 
Bengescu − romanul de analiză psihologică; Camil Petrescu − romanul psihologic 
(analitic) de idei (problematizant). Cu Liviu Rebreanu începe, în proza românească, era 
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romanului; H. P. Bengescu şi Camil Petrescu deschid căile diversificării nelimitate a 
creaţiei romaneşti. 

În secolul XXI asistăm tot mai mult la o confruntare directă între cartea tipărită şi cea 
virtuală. Apariţia acestor cărţi virtuale va influenţa pozitiv sau negativ cartea şi, implicit, 
lectura? 

CD-ul poate deveni un instrument de cultură, asemenea radioului, televiziunii, presei
scrise, colocviilor, simpozioanelor, sesiunilor ştiinţifice. El poate instrui operativ mase de
tineri, şi, în genere, un public larg. Poate fi un ghid util de cultură generală, poate stârni
interes pentru creaţia intelectuală, dar nu are cum acţiona ca instrument de specializare.
Cine vrea să se consacre, să zicem, studiului literaturii, să-şi facă din aceasta o profesie,
nu se poate mărgini la un CD. El trebuie să stea ani, zeci de ani, întreaga viaţă în bibliotecă.
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ROMANUL REBRENIAN – DINCOLO DE CLIȘEUL 
ANALITIC IMPUS DE REFORMA CURRICULARĂ 

Comunicare 

Tatiana Gheorghe 
Colegiul Național Mihai Viteazul, Ploiești, Prahova 

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, vinovăția, 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
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domenii de cunoaștere și nevoia de a-și construi propriul sistem de valori. Cuvinte-cheie: 
perspectiva sociologică, valori morale, rușinea, vinovăția, violența. 
 
The rebrenian novel − beyond the analytical cliche imposed by the curricular reform. The 
aim of this paper is to describe a didactic experiment undertaken with tenth grade STEM students, 
commencing with Liviu Rebreanu's novel Ion. The premise of the study refers to the text's ability to 
relate the way in which moral emotions influence the values on which a society is built — positively 
or negatively. This didactic endeavor focuses on those sequences in the narration that provide an 
opportunity to define values such as shame, humility, or violence. An applied sociological and moral 
approach to studying the text, beyond the analytical cliche, contributes to developing a reader who 
is aware of the text's opening towards other domains of knowledge and of the need to build their 
own value system. Keywords: sociological perspective, moral values, shame, guilt, violence. 
 

Experimentul didactic realizat la clasa a X-a, profil real, pornește de la 
romanul Ion de Liviu Rebreanu. Abordarea aplicativă din perspectiva sociologică 
și morală a operei, dincolo de canonul analitic impus de reforma curriculara 
recentă, contribuie la realizarea profilului unui cititor care conștientizează 
deschiderile textului spre alte domenii de cunoaștere cât și nevoia de a-și construi 
propriul sistem de valori. 

Demersul didactic se axează pe acele secvențe narative ofertante pentru 
definirea unor valori precum rușinea, umilința, vinovăția, violența. Studiul 
focalizează asupra capacității textului de a releva modul în care emoțiile morale 
influențează pozitiv sau negativ sistemul de valori pe care se clădește o societate. 
Experimentul se derulează în etape, respectiv patru niveluri de lectură. 

 
Nivelul 1: funcția magică a lecturii. „Autorul și cititorul poartă în sine și 

împart jocul fanteziei, care nu ar putea fi inițiat dacă textul ar avea pretenția de a 
fi mai mult decât o regulă de joc pentru că lectura devine doar atunci plăcere, 
când productivitatea noastră intră în joc, adică acolo unde textele ne oferă șansa 
de a ne activa capacitățile.” (Wolfgang Iser, Actul lecturii). Elevii au citit romanul 
Ion de Liviu Rebreanu în clasa a X-a. Lectorii participa activ la validarea si la 
producerea sensului. 

 
Nivelul 2: perspectiva sociologică asupra emoțiilor morale prin 

stabilirea unui design de chestionar și interpretarea lui. După verificarea 
lecturii operei canonice Ion am aplicat un chestionar elevilor din clasa a X-a, 
profil real, pentru confirmarea ipotezei conform căreia sentimente precum rușinea, 
umilința, vinovăția influențează sistemul de valori sociale. 

Interpretarea chestionarului in cadrul eșantionului studiat (25 de elevi) 
arată că respondenții au selectat detașat valori precum: familia, corectitudinea, 
libertatea, onoarea. (vezi Anexa 1, Anexa 2). 

 



I. TEXTE ȘI SECVENȚE DIDACTICE 

48 
 

Nivelul 3: interogarea sistemului de valori ale personajelor. Au fost 
urmărite personajele Vasile Baciu, Ana Baciu, Ion Pop Glanetașu, George Bulbuc 
în capitolul „Rușinea”. Se împart elevii în trei grupe: 

Grupa 1. Elevii analizează rușinea − emoție negativă, generată de eșecul 
indivizilor sau al colectivităților de a atinge standardele și responsabilitățile 
sociale. Actualizează secvența în care, după discuția cu Titu Herdelea, Ion se 
hotărăște să obțină consimțământul lui Vasile Baciu prin constrângere (astfel 
distrugând o străveche normă morală). Personajul se transformă astfel în agent 
tulburător al ordinii, se abate de la etica tradițională și generează rușinea răsfrântă 
asupra fetei și a familiei sale. Elevii analizează din perspectiva emoțiilor negative 
comportamentul lui Vasile Baciu:  

 
„Se întoarse acasă, fără să știe cum, năucit, bălăbănindu-se pe picioare mai rău decât 
dacă ar fi băut trei zile și trei nopți. Drumul i se păru nesfârșit. De-abia aștepta să 
sosească, să se izbească cu capul de toți pereții, cel puțin astfel să-și astâmpere chinul 
ce-l rodea neîncetat.” 

 
Grupa 2. Elevii explorează acele situații care determină și susțin violența − 

semnul unei crize individuale și al unui determinism social opresiv. Pornirile 
instinctuale izvorâte dintr-un fond acultural nasc violențe. Ana trăiește într-o 
continuă agresare a celor doi bărbați (tatăl și soțul/Ion): 
 

„Deoarece însă strigătele fetei nu slăbeau, ci se îngroșau ca și când ar izvorî acum din 
pântece, ochii lui umflați de mânie zăriră din nou burta batjocoritoare și îndată începu 
să o lovească cu piciorul, icnind mai mulțumit, parcă prin fiecare izbitură și-ar fi răcorit 
sufletul. Mâinile Anei, încrucișate, se sileau instinctiv să prindă loviturile crâncene 
care-i amenințau rodul păcatului. Și cizmele grele cădeau mereu, sfărâmându-i carnea 
zdrelită de ger, zdrobindu-i oasele. […] Ca niște păsări speriate alergau țipetele fetei, 
se risipeau chemătoare prin sat, se răsfrângeau peste dealurile zgribulite de frig... Baciu 
o lovea mereu, parcă tot mai nesăturat. Apoi, ca să-i înăbușe vaietele, o trânti cu capul 
în zăpada care se roși îndată de sângele ce-o podidi pe gură și pe nas, pe când pieptul 
ei tot mai horăia de gemetele neputincioase […]”.  

 
Sunt urmărite consecințele încălcării unor norme morale:  

 
„— Rapandulă!... Rapandulă!... Amu te omor!... Nerușinată!... Feciorul Glanetașului 
îți trebuia?... Na, rapandulă!...” […] — Las-o, bade Vasile, c-ai omorât-o... Tulai!... 
Uite-o că nu mai suflă!... Vai de mine și de mine c-a ucis-o!... Săriți, oameni buni, c-o 
omoară!... Tulai! […]”.  
 

Conduita tatălui este agresivă, cu finalitate punitivă la care se adaugă 
teroarea exercitată de semeni. Violența se identifică prin bătăi, expresii verbale 
dure, injurii. Umilința trăită de personaj (Ana Baciu) este o forma de 
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autodepreciere, fata este lipsită de curaj și inițiativă, se simte frustrată și 
marginalizată. 

 
Nivelul 4: deschiderile textului spre sociologia emoțiilor și psihologia 

morală. Grupa 3. Elevii consideră că experiența durerii, a umilinței poate duce 
la suicid, la nevoia de refugiu, la conduite de dependență și regresiune. Așază 
într-un context social-cultural vinovăția – emoție negativă prin care individul se 
abate de la legea morală, de la valorile morale:  
 

„Flăcăul dădu drumul găleții, își șterse mâinile pe cioareci și veni lângă Vasile, pășind 
foarte greoi și având pe față un zâmbet compătimitor care-ți plesnea obrajii. Se uită 
drept în ochii lui Baciu și vorbi cumpătat, ca și când ar vrea să risipească din mintea lui 
orice îndoială: 
— Apoi să știi că greșești, bade Vasile, că eu nu-s de vină! Nu, crede-mă! Eu pot să 
pun mâna pe cruce că nici nu m-am atins de ea... Mie mi-a fost tare dragă Anuța și am 
venit pe la dumneavoastră și m-am silit în fel și chip să facem cum e mai bine. Apoi 
dacă s-a întâmplat altfel, nu-i vina mea, bade Vasile. Că eu m-am dat la o parte când 
am văzut cum a ieșit altul noaptea din casă și încă am auzit ce-am auzit... 
Vasile Baciu pricepu îndată și simți ca și când l-ar fi trăsnit cu o măciucă în creștetul 
capului. Ochii i se roșiră și ograda începu să se clatine mereu mai tare, apoi să se 
învârtească parcă s-ar fi zdruncinat pământul. Mai ascultă o vreme jelania flăcăului, 
imputările lui, mângâierile lui, dar nu le mai înțelegea. Văzu ca prin vis cum vine spre 
dânșii mama lui George, care vorbi mult cu glasu-i plângător, își frânse mâinile, se 
închină, se uită spre cer... În creierii lui însă nu mai pătrundea nimic. Acolo se zăvorâse 
singur gândul că George nu-i vinovat și acuma se zvârcolea ca o fiară prinsă în capcană.”  
 

Elevii problematizează și dezbat emoțiile morale ilustrate de fiecare 
personaj, propun căi de restaurare morală precum conștientizarea vinovăției, 
mărturisirea, împăcarea prin stingerea conflictelor. Consideră rușinea și vinovăția 
– emoții cu rol important în privința comportamentului personal și în funcționarea 
relațiilor interpersonale. Restaurarea stimei de sine constituie astfel o condiție 
pentru comunicarea sociala. 
 
Anexa 1 
CHESTIONAR 
 
Tema: Relevarea modului în care anumite sentimente (rușine, umilință) influențează 
sistemul de valori pe care se clădește o societate. 
 
1. Sunteți de acord cu următorul motto? „Dacă un lucru ți se pare corect, fă-l. Ascultă-ți 
inima!” 
a. da     b. nu     
 
2. Care dintre valorile de mai jos sunt importante pentru Dvs.? Numerotați primele 3, în 
ordinea importanței: 
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Onoare 
Cinste 

Credința 

Corectitudine 
Onestitate 
Familia 

Integritate 
Libertate 

Statut Social 

3. Cum apreciați rolul societății în stabilirea normelor morale după care vă ghidați?
a. foarte important b. important c. neutru d. puțin important
e. deloc important

4. Care ar fi pentru dvs. sentimentul care ar descrie cel mai bine ce ați simți dacă nu ați
promova examenul de BAC?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5. Care credeți că ar fi reacția emoțională a cunoscuților dvs. dacă nu ați promova
examenul de BAC?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

6. Apreciați procentual probabilitatea tipului de reacție personală față de un coleg care a
fost prins copiind la teză.
a. Îl disprețuiți…. 
b. Îl ignorați…. 
c. Îl umiliți…. 
d. Îi aplicați o corecție fizică…. 
e. Nu aveți nicio reacție…

7. Apreciați procentual probabilitatea tipului de reacție personală față de un prieten care
v-a trădat încrederea.
a. Îl disprețuiți…. 
b. Îl ignorați…. 
c. Îl umiliți…. 
d. Îi aplicați o corecție fizică…. 
e. Nu aveți nicio reacție…. 

8. Cu care dintre emoțiile de bază din coloana stânga ați asocia sentimentele din coloana
dreapta? Trasați câte o linie pentru a indica corespondențele.

Frica Neputința 
Furia Vinovăție 

Tristețea Ură 
Bucuria Frustrare 

Împlinire 
Umilința 

Iubire 



SECVENȚE DIDACTICE CENTRATE PE TEXTUL LITERAR 

51 
 

9. În opinia dvs. care ar fi cel mai indicat comportament atunci când aveți un acut 
sentiment de vinovăție. 
a. să discuți cu prietenii, în vederea disoluției sentimentului; 
b. să îți ceri iertare față de persoana/ele în cauză; 
c. să eviți contactul social o perioadă de timp; 
d. alt răspuns 
 
10. În ce măsură considerați eficient pentru comunitatea în care activați felul în care 
societatea sancționează abaterile morale? 
 
a. foarte eficient…. b. eficient…. c. neutru…. d. puțin eficient…. e. deloc eficient…. 
 
 
Anexa 2 
Interpretare chestionar 
 

Chestionarul aplicat la clasă are ca temă validarea ipotezei conform căreia 
sentimente precum rușinea vinovăția și violența influențează sistemul de valori 
sociale. 

În stabilirea designului de chestionar s-a dorit surprinderea cât mai exactă 
a felului în care rușinea și vinovăția sunt percepute atât ca manifestare interioară, 
cât și ca tip de reacție la un stimul exterior. Sondajul debutează cu o întrebare 
introductivă având rolul de a sparge gheața și de a facilita introducerea 
respondentului în tematica discutată: „Sunteți de acord cu următorul motto? 
„Dacă un lucru ți se pare corect, fă-l. Ascultă-ți inima!” Prin această întrebare am 
dorit relevarea percepției asupra felului în care respondenții se raportează la viață 
și a felului lor de a acționa. În proporție de 90%, cei chestionați și-au exprimat 
opțiunea de a trăi după impulsul inimii, în contextul unei corectitudini stabilite la 
nivel personal.  

Felul în care optăm să acționăm în viața personală declanșează consecințe 
de amplitudini diverse cu impact atât asupra noastră cât și a persoanelor din cercul 
apropiat și uneori chiar și asupra comunității din care facem parte. Este important 
să observăm care sunt valorile morale/sociale/individuale după care ne ghidăm, 
pe care le apreciem și care ne modelează maniera în care acționăm și reacționăm. 
În cadrul eșantionului studiat s-au diferențiat detașat un număr de patru valori: 
familia, corectitudine, libertate și onoare. Familia continuă să reprezinte nucleul 
societății chiar și în climatul modern al relaționării cu ceilalți, ea fiind prima în 
topul majorității celor chestionați. Nevoia de corectitudine este acut resimțită într-
un context social în care sunt foarte des vehiculate fapte, valori, atitudini si 
comportamente pe care le clasificăm ca fiind incorecte și reprezintă locul al doilea 
în topul valorilor. Chiar și într-o societate democratică și în cadrul familiei 
moderne de secol XXI, indivizii prețuiesc libertatea ca a treia valoare importantă 
în viața lor. A patra valoare este onoarea care reflectă faptul că păstrarea unei 
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stime de sine înalte este un obiectiv important care contribuie la demnitatea, 
respectul și prestigiul indivizilor. Valori adiacente precum cinste și integritate au 
fost de asemenea preferate, dar în proporții mult mai mici (5%). De remarcat 
faptul că „statutul social” nu reprezintă o valoare importantă în opinia 
respondenților, un singur elev selectând această opțiune pe locul al doilea in topul 
personal al valorilor – ceea ce induce observația că tinerii nu sunt afectați de 
aspectele materiale ale vieții. 

Întrebarea de trecere la cuprinsul chestionarului: „Cum apreciați rolul 
societății în stabilirea normelor morale după care vă ghidați?” a confirmat prin 
majoritatea răspunsurilor primite importanta de netăgăduit a societății în 
stabilirea normelor morale în percepția elevilor chestionați. Normele și valorile 
sociale se organizează ierarhic către comunități, familii, indivizi care și le 
însușesc, le perpetuează și le întăresc semnificația. 

Odată cu întrebările patru și cinci respondentul este plasat într-un context 
generator de sentimente pe care le putem observa odată manifestate intrinsec ca și 
consecință a unui eșec personal, dar și ca percepție a reacției celor din jur la o 
eventuala nereușită a subiectului. Puși în fața nepromovării examenului de 
Bacalaureat, majoritatea elevilor simt o dezamăgire asociată cu rușinea; ei sunt 
dezamăgiți (60%) de propria incapacitate de a face fata testului, dar resimt în 
proporție mare și rușinea (40%) față de cei care vor afla vestea. Percepția lor 
referitor la reacțiile emoționale din partea celorlalți a sugerat prezenta dezamăgirii 
(65%) însoțită de tristețe și supărare (35%). O nereușită personală declanșează ca 
răspuns emoțional principal dezamăgirea; în cazul actantului, aceasta este 
secondată de rușine ca răspuns la dezamăgirea manifestată de către cei din jur.  

Puși în ipostaza de a aprecia un fapt improbabil la care asistă prin atribuirea 
unei reacții emoționale, respondenții au apreciat diferit reacțiile lor față de un coleg 
prins copiind la teza comparativ cu cele față de un prieten care le-ar fi trădat 
încrederea; astfel, 75% dintre cei care ar asista la surprinderea în clasă a unui coleg 
care copiază nu ar avea nicio reacție sau l-ar ignora (16%), foarte puțini l-ar disprețui 
(8%) și doar 1% ar dori să manifeste sentimentele resimțite prin umilirea colegului. 
În cazul prietenului care le-ar trăda încrederea majoritatea afișează dispreț 50% urmat 
de ruperea legăturii cu respectiva persoana (îl ignoră, 20%), tot 20% doresc să îl 
umilească și 10% nu au nicio reacție. Putem deduce că reacția emoțională crește în 
intensitate în funcție de implicarea emoțională și atașamentul pe care subiectul îl are 
față de cel care comite o faptă negativă. Cu cât subiectul este mai apropiat de acea 
persoana și cu cât fapta comisă are un impact direct asupra lui, reacția emoțională 
trece de la pasivitate la manifestarea disprețului și chiar la acțiunea de umilire a 
celuilalt. De notat faptul că niciun respondent nu a ales varianta aplicării unei corecții 
fizice, violența fiind înlocuită cu întreruperea contactului. 

Pornind de la cele patru emoții de bază (frica, furie, tristețe și bucurie), am 
consultat opinia elevilor cu privire la sentimentele ce derivă din acestea. Astfel, 
frica a fost asociată cel mai frecvent cu neputința urmată de vinovăție și frustrare și 
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mai puțin de umilință; furia a fost asociată majoritar cu ura, urmată de frustrare; 
tristețea a fost conectată cu umilința urmată de neputință, vinovăție și frustrare; iar 
la polul opus, bucuria a fost asociată invariabil cu împlinirea și iubirea. Din 
perspectiva probabilității ca un sentiment negativ resimțit să ducă la o acțiune, 
observăm că în timp ce tristețea este un sentiment resimțit pe fundalul unei palete 
largi de circumstanțe, emoția de furie este cea care tinde să declanșeze sentimentul 
de ură în respondent și să crească probabilitatea unei acțiuni din partea acestora. 
Fiind asociată preponderant cu neputința, frica deține o probabilitate redusă să se 
afle la baza unei acțiuni efective ca răspuns la un eveniment.  

Confruntând-se cu ipoteza unui acut sentiment de vinovăție, cei chestionați 
au considerat că cel mai indicat comportament este cel de a cere iertare 
persoanei/lor față de care au greșit (70%), restul simțindu-se mai bine doar să 
discute cu prietenii în vederea disoluției sentimentului. Niciunul dintre 
respondenți nu a optat pentru a evita contactul social pentru o perioadă de timp și 
nici nu au considerat o altă reacție ca fiind mai indicată. 

Întrebarea de încheiere s-a referit la percepția elevilor asupra eficientei 
sancțiunilor sociale în cazul abaterilor morale. Majoritatea consideră aceste 
sancțiuni ca fiind puțin eficiente sau fără impact vizibil. Doar 8% dintre cei 
chestionați consideră sancțiunile sociale eficiente; acest rezultat validează 
opțiunea tinerilor de a trăi liber, conștientizând valorile și normele sociale, dar 
neghidându-se în permanență după acestea în acțiunile lor. 

Chestionar realizat și interpretat de Andreea Mihaela Ghițulescu, 
sociolog. 
 
Bibliografie 
Chelcea, S. (2008). Rușinea și vinovăția în spațiul public, Editura Humanitas. 
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LITERATURA ÎN FOTOGRAFII. CITITORII ÎN 
IPOSTAZA PERSONAJELOR DIN ROMANUL ION DE 

LIVIU REBREANU 
Poster 

 
Odarca Bout 

Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand, Sighetu Marmației 
 
 

Inspirată de un articol 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 



I. TEXTE ȘI SECVENȚE DIDACTICE

54 

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. 
Cuvinte-cheie: literatură, fotografie, cititor, personaj. 

Literature in photographs. Readers walking in the shoes of the characters in Liviu Rebreanu’s,”Ion”. 
Poster/Communication Inspired by a project found in ,,Perspectives”, nr. 1(35)/2018, done by our 
colleague, Alexandra Luminița Sfara, I have decided to personalize and adapt it so as to be able to 
use it in classroom. The poster is the result of my students’ work, caught impersonating the 
characters in ,,Ion” by Liviu Rebreanu. My aim is to convince that such strategies are not only 
efficient, but can also be easily used during classes, engaging the students both cognitively and 
emotionally. Keywords: literature, photograph, reader, character. 

Ce iese din modelele de bune practici ale colegilor? 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, ,,Literatura în 
fotografii”, pe care l-am personalizat și adaptat la una dintre clasele mele, a X-a. 

Deoarece am fost foarte mulțumită de realizarea obiectivelor propuse la 
romanul Ion de Liviu Rebreanu, m-am decis să descriu această experiență cu 
scopul de a convinge, la rându-mi, că astfel de strategii de mare eficiență pot fi 
ușor aplicate, prin implicarea cognitiv-emoțională a elevilor. 

Ideea mi-a venit la un cerc pedagogic, când, prezentând revista 
„Perspective”, am rezumat proiectul colegei din Baia Mare, în contextul tematicii 
cercului, acela de predare interdisciplinară. Cu o lună înainte de studierea 
romanului la clasa a X-a, le-am propus colegilor din Baia Mare, spicuind din 
revistă etapele și rezultatul proiectului, această abordare transdisciplinară.  

Elevii mei s-au arătat neașteptat de receptivi, ba mai mult, au venit cu 
foarte multe idei noi, adăugind, completând, modificând atât organizarea, 
conținutul, etapele, cât și evaluarea proiectului. Le-am discutat și am convenit 
asupra următorilor pași: 

1. Prezentarea proiectului model și nașterea proiectului nostru, personalizat
și adaptat clasei noastre; 

2. Împărțirea grupelor și a responsabilităților (O sarcină comună tuturor
grupelor a fost să prezinte conținutul romanului, prin recitirea pasajelor ce redau 
contextul/epoca din mai multe perspective);  

3. Alegerea personajelor – prin negocieri/cine și cui i s-ar potrivi?;
4. Selectarea/Discutarea citatelor, ca de exemplu: ,,[…] veni cu o femeie

înaltă și smeadă, cu buze subțiri și ochii mici, neastâmpărați […] (Uța – 
Maria); ,,Obișnuia să stea după-amiazi citind romane de dragoste, visătoare ca o 
cadână din panorame.” (Roza Lang − Gesica); ,,Zenobia ofta des și-și dădea ochii 
peste cap” (Zenobia − Anca); ,,Avrum izbuti, în cele din urmă, să-i scoată afară. 
După bătăuși năpădiră toți oamenii în uliță, încât în câteva clipe odaia se goli. 
Ovreiul, fericit c-a scăpat fără pagube, închise repede ușa și trase drugul de fier, 
să nu se întâmple cumva să se mai reîntoarcă mușteriii.” (Avrum − 
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Marius); ,,Savista, oloaga satului, a luat-o George Bulbuc din milă-n casa lui.” 
(Savista − Brigitta); ,,Se vorbea pretutindeni că e o fată foarte cuminte și devotată 
învățământului. Nimeni n-a văzut-o niciodată la vreun bal sau la vreo petrecere... 
Era de vreo douăzeci și cinci de ani. Se îmbrăca totdeauna simplu, dar orice haină 
îi ședea bine. Avea niște ochi mari, visători și o gură mică cu un zâmbet 
fermecător.” (Virginia Gherman − Maria M.); ,,Maria Herdelea era fată de țăran 
de pe la Monor, dar pentru că umblase întotdeauna în straie nemțeşti şi pentru că 
s-a măritat cu un învățător, se simțea mult deasupra norodului şi avea o milă 
disprețuitoare pentru tot ce e țărănesc […] Doamna Herdelea robotea toată ziua 
în bucătărie.” (Maria Herdelea − Georgiana); ,,Eugenia, isteață și cochetă îi 
plăcea lui Titu, totuși planurile notaresei i se păreau caraghioase” (Fata notarului 
− Andreea); „un tănâr de vreo 23 de ani, cu haine curățele și sărăcuțe, cu o cravată 
albastră, azurie la gulerul înalt și țeapan, ras de mustăți și lung cât un par […] cu 
mănuși de ață cenușie”.(Titu Herdelea – Cristian) etc.; 5. Prezentarea unui 
material despre istoricul fotografiei. Fotografia în perioada interbelică; 

6. Alegerea locului, a recuzitei adecvate (prin discuții pe grupe, prin 
colaborare, întrajutorare, sugestiile profesoarei); 

7. Realizarea fotografiilor;  
8. Adunarea fotografiilor într-un folder și pregătirea prezentării 

(responsabilitatea uneia din grupe); 
9. Prezentarea fotografiilor și motivarea produsului obținut, a punctului de 

vedere în prezența invitaților, membri ai juriului (bibliotecara școlii, o invitată 
specială, expertă în arta fotografierii, domnul director, pasionat de fotografie); 

10. Premierea celei mai reușite fotografii;  
11. Realizarea unui filmuleț (responsabilitatea unei grupe);  
12. Realizarea unui poster și afișarea lui în clasă (responsabilitatea altei 

grupe);  
13. Reflecțíile elevilor (responsabilitatea altei grupe); Exemple: 

 
„Pentru mine ,,Literatura în fotografii” a fost o încercare, deoarece trebuia să scot în 
evidență trăsăturile unui personaj ca Ana din Ion doar prin câteva fotografii. Ce a iesit 
a fost ceva extraordinar, mai bine decât mă așteptam. 
„Din experiența trăită în cadrul proiectului ,,Literatura în fotografii”, pot spune că am 
învățat mult mai ușor trăsăturile fiecărui personaj prezentat și romanul mi-a devenit 
mult mai accesibil. Am înțeles totul mult mai bine și mi-a fost mai ușor să realizez 
conținutul și firul narativ al romanului. Sper să mai avem lecții de genul acesta!”  
„Din punctul meu de vedere, să mă transpun în pielea personajului Lucreția din romanul 
Ion nu a fost o provocare foarte mare pentru mine,deoarece mi se potrivește în totalitate! 
Am ales acest personaj cu sufletul simțindu-mă legată sufletește de această figură 
extraordinară, ea fiind, din perspectiva mea, tabloul perfect al unei domnișoare stilate 
cu un «acel ceva» aparte care te atrage cu o simplă privire! Mi-a făcut plăcere să iau 
parte la realizarea acestui proiect fiind o oportunitate excelentă de a aprofunda lectura 
prin intermediul fotografiei!” 
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14. Concluziile elevilor, ale profesoarei și ale juriului. 
 

 

 
 

În loc de concluzii, am exemplificat câteva reflecții ale elevilor mei, care, 
cu siguranță, vă vor convinge să încercați și această posibilitate de abordare a 
oricărei opere literare studiate. Din punctul meu de vedere, a fost o reușită 
didactică, așa că un mare ,,Mulțumesc!” „Perspectivelor” și colegei noastre 
pentru un model de bune practici ! 
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BALTAGUL: RÎNDUIALĂ ȘI SEMN 
Conferință 

 
Paul Cernat 

Facultatea de Litere, Universitatea din București 
 

 
Textul prezent pornește de la o interpretare incitantă a romanului Baltagul de Mihail Sadoveanu, 
interpretare care aparține lui Romulus Bucur, formulată în volumul Glose din 2017 și care constă 
în aplicarea unei grile semiotice. Articolul trece în revistă cele mai importante texte critice despre 
romanul lui Sadoveanu, care nu sunt contrazise, ci doar potențate de ceea ce propune Romulus 
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Bucur. Titlul „Baltagul: rînduială și semn” dă seama de faptul că semnul, în sens semiotic, 
completează celelalte viziuni critice examinate. Cuvinte-cheie: grilă semiotică, hermeneutică, 
pattern mitic, tradiție, modernitate, coduri de gen. 
 
L’article a comme point de départ une interprétation inédite du roman Le Hachereau de Mihail 
Sadoveanu: Il s’agit d’une interprétation sémiotique qui se retrouve dans un récent volume de 
Romulus Bucur qui date de 2017. Le présent article passe en revue les plus importantes 
démarches herméneutiques sur le roman ne sont que complétées par la grille sémiotique. Mots-
clé: grille sémiotique, herméneutique, pattern mythique, tradition, modernité, code genre. 
 

Una dintre cele mai mai incitante interpretări mai noi ale Baltagului (1930) 
îi aparține poetului și eseistului Romulus Bucur (Vitoria Lipan și detribalizarea1), 
în pofida unor concesii excesive făcute stilului scholar anglo saxon. E vorba de o 
interpretare în grilă semiotică, via Ch. S. Peirce, Umberto Eco, Th. Sebeock, a 
unui „roman al semnelor”: un „ethno-thriller” sau o „nuvelă polițistă în stil 
țărănesc”2, axat pe confruntarea „detectivistică” între o cultură arhaică a oralității 
și a legii naturale (a „dreptății”, a „echilibrului cosmic”) și modernitate (noua 
cultură oficială a scrisului și a justiției bazate pe proceduri). Semnificativ este 
faptul că „semnul” apare – alături de „rânduială” – enunțat chiar din prima frază 
a cărții:  „Domnul Dumnezeu, când a făcut lumea, a pus rânduială și semn fiecărui 
neam”; ceea ce indică faptul că semnul e condiționat de rânduiala firii. De fapt, 
întreg romanul are în centru o lectură adecvată a semnelor pentru împlinirea unei 
rânduieli: deslușirea crimei comise de tovarășii lui Nechifor Lipan împotriva 
acestuia pentru însușirea întregului câștig obținut după vânzarea turmei de oi la 
Dorna. Evident, antropologia culturală nu putea lipsi din discuție; G. Călinescu 
însuși sesizase „intriga antropologică” a cărții, iar caracterul de „monografie 
antropologică a civilizației pastorale dintre Dorna și Piatra” a intrat demult în 
repertoriul clișeelor didactice. Îi putem adăuga, fără probleme, caracterul de 
„intrigă semiotică”. Ideea întâlnirii între o lume a mythos-ului și una a logos-ului 
sau „suprapunerea realității pe mit” (E. Lovinescu), cu reformularea mitului 
mioritic (sau osiriac, cf. Al. Paleologu) în parametrii realismului modern, 
individualist, pragmatic și desacralizat, a devenit și ea un loc comun al criticii.  

Romulus Bucur observă avenit și rolul de „stimulent” semiozic jucat aici 
de evrei în virtutea stereotipului identitar de „Popor al Cărții”. Într-adevăr, 
legenda („povestea”) biblică din incipit despre identitatea popoarelor fusese 
auzită de Nechifor Lipan „de la un baci bătrân care fusese jidov în tinereță și 
binevoise Dumnezeu să-l facă să cunoască credința cea adevărată”3. Iar baciul 
convertit „cunoștea și slovă, lucru de mirare între ciobani”. La rândul ei, Vitoria 
își începe căutarea soțului ascultînd sfaturile unui alt evreu – „domnu David”, 

 
1 Romulus Bucur, Glose, Editura Tracus Arte, București, 2017, pp. 50-71.  
2 Nicolae Manolescu, Sadoveanu sau utopia cărții, Editura Eminescu, București, 1978, p. 156. 
3 O legendă din categoria „darurilor etnice” ab originem, cf. Andrei Oișteanu, Imaginea evreului în cultura 
română, ed. a II-a, Editura Polirom, Iași, 2013, p. 332. 



I. TEXTE ȘI SECVENȚE DIDACTICE

58 

negustorul cu han la Călugăreni, gazdă, partener și prieten al lui Nichifor. Acesta 
o orientează pragmatic și îi ține chiar o mică prelegere despre „semioza infinită”:
„Nu pot ști, căci n-am fost cu dânsul. Dar, ca un om care stau și judec, zic așa, că
toate cele de pe lumea asta au nume, glas și semn. Aicea, în stânga pe deal, se văd
șapte case de bârne, șindrilite și acoperite de omăt. Și prin șapte hoceaguri iese
fum. Ele nu strigă − dar de spus spun ceva. Mai întâi, spun un număr: șapte. Al
doilea, spun că-i iarnă și gospodarii stau la vetrele lor și pregătesc mămăliga și
topitura. Dacă dintr-un hoceag n-ar ieși fum, înțelesul ar fi altul. Vra să zică toate
pe lumea asta arată ceva.”1 Dar femeia își are hermeneutica proprie, compatibilă
cu a negustorului („Din toate câte-mi spui, domnu negustor, eu înțeleg că vrei așa
să mă mângîi, ca un om cu inima bună. Să știi că eu am pornit după semne și
porunci. Mai ales dacă-i pierit cată să-l găsesc; căci, viu, se poate întoarce și
singur”), iar felul ei de a negocia îl face pe „domnu David” să-i spună – admirativ
− domnului Iordan, cârciumarul, că dacă n-ar fi fost „jidov” și „însurat”, ar fi lua-
o de nevastă sub patrafirul părintelui Daniil. Ar fi de remarcat, în acest sens,
stereotipurile pozitive asociate în roman cu evreii: un „filosemitism” mai general
de altfel la Sadoveanu, care-i va atrage, în anii de ascensiune a extremei drepte,
stigmatul de „iudeo-mason vîndut” în presa legionară.

Neștiutoarea de carte, dar mintoasa Vitoria îi dă o „lecție” feciorului 
alfabetizat Gheorghiță în privința „lucrurilor cu adevărat importante” (înainte de 
orice, „interiorul” gândirii, nu „exteriorul” scrisului): „Dragul mamei cărturar... 
se vede că mintea ta e-n cărți și în slove. Mai bine ar fi să fie la tine în cap.” De 
fapt, pornind de la interpretarea semnelor din propriile vise, Vitoria dă tuturor o 
lecție de artă a lecturii & interpretării semnelor „pe teren”, spărgând, ca un hacker 
psihologic versat, codurile interioare ale celor implicați, reconstituind, ca o 
logiciană, cauzalitățile faptelor și, la urmă, refăcând complet − prin poveste − 
puzzle-ul crimei de parcă ar fi fost acolo. Practica ei hermeneutică, rezultat al 
unei inteligențe native și al experienței ancestrale – pentru că un bun detectiv este 
un bun hermeneut în acțiune − merită privită îndeaproape. Mimând umilința sub 
stereotipul „femeii proaste fără carte”, dar manipulându-i subliminal pe toți, de 
la suspecți și familiile suspecților până la autorități, speculând abil slăbiciunile 
tuturor și punându-se în pielea martorului absent, Vitoria îi dă șah și mat 
făptașului, cu înțelepciunea ei străveche și, așa-zicând, naturală. Romanul nu este 
însă numai unul „semiotic” (al semnelor). E, înainte de orice, unul hermeneutic 
(al interpretării practice). Pe parcursul întregii sale călătorii, după visul funest în 
care Nechifor îi apare cu spatele trecând o apă mare, Vitoria nu face decât să 
interpreteze semne și să rezolve „probleme” (chiar dacă, după cum ne înștiințează 
la un moment dat naratorul sadovenian, cuvântul „problemă” îi e necunoscut). 

1 M. Sadoveanu, Baltagul, în vol. Baltagul, Paștile blajinilor, Ochi de urs, ediție de Constantin Mitru, Editura 
pentru Literatură, București, 1969. Toate citatele din roman sînt reproduse după prezenta ediție. 
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„Semn nu era numai unul. Începeau să se dovedească și altele” Chiar dacă 
nu falsă, ideea căutării unui pattern mitic sau mitologic (de la Miorița la Antigona 
și Creon, Isis și Osiris etc.) e, prin excesul ei, deplasată1. E limpede că Sadoveanu 
n-a urmărit să cloneze mitul egiptean, sub masca avatarică a unui roman realist-
detectiv și pastoral, nici n-a încercat să recompună „o Mioriță”2 (sau, cum s-a 
spus, o „anti-Mioriță”), chiar dacă balada în speță, asociată cu alte două (Șalga și 
Dolca) reprezintă o referință explicită. Putem fi de acord, totuși, că romanul intră, 
pornind de la un fapt divers contemporan3, în dialog cu aceste scenarii mitice, 
dintr-o perspectivă realist-modernă4. Inclusiv interpretarea propusă de Ovid S. 
Crohmălniceanu, în parametrii mitocriticii lui Northrop Frye5, are un caracter... 
realist. Dincolo de episodul celor doi ciobani care-l ucid pe-al treilea ca să-i ia 
oile și banii (cu precizarea în Miorița nu-l ucid, ci ar urma să-l ucidă), nu există 
alte asemănare cu balada populară – de la „pasivitatea” cosmică a ciobanului-
victimă la apartenența teritorială diferită a celor „trei ciobănei”; în primul rând, 
nu există nici o „oaie năzdrăvană” – avem, așadar, o Mioriță fără mioară; în al 
doilea rând, ciobanul ucis nu e un tânăr necăsătorit, ci un tată de familie, iar în 
locul măicuței bătrâne avem o soție determinată. În al treilea rând, relația cu 
balada, indicată explicit prin motto („Stăpâne, stăpâne, mai cheamă și-un câne”) 
nu are în centru oaia, ci câinele, iar recomandarea nu stimulează pasivitatea 
ciobanului, ci o soluție de apărare activă: cu un cîine „mai bărbat”, ciobanul poate 
face față atacului celorlalți. În Baltagul, Lupu are un rol-cheie, de agent non-uman 
al dreptății; în calitate de cîine polițist al anchetei muntencei, el oferă argumentul 
decisiv identificării făptașilor, și tot el – nu baltagul lui Gheorghiță, aflat în 
legitimă apărare − este cel care-l ucide pe Calistrat Bogza, dând astfel curs unei 
justiții „cosmice”, naturale sau, în orice caz, supraumane.  

Axul cărții îl reprezintă, desigur, dialogul dintre „legea veche”, arhaică, și 
„legea nouă”, modernă. Cea nouă se referă, printre altele, la reforma calendarului 
bisericesc (proaspăt aprobată în Sinod – ne aflăm, așadar, în preajma lui 1924; un 
„semn al vremurilor” îl reprezintă și Crucea Talienilor − ridicată în 1917 – locul 
din munții Stânișoarei în apropierea căruia a fost ucis Lipan). Muntenii păstori 

 
1  Alexandru Paleologu, Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu, Editura Cartea 
Românească, București, 1978. 
2 Pentru observații cu privire la obsesia „mioritică” sadoveniană, cu observații utile privitoare la arhaicitatea 
dacică pastorală, v. N. Florescu, Sadoveanu între mit și realitate, Editura „Jurnalul literar”, București, 2011. 
3 Baltagul a fost scris în urma unei călătorii cu automobilul (un Pontillac condus de Dimitrie, fiul scriitorului) pe 
traseul Vatra Dornei-Valea Bistriței-Crucea Talienilor-Suha ș.cl. Episodul real aflat la origine, destul de 
controversat, ar fi fost relatat de fratele scriitorului, Vasile Sadoveanu, și ar trimite o crimă între ciobani 
petrecută în iarna 1927-1928 în apropierea comunei Pipirig-Neamț. Este însă (ca și baladele populare 
amintite, dar fără relevanța literar-simbolică a acestora) doar un pretext. 
4  Potrivit lui Nicolae Manolescu, inclusiv imaginile naturii montane din Baltagul are – fapt rarissim la 
Sadoveanu – un caracter „realist”, depoetizat și deromantizat (op. cit., p.158). 
5 Ovid S. Crohmălniceanu, Cinci prozatori în cinci feluri de lectură, Editura Cartea Românească, București, 
1984. 
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din zonă se țin, înțelegem mai ales după „legea veche”; există însă legi și 
moravuri noi, primele – acceptate formal de munteni, celelalte – generatoare de 
conflicte incipiente între generații. Copiii Lipanilor, Minodora și Gheorghiță, știu 
carte, spre deosebire de părinții lor. Mai expusă ispitirilor frivole ale civilizației 
apusene, curtată prin scrisori sentimentale pe stil nou de Ghiță C. Topor, fiul 
dascălului de la Piatra – care tocmai își satisfăcea stagiul militar − cea dintâi își 
oripilează mama asumându-și ipostaza de „domnișoară”: „Asta nu-i nici o rușine, 
mămucă. Acum așa se spune” și provocându-i o reacție pe măsură: „Apoi știu eu; 
acuma vă strâmbați una la alta și nu vă mai place catrința și cămeșa; și vă ung la 
inimă lăutarii când cântă câte-un valț nemțesc. Îți arăt eu ție coc, valț și bluză, 
ardă-te-ar para focului să te ardă”. Ancheta însăși are un caracter dublu – și 
complementar; Vitoria își are ancheta proprie, după „legea cea veche”, nescrisă; 
autoritățile din Piatra (Neamț) – după „cea nouă”, firește. Dar „pedeapsa” avută 
în vedere de Vitoria nu intenționează să  substituie legea talionului celei a 
autorităților decât într-un mod sublimat: nu răzbunarea fizică, ilegală după 
normele juridice, e avută în vedere, ci răzbunarea psihică, inclusiv prin comoția 
morală. De efect e, aici, „sacrificiul” invocat de Vitoria (ghidată de o „putere de 
sus”) în fața civilizației moderne, culminând cu... păcatul vorbitului la telefon: 
„Am făcut toate și-o să mai fac, cât voi mai avea suflet. Am trecut muntele ista 
în toate felurile, am fost la Borca de nu știu câte ori, am cheltuit parale în dreapta 
și-n stânga, am mișcat oameni și preoți; am vorbit, dragă cucoană Marie, și printr-
o sârmă, tocmai la Piatra. Eu eram în partea asta, în primărie la Borca, și de partea 
cealaltă era domnul prefect, și l-am rugat pentru omul meu, pe care l-am găsit 
risipit într-o râpă, să-mi deie voie să-l îngrop în țintirim. Să nu rămâie între lupi; 
să-l aduc între creștini. Am săvârșit și asemenea pacat, vorbind pe sârmă. Râdeau 
barbații de mine, cum m-am spăriat auzind glas de la Piatra. Am făcut multe altele; 
ș-acum se-apropie vremea să le sfârșesc.” Tortura aplicată lui Calistrat Bogza 
apelează însă la un mecanism psihologic sofisticat: cel al lui „ca și cum” martorul 
absent ar fi fost acolo, și acel martor ar fi fost Vitoria. Pentru aceasta însă, 
interpreta trebuie să se transforme în povestitoare și să recompună, din 
informațiile și deducțiile despre fapte, „filmul” complet al crimei – un „film” cu 
impact la fel de puternic ca realitatea însăși, așa cum a fost ea trăită de făptași.  

„Martorul” care trebuia să fie obligatoriu prezent la tranzacțiile dintre 
ciobani (potrivit „rânduielii” nescrise a acestora) este invocat mereu de Vitoria 
pentru a desființa apărarea lui Calistrat Bogza și Ilie Cuțui (care afirmă a fi fost 
singuri cu Nichifor când au făcut învoiala cu oile). Ne aflăm, cu aceasta, în fața 
unui „mat” logic – nu însă și al unuia psihologic. De aceea, Vitoria nu încearcă 
doar să demonstreze lipsa de logică a suspecților, ci și să le forțeze mărturisirea; 
în acest sens, îi provoacă, în ideea (corectă) că enervarea și orgoliul masculin, 
grefate pe o conștiință vinovată, îl va face mai ales pe colericul Bogza (nu pe 
timoratul Cuțui, în mod evident doar un auxiliar) să se dea în vileag. Mai mult: 
după ce îl „citește” pe asasin, ea încearcă să-l și tortureze psiho-moral, ca 
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pedeapsă pentru crima comisă. O afirmă, fără înconjur, în fața confidentei sale 
favorite – cucoana Maria Vasiliu, soția cârciumarului Iorgu Vasiliu din Sabasa 
care-i mărturisise Vitoriei că la el s-au înfățișat doar doi ciobani, nu trei (Nichifor 
fiind între timp omorât); aceeași Maria fusese și cea care-i dezvăluise văduvei 
secretele soțiilor lui Bogza și Ilie Cuțui (Ileana și Gafița, devenite foarte luxoase 
după brusca îmbogățire a soților), înlesnindu-i deslușirea crimei. Intervine aici un 
joc pervers al amânării scadenței, în genul pisicii cu șoarecele, vizând obținerea 
unui „chin” psihologic similar celui resimțit de Nechifor înaintea morții: „El 
cearcă, dragă cucoană Marie, să se ascundă după deget, lămurea cu înverșunare 
munteanca. Nu știe, sărmanul, că ce-i e scris, i-i pus în frunte. Eu acuma l-am 
deschis și l-am cetit deplin. Mai are și omușorul cel cu căciula țuguiată a se juca 
o zi, două, cu dânsul. Ș-acela înțelege cum stă chestia, căci nu-i nici chior, nici 
prost, dar tare l-am rugat să mai îngăduie. Trebuie să iasă împotriva dușmanului, 
din porunca lui Dumnezeu, toate dovezile, ș-atuncea doresc să-l văd zbătându-se 
cum s-a zbătut omul meu în râpă. Dac-aș putea să-l lovesc și eu cu același baltag, 
în locul unde l-a pălit pe el Nechifor Lipan, m-aș simți mai ușurată. Dar asta nu 
se poate; nici pe Gheorghiță, care-i încă prost și copil, nu-l pot pune. Așa că vreau 
să-l împung și să-l tai altfel, ca să mai scot din mine obida care m-a înăbușit atâta 
vreme.”. Un martor al crimei există totuși, doar că nu unul uman: e vorba de 
câinele Lupu, rănit de cei doi făptași și recuperat ulterior din râpă. Regăsit de 
Vitoria, acesta-i va recunoaște după miros pe asasini și, după atacul necontrolat 
al lui Bogza asupra lui Gheorghiță, duce mai departe, spre moarte, lovitura 
neletală cu baltagul a celui din urmă, finalizând astfel justiția imanentă: 
„sugușându-l” pe Bogza, câinele îl face să se „mărturisească” în fața preotului, a 
oamenilor legii, a comunității, a Vitoriei – și a morții, iar complicele său Cuțui îl 
confirmă. Însă Vitoria reușește și o altă performanță: reconstituirea realistă prin 
identificare fantasmatică. O reconstituire atât de fidelă, încât îi provoacă 
asasinului șocul recunoașterii („N-am înțeles de unde știe; dar întocmai așa este.”).  

Alături de reproșul privind preferința „needucativă” pentru dreptatea 
„naturală” în detrimentul justiției oficiale moderne, o altă acuză recentă la adresa 
romanului sadovenian, rezultat al unei „corectitudini politice” abuzive, vizează 
„apologia” tolerării adulterului și a bătăii femeii (Vitoria) de către bărbat 
(Nechifor). Ea vine, pe de o parte, din confuzia (elementară) a vocii naratorului 
cu vocea autorului real; altminteri, relația Vitoriei cu Nechifor (Gheorghiță, pe 
numele de la naștere) este una perfect verosimilă și în acord cu comportamentului 
unui „cuplu tradițional”, pastoral, din Moldova montană a epocii; un „amor 
pasiune” între un bărbat viril și nestatornic și o femeie care acceptă situația în 
virtutea legăturii mult mai puternice cu soțul ei (o opțiune intimă asumată, a cărei 
penalizare didactică ne-ar întoarce în vremurile în care canonicul Grama îl acuza 
pe Eminescu că incită nubilele să meargă în codru cu bărbații, iar impersonalii 
Flaubert și Caragiale erau incriminați pentru „favorizarea infractorilor” adulterini 
din textele lor). E adevărat că forța Vitoriei vine din necesitatea interioară a 
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restabilirii „rânduielii” cosmice (și afective) prin pedepsirea asasinilor lui 
Nechifor Lipan; în acest sens, ea își asumă o serie de acțiuni nespecifice unei 
femei măritate din lumea arhaică a păstorilor, ci unei văduve eliberate de 
tradiționala dependență față de soț, pe care-l substituie. Intră, deopotrivă, pe 
teritoriile masculinității și ale modernității, iar victoria ei vine din mimarea 
slăbiciunilor „feminine” și din specularea eficientă a vanităților tipic masculine. 
Munteanca înțelege perfect codurile „de gen” ale masculinității și feminității, pe 
care le folosește cu succes maxim. Provocarea finală adresată lui Bogza vizează 
destabilizarea acestuia printr-un atac umilitor, vizând chiar centrul identității sale 
masculine. Punct ochit, punct lovit: vulnerabilitatea asasinului stă în nevoia 
afirmării superiorității „de bărbat” prin forța fizică:  

„Pe cînd i se învălmășeau acele cugetări, Bogza, simțindu-se privit, bău pe 
nerăsuflate un pahar de vin, și încă unul. După aceea, fără să știe cum, luă deodată 
o hotărâre năpraznică. Muierea-i muiere și bărbatu-i bărbat. El era un bărbat de
care încă nimeni nu-și bătuse joc în viața lui.” „Dar cu cine vorbești tu așa, muiere?
Dar ce? Ai trăit cu mine, ca să ai asupra mea vreun drept?” ”— Gheorghiță, vorbi
cu mirare femeia, mi se pare că pe baltag e scris sânge și acesta e omul care a
lovit pe tatăl tău”.

Critica feministă ar trebui să aibă măcar un motiv de satisfacție. 
Răzbunarea Vitoriei (care e simultan o „plinire a legii” și a „rânduielii”) are loc 
și prin deconstruirea nemiloasă a unor coduri ale masculinității tradiționale. 

MEDITAȚIA LUI MOROMETE PE PIATRA DE 
HOTAR: TREI NIVELURI DE INTERPRETARE 

Atelier 

Cristina Chiprian 
Colegiul Național Garabet Ibrăileanu, Iași 

Scopul acestui atelier a fost abordarea diferențiată a unui text emblematic (Meditația lui Moromete 
pe piatra de hotar, din Moromeții, de Marin Preda, volumul I, cap. XXIII), prin simulare cu trei echipe. 
Am avut în vedere evidențierea unei evoluții în înțelegerea textului selectat, pe diferite niveluri de 
studiu, cu identificarea semnificațiilor textului corelate abordării prin filtrul tematic (tema familiei – 
echipă clasa a IX-a), tipologic (roman obiectiv, postbelic – echipă clasa a X-a), filosofic (timp, istorie, 
colectivitate – echipă clasa a XII-a) și implementarea metodelor gândirii critice. Am încercat să 
răspundem la întrebarea: Este romanul Moromeții un text dificil/depășit? Concluzia noastră este că 
un text plurivalent se constituie pe paliere de interpretare, completându-și și dezvoltându-și 
semnificațiile. Cuvinte-cheie: filtru tematic, tipologic, filosofic, completarea și dezvoltarea 
semnificațiilor textuale.  
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La meditation de Moromete: Trois niveaux d*interpretation. Le but de cet atelier a ete de 
differencier l’approche d’un texte emblematique (La meditation de Moromete assi sur le jalon, du 
roman Moromeții, de Marin Preda, premier volume, chapitre XXIII ), en simulant avec trois equipes.. 
Les objectifs ont ete de mettre en evidence une certaine evolution dans la comprehension du texte 
selectionne, a differents niveaux d’etude, en identifiant des significations liees a l’approche a 
travers le filtre thematique (equipe-famille de la neuvieme), le filtre de la typologie textuelle (roman 
objectif,  d’apres la guerre - equipe de la dixieme), le filtre philosophique (temps, histoire, 
comunnaute – equipe de la douzieme) et la mise en oeuvre de la pensee critique. Nous avons 
essayer de repondre a la question: Est-il le roman Moromeții de Marin Preda un texte difficile ou 
obsole? Notre conclusion est qu’un texte plurivalent, comme celui-ci, se constitue a des niveaux 
d’interpretation, en completant et en developent de facon permanente ses significations. Mots-
cles: filtre thematique, typologique, philosophique, completer et developper les significations du 
texte. 
 

Textul propus pentru a fi analizat în cadrul atelierului a fost secvența 
emblematică a romanului  Moromeții I, de Marin Preda: meditația lui Moromete 
pe piatra de hotar (cap. XXIII – anexa). Este secvența care marchează 
transformarea interioară a protagonistului, reacția acestuia de a se retrage din 
lume și de a nu mai încerca să influențeze comunitatea sau propria familie. Scena 
se corelează cu aceea inițială a romanului (monologul interior al lui Moromete 
care așteaptă, așezat pe stănoaga podiștei), dar și cu alte secvențe de monolog 
interior, precum și cu episodul călătoriei la București a tatălui, hotărât să-și aducă 
feciorii înapoi. Aceste momente structurează personajul și evidențiază mesajul 
autorului, valorificând simboluri universale ale reflecției și asumării de rol: 
Moromete este Gânditorul, prins în profunzimea înțelegerii sale superioare, 
polemizând cu texte celebre și atitudini fundamentale. 

Având în vedere faptul că romanul lui Marin Preda este propus spre studiu, 
sub anumite aspecte, în clasele a IX-a, a X-a și a XII-a, am proiectat un traseu 
hermeneutic menit să valorifice semnificațiile multiple ale acestui text plurivalent, 
determinând astfel un parcurs coerent, în limitele curriculum-ului de liceu. În 
acest scop, am selectat competențe generale și specifice pentru fiecare nivel de 
abordare, am formulat întrebări/problematizări și am identificat aspecte care pot 
constitui punctul de plecare al unor argumentări sau dezbateri. 

 
Clasa a IX-a  
 
Competențe generale: 
2. Folosirea modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în 

receptarea diferitelor texte; 
3. Argumentarea în scris sau oral a unor opinii în diverse situații de 

comunicare. 
Competențe specifice: 
2.3. Compararea ideilor și atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiași teme; 
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2.4. Analiza componentelor structurale și expresive ale textelor literare 
studiate și discutarea rolului acestora în tratarea temelor; 

3.2. Argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate. 
Vizând aceste competențe, am formulat următoarele sugestii de 

interpretare: 
În ce contă conflictul familial surprins în textul dat? 
Care este relația între modelul biblic (pilda fiului risipitor) și situația 

ficțională din roman? 
Care este rolul monologului interior marcat prin ghilimele și al celui 

nemarcat? 
De asemenea, am formulat următoarea cerință de argumentare: 

Argumentează, cu referire la textul dat sau la propria experiență, o opinie despre 
educația oferită de Moromete copiilor săi.   

Pornind de la aceste sugestii de interpretare, am evidențiat: 
a. conflictul dintre tată și fii, ca un conflict tipic între generații, datorat

schimbării valorilor la scară istorică și renunțării la modelul absolut al tatălui. De 
asemenea, am relevat iresponsabilitatea tinerilor în fața destinului individual și al 
celui colectiv.  

b. deprecierea modelului biblic al iertării și împăcării, într-o lume
desacralizată, în care echilibrul nu se mai poate restabili. Am relevat faptul că 
iertarea lui Ilie Moromete nu era exemplară, deoarece el a mers la București să-
și aducă fiii înapoi, dar nu s-a umilit în fața lor, ci a continuat să-i amenințe și să-
i certe. 

c. monologul interior marcat sau nemarcat prin ghilimele evidențiază o
criză interioară, în care vocea conștiinței acționează pentru precizarea erorilor 
posibile (monologul interior nemarcat), iar reacția eului lăuntric vine pentru a 
reface perspectiva eticii personale a protagonistului (monologul interior marcat). 

Argumentarea a justificat educația oferită de Ilie Moromete copiilor săi ca 
o transmitere de valori, dar și ca o susținere insuficientă a valorilor impuse. Deși
avea dreptate, din perspectiva evoluției istorice, Ilie nu a știut să-și demonstreze
ideile, iar fiii nu erau pregătiți să le accepte pur și simplu. Trecerea timpului a
confirmat realitatea practică a teoriilor lui Ilie.

Clasa a X-a 

Competențe generale: 
2. Folosirea modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în

receptarea diferitelor texte; 
3. Argumentarea scrisă și orală a unor opinii în diverse situații de

comunicare. 
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Competențe specifice: 
2.1. Analiza principalelor componente de structură, de compoziție și de 

limbaj specifice textului narativ; 
2.2. Folosirea unor modalități diverse de înțelegere și interpretare a textelor 

studiate; 
3.3. Elaborarea unor argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate. 
Vizând aceste competențe, am formulat următoarele sugestii de 

interpretare: 
Evidențiază relația dintre Moromete și comunitatea rurală. 
Precizează relația dintre Moromete și fiii săi. 
Identifică minimum două trăsături de caracter ale lui Moromete, conturate 

în fragmentul citat. 
De asemenea, am formulat următoarea cerință de argumentare: 

Argumentează, cu referire la text  
sau la propria experiență, o opinie despre necesitatea echilibrului între 

preocupările exterioare și, pe lui, problematizările interioare ale individului.  
Pornind de la aceste sugestii de interpretare am evidențiat: 
a. Moromete nu mai este atent la ceea ce fac și spun ceilalți, nu-și mai 

controlează gesturile și emisia vocală („cu pumnii strânși, bolborosind”). Are 
tendința de a se izola, părăsește drumul mare și intră pe un drumeag ce iese din 
sat. Replicile lui și ale foștilor parteneri de discuție nu se mai intersectează. 

b. Ilie Moromete operează o autoanaliză, ca urmare a eșecului relației din 
cadrul familiei. Deși poate conștientiza câteva posibile erori („mi-au spus ei mie 
ceva să le dau și nu le-am dat?”), el găsește justificări și ajunge la concluzia că 
fiii s-au lăsat ispitiți de societatea care îl respinge. Personajul își asumă cu 
demnitate eșecul din perspectiva: 

- lucidității: a identificat pericolul, asaltul lumii asupra individului, și a 
încercat să-i ferească pe ai lui, cu un minimum de mijloace; 

- a viziunii de perspectivă: intuiește mersul lumii, al istoriei, se revoltă, dar 
acceptă să fie ultimul dintre țărani. 

Argumentarea a marcat momentul de dezechilibru emoțional al 
protagonistului, identificându-l ca pe un exemplu de maximă tensiune al unui 
caracter puternic și armonios (maestru al dedublării) care se confruntă cu sine 
însuși, argumentează și contraargumentează, regăsindu-și dominantele. 

 
Clasa a XII-a  
 
Competențe generale: 
2. Comprehensiunea și interpretarea textelor; 
3. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situații de 

comunicare. 
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Competențe specifice: 
2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor studiate, în 

vederea înțelegerii și interpretării personalizate; 
2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre 

lume, despre condiția umană sau despre artă reflectate în textele studiate; 
4.1. Adecvarea tehnicilor și strategiilor argumentative la situații de 

comunicare diverse. 
Vizând aceste competențe, am formulat următoarele cerințe de interpretare: 
Precizează dilema lui Moromete, așa cum reiese din textul dat. 
Evidențiază cele două valori ale timpului/istoriei, așa cum sunt receptate 

de personajul Ilie Moromete. 
Comentează două figuri de stil utilizate de autor, cu referire la timp sau la 

om, în general. 
Am formulat următoarea cerință de argumentare: Argumentează, cu 

referire la text sau la propria experiență, o opinie despre impresia individului că 
timpul/istoria îl amenință (îl agresează). 

Pornind de la aceste sugestii de interpretare am evidențiat: 
a. dilemele personajului pornesc din contradicția individ-comunitate, 

societate (dacă individul trebuie să urmeze societatea sau să impună acesteia o 
atitudine; dacă majoritatea are întotdeauna dreptate etc.). 

b. timpul care dă impresia că îți oferă o șansă (răbdător, înțelegător); timpul 
care îți distruge speranțele (răzbunător, intolerant). 

c. „liniște posomorâtă și închisă”, dublu epitet personificator, care 
conturează starea dominantă a lui Ilie; „el a rămas ca un martor al unei lumi 
ciudate...”, comparație cu rol de generalizare și abstractizare, în legătură cu 
imaginea de sine a lui Ilie; „timpul pe care el îl crezuse răbdător și lumea pe care 
el o crezuse prietenă”, construcție simetrică/repetiție care evidențiază capacitatea 
de autoiluzionare a lui Ilie; „lumea […] se simțea îngropat în ea până la gât”, 
hiperbolă care conturează momentul de disperare al lui Ilie; speranțele clădite 
peste legea lui”, metaforă care exprimă situația de hybris în care se află personajul 
Ilie Moromete (inclus în tipologia celor care se autoiluzionează). 

Argumentarea a conturat ideea de deziluzie a celui care nu se poate adapta 
la schimbare. De asemenea s-a demonstrat atitudinea superioară a individului 
care își păstrează lumea lui interioară, al cărui echilibru trebuie să fie deasupra 
tuturor instabilităților.  

 
Concluzii 
 
Abordarea fragmentului selectat, emblematic sub mai multe aspecte, în 

cadrul atelierului nostru a evidențiat următoarele aspecte: 
1. Studiul romanului Moromeții de Marin Preda oferă posibilitatea unei 

parcurgeri coerente a competențelor și conținuturilor curriculei de limba și 
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literatura română – liceu (studiu de caz al familiei/caracterizarea complexă a 
personajului/corelația interdisciplinară filosofie-teologie ș.a.). 

2. Lectura-relectura textului conduce la multiple interpretări, iar ideile 
reliefate în momentele de reflecție ale protagonistului pot conduce la 
dezbateri/argumentări. 

3. Elevii de liceu apreciază universul moromețean ca pe o lume omologă 
celei reale, în interiorul căreia poți gândi și acționa, urmând modelul lui Ilie 
(conflictul între generații se datorează lipsei de experiență a celor tineri). 

4. Textul selectat, și multe alte secvențe ale romanului, pot fi analizate la 
mai multe niveluri, prin revenirea asupra lor, fapt ce conduce la relevarea 
semnificațiilor multiple (alte exemple de acest fel ar putea fi discuția din poiana 
fierăriei lui Iocan, scena cinei, secerișul). 

5. Considerăm că revenirea asupra unui text, contextualizată riguros, oferă 
mai multe șanse de înțelegere și interpretare, dacă inițial textul a părut dificil sau 
dacă receptarea necesită nuanțare.      

 
Anexă 
 
„Moromete se îndepărtase pe o uliță care dădea în valea satului și care sub forma 

unui drum îngust urca printre dâmburi spre câmpie. 
La ieșirea din sat, în colțul uliței, era o poiană și Moromete nu băgă de seamă că 

acolo se afla strâns un grup de șapte-opt inși care cât îl văzură se și porniră pe exclamații. 
Unde se duce Moromete? […] Când, într-un târziu, se uită în jurul său, își duse mâna la 
frunte, se clătină câteva clipe, apoi își reveni și porni încet să se întoarcă acasă.” M. Preda, 
Moromeții, volumul I. 

 
 
MOROMEȚII − UN ROMAN AL MEMORIEI I. 

PRELECTURA 
Comunicare 

 
Delia Georgescu  

Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București 
 

 
Lucrarea urmărește realizarea unor secvențe de prelectură care să pregătească receptarea 
romanului lui Marin Preda, deschizând posibilități noi de abordare la diferite vârste 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, reușind să transmită valori și modele generațiilor actuale. În consecință, activitățile 
propuse vizează implicarea experienței personale, stârnirea interesului și a emoției, actualizarea 
inferențelor, prelectura fiind momentul opțional, dar privilegiat în care elevul poate deveni cititor. 
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Pornind de la întrebarea dacă literatura canonică mai prezintă interes și mai reușește să transmită 
valori și modele generațiilor actuale, prezentul articol abordează romanul Moromeții de Marin Preda 
prin prisma modelului propus de Alina Pamfil (prelectură – lecturi succesive – postlectură), oferind 
sugestii de activități de prelectură pentru ora de literatură la diferite niveluri de studiu. Exercițiile 
vizează implicarea experienței personale, stârnirea interesului și a emoției, actualizarea 
inferențelor, prelectura fiind momentul opțional, dar privilegiat în care elevul poate deveni cititor. 
Activitățile propuse vor permite analiza ulterioară a textului ca roman al memoriei individuale, 
colective, culturale, istorice. Cuvinte-cheie: prelectură, inferențe, memorie individuală, memorie 
colectivă, memorie culturală. 

Moromeții − un roman de la mémoire I – La prélecture. En partant de la question si la littérature 
canonique peut être encore vue comme intéressante pour les générations actuelles, en leur 
transmettant des valeurs et des modèles, le présent article propose l’étude du roman „Moromeții” 
de Marin Preda par la grille du modèle proposé par Alina Pamfil (prélecture - lectures succesives 
– postlecture), en offrant des suggestions d’activités de prélectures pour la classe de littérature
pour différents niveaux d’étude. Les exercises visent l’implication de l’expérience personnelle,
l’éveil de l’intéret et de l’émotion, l’actualisation des inférences, la prélecture étant le moment
optionnel, mais privilégié dans lequel l’élève peut devenir lecteur. Les activités proposées
permettront l’analyse ultérieure du texte comme roman de la mémoire individuelle, collective,
culturelle, historique. Mots-clés: prélecture, inférences, mémoire individuelle, mémoire collective,
mémoire culturelle.

Argument 

În ultimii ani, învățământul românesc pare a nu mai reuși să definească 
locul studiului literaturii, ezitând în privința abordării, neștiind a găsi justa măsură 
și rămânând fără răspunsuri în privința actualității, justificării și păstrării 
canonului. Pe de o parte, rezultatele la testele PISA vorbesc despre un 
analfabetism funcțional îngrijorător, în timp ce în oglindă imaginea este la fel de 
tristă, arătând pierderea contactului cu valorile literare. Aparent nu avem nici una, 
nici alta, demersul încremenind în ezitare vecină cu impostura. De cele mai multe 
ori, școala în conjuncție cu societatea pare doar a mima dorința atingerii unei 
libertăți a gândirii, celebrând în schimb o cultură a imitației, a asimilării fără 
reflecție critică. Se pendulează, prin urmare, între predarea la standarde 
academice înalte, înghețate în concept, ce oferă senzația de siguranță, căci asigură 
invariabil note mare la examenele finale, și abordarea prețios numită orientată pe 
elev, rămasă adesea agățată în metodă, fără a dobândi o coerență și fără a reuși să 
(mai) construiască orizontul cultural dorit.  

Dacă studiul funcțional al textului literar este așezat pe baze noi prin 
programele actuale la gimnaziu (ele însele puse, în aceste zile, sub semnul 
întrebării, după doar câțiva ani de existență), în cazul ciclului liceal în vigoare, 
abandonarea criteriului istoric și înlocuirea lui cu studiul tematic, generic sau 
stilistic este o etapă depășită, negenerând acea autonomie intelectuală vizată și 
oferind doar fragmente care nu recompun o imagine.  
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În acest context, provocarea lansată de ANPRO în cadrul simpozionului 
național de la Cluj dedicat canonului și posibilităților sale de supraviețuire/ 
reinventare este de dureroasă actualitate, iar prezenta comunicare își propune să 
răspundă, măcar în parte, întrebărilor prin abordarea romanului Moromeții al lui 
Marin Preda ca roman al memoriei, în încercarea de a identifica modalități care să 
permită căi proaspete de acces textual, valorificând totodată interpretările validate 
cultural și oferind și posibilitatea achizițiilor personale și valorice.  

Dincolo de refuzul tot mai apăsat al cititului, principala piedică este 
reprezentată de faptul că romanul lui Marin Preda codifică un univers cu care 
elevii timpurilor noastre nu mai au (prea multe) puncte de contact, lipsindu-le 
adesea referențialul, ceea ce atrage după sine dezinteresul față de o lume simțită 
ca neautentică. O lume cu care nu se pot identifica rămâne puțin ofertantă în 
contextul unei culturi invadante a vizualului, a informației oferite rapid, fără efort 
și, în consecință, fără posibilitatea de adâncire și de structurare. 

 
Metodă 
 
În capitolul dedicat predării literaturii, din lucrarea Diary of a Language 

Teacher din 1995, Joachim Appel prezintă o metaforă a exercițiilor din domeniul 
științelor umaniste. Povestea nu este lipsită de interes și ea se poate înțelege și în 
contextul predării literaturii: „Can you picture how they build new roads and 
motorways? First they do the bridges. Huge concrete things standing around in 
the middle of the landscape still disconnected and waiting to be linked up by the 
road. Humanistic exercices are exactly like that. They get you across the odd 
driver. But there is no road. They do not lead anywhere” (Appel, 1995, p. 89)  

Cum putem oferi deci coerență și relevanță demersului de predare a 
literaturii, construind într-o lume care privilegiază vizualul ce se livrează imediat, 
fără zăbava cititului și a efortului individual de reflecție? Încercăm un răspuns 
prin abordarea romanului prin prisma modelului prelectură – lecturi succesive – 
postlectură, în terminologia Alinei Pamfil, înainte de lectură – în timpul lecturii – 
după lectură, în termenii Florentinei Sâmihăian.  

Activitățile propuse sunt raportate la competențe și la tipul de lectură pe 
care vrem să îl obținem de la elevii noștri. Cu gândul la aceste beneficii personale, 
profunde și autentice ale elevilor, lucrarea de față va ilustra diferite deschideri 
pentru etapa inițială a lecturii, numită etapa de prelectură, pentru diferite niveluri 
de vârstă, în conformitate cu programele în vigoare, căci textul lui Marin Preda 
se pretează studiului la clasele a VI-a, a VII-a (programă nouă), a VIII-a 
(programă veche, valabilă numai în acest an școlar), clasa a IX-a (tema Familia), 
clasa a X-a (Specii ale genului epic) și clasa a XII-a (romanul postbelic). 

 
Definirea conceptului 
 
Activitățile de prelectură nu constituie o etapă obligatorie, dar pot intra în 

alcătuirea unui moment cheie, jucând rolul de elevator pitch, momentul care ne 
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pledează cauza, făcând elevul să accepte dialogul cu textul și altfel decât în 
perspectiva examenelor.  

Desigur, orice astfel de activitate trebuie să țină cont de faptul că textul 
canonic școlar precede, în mod ciudat, lectura. Există o așteptare, un fond comun 
de cunoștințe, de cele mai multe ori o lehamite generală, transmisă generațional 
care predispune elevii mai degrabă la o respingere decât la o acceptare. 
Descoperirea operei și a frumuseții ei mai mult sau mai puțin evidente, atunci 
când mediatorul-profesor reușește să o scoată la iveală, este un moment de 
profundă valoare, de complicitate și de bucurie între profesor și elevi, care dă 
adevărata măsură a orei de română. 

Prin urmare, nu există întâlnire nemediată cu cartea, aspect semnalat de 
multă vreme de Paul Cornea în Introducere în teoria lecturii. Înainte de a începe să 
citim un text, indiferent de motivul pentru care o facem, ne punem deja întrebări, 
facem presupuneri pe care le punem în legătură cu tema textului, alegerea noastră 
bazându-se adesea pe un set de potriviri ipotetice. Prelectura este astfel momentul 
în care se formează „orizontul de așteptare al cititorului”, depinzând, după cum 
arată Alina Pamfil, de disponibilitatea sufletească, intelectuală și practică a 
cititorului, variabilele evidente fiind locul pe care lectura îl ocupă în existența 
lectorului, contextul în care se efectuează lectura (cadru, dispoziție, mediu, moment, 
timp disponibil etc.). În concepția autoarei citate, prelectura conține trei momente, 
niciunul obligatoriu, care conturează această experiență: conturarea atitudinii 
estetice, conturarea orizontului de așteptare, reducerea dificultăților de înțelegere. 
În cazul cititorului de vârstă școlară, prelectura constituie un moment important în 
care asistența profesorului se poate dovedi esențială, pentru că ea deschide sau 
închide definitiv calea spre textul literar. 

În ceea ce privește structura unor activități de prelectură, Florentina 
Sâmihăian face observația că adesea acestea au adesea caracter ludic, dar 
momentul urmărește activarea unor cunoștințe în scopul implicării afective și 
cognitive în procesul lecturii, propunerea unor scopuri de lectură, oferirea unor 
informații necesare pentru înțelegerea contextului, stimularea unor anticipări. 
(Sâmihăian, 2014: pp.325-326), 

Demers didactic 

Dacă la categoriile de vârstă mai mici, la clasele gimnaziale, informațiile 
elevilor privind romanul Moromeții sunt mai reduse, la clasele de liceu este 
aproape imposibil să ne mai găsim într-o situație în care elevii să nu știe nimic, 
având în vedere că textele obligatorii pentru bacalaureat au acest halou care le 
precedă. În plus, ecranizarea romanului și publicitatea de care s-a bucurat vin să 
sporească cunoștințele indirecte ale elevilor despre universul închis între paginile 
cărții. Cel mai probabil, cum informațiile se referă la cadrul rural, această lume 
nu îi mai interesează pe elevi și, pe majoritatea, nu îi reprezintă, cheia fiind, în 
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acest caz, trezirea interesului pentru aspectele sociale și istorice, pentru 
mentalități, dar mai ales pentru descoperirea unor componente sufletești general 
valabile (ca, de exemplu, confruntarea eternă a băieților cu autoritatea tatălui, 
adorarea și detestarea tatălui imposibil de mulțumit etc.). Indiferent dacă este 
vorba despre elevi de gimnaziu sau liceu, demersurile didactice trebuie adaptate 
la grupul-țintă, la particularitățile de vârstă și la prevederile programei. În funcție 
de modul cum concepem actul de lectură, ni se oferă mai multe variante. Ca primă 
observație, activitatea de lectură anticipativă, propusă de Florentina Sâmihăian în 
lucrarea O didactică a limbii și literaturii române. Provocări actuale pentru 
profesor și elev, se poate adapta pentru multe dintre activitățile de prelectură, la 
nivel gimnazial sau liceal. 

 
Propuneri de activități de prelectură pentru diferite clase 
 
Clasa a VI-a 
Text-suport: Capitolul XVIII, partea a doua, volumul I, Moromeții de 

Marin Preda, scena Premiul I.  
Competențe: 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice 

pe marginea unor texte diverse - relatarea unor întâmplări personale, cu inserarea 
unor fragmente descriptive; − realizarea planului sinoptic (harta textului) al unui 
text literar prin identificarea elementelor de bază din cadrul textului; - formularea 
unor ipoteze, supoziții privind coordonata spațio-temporală a unei acțiuni; 2.4. 
Manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite - exerciții de 
justificare a unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau școlar. 

Conținuturi: Textul narativ literar – în proză (Instanțele comunicării 
narative: autor, narator, personaje; Narațiunea la persoana a III-a; Momentele 
subiectului/etapele acțiunii; Dialogul în textul literar)  

Sugestii de exerciții: Anticiparea semnificațiilor textului. 1. Elevilor li se 
comunică titlul operei din care este extras fragmentul ce va fi studiat și li se cere 
să scrie timp de 5-7 minute ce cred ei că este un Moromete. 2. Elevilor li se cere 
să citească cu atenție două replici extrase din fragment, încercând să își imagineze 
contextul în care au fost spuse, apoi să compună un scurt dialog, de 5-6 replici 
(exercițiu adaptat după Joachim Appel, p.95, op. cit). Exemple de replici: 

„— Mă, n-auzi? Scoate-ți pălăria din cap. Și adăugă încet, vorbindu-i lui 
Cocoșilă: Săracu de el, nu i-am luat deloc o pălărie și uite că nu e învățat s-o 
poarte, stă cu ea pe cap.” 

„— Ce-are, mă, băiatul tău, de ce nu l-a lăsat să sfârșească? întrebă 
Cocoșilă.”  

3. Lectura anticipativă. Profesorul citește textul, făcând pauze în care elevii 
notează în jurnalul cu dublă intrare ce cred că se întâmplă în fragmentul ales, 
urmând a completa cu ce se întâmplă cu adevărat. 4. Corelații cu experiența 
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personală: realizarea unui text de 10 rânduri în care să povestească o întâmplare 
petrecută cu prilejul sfârșitului de an școlar. 

Clasa a VII-a 
Competențe: 2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție 

de scopul lecturii - exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală; - 
interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului unui personaj, 
folosind argumente multiple, de tipuri diferite. 

Text-suport: Capitolul XVIII, partea a doua, volumul I, Moromeții de 
Marin Preda, scena Premiul I. 

Exerciții: 1. Textul puzzle. În echipe, elevii primesc fragmente de text 
extrase din capitolul XVIII, partea a doua, pe care trebuie să le aranjeze în ordinea 
logică. 

Clasa a IX-a 
Tema: Familia. Textul se va aborda integral. Activitatea de prelectură va 

utiliza scena mesei, din care se va selecta un fragment. 
Competențe: 1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacții și opinii 

privind  textele receptate; 1.4 redactarea unor texte diverse; 2.1. aplicarea unor 
tehnici vizând înțelegerea textelor literare sau nonliterare. 

Exerciții: 1. Lectura anticipativă pe echipe: se citește scena mesei și se 
utilizează jurnalul cu dublă intrare.  

2. Modificarea textului inițial: în echipe, elevii trebuie să modifice textul,
scoțând termenii care împiedică comunicarea între membri și reformulând 
enunțurile.  

Clasa a X-a 
Unitatea de învățare A. Lectura prozei narative: Romanul Textul se va 

aborda integral. Activitatea de prelectură va utiliza scena mesei, din care se va 
selecta un fragment. 

Competențe: 1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea 
și în producerea mesajelor în diferite situații de comunicare; 3. Argumentarea în 
scris sau oral a unor opinii în diverse situații de comunicare 

Exerciții. 1. Realizarea (individual/în echipă) a unui text epic de 15-20 de 
rânduri în care să se continue enunțul „În câmpia Dunării, cu câțiva ani înaintea 
celui de-Al Doilea Război Mondial, se pare că timpul avea cu oamenii nesfârșită 
răbdare; viața se scurgea aici fără conflicte mari. Era începutul verii.”; 2. 
Rescrierea unui fragment din perspectiva unui personaj numit Pațanghel; 3. 
Proiectarea unui fragment din film, urmată de discuții despre lumea evocată – 
context, atitudini, personaje; 4. Lectura unor pasaje din cartea lui Sorin Preda, 
urmată de discuții despre lumea evocată – context, atitudini, personaje; 5. 
Profesorul le cere elevilor să prezinte în scris, anonim, în 15-20 de rânduri, o 
scenă a mesei în familie. Foile se împăturesc, se pun în mijlocul unui cerc și apoi 
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fiecare elev extrage o foaie, citește cu voce tare și se comentează scenele 
prezentate. Discuțiile vor pregăti abordarea textului literar (fragmentul ce 
prezintă scena mesei Moromeților) − exercițiu descris de Appel, p. 93. 

 
Clasa a XII-a 
Când am propus abordarea romanului Moromeții ca roman al memoriei, 

cea mai semnificativă activitate de prelectură pare legată de ideea de muzeu, deci 
spațiu al memoriei, având în vedere și raportarea la curentul literar. Romanul 
poate fi văzut astfel ca roman al memoriei individuale, al memoriei colective și 
al memoriei culturale.  

Competențe: 1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în diferite 
situații de comunicare 

Comprehensiunea și interpretarea textelor; 2. Situarea în context a textelor 
studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare; 3. Argumentarea 
orală sau în scris a unor opinii în diverse situații de comunicare 

Conținuturi: Perioada postbelică. Texte de bază: 1 roman scris în perioada 
1960-1980. Marin Preda – Moromeții 

Exerciții. 1: Pornind de la lectura unor pasaje din cartea lui Sorin Preda 
(„A lu Pațanghel” (pp.12-13), dar și „Alexandru Preda (Sae) – fratele mai mic al 
scriitorului care vorbește despre Bâznae, Bălosu, Cocoșilă, despre salcâm, despre 
camp, seceriș și Catrina (Joița)” – p. 15 – 17) și de la prezentarea unor fotografii 
din carte, elevilor li se cere să scrie o pagină în care să utilizeze personaje, scene 
preluate din aceste amintiri; 2. Elevii sunt organizați în echipe și primesc câte un 
dosar în care se află fragmente de ziar, fotografii, fragmente din revista „Historia”, 
fragmente din lucrarea lui Sorin Preda. În plus, fiecare echipă are un carton pe 
care va trebui să livreze produsul final, un poster având ca temă Lumea rurală 
interbelică. Activitatea se desfășoară în două ore; 3. Activitatea constă în crearea 
unui proiect de natură muzeală cu ajutorul aplicațiilor G Suite for Education 
(Google Classroom) în care să se ofere informații de natură istorică și socială 
privind viața țăranului interbelic. Acesta va fi distribuit elevilor și va constitui 
punctul de plecare al discuțiilor din prima oră; 4. Se solicită elevilor scrierea unui 
eseu de 10 minute în care să explice de ce scrierea unui roman poate echivala cu 
viața, pornind de la afirmația lui Marin Preda: „Dacă aş şti că efortul pentru 
scrierea unui roman mă poate costa viaţa, mi-aş lua măsurile de siguranţă pentru 
a înlătura o eventualitate cum ar fi boala din care să mi se tragă moartea. Dar 
unica măsură, hotărâtoare, de a renunţa la scris, nu aş lua-o”; 5. Activitate de 
domeniul viitorului: după cum anunță membrii proiectului proiect finanțat de 
Administrația Fondului Cultural Național, Revista „Transilvania” și Muzeul 
ASTRA Sibiu, pe viitor Muzeul digital al literaturii române va ajunge și la 
perioada postbelică, iar activitatea de prelectură va putea porni de la experiența 
acestui tip de memorie culturală digitală. 
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Evaluarea 

Prelectura nu este o activitate cu miză mică, dimpotrivă, fiind cea poate 
înclina balanța în favoarea unei lecturi semnificative. Ea poate fi încheiată cu o 
activitate de evaluare care să sedimenteze conștientizarea întâlnirii cu cartea. În 
caz contrar, prelectura poate rămâne doar o activitate surprinzătoare, plăcută, dar 
care să se piardă ușor. În acest sens, se poate apela la chestionarul nesemnat cu 
întrebări de tipul celor ce urmează sau poate fi efectuată frontal, cu notarea pe 
tablă a unor răspunsuri: 

1. De ce le-a plăcut/nu le-a plăcut activitatea?
2. Cum au reușit să facă predicții corecte?
3. Ce informații din text i-a condus spre o predicție bună?

În loc de concluzie 

În încheiere, reamintim imaginea minunată propusă de Gabriel Liiceanu în 
„Declarație de iubire” și introdusă în context didactic de doamna Alina Pamfil în 
articolul „O punere în scenă a plăcerii lecturii − Dansul cu povestea”. Cităm 
câteva pasaje doar pentru frumusețea comparației, inspirată de scena balului din 
Război și pace, deși pasajul este mult citat și apreciat de lumea noastră: „Cărțile 
aliniate, așteptând, de-a lungul peretelui. Privirea distrată care trece peste ele, fără 
să se hotărască asupra uneia anume. Apoi mâna care se întinde, care scoate o carte 
din raft, care o deschide. Dansul poate începe. Dans cu o carte.” (Liiceanu: 200, 
p. 169)

Dacă alegerea cărții și dialogul cu ea se confundă cu dansul ce descoperă 
frumusețea și „face posibilă schimbarea statutului ontologic al cărții” (Pamfil: 
2002, p. 77), același lucru se poate spune despre activitatea de prelectură și modul 
cum este condusă. Poate că dansul nu ne este tuturor la îndemână, am mai ezitat 
și poate o vom mai face, căci nu găsim întotdeauna partenerul perfect, iar uneori 
muzica nu pare a ne avantaja. Cu toate acestea, în clipa în care ne găsim ideea, 
suflul, ne conectăm cu opera și partenerii noștri de lectură, atunci se declanșează 
energia uriașă, se deschid uși în spatele cărora balul începe, căci dansul nostru 
este o nesfârșită și miraculoasă poveste.  

Anexă 

Premiul I: „Afară, învățătorii și învățătoarele își strigau premianții și copiii spuneau 
poezii. Când veni rândul clasei a patra, fostul director se urcă pe scenă și înainte de a 
începe să numească pe premianți, el se opri câteva clipe în fața catedrei, dând de înțeles 
că are și el ceva de spus. […]  
Bolnavul însă nu răspunse. Fata intră în tindă, iar Moromete se așeză tăcut lângă copil, 
care din nou începuse să aiureze.” (Marin Preda, Moromeții, vol. I) 
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2. Scena mesei:„Cât ieșeau din iarnă și până aproape de sfântul Niculaie, Moromeții 
mâncau în tindă la o masă joasă și rotundă, așezați în jurul ei pe niște scăunele cât palma. 
[…] 
Moromeții se dezmorțiră și reveniră iarăși la starea lor dinainte. Masa se terminase și 
acum ar fi trebuit să se culce, dar cei trei, Paraschiv, Nilă și Achim, care dormiseră înainte 
de masă, nu păreau că au de gând să facă așa ceva.” (Marin Preda, Moromeții, vol. I) 
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UN ROMAN AL MEMORIEI (II). MARIN PREDA, 
MOROMEȚII 

Comunicare 
 

Constantin − Ciprian Nistor 
Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București 

 
 
Prin Moromeții, Marin Preda își confirmă vocația de prozator realist, generând o serie de mișcări în 
câmpul sociologiei literare. Roman al memoriei, cartea recuperează în ficțiune o lume irecuperabilă 
în dimensiunea ei reală. Marea enigmă pe care autorul voia să o elucideze era stabilirea cauzelor 
care au dus la prăbușirea acestei lumi perfecte, atemporale, peste care va da buzna Timpul, ca 
dimensiune tragică a istoriei și a vieții. În centrul acestui cosmos narativ de sine stătător rămâne 
Ilie Moromete, personaj iconic care simbolizează universul patriarhal și „lumea în valorile ei durabile” 
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(Eugen Simion). Cuvinte-cheie: literatură postbelică, roman al memoriei, problematica timpului, 
personaj iconic, univers patriarhal. 

A novel of memory (II). Marin Preda, Moromeții. Through Moromeții, Marin Preda confirms his 
vocation as a realistic prose writer, generating a series of movements in the field of literary 
sociology. A novel of memory, the book recovers in fiction a world unrecoverable in its true 
dimension. The great enigma that the author wanted to elucidate was the determination of the 
causes that led to the collapse of this perfect, timeless world, over which time will turn, as a tragic 
dimension of history and life. At the center of this self-contained narrative cosmos is Ilie Moromete, 
an iconic character who symbolizes patriarchal universe and „the world in its sustainable values” 
(Eugen Simion). Keywords: post-war literature, novel of memory, time issues, iconic character, 
patriarchal universe. 

Text și context 

Nu s-ar cuveni să inițiem un demers didactic centrat pe un text literar 
aparținând unui autor canonic român fără să evocăm numele fondatorului ideii de 
canonicitate teoretizate la mijlocul anilor ʼ90 și al preeminenței criteriului estetic 
în aprecierea fenomenului literar – profesorul american Harold Bloom (n. 1930) 
care s-a stins din viață la 14 octombrie 2019, intrând, la rândul lui, în canonul 
criticii occidentale. Conform modelului curricular actual pentru ciclul liceal, 
perioada postbelică prevede trei autori canonici ale căror texte reprezentative fac 
obiectul unor evaluări sumative sau de proces: de pildă, examenul de Bacalaureat, 
unde proza este reprezentată de Marin Preda, poezia de Nichita Stănescu, iar 
teatrul de Marin Sorescu.  

Prin Moromeții (volumul I, 1955), roman care generase la apariție o serie 
de mișcări în câmpul sociologiei literare, imaginarul epic își anexa un topos nou 
și un tip de țăran cu totul inedit, prin comedia țărănească autentică pe care autorul 
o propunea cititorului, așa cum îi mărturisește lui Geo Bogza. Întrebarea legitimă
este în ce măsură patriarhala lume moromețiană își mai găsește un reflex în
conștiința cititorului de acum, în special a adolescentului pentru care galaxia
Gutenberg a fost înlocuită de altele mai noi, dezvoltate sub regimul unor
tehnologii informaționale care au instituit noi practici sociale și culturale?

Mai este suficientă simpla recuperare în ficțiunea a unei lumi irevocabil 
pierdută în dimensiunea ei reală, pentru a înțelege pe deplin specificitatea acestui 
univers rural irepetabil? Un posibil răspuns s-ar putea da prin raportare la ceea ce 
E. Lovinescu numește „mutația valorilor estetice”. Inaptitudinea cititorului
contemporan, care nu mai poate înțelege civilizația crepusculară a Moromeților,
se observă uneori și în refugiul asigurat de o „lectură filmică” a cărții, pe care, cel
mai adesea, o preferă în locul uneia scripturale. Cadrele ce recompun secvențial
pulsiunile vieții țărănești și acea lume zugrăvită „în valorile ei durabile” (E.
Simion) rămân adesea simple abstracțiuni livrești, deși transfigurează la modul
autentic destinul unei comunități umane prinse la răscrucea dintre un timp și un
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răstimp. Timpul auroral pe care îl încapsulează primul volum are drept 
contrapondere un răstimp dilematic ce încetează a mai avea „nesfârșită răbdare” 
cu oamenii. Cum ne mai putem raporta noi, cei de acum, la peste o jumătate de 
veac, la acest timp iluzoriu, răbdător doar în aparență, înțeles ca dimensiune 
tragică a istoriei și a vieții?  

Enigma pe care voia să o elucideze autorul era descoperirea cauzelor care 
au dus la dispariția acelei lumi solare, prinsă în atemporalitatea ei și, mai cu seamă, 
ce anume a generat drama personajului Ilie Moromete, înfrânt, asemeni lui Don 
Quijote, în luptă cu propriile iluzii: o dată în încercarea de a ține familia laolaltă 
și ulterior văzându-și contrazis propriul mod de existență. Dar înfrângerea 
exemplară a lui Moromete este dublată de o izbândă, tot exemplară. Cititorul, mai 
naiv sau mai experimentat, trebuie să descopere realitatea din spatele ficțiunii, să 
compună prin lectură un epilog, să scrie el însuși un ultim capitol al acestei saga 
moromețiene. Moromete este personajul iconic al acestui cosmos narativ de sine 
stătător, care dispare odată cu el. Densitatea epică a cărții este segmentată în scene 
antologice de o mare forță de expresie, constituind adevărate documente de viață 
țărănească: masa de sâmbătă seara, doborârea salcâmului odată cu ivirea zorilor, 
plata foncierei, secerișul grâului, dansul popular al călușarilor. În aproape o mie 
de pagini, cât însumează cele două volume, este descrisă istoria unei familii de 
țărani din Câmpia Dunării, care cunoaște, de-a lungul unui sfert de secol, o adâncă 
și simbolică destrămare, pe fundalul deruralizării satului românesc. 

  
Agora moromețiană. Întemeierea democrației rurale  
 
Pentru exemplificare, am ales să supunem analizei o secvență 

reprezentativă din primul volum, și anume discuțiile duminicale din poiana 
fierăriei lui Iocan. Ne-am permis să o subintitulăm sugestiv „Agora moromețiană. 
Întemeierea democrației rurale”, pentru că acest spațiu este unul al deplinei 
libertăți morale, în care spiritul moromețian își află voluptățile lui depline: mirajul 
politicii, plăcerea nedisimulată a vorbei, umorul gratuit. Ar fi de observat, în 
primă instanță, cum satul lui Moromete nu mai păstrează elemente comune cu 
satul metafizic al cărui elogiu îl făcea, atât de inspirat, Lucian Blaga. Satul lui 
Marin Preda reprezintă, prototipal, structura unei cetăți arhaice, în care relațiile 
sunt de natură eminamente civică, observă Al. Paleologu.  

Metoda didactică pe care o propunem poate fi aplicată cu precădere la clasa 
a XII-a (unitatea în care se studiază romanul postbelic), deoarece elevii din ciclul 
superior al liceului au un background cultural mai vast și pot folosi resurse 
interdisciplinare (de pildă, cunoștințele și competențele dobândite în cadrul orelor 
de istorie, sociologie etc.). Acest scenariul didactic este proiectat în funcție de 
parcurgerea de timpi didactici, încadrabil în momentul lecturilor succesive, unde 
cercul hermeneutic este extins pe modelul triadic comprehensiune – analiză − 
interpretare: 
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un moment organizatoric de 3 minute în care să se prezinte elevilor 
obiectivul central al lecției și să se traseze sarcinile de lucru. Pentru a nu formaliza 
discursul în exces, puteți opta pentru o exprimare de tipul: „În cele ce urmează ne 
propunem să analizăm secvența întâlnirilor duminicale din poiana fierăriei lui 
Iocan, adevărată agora moromețiană unde se întemeiază acea democrație rurală 
și să realizăm, prin metoda lucrului pe echipe, schițele portretistice ale unor 
personaje care iau parte la discuții”. În acest sens, distribuiți elevilor câte o fișă 
în care să se regăsească textul–suport supus analizei (vol. I, cap. XIX) și formați 
7 grupe de 4–5 elevi, în funcție de efectivul clasei. Distribuiți fiecărei echipe câte 
o coală de flip-chart pentru notațiile curente. 

Explicați principalele direcții de analiză și interpretare: 1. contextul 
întâlnirilor duminicale; 2. schițele portretistice ale participanților la discuții: 
Iocan, Cocoșilă, Dumitru lui Nae, Din Vasilescu, Boțoghină și Țugurlan și 3. 
ceremonialul lecturii ziarului. Din motive lesne de înțeles, personajul iconic Ilie 
Moromete va face obiectul unei discuții ulterioare, pe niveluri de semnificație 
mult mai detaliate. Fiecare echipă are la dispoziție 10 minute să noteze pe coli de 
flip-chart propriile observații cu privire la direcțiile menționate anterior. 
Informațiile trebuie să fie esențializate, redate în enunțuri succinte, coerente, 
organizate logic și să se încadreze în limita a 100–150 de cuvinte. Grupele își vor 
desemna un raportor care va prezenta în fața clasei, în cel mult 5 minute, sub 
forma unui discurs oral, observațiile regăsite pe foaia de flip-chart, expusă în fața 
clasei. 

Echipa 1 urmărește contextul întâlnirilor duminicale, prefigurate în 
volumul de nuvele Întâlnirea din pământuri (1948), prin adunările liniștite al 
căror suflet era Pațanghel. Se va observa cum totul se desfășoară după un ritual 
narativ à tiroirs, iar cadrele sunt aproape filmice. Satul devine o imago mundi 
care are drept model agora de pe vremea Greciei antice, după o mențiune care 
apare în Marele singuratic. 

Echipele 2a, 2b, 2c, 2d, 2e inventariază, sub forma unor fișe portretistice, 
tipurile de țărani care iau parte la acest spectacol țărănesc autentic, unde ierarhiile 
par a se trasa de la sine. Fiecărei echipe îi va reveni un anumit personaj:  

2.a. Iocan, un țigan înstărit, era fierarul satului, meserie pe care o moștenise 
de la tatăl său. Cuprins de mirajul vieții politice, se abonase la „Curentul”, fiind 
suspectat că ar vrea să devină primar, opțiune pe care o respinge, combătând 
părerea lui Din Vasilescu. Cocoșilă este convins că primar va rămâne tot Aristide, 
care este de orientare politică liberală, brătienistă. 

2.b. Cocoșilă este responsabil cu predicțiile meteorologice și cu 
apostrofatul celorlalți consăteni, prin temperament său flegmatic, folosind 
apelative ironice la adresa lui Moromete („Unde ești, mă, pârlitule?”), 
categorizări prin care îl previne pe Dumitru lui Nae că „este prost” sau antifraze 
(„mă, deștepților”). Îmbrăcat după moda veche, poartă cămașă albă cu poale lungi, 
pălărie ce seamănă cu o gambetă și bocanci. Este abonat la „Dimineața”, ziar din 
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care ține la chimirul de piele doar paginile cu știri politice și cu dezbateri expuse 
pe larg.  

2.c. Dumitru lui Nae, pentru care „treburile și glasul erau foarte 
odihnitoare”, este cea mai sonoră voce din poiana fierăriei lui Iocan și partener al 
dialogurilor nesfârșite cu Moromete. Este cel care constată „vesel” că lui 
Moromete nu-i mai place de Gheorghe Brătianu.  

2.d. Din Vasilescu este cel care intervine aprobator la adresa comentariilor 
lui Cocoșilă, cu privire la viitoarea candidatură la primărie, a lui Iocan. Alteori, 
ascultă atent și liniștit, fiind un subtil comentator al vieții. În băltoaca unde se 
juca un copil al lui Iocan modelează, dintr-un „bulgăre de pământ”, chipul lui 
Moromete pe care-l așază pe una dintre polițele fierăriei. Acest detaliu va fi reluat, 
cu o semnificație mai de profunzime, la finalul primului volum, pentru că din 
Moromete cel de altădată, senior al câmpiei, nu va mai rămâne decât „capul lui 
de humă arsă”, altfel spus o efigie, semn că „existența dăinuie, chipurile, prin artă” 
(E. Simion).  

2.e. Boțoghină și Țugurlan stăteau pe margine și ascultau, poziția lor fiind 
periferică. Despre Boțoghină aflăm că este bolnav, fiind nevoit să „vândă din lot”, 
iar Țugurlan este descris ca „un om rău și neprietenos de care lumea se cam ferea”, 
cu o „privire dușmănoasă”, adept al ideii de a trage cu mitraliera din avion și „pe 
aici pe la noi”. 

Echipa 3 descrie ceremonialul citirii ziarului. Printre temele de interes se 
numără monarhia (regele, „primul agricultor al țării”, Carol al II-lea care „iese cu 
plugul din curtea palatului când se desprimăvărează”, după cum apreciază Iocan), 
discursurile susținute în Parlament de Nicolae Iorga sau Virgil Madgearu, 
Războiul Civil din Spania și „tragedia orașului Guernica”, rămas fără apărare în 
fața aviației germane. Logica țărănească tinde să cadreze realitatea în specificul 
satului românesc de câmpie. Țăranii devin tot mai atenți la evenimentele lumii 
contemporana pe care, în felul lor naiv, le coboară de pe scara istoriei mari, pe 
scara unei istorii umane, în încercarea de a le înțelege și de a le comenta în logica 
internă a lucrurilor și a faptelor. 

 
Obținerea feedbackului 
 
Profesorul monitorizează prezentările și își notează aspectele care trebuie 

clarificate ulterior, astfel încât informațiile să fie valide din punct de vedere 
științific, să fie coerente și să aibă caracter unitar. O sarcină de lucru care poate 
figura ca temă pentru acasă este comentarea secvenței narative, în ansamblu, în 
limita a 200–250 de cuvinte, având drept suport informațiile notate pe foile de 
flip-chart de către cele șapte echipe. 
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CERTITUDINI ȘI (MAI ALES DILEME) ALE 
PROFESORULUI DE ROMÂNĂ – AUTOR DE 

MANUALE DE LICEU. DE CÂTE ORI ȘI ÎN CÂTE 
FELURI AM CITIT MOROMEȚII DE MARIN PREDA 

Comunicare 

Luminița Medeșan 
redactor „Perspective” 

Autoarea își propune să-și justifice opțiunea, în calitate de profesor care a contribuit la elaborarea 
unui manual pentru clasa a a XII-a, pentru romanul Intrusul în locul romanului Moromeții. 
Argumentarea vizează clișeizarea interpretărilor celui din urmă, revizuirile critice din ultimii 15 ani 
și aspectele socio-politice implicate în proza singurului romancier postbelic prevăzut de programa 
școlară și de cea de bacalaureat. Deși articolul a apărut în formă extinsă în revista „Perspective”, 
secvențele despre Moromeții sunt adecvate temei simpozionului de didactică din 2019. Cuvinte-
cheie: literatură, roman, comunism, ideologie, manuale școlare. 

Certitudes et surtout les dilemmes du professeur de littérature roumaine– auteur de livres 
scolaires. En tant q’auteur de livres scolaires,  le professeur de littérature doit se poser plus de 
problèmmes. Surtout quand il s‘agit de la période communiste qui suppose, meme quand il est en 
question un roman culte de l’époque, des enjeux idéologiques. Cet article envisage un 
ramplacement également acceptable ou questionable. Mots-clé: littérature, roman, communisme, 
idéologie,  livres scolaires. 

În 2006, când lucram la manualul de română pentru clasa a XII-a, care 
urma să apară la Editura Corint, am optat să concep lecțiile dedicate romanului 
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postbelic, adică lecțiile despre Marin Preda. Ieșită din rutina predării timp de 
decenii a romanului Moromeții, considerat de toată suflarea profesorilor de 
română drept capodopera incontestabilă a celui mai important romancier de după 
cel de-al Doilea Război Mondial, m-am confruntat pentru prima oară cu o 
senzație de saturație. Am recitit inconturnabilul volum întâi și am conștientizat 
faptul că sunt pe cale să-mi revizuiesc canonul. Că Moromeții nu mă mai 
convinge. Că-mi revizuiesc preferințele în cel mai brutal mod. Procesul a început, 
lăuntric, de prin 1995-'96, de când am simțit că Preda cade în sistemul meu de 
valori. M-am despărțit de „cel mai iubit” ...romancier cu regret. Și a început un 
alt proces lăuntric, eu continuând să predau Moromeții la clasă: cât din canonul 
personal al profesorului poate și trebuie să răzbată în demersul didactic? Ai voie, 
de la catedră, să te îndoiești de valoarea autorilor clasicizați, cu voce tare? 
(Niciodată această întrebare nu bântuie conștiința profesorilor de științe exacte. 
La aria laterală a conului sau la formula acidului sulfuric nu e nimic de negociat!) 
Și când profesorul ajunge autor de manual, nu devine oare și mai gravă dilema?  

De fapt, ar trebui să spun mai clar ce mă nemulțumește la Moromeții, 
marota tuturor profesorilor de română. Înainte, însă, vreau să fac o precizare. 
Dintre autorii intrați în deceniul al zecelea în atenția școlii, cam când cobora 
Preda în gustul meu, Eliade e singurul pe care nu-l consider așa de mare cum a 
fost socotit după ’90, la faza primă a revizuirilor programelor de liceu care a 
constat în refacerea listelor. Atunci a fost recuperat și Voiculescu... dar nu a prins. 
În ce mă privește, rezistă toți interbelicii, mai ales Camil Petrescu și Rebreanu, 
atât prin substanța umană a prozei, cât și prin tehnica sau ideologia implicite. Din 
păcate, Sadoveanu e prea subtil pentru elevi, e pentru cititori maturi. Nu am 
probleme cu Nichita Stănescu sau cu Marin Sorescu, nici cu oricare dintre 
optzeciștii importanți. Dar monșerul Preda ...scârțâie... 

Țin să amintesc faptul că aceste considerații le-am făcut în 2006-2007, iar 
Istoria critică... a lui Nicolae Manolescu și Iluziile literaturii române de Eugen 
Negrici, în care am găsit confirmate apăsat ideile mele, au apărut, ambele, în 2008. 
Fac referiri la ele post-factum, pentru argumentarea demonstrației. 

E adevărat faptul că, dându-i credit lui Nicolae Manolescu, foarte activ încă 
în presa literară de la începutul anilor 2000, i-am citit pe Gelu Negrea și George 
Geacăr, eseiști mai degrabă decât critici literari, puțin cunoscuți, dar foarte 
interesanți, care își exprimau și ei opiniile canonice (cel dintâi) sau în răspăr cu 
canonul antedecembrist (cel de-al doilea). 

Adaug faptul că Manolescu însuși, în Arca lui Noe, neîndoielnic cea mai 
bună carte a lui de critică, (la care eu adaug și memoriile deghizate din Cititul și 
scrisul, aflată și ea sus în topul meu), strecoară câteva remarci care-l „detronează” 
pe Moromete din statutul de erou. El citează, în sprijinul aprecierilor sale, o carte 
a pe nedrept uitatului Valeriu Cristea, Alianțe literare. În amintirile romancierului, 
tatăl său, modelul declarat al lui Moromete, apare cu un verdict interesant: munca 
și foamea sunt cele mai mari nenorociri ale vieții... În Istoria critică..., va fi mult 
mai aspru. Voi reveni. Deocamdată, în anii ‘80, în acest eseu asupra romanului 
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românesc, concluzia lui Manolescu este că Moromete „rămâne un nostalgic 
apărător al ordinii vechi”, dar nu chiar așa de vechi, nu a celei de dinaintea 
reformei agrare care l-a împroprietărit. 

În 1994, Ion Simuț în Incursiuni în literatura actuală, volum apărut la 
Editura Cogito, Oradea, îl încadrează pe Marin Preda în capitolul Literatura 
subversivă, alături de D. R. Popescu, Augustin Buzura, Ion Caraion, Alexandru 
Papilian, Mihai Sin, N. Steinhardt. (Curioasă să aflu în ce măsură criticul de la 
Oradea își mai menține opinia după aproape 25 de ani, am căutat în Literaturile 
române postbelice, din 2017, carte care are girul Editurii Școala Ardeleană ce loc 
ocupă Marin Preda. Ca și despre alți autori, Ion Simuț își nuanțează opiniile și 
consideră că Preda a scris succesiv sau alternativ în registrele oportunism și 
subversivitate!). Concluzia lui despre Moromete în 1997 este că acesta a fost un 
inadaptat, un învins, dar nu un erou și nici o victimă. 

Nu trebuie uitat Eugen Negrici cu Literatura română sub comunism (2002), 
una dintre primele, dacă nu chiar prima încercare de revizuire a canonului de după 
1989. Cartea e scrisă la rece, fără a cruța niciun șablon sau tabu, ca și Iluziile 
literaturii române din 2008. Pe lângă aprecierile legate de complexitatea 
psihologică a lumii Moromeților, de senzația de densitate sufletească a romanului 
și a personajelor sale, criticul face aprecieri în premieră despre felul în care a fost 
posibil să apară în 1955, în plin realism socialist, un asemenea roman. Prețul plătit 
de tânărul Preda, aflat la cel dintâi roman, probabil la sugestia lui Crohmălniceanu, 
care l-ar fi învățat să recurgă la toate subterfugiile posibile, a fost să păcălească 
cenzura. Cum? „Scriitorul își alesese inteligent tema , dar și momentul publicării. 
El nu exagera cu nimic dimensiunile problematicii spre a ilustra tezele marxiste 
oficiale și a face plăcere autorităților. Dar acestea puteau fi mulțumite: aveau în 
plină campanie de colectivizare, dovada elocventă că mica proprietate individuală 
era de mult falimentară și nu mai avea nicio șansă istorică.” (p.132). 

Dar oare până unde putem merge cu exigențele ideologice față de scriitorii 
din perioada 1945-1989? Ce să le cerem? Disidența? A dus la exil, cum spune și 
Ion Simuț în lucrarea amintită, unde la capitolul intitulat chiar „Disidența și exilul” 
îi enumeră pe Victor Valeriu Martinescu (nu l-am citit), Virgil Ierunca, Monica 
Lovinescu, Paul Goma, I.P. Culianu. 

Și până la urmă, pe ce se bazează prestigiul Moromeților? În primul rând, 
pe personajul principal, țăranul- filosof (Mihai Ungheanu), cel din urmă țăran (N. 
Manolescu), cel care suferă sub teroarea istoriei (E. Simion). Oricât pare de 
necanonic și de răzvrătit, punctul meu de vedere este tot mai defavorabil și în 
răspăr cu aceste aprecieri. Reflexiv, contemplativ, ironic, fără timp pentru familie, 
dar nelipsit de la fierăria lui Iocan, Moromete nu e atent la lumea în care trăiește 
sau o tratează cu dispreț. Nu faptul că ignoră boala lui Niculaie, că nu intuiește 
planurile fiilor din prima căsătorie sunt uimitoare la Moromete, ci felul în care se 
iluzionează și fantasmează în legătură cu soarta gospodăriei. Lipsa de realism, în 
ciuda inteligenței personajului e problematică pentru mine. Și de ce, oare, 
Moromete se limitează la ironizarea copiilor și nu le spune ce gânduri are? Și de 
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ce nu putem spune despre Preda că a făcut „compromisul” invocat de Negrici, 
greu de digerat la început de secol XXI? Iată ce spune George Geacăr în 2004: 
„Inadecvarea lui Moromete, țăran din Câmpia Română, devenit peste noapte 
proprietar grație reformei agrare, îl împiedică să înțeleagă lumea în care a pătruns. 
Gândirea sa tradițională, simplă, îl îndeamnă să creadă că, devenit proprietar, a 
luat pur și simplu locul boierului. Reforma agrară ar fi fost o simplă schimbare 
de proprietar. De altfel, Moromete se și comportă ca un mic boiernaș. El este 
singurul din casă care are parte de ceasuri de reverie și contemplare a lumii, pe 
stănoaga din fața curții. Tradiționalismul personajului neacomodat în capitalism, 
a cărui reprezentare – banii − o urăște, se combină, cu interpretarea în termenii 
realismului socialist, adăugată de narator. Atâta timp cât manifestă rezistență la 
modernitatea capitalistă, inerția tradițională beneficiază de simpatia naratorului, 
chiar și când este îndreptată împotriva statului.” (George Geacăr, Marin Preda și 
mitul omului nou, Cartea Românească, 2004, p. 33). În plus, sunt de acord și cu 
afirmația aceluiași comentator privind fractura dintre cele două volume, 
despărțite de 12 ani: „Biet personaj la dispoziția creatorului său, Moromete 
devine capitalist, un chiabur ca Bălosu, tocmai când România era mânată din 
urmă, spre comunism! Inadecvarea personajului nu mai este tragică, ci tezistă, iar 
legătura dintre cele două volume, formală.”(op. cit., p. 47). 

Și vine anul 2008 cu apariția mult așteptatei Istorii critice.... a lui Nicolae 
Manolescu. Dincolo de polemici, nu puține, și de reproșurile care i s-au adus, 
această carte a fost ultima care a produs o dezbatere autentică și de durată în 
cultura română. Pe mine m-au interesat mai puțin listele de autori contemporani 
sau măsura în care criticul și-a valorificat publicistica în Istorie… (unii au spus 
chiar că nu a recitit tot!), dar mult mai mult revizuirile ce-i privesc pe postbelici. 

Și mi-am găsit cofirtmate ideile, uneori formulate mai tranșant decât în 
gândurile mele, care parcă ezitau în prvința decanonizării Moromeților. Iată 
câteva mostre :„Risipirea familiei (cei patru fii îl părăsesc, Catrina, soția, pleacă 
și ea de acasă pentru o vreme) și dificultățile materiale cărora nu le mai face față, 
n-au drept cauză imperfecțiunile reformei agrare, pământul prea puțin, datoriile 
către bănci, nici chiar criza economică dintre 1929 și 1933. Cauza trebuie căutată 
în firea și în concepția de viață a personajului. În orice situație el ar păți la fel. Ilie 
Moromete este un țăran prea puțin dispus la munca grea a pământului [evoc aici 
ce credea tatăl romancierului despre muncă − o nenorocire la fel de mare ca 
foamea! ], iubitor de taclale și de otium mai degrabă decât de negotium, convins 
că, nedivizat, pământul va continua să-i hrănească pe toți, veșnic în întârziere cu 
datoriile către bănci sau către stat, față de care manifestă același dispreț suveran 
ca și față de bani (își face chiar un titlu de glorie din a înșela statul) respingând 
orice schimbare, pentru că nu crede în progres, ci doar în păstrarea neștirbită a 
liniștii lui sufletești și materiale. Inteligent, deși nu cultivat, Moromete nu se 
poartă cu ai lui altfel decât se poartă majoritatea țăranilor. E autoritar, discreționar, 
veritabil pater familias, egoist și puțintel cinic. Superioritatea lui morală a fost 
mult exagerată de critică.” ( Istoria critică..., Editura Paralela 45, 2008, p. 957). 
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Iată, în paralel, ce spune Negrici: „Dar, la drept vorbind, nu prozatorul, ci 
exegeții lui au idealizat personajul și, prin el, au dat cărții un sens care nu e al ei. 
Venit pe lume pe vremea traversării pustiei, romanul a devenit un model artistic 
pentru două generații și, până astăzi, orice propoziție critică emisă în legătură cu 
el e primită cu suspiciune, ca probă a dezertării în tabăra dușmană.” (Iluziile 
literaturii române, Editura Cartea Românească, 2008, p. 91) Și tot el, la aceeași 
pagină: „În granițele unui verism sui-generis (probabil involuntar) și în pofida 
concesiilor politice – câte sunt – ale momentului 1955 (când colectivizarea era în 
curs), este un roman foarte bun. Neavenit e doar abuzul de epitete din jurul unei 
cărți devenite, pentru autorități, o carte cu miză politică și dovada creativității 
socialiste. Evaluarea exorbitantă a prestației personajelor trezește, de altminteri, 
nedumeriri în lumea școlarilor și studenților de astăzi.” (op. cit. p. 91). Și, în 
continuare, criticul dezvoltă, în spiritul orizontului de așteptare a cititorilor tineri 
și în deplină cunoștință de cauză privind gusturile lor literare: „Lor, (ca și 
cititorilor din țările în care s-a tradus cartea) le vine greu să înțeleagă moravurile 
barbare și mentalitatea lumii lui Preda, cu primitivismul ei oripilant – care pe noi 
ne-a încântat, deși nu prea știu ce motive aveam. Ei nu pricep rațiunea pentru care 
Ilie Moromete ar reprezenta, în literatura română, țăranul filozof (un Socrate de 
Gumești, senin și înțelept). Ce li se pare că recunosc în această carte e doar un ins 
bășcălios, șiret, chiar inteligent, care uzează de toate trucurile simulării și ale 
impreciziei verbale pentru a releva – ca simplu exercițiu de putere – prostia altora 
(din lumea lui) și pentru a înșela, ca datornic, organele statului. Si care devine 
batjocoritor, feroce și neomenos cu membrii familiei, pe care îi jefuiește de 
drepturi și pe care îi umilește, la tot pasul, din instinct de șef de trib.” (idem). 

Mai pot adăuga din Manolescu și: „Accelerarea spre final a nenorocirilor 
lui familiale nu este pricinuită de accelerarea istoriei, cum ne lasă a înțelege 
romancierul, ci de ideea greșită a protagonistului despre stabilitatea gospodăriei 
țărănești și de proasta gestionare a averii.” (Istoria critică... p. 957). 

RECONSTITUIREA ANDROGINULUI ÎN NUVELA 
„REM” A LUI MIRCEA CĂRTĂRESCU 

Comunicare 

Simona – Simina Mureșan 
Colegiul Național Militar Mihai Viteazul, Alba Iulia 

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 
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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.  
Cuvinte-cheie: androgin, ritual, discurs de escortă, travestire. 
 
The reconstruction of the Androgynous in Mircea Cartarescu`s short story, ”Rem”. The 
purpose of the communication is  a didactic approach of one of the most important literary theme 
for the 9th grade students, during the chapter ”game and playing”, taking into account that students 
nowadays are part of the digitized era. As a consequence, they find out the ”secrets” of  love 
digitalized, too. Cărtărescu`s text helps both teacher and students to turn the youth living in the 
postmodern society back to the essency, to the mythology, to discover the Androgynous  Myth, to 
the way in which a being tries to get everything, to get Rem. 
In the didactic teaching strategies, it will be emphasizes the importance of the discourse/the escort 
speech (selected by the teacher), very necessary for attracting the students enough in order to 
teach him the classic values. Keywords: Androgynous, ritual, escort speech, disguise.   
 

Ora de literatură română la clasele de liceu în momentul actual, presupune 
o implicare intensă din partea profesorului, pentru a forma și dezvolta gustul 
pentru lectură, alegând conținuturi interesante pentru elevi, bineînțeles, în 
conformitate cu programa școlară și cu interesele ale acestor tineri. Curriculumul 
național prevede studiul unor autori canonici, însă dezbaterile legate de ceea ce 
reprezintă și nu reprezintă canonul  sunt nesfârșite, scopul central rămânând acela 
de a nu se diminua numărul cititorilor și de a nu ne îndepărta de literatura 
națională. Profesorul de literatură este menit să „creeze valoare” (valoarea 
culturală) prin valoarea și valorificarea literaturii naționale. Tocmai de aceea, în 
cadrul orelor de literatură română, în studiul textului literar, un rol esențial îl are 
discursul de escortă propus de manual sau realizat de către profesor în fișele de 
lucru, pentru a facilita receptarea și comprehensiunea textului literar prin repere 
de interpretare, referințe culturale și de istorie literară, repere critice, mărturisiri 
ale scriitorilor, interviuri, date biografice, sugestii bibliografice etc. 

La clasa a IX-a, în cadrul orelor de limba și literatura română se prevede 
studierea  unor „mari teme literare”, prin apel la texte integrale sau la fragmente 
de text. Astfel, discursul de escortă devine necesar atât profesorului, cât și elevilor: 
profesorului îi va facilita organizarea conținuturilor în vederea stabilirii 
demersului didactic, accesul la informație, precum și stimularea a elevilor spre 
lectură; elevii vor descoperi în aceste structuri care însoțesc textul propriu-zis 
informații suplimentare pentru înțelegerea textului literar, dar și pentru 
aprofundarea lui. 

Tema iubirii este una dintre preferatele adolescenților, însă pe cât de 
preferată, pe atât de enigmatică. Deși cuvântul în sine le este atât de familiar și-l 
rostesc cu multă ușurință, profunzimea semantică a termenului le este 
necunoscută sau căzută în derizoriu. Deseori iubirea e asociată cu sexualitatea, cu 
goliciunea trupească promovată pe rețelele de socializare, în mass media. Subiecți 
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ai erei postmoderne, digitalizate, liceenii au ajuns să cunoască și „tainele” 
sentimentului de iubire tot digitalizat. Literatura română devine o cale de a 
descifra iubirea, indiferent de tipul ei (iubirea agapae, iubirea platonică, iubirea-
inițiere erotică, iubirea-pasiune, iubirea tragică etc.), de a o cunoaște și de a 
pătrunde într-o adevărată hermeneutică a erosului.  

Textele prozelor cărtăresciene vin atât în ajutorul elevului, cât și al 
profesorului, pentru a-i întoarce pe tinerii societății postmoderne la esență, la 
mitologie, la androginia primordială – o modalitate a ființei umane de 
redobândire a Totului, de „atingere a Remului”. Complexitatea nuvelei 
cărtăresciene permite o abordare complexă din perspectiva temelor literare, fiind 
indicată, de cele mai multe ori la tema copilăriei, a jocului,a adolescenței, a 
lumilor fantastice.  

Am încercat, prin intermediul unui demers didactic la clasa a IX-a, după 
modelul învățării directe și explicite, ilustrarea temei iubirii pe acest text, mai 
exact pe fragmente de text, din dorința de a le exemplifica elevilor, pe linie 
mitologică, originea celui mai pur sentiment uman, precum și puterea acestuia de 
a coordona și organiza lumea interioară (și nu numai) a ființei umane. 

Demersul didactic creat  pentru tema iubirii, mai exact „Reconstituirea 
androginului în nuvela «Rem»” a fost construit pe următorii pași: 

1. De ce este necesară învățarea acestor conținuturi? Pentru că existența
umană a reprezentat de-a lungul evoluției sale o permanentă reiterare a miturilor; 
iubirea fiecărui individ pentru o persoană de sex opus a condus spre o căutare 
neîncetată a perechii pierdute, spre descoperirea de sine, în scopul restabilirii 
ordinii primordiale a lumii. 

2. Cum se realizează învățarea? Pornind de la o imagine care reprezintă
androginul, precum și de la informațiile pe care le dețin elevii despre mitul 
androginului din dicționarele și enciclopediile de mitologie, li se va prezenta 
elevilor, povestea ființei androgin, vechiul mister al iubirii, al contopirii, al 
juxtapunerii, gradul zero al sexualităţii, plenitudinea unităţii fundamentale, a 
fiinţei umane unde contrariile se confundă. Ulterior, se vor anunța obiectivele și 
strategia de lucru ce urmează a fi aplicată pentru însușirea noilor cunoștințe: 

- familiarizarea cu povestea androginului;
- identificarea aspectelor ritualice prin care se reconstituie androginul în

proza cărtăresciană; 
- analiza unor fragmente din nuvela „Rem.

3. Învățarea noilor cunoștințe. Elevilor li s-au distribuit fișe-suport (vezi
anexa) în care este prezentată povestea androginului, extrasă din „Banchetul” lui 
Platon, precum și pasaje despre androginizarea ritualică, așa cum apare la M. 
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Eliade în „Mefistofel și androginul”, aspect pe care elevii îl vor descoperii în 
nuvela cărtăresciană, necesar înțelegerii textului. Astfel, printr-un exercițiu de 
tipul gândiți/lucrați în perechi/comunicați, timp de cinci minute, fiecare elev din 
pereche va răspunde la câte una din următoarele întrebări:  

1. Despre ce tipuri de ritualuri androginice vorbește M. Eliade? 
2. Care sunt scopurile androginizării ritualice? În acest fel, elevii au aflat că: 

• omul nu va putea avea revelația totalității decât în mod simbolic, ritualic, 
inițiatic; 

• androginia este o situație ideală pe care oamenii au încercat și încearcă s-o 
actualizeze spiritual prin ritualul de travestire, păstrând ideea romanticilor, 
aceea că androginul este tipul omului perfect al viitorului; 

• schimbarea costumelor (travestirea) este o modalitate de a ieși din tine însuți, 
de a inversa în mod simbolic comportamentele, în vederea accederii la 
totalitate; 

• androginizarea ritualică reprezină un model exemplar pentru comportamentul 
uman. Prin travestire, ființa umană accede pentru puțin timp la bisexualitate, 
marcând disoluția simbolică a principiului de individuație. 
 

 
4. Când pot fi aplicate cunoștințele învățate? Elevii au fost solicitați să 

citească fragmentul de pe fișa-suport, extras din nuvela „Rem” a lui M. 
Cărtărescu, iar prin metoda cadranelor se va urmări modul în care este reconstituit 
androginul în proza cărtăresciană. Așadar, elevii, după lectura fragmentului, 
ținând cont de indicațiile profesorului, vor completa următorul tabel (ca de 
exemplu): 

- primul cadran se completează cu elementele care constituie ființa 
androgin în fragmentul indicat; 

- al doilea cadran se completează cu sentimentele personale din timpul 
lecturii; 

I. Ce este androginul? 
masculin 
feminin 

II. Sentimentele personale din timpul 
lecturii 
curiozitate, incertitudine,  
repulsie, uimire, liniște. 

III. Paralela cu Platon și Mircea Eliade 
travestire; 
inițierea neofitului; 
schimbarea costumelor; 
inversarea simbolică a 
comportamentelor. 

IV. Originalitatea lui M. Cărtărescu  
simbolurile; 
pierderea individualității și regăsirea 
Totului în celălalt. 
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- al treilea cadran se completează cu asemănările existente între ideile
textului nuvelei și concepția platoniciană, precum și cea eliadescă (din discursul 
de escortă); 

- al patrulea cadran se completează cu elementele de noutate/originalitate
pe care le aduce prozatorul postmodern în reconstituirea androginului. 

Fragmentul extras din nuvelă, care surprinde jocul fetițelor „de-a reginele” − 
un cunoscut joc de rol din perioada copilăriei „de-a nunta”, se construiește în jurul 
motivului travestirii ființei umane. Funcția jocului fetițelor devine o inițiere în 
maturizare, în descoperirea sexualității. Se remarcă  în acest fragment că 
androginia, tema erotică, devine o poartă spre redobândirea identități de sine, a 
echilibrului psihic, o elucidare a dilemelor copilăriei și adolescenței. Travestirea 
este practicată pentru a îndepărta anumite pericole, pentru a asigura sănătatea și 
echilibrul psihicului. Fetița Nana, deghizată în Celălalt (în mire) face primul pas 
spre ea însăși, pentru că doar în relație cu celălalt reușește să se cunoască cel mai 
bine, să obțină Totul, echilibrul psihic, Remul. 

În concluzie, prin acest demers didactic, elevii au descoperit nu numai 
complexitatea și profunzimea prozei cărtăresciene, dar și a ființei umane și a 
sentimentului de iubire. Discursul de escortă a facilitat înțelegerea textului 
nuvelei, iar strategia didactică aplicată a fost orientată spre dezvoltarea gândirii 
critice, deschiderea tinerilor spre cultură, literatură, spre lumea lor interioară, 
suficient de complex, dornică să găsească Remul.  

Anexa 
Mitul androginului - povestea unui etern mister 

Povestea androginului 
Banchetul, Platon 

Androginizarea rituală 
Mefistofel și androginul, 
M. Eliade

Reconstituirea 
androginului la M. 
Cărtărescu, Rem 

„În primul rând, neamul 
omenesc se alcătuia într-
adevăr, pe trei genuri, nu 
din două ca acum, căci pe 
lângă mascul și femelă era 
și al treilea care avea părți 
din celelalte două laolaltă 
și al cărui nume stăruie și 
în zilele noastre, chiar dacă 
ființa însăși nu mai e de 
văzut; exista pe atunci un 
gen cu adevărat deosebit, 
androginul, care și ca 
înfățișare și ca nume, avea 
părți din celelalte două 
laolaltă, din bărbat ca și 

Miturile „omului 
primordial bisexuat 
dezvăluie modele 
exemplare pentru 
comportamentul uman  
[…]  androginia este 
simbolic reactualizată 
prin rituri. 
Androginizarea rituală 
are scopuri multiple […] 
la multe populații 
primitive, inițierea de 
pubertate implică 
androginizarea 
prealabilă a neofitului. 
De exemplu  […]  

„M-am hotărât: aveam să 
ne jucăm de-a căsătoria. 
Inelul avea să devină o 
verighetă. Eu trebuia să fiu 
mirele, iar mireasa trebuia 
s-o tragem la sorţi. […] am
scris pe toate bileţelele
Ester. […] Deci Ester avea
să-mi fie mireasă… toate
se îngrămădiseră în jurul ei
s-o gătească, iar eu, rămasă
la o parte,
n-am găsit ceva mai bun de
făcut decât să-mi pun pe
cap pălăria unchiului meu
[…]. Mi-am strâns tot părul
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din femeie; ceea ce a 
rămas din el azi nu este 
decât o poreclă, socotită 
jignitoare. […] Puterea și 
vlaga lor le erau 
nemaipomenite și mare le 
era trufia. Așadar, li s-a 
năzărit să se lege tocmai de 
zei […] Zeus, foarte 
îngrijorat  îi tăie pe oameni 
în două […]. După ce 
natura omului a fost astfel 
împărțită în două, fiecare 
jumătate, tânjind după 
cealaltă  jumătate a sa, se 
alipea aceleia; ele se 
înlănțuiau una pe alta cu 
brațele, se îmbrățișau 
tăcând, în dorul lor de a se 
contopi într-o singură 
ființă  […]. Astfel, […]  a 
fost sădită în om dragostea 
pe care o are el pentru 
semenul său; […]  
dragostea care năzuie să 
facă, din două ființe, una 
singură  […]. Eros nu-i 
decât numele acestui dor, 
al acestei goane după 
unitate.” 

subincizia inițiatică prin 
care neofitul primește 
simbolic un organ sexual 
feminin. […] Pentru 
australieni, neinițiații 
sunt asexuați și accesul 
la sexualitate este una 
din consecințele inițierii: 
nu poți deveni un bărbat 
adult pe plan sexual 
înainte de a fi cunoscut 
coexistența sexelor, 
androginia; nu poți 
accede la un mod de a fi 
particular, […] înainte 
de a fi cunoscut un mod 
de a fi total. […] 
Travestirile intersexuale 
erau frecvente . […] În 
Sparta, cea care se ocupă 
de pregătirea miresei o 
rade în cap, îi pune 
încălțări și veșminte 
bărbătești, apoi o culcă 
în pat singură pe 
întuneric. […] În Cos, 
soțul este cel care 
îmbracă veșminte 
femeiești ca să-și 
primească soția. […] 
schimbarea rituală a 
costumelor implică o 
inversare simbolică a 
comportamentelor  
[…].”  

sub ea. Mi-am legat la gât 
o fundiță de pânză verde, 
în chip de papion, și cu un 
cărbune găsit pe jos, am 
rugat-o pe Ada să-mi facă 
o mustăcioară […]. Pe 
Ester o împodobiseră cu un 
voal de tifon alb. […] Din 
întâmplare, rochiţa pe care  
şi-o pusese în acea zi era 
albă, aşa că, în simplitatea 
ei, părea o adevărată 
mireasă în miniatură […]. 
Ca buchet de nuntă, fetele 
i-au adunat un braţ de flori 
de câmp[…]. Şi celelalte 
fete îşi împărţiră rolurile 
[…]. Am hotărât ca altarul 
să fie chiar în faţa uşii 
stacojii, prăfuite a 
magaziei. Mirele şi mireasa 
trebuiau să vină de-a 
lungul aleii […], iar acolo, 
va aştepta popa, cu inelele. 
[…] Ni s-au pus inelele în 
degete și am fost declarete 
bărbat și nevastă. Acum 
trebuia să-mi sărut mireasa 
[…]. Până la urmă, 
pierzându-mă cu totul, am 
luat-o de mână pe Ester, i-
am ridicat voalul de pe faţă 
şi-am sărutat-o uşor pe 
buze […] n-am să uit 
niciodată cum am sărutat-o 
pe Ester. […] REM-ul meu 
fusese sărutul pe care i-l 
dădusem Esterei. În acea 
clipă avusesem Totul.”   
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„REM”-UL CĂRTĂRESCIAN – VIAȚA − JOC ȘI 
PÂNZA DE PĂIANJEN ÎN CARE SE PRIND CITITORI 

Comunicare 

Ramona-Elena Mocanu 
Colegiul Național Vasile Alecsandri, Bacău 

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 (prin desen, grafică, colaj etc.) 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 
(proiectele vizuale ale grupelor de elevi, informațiile despre simbolistica elementelor din text, 
discursurile de prezentare a proiectelor de către elevi) au dovedit că mi-am atins scopul.  
Cuvinte-cheie: joc, literatură, Solomon Marcus, narator, realitate, imaginație, intertextualitate. 

Mircea Cărtărescu's «Rem» − the Game of Life, and the Spiderweb that catches Readers. 
The project aimed a better understanding of the literary text „Rem” by Mircea Cărtărescu through 
study by the IXth grade students. The oportunity for the studying of this contemporary romanian 
fiction text was the curricular theme about „Games and playing games”. In order to achieve the 
goal, I planned to study with my students „The Queens” game the characters are playing in the 
story. They had to discover the meaning of the symbols that appear in the text, and to interpret 
them in the context of the story, and in a larger context, the one of the life’s itself. At the same time 
I wanted them to visualy represent every day of the game (using drawings, graphics, collage etc.). 
This exercise would bring them a better understanding of the relationship between games and life, 
writer and reader, writer and characters, narrator and naratar. The question I had in mind when I 
started the project was: how can one make the contemporary, postmodernist literature accesible 
for the generation of the digital natives?The project’s output have proven that it was a succes. 
Keywords: game, literature, 10 human needs, Solomon Marcus, narrator, reality, fiction/ 
imagination, intertextuality. 

Educația tinerilor în era digitală a devenit o adevărată provocare, care, în 
anumite condiții, poate să se transforme într-un coșmar, atât pentru elevi, cât și 
pentru profesorii lor. Fie din lipsă de mijloace didactice adaptate noilor realități, 
fie din lipsă de dorință și/ sau de posibilități intelectuale și practice ale cadrelor 
didactice de a se dezvolta profesional în direcția noilor tehnologii și teorii despre 
generația nativilor digitali, fie din multiple alte cauze, mai ales politice și sociale, 
procesul de învățământ neadaptat acestor vremuri suferă în România zilelor 
noastre, transformând educația într-un domeniu-problemă, care va afecta în mod 
fundamental viitorul țării. Din perspectiva aceasta, consider că disciplinele din 
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aria curriculară Limbă și comunicare au, totuși, cel mai mare avantaj de a 
contracara situația blocajului, deoarece literatura/textul literar poate avea un rol 
important în salvarea demersului educativ. Canonic sau nu, cred că textul literar 
este un vehicul de valori și informații, de sentimente și idei ce nu poate fi ignorat 
de niciun participant la procesul educativ, fie el educator sau educabil. De 
asemenea, consider că acesta nu poate fi depășit în accesibilitate și diversitate 
tematică de niciun alt mijloc de învățare. 

Având în vedere obiectivul practic al simpozionului, „ce urmăreşte 
conturarea unor strategii de predare a disciplinei, […] cu referire la textul literar”, 
acela de a urmări „confruntarea de opinii și comparațiile între diverse viziuni 
privind câteva capodopere literare românești” pentru a vedea „în ce măsură orele 
de literatură mai sunt menite să formeze gustul estetic, să întreţină bucuria lecturii 
şi să formeze cititori autonomi”, și faptul că printre textele canonice propuse 
pentru a ilustra secvențele didactice centrate pe textul literar se afla și nuvela 
„Rem”, de Mircea Cărtărescu, ce poate fi studiată la clasa a IX-a, conform 
programei, am ales să-mi centrez demersul educativ demonstrativ (un proiect 
școlar) pe acest text. În demersul meu am avut în vedere cele „10 nevoi ale 
educației” formulate și dezvoltate de academicianul Solomon Marcus, pe care le 
enumăr mai jos, pentru a fi mai ușor să mă raportez la ele în continuarea 
comunicării mele: 

1. Nevoia de a da un sens vieții, la nivel elementar 
2. Nevoia de împrospătare 
3. Nevoia de întrebare și de mirare 
4. Nevoia de îndoială și de suspiciune 
5. Nevoia de greșeală și de eșec 
6. Nevoia de joc 
7. Nevoia de identitate 
8. Nevoia de omenesc și de omenie 
9. Nevoia de cultură 
10. Nevoia de transcendență 
După cum afirmam anterior, literatura îl poate scoate din impas pe profesor 

în demersul său educativ, tocmai pentru că deține „un rol deosebit de important 
în formarea personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi 
necesare pentru a le asigura accesul postşcolar la învăţarea pe toată durata vieţii 
şi integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere”, așa cum stipulează 
programa școlară a disciplinei. Așadar, un proces educativ eficient îl va ajuta pe 
elev să învețe să învețe, să ajungă la cunoaștere întrebând/mirându-se, jucându-
se, îndoindu-se, greșind, împrospătând ceea ce știe, transgresând limitele a ceea 
ce știe și poate, căutând un sens/să dea sens (vieții sale și/sau a personajelor 
despre care citește/învață), ca să-l parafrazez pe Solomon Marcus.  
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Mi-am propus, în demersul meu didactic, să-i apropii pe elevii de clasa a 
IX-a de literatura postmodernistă, întrebându-mă cum ar putea fi accesibilizată
literatura contemporană pentru generația nativilor digitali.

Contextul realizării proiectului, care s-a desfășurat pe parcursul a trei 
săptămâni, în luna octombrie 2019 a fost următorul:  

- studierea temei „Joc și joacă” la clasa a IX-a, care vine în întâmpinarea
„nevoii de joc” stipulate de Solomon Marcus; 

- nevoia de actualizare a programei școlare de liceu cu texte ale scriitorilor
contemporani, respectiv cu texte în care adolescenții să se regăsească cu 
interesele și preocupările proprii, cu mediul lor socio-familial, cu provocările 
lumii în care trăiesc și chiar cu limbajul lor cotidian – care susține nevoile „de 
identitate”, „de cultură”, „de împrospătare”, „de întrebare și de mirare”, „de 
îndoială și de suspiciune”, „de omenesc și de omenie” și, nu în ultimul rând, „de 
a da un sens vieții, la nivel elementar”; 

- nevoia de aplicabilitate a celor învățate în școală și de dezvoltare a
capacității elevilor de a învăța prin descoperire și prin muncă („learning by 
doing”) – ce susține „nevoia de greșeală și de eșec” și „nevoia de transcendență” 
din decalogul lui Solomon Marcus. 

Scopul proiectului a vizat aprofundarea textului cărtărescian „Rem” de 
către elevii clasei a IX-a de la Colegiul Național Vasile Alecsandri din Bacău, 
având în vedere decalogul lui Solomon Marcus. 

Obiectivele proiectului 
1. Dezambiguizarea situațiilor de viață care apar în cadrul jocului „De-a

reginele” desfășurat de protagonistă și de cele șase prietene ale sale;
2. Familiarizarea elevilor cu literatura contemporană (postmodernistă):

tematică, procedee artistice, simbolistică, intertextualitate, jocul
perspectivelor narative;

3. Interpretarea motivelor și simbolurilor literare care apar în text în cadrul
jocului amintit, în corelație cu temele identificate în lecțiile anterioare și
cu realitățile vieții;

4. Dezvoltarea gândirii critice a elevilor prin crearea obiceiului de a
interoga textul;

5. Consolidarea de către elevi a abilităților de lucru în echipă și de lucru cu
textele științifice de specialitate (dicționare, enciclopedii, eseuri critice).

Proiectul a fost propus abia după o prealabilă discuție cu elevii pe marginea 
textului integral, vizând  acțiunea (coordonate spațio-temporale, construcția 
subiectului), personajele, naratorul. Acesta le-a solicitat elevilor aptitudinile de 
lucru lucru în echipă, de documentare, capacitatea de analiză și interpretare a 
datelor, dar și talentul artistic și curiozitatea. 
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Jocul „De-a reginele” reprezintă cea mai importantă și dezvoltată parte a 
textului „Rem”, de Mircea Cărtărescu, fiind bogat în semnificații, pornind de la 
cele sociale și mitologice până la cele filosofice și intertextuale. Așadar, proiectul 
educativ s-a bazat pe acest joc pentru a atinge obiectivele propuse. Inspirația 
pentru proiect mi-a furnizat-o un exercițiu găsit în auxiliarul didactic „Limba și 
literatura română standard: clasa a IX-a”, al autoarelor Anca Davidoiu-Roman, 
Luminița Paraipan și Dumitrița Stoica (Editura Paralela 45, Pitești, 2013). 

 
Etapele proiectului 
1. Stabilirea sarcinilor și a timpului de lucru; 
2. Organizarea clasei de elevi în șapte grupe egale, pe bază de preferințe și 

afinități de grup; 
3. Tragerea la sorți a sarcinilor și discutarea acestora în grupă, împreună cu 

profesorul, până când elevilor le-au fost clarificate toate aspectele acestora; 
4. Realizarea sarcinilor de lucru de către elevi, în timpul alocat:  

• reluarea lecturii, individual și în grup, a fragmentului de text pe care 
urmau să-l ilustreze,  

• căutarea, în lucrări de specialitate, a explicațiilor pentru simbolurile și 
motivele literare solicitate de profesor,  

• coroborarea informațiilor pentru realizarea sensului, 
• propunerea de idei pentru realizarea conceptului vizual, ilustrativ al 

jocului propus de „regina” zilei, 
• colaborarea membrilor grupei la realizarea planșei/ proiectului; 

5. Prezentarea proiectelor de către fiecare grupă de elevi în parte, 
respectând timpul alocat sarcinii; 

6. Organizarea unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru fiecare grupă, 
la finalul prezentării tuturor proiectelor; 

7. Concluziile proiectului 
 

Rezultatele proiectului au fost pe măsura așteptărilor, de ambele părți, 
elevii mărturisind că în felul acesta au înțeles mai bine textul și acum îl plac, de 
asemenea, au fost încântați de ideea de a-și prezenta viziunea asupra jocului 
folosindu-se de abilitățile lor artistice. Concluzia este că elevii doresc să învețe, 
dacă li se oferă contexte educaționale potrivite și interesante. Recursul la 
cercetarea documentelor științifice (dicționare, enciclopedii, articole critice) 
pentru a descifra semnificațiile unor simboluri din text le-a oferit posibilitatea de 
a observa diferența dintre documentarea on-line și cea din cărți, învățându-i să 
aprecieze sursele off-line, pentru plusul de siguranță a informației, dar și să caute 
surse de informație specializate.  
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CUNOAȘTEREA LUMII PRIN JOC 
Comunicare 

Cristina Anfimov 
Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, Rădăuți 

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 

http://revistaramuri.ro/index.php?id=2487&editie=85&autor=de%20Virgil%20Diaconu
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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).  
Cuvinte-cheie: text șocant, teme, motive, simboluri. 
 
The teaching of literature in the ninth grade begins with a "shocking" text for students, through its 
modernity. Rem by Mircea Cărtărescu is a journey during which we discover great literary themes, 
as well as a significant number of motifs. While analysing the literary text, we use various 
dictionaries of symbols, we learn to write about the relationship between theme and motifs. After 
acquiring elementary notions about birth, marriage, time, the genesis of the universe, we discover 
the need to use the word responsibly ("After the snails" by Ion Barbu), then, as a return to the 
origins, the beauty of the "universal child" is revealed ( "Memories from childhood" by Ion Creangă).  
Keywords: shocking text, themes, motifs, symbols. 
 

Un model de lectură 
 
Primul text pe care-l propun pentru studiu elevilor de clasa a IX-a după 

perioada de recapitulare inițială este „Rem” de Mircea Cărtărescu. Elevii primesc 
lista de lecturi obligatorii odată cu înscrierea la liceu și „Rem”-ul este primul pe 
listă. În felul acesta introduc un scriitor cu care ei nu sunt familiarizați. Astfel că 
exploatez la maxim șocul primei lecturi, atât din cauza structurii complicate, care 
face ca firul narativ să fie greu de urmărit, cât și pentru bogăția de teme și motive 
literare cu care ei nu sunt familiarizați.  

În abordarea textului, am pornit de la modelul propus de Judith Langer, 
care evidențiază existența în cadrul actului lecturii a unei serii de relații ce se 
stabilesc între text și cititor. Modelul presupune parcurgerea a patru etape: 1. 
intrarea în lumea textului − cititorii iau contact cu genul, conținutul, structura și 
limbajul textului folosindu-și cunoștințele pentru a identifica elementele esențiale 
înțelegerii; 2. a fi în interior și a explora lumea textului − cititorul meditează la 
cunoștințele pe care le-a avut despre text și la informațiile noi; 3. a regândi datele 
cu care s-a pornit la drum − cititorul apelează nu doar la cunoștințele pe care le 
are despre text, ci și la informațiile pe care i le oferă textul; 4. a ieși din lumea 
textului și a obiectiva experiența − cititorul se distanțează de text pentru a reflecta 
asupra lui și pentru a putea reacționa asupra conținutului textului și asupra 
experienței de lectură.  

 
I. Întrarea în lumea textului vizează reacția după prima lectură 

concentrată prin caracterizarea textului printr-un cuvânt, însoțită  de o justificare 
a alegerii cuvântului respectiv. Astfel elevii consideră că lectura este „inedită”, 
întrucât „naratorul are capacitatea de a se transpune în pielea mai multor 
personaje, chiar și a unui păianjen”; „ciudată”, deoarece „naratorul folosește niște 
jocuri inocente de copii drept pretext pentru a vorbi despre lucruri foarte 
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serioase”; „provocatoare”, deoarece „textul este structurat într-un mod 
neobișnuit, lucru care obligă lectura integrală”; „greoaie”, căci „autorul dă foarte 
multe detalii, înțelesurile sunt greu de deslușit”; „derutantă” prin „amestecul de 
întâmplări verosimile și fantastice, a planurilor narative”. 

În această etapă elevii sunt provocați să răspundă la întrebări precum: ce 
ți-a plăcut?/ce nu ți-a plăcut?/ce întrebări ți-a provocat textul? Tot acum facem o 
listă de întrebări care își vor găsi răspunsul pe parcurs: cine este naratorul?, ce l-
a determinat pe autor să conceapă o poveste legată de un vis?, de ce autorul a ales 
să vorbească din perspectiva unei fete, bărbat fiind?, care este scopul jocurilor?, 
de ce a ales autorul să prezinte aspecte ale vieții cotidiene prin joc?, cât timp i-a 
luat autorului să scrie textul, având în vedere că a inserat atâtea simboluri 
literare?, de ce Vali a părăsit-o pe Svetlana la final? etc. 

II. Explorarea lumii textului presupune să discutăm despre structură –
povestirea în ramă în care se disting șapte povești. Parcurgem cele șapte episoade 
prin rezumare, lectura unor fragmente în clasă, identificarea temelor, a motivelor 
literare, consultarea unor dicționare de simboluri ca să evidențiem semnificația 
motivelor, cum ajută acestea la construirea temei. Pentru sintetizarea 
informațiilor, se completează o fișă precum cea de mai jos.  

În același timp, clasa, împărțită în șapte grupe, lucrează la ilustrarea 
episoadelor prin desen.  

III. În etapa de regândire a textului am realizat compuneri cu cerințe de
tipul „Comentează fragmentul evidențiind relația dintre temă și motivele 
identificate”. Am insistat pe urmărirea unei structuri care să răspundă cerinței, 
dar nu atât de rigidă, încât să îngrădească libertatea de exprimare a elevului. 
Foarte importante sunt exprimarea corectă, logica ideilor, evitarea rezumării 
excesive, alegerea unor semnificații relevante pentru fragmentul dat etc.  
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Tot în această etapă ne întoarcem la lista de întrebări alcătuită în prima oră, 
în prima etapă. Câteva răspunsuri: 

„Naratorul este un păianjen, o ființă minusculă cu capacitatea de a intra în 
capul protagoniștilor, de a călători simbolic prin sângele lor, ajungând în final la 
creier, cu scopul implicit de a le poseda mintea și sufletul. Naratorul se identifică 
cu eul interior al personajelor, fiind capabil de a reda cu exactitate gândurile și 
trăirile acestora.” 

„Scriitorul nu-și găsește niciodată împlinirea, nu poate ajunge la un 
consens cu lumea ce-l înconjoară, din simplul fapt că aspirațiile lui depășesc 
granițele acestei lumi. Visul îi servește drept refugiu și alinare.” 

„Nararea din perspectivă feminină constituie pentru autor o adevărată 
provocare, care necesită o cunoaștere profundă a subtilităților fiecărui gen în 
parte, o înțelegere deplină a diferențelor și a structurii interioare.”  

„Vali e un băiat tânăr, energic, dornic să experimenteze. Svetlana e o 
femeie în floarea vârstei, nostalgică, pe care viața nu o mai poate surprinde. 
Svetlana poartă în ea germenele unei lumi fanteziste, atât de neobișnuite, încât 
frizează nebunia.”  

 
IV. Pentru ieșirea din lumea textului, modelul Judith Langer se 

completează cu un alt model de abordare a textului literar, creat de D. Barnes. 
Una dintre etape, numită „textul și realitatea”, conține sarcini de lucru ce 
urmăresc discutarea lumii textului din perspectiva asemănării ei cu lumea reală. 
Astfel, au loc discuții despre copilăria elevilor, relația cu timpul, jocurile pe care 
le practică etc. Ajungem și la câteva concluzii. „Omului nu-i este permis să-și 
cunoască viitorul, momentul când va muri.”; „Omul este într-o permanentă 
căutare a perechii ideale, pentru a reface întregul care era la începutul lumii.”; 
„Prețuiește fiecare moment la timpul lui.”.  

 
Concluzii 
 
Îmi place acest moment de final, în care reevaluăm primele impresii. 

Uneori punem în balanță semnificațiile de suprafață ale textului, cu cele de 
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adâncime. Continuăm cu lectura poemului lui Ion Barbu, „După melci”, 
evidențiind forța cuvântului, care poate fi benefic sau distrugător, pentru ca apoi 
să ne întoarcem la Creangă, ca într-un cerc închis, perfect, la depărtările și 
întoarcerile succesive la vatra părintească și, bineînțeles, ne punem întrebarea ce 
înseamnă vatra părintească pentru fiecare dintre noi.  
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RETORICA AŞTEPTĂRII ÎN SCAUNELE 
DE ÉUGÈNE IONESCO 

Comunicare 

Irina-Roxana Georgescu 
Colegiul Național Sfântul Sava, București 

„Aşteptarea” celor doi bătrâni din piesa Scaunele este cameleonică, departe de lume şi de timp. 
Descentrarea limbajului în „Scaunele” de Eugène Ionesco este punctul de maxim interes al tezei 
noastre. Vom identifica, în cele ce urmează, trei aspecte fundamentale care decelează structuri 
tipic ionesciene, având însă rol perturbator pentru textul1 ales. Acestea oferă, in extenso, prin 
însăşi numirea lor şi prin interconectare, o nouă pistă de interpretare a imaginarului ionescian. 
Aşadar, vom urmări ingineria textuală, maniera de resemantizare a spaţiului la Eugène Ionesco, 
pendularea între joc şi cuvânt, între experienţă şi aşteptare, ca structuri descentratoare în 
interpretarea piesei. Cuvinte-cheie: Ionesco, absurd, joc, așteptare, resemantizarea spațiului. 

The retorics of waiting in Les chaises/The chairs of Éugène Ionesco. The "waiting" of the two 
elders in the play The chairs is like a chameleon, far from the world and time. The point of maximum 
interest of our thesis is the decentralization of language in Eugène Ionesco's The Chairs. We will identify, 
in the following, three fundamental aspects that identify typical structures of Ionesco, but which have a 
disruptive role for the chosen text. They offer, in extenso, by their very name and through interconnection, 
a new way of interpreting the imaginary of Ionesco. Therefore, we will describe textual engineering, the 
way the space is resemantized  in Eugène Ionesco's work, the pendulum between play and word, 
between experience and expectation, seen as decentralized structures in the interpretation of the play. 
Keywords: Ionesco, absurd, play, waiting, space resemantization. 

Pornind de la definiția dată de Adrian Marino, literatura absurdului poate 
fi cuprinsă în conceptul de antiliteratură: „[...] antiliteratura constituie reversul 

1 Eugène Ionesco, „Scaunele”, traducere din limba franceză de Elena Vianu, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, 
pp. 133-192. 
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obligator al biografiei ideii de literatură. La prima vedere, conceptul pare cel puțin 
paradoxal, aberant, «masochist». În realitate, el definește unul dintre aspectele 
cele mai caracteristice ale «crizei» endemice a ideii de literatură, dificultatea 
permanentă a constituirii sale, ostilitatea cu care este înconjurată încă de la 
apariție, rezistența constantelor anti-estetice, active pe întreaga durată a istoriei 
culturii și literaturii. Căci ceea ce predomină de-a lungul istoriei artelor și 
literaturii nu este, nici pe departe, tendința «autonomistă», «estetizantă» sau 
«formalistă», ci – dimpotrivă – o serie întreagă de atitudini net a- sau antiestetice, 
izvorul fundamental al tuturor orientărilor antiliterare vechi sau moderne, al 
procesului drastic și nedrept intentat periodic literaturii.” 1 . Asumându-i pe 
Caragiale și pe Urmuz, Ionesco destructurează limbajul până la a-l neutraliza. În 
1897, într-un articol intitulat „Oare teatrul este literatură?”, Caragiale nota: 
„Teatrul [...] nu e un gen de artă, ci o artă de sine stătătoare, tot așa de deosebită 
de literatură în genere și, în special, de poezie, ca orișicare altă artă, de exemplu 
arhitectura. Literatura este o artă reflexivă [...]. Teatrul este o artă constitutivă, al 
cărui material sunt conflictele ivite între oameni din cauza caracterelor și 
patimilor lor.”2 Eugen Ionescu concepe și el teatrul ca pe o „construcție” sau 
„arhitectură mișcătoare de imagini scenice”. Teatrul nu este, deci, „literatură”, 
„cuvânt”, ci „folosire specifică a cuvântului, care este dialog, este cuvânt de luptă, 
de conflict”3. Teatrul, în opinia lui Caragiale, este o artă materială prin aspectul 
său gestic, de pantomimă, de accesorii – descoperire pe care Antonin Artaud avea 
s-o facă, cincizeci de ani mai târziu, în Le théâtre et son double. Întoarcerea la o 
„idee fizică a teatrului, nonverbală”, așa cum zicea Artaud, la un teatru primitiv, 
la Commedia dellʼArte, la marionete, la varietăți, la circ sau pur și simplu la farsa 
medievală este, la Caragiale, de inspirație esențial populară.  

Regimul amintirii/al anamnezei pare să disemineze universul ionescian, să-l 
restructureze, înfăţişându-ni-l simplificat. Vom remarca, însă, puterea des-
centratoare/ ex-centrică a acestei dihotomii, printr-un fel de glisare textuală de 
nuanţe şi reflexe discursive, care ultragiază percepţia firească a piesei, instituind 
reguli noi de citire. 

Un alt aspect priveşte regimul jocului, natura amfibolică a acestuia: 
fenomen şi subiectivitate, comportament şi intenţionalitate – jocul se poate 
„defini“ prin ceea ce face, prin funcţia sa, şi nu prin ceea ce înseamnă. Distincţia 
între joc şi jocuri angajează analogia joc – putere, printr-o serie de reacţii de 
abstractizare şi metaforizare, ajungându-se la o dispută virtuală asupra economiei 
textului: e vorba, mai precis, de disputarea importanţei replicilor. 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, personajele trăiesc într-un cerc vicios, din care nu se 

 
1 Adrian Marino, Dicționar de idei literare, cap. „Antiliteratura”, p. 100. 
2 I.L. Caragiale, Opere, Editura Minerva, 1971, „Oare teatrul este literatură?”, p. 129. 
3 Eugène Ionesco, Notes et contre-notes, Gallimard, 1965, p. 15. 
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pot sustrage. Participarea personajelor la propria dramă este echivalentă cu 
aderarea la principii absurde de viaţă: moartea lentă, îmbătrânirea în aceleaşi 
locuri, fără ca bătrânii să renunţe la visurile şi la tristeţile lor. Ironia declanşează 
drama unei vieţi ratate, iar vorbele celor doi bătrâni devin replici palide ale unei 
comunicări neduse până la capăt. De fapt, comunicarea lor este gratuită. În 
aparenţă, cei doi bătrâni comunică, deşi nu-şi pot configura niciun spaţiu, nicio 
realitate palpabilă. Harta lor se opreşte la locuri imprecise, prea largi pentru a fi 
delimitate corect, prea reale să se poată greşi asupra lor: „la capătul, la capătul 
capătului oraşului Paris“. Cu toate acestea, cei doi greşesc iremediabil, viaţa 
devine o înşiruire de greşeli şi de scuze, de întârzieri şi amânări. Refuzându-şi 
soarta, bătrânii se închipuie – contrar tuturor aşteptărilor lor – veşnic tineri, un fel 
de personaje întoarse din „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, debile, 
amnezice, fără bucuria de a fi cunoscut „tărâmul făgăduit“.  

„Bătrâna: Avea inimă bună, puişorule. În viaţă nu trebuie să fii aşa de simţitor. 
Bătrânul: Nu-mi plac glumele de felul ăsta. 
Bătrâna: Ai fi putut să fii Marinar-şef, Tâmplar-şef, Rege-şef de orchestră. 
Tăcere îndelungată. Câtăva vreme stau nemişcaţi, înţepeniţi pe scaune. 
Bătrânul (ca în vis): Era la capătul grădinii... acolo era... acolo era... acolo era... ce era, 
iubito? 
Bătrâna: Oraşul Paris! 
Bătrânul: La capătul, la capătul capătului oraşului Paris, era, era, ce era? 
Bătrâna: Puişorule, ce era, puişorule, cine era?”  

Orice titulatură i s-ar potrivi Bătrânului, orice funcţie, orice ocupaţie. 
Departe de a fi însă „Marinar-şef, Tâmplar-şef, Rege-şef de orchestră“, Bătrânul 
rătăceşte fără ţinte precise. Companioana lui, la fel de fragilă social, cade sub 
incidenţa jocului cu falsa vină de a „aştepta“ să se producă neaşteptatul. Acel „e 
prea demult, nu mai pot“ este replica unui personaj inerţial, ajuns la capătul 
puterilor, sleit de orice înţelegere. Bătrâna îl sprijină şi îl alintă ca pe un copil, 
asigurându-l de loialitatea ei: „oriunde ar fi, te voi urma pretutindeni, te voi urma, 
puişorule“. Eroii lui Ionesco sunt mecanomorfi, în ciuda trăsăturilor umane, „ei 
nu mai sunt un produs compozit, ci adevărate manechine“1. Eroii încearcă, de 
multe ori, să evadeze din sfera relaţiilor conflictuale, însă nu se pot sustrage 
rolului lor, chiar indeterminat cum este. 

Totodată, este interesant de urmărit chiar decelarea sensului aşteptării prin 
intermediul diferenţelor de ocurenţă. Vom observa cum zonele de ludic şi logos 
interferează şi, în subsidiar, cum este provocată spaţialitatea prin joc şi cuvânt. 
De pildă, în fragmentul de mai jos, observăm cum personajele exprimă autarhia 
cuvântului, prin transferarea angoasei asupra celorlalţi, iar exprimarea devine „o 

1 Alexandra Hamdan, Ionescu înainte de Ionesco, Portretul artistului tânăr, traducere din limba franceză de 
Mioara-Luiza Zehan, Bucureşti, Editura Saeculum I.O, 1998, p. 177.  
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datorie sfântă“, întregul univers aşteptând mesajul. „Scriitura parodică a lui 
Urmuz şi Ionescu este «eutropică, experimentală»; ea repune în joc jocul, 
deşurubând retorica şi oferind textul în versiunea lui răsturnată“1. 
 

„Bătrânul: Ah! Mi-e aşa de greu să spun ce vreau... Trebuie să spun totul. 
Bătrâna: E-o datorie sfântă. N-ai dreptul să ţii ascuns mesajul tău; trebuie să-l 
comunici oamenilor, îl aşteaptă... Universul numai pe tine te mai aşteaptă. 
Bătrânul: Da, da, voi vorbi. 
Bătrâna: Te-ai hotărât? Trebuie. 
Bătrânul: Bea-ţi ceaiul.” 

 
O exprimare oraculară, eternizată, ca o promisiune amânată – „universul 

numai pe tine te aşteaptă“ – face din transferul de putere un simplu pretext verbal. 
Observăm că analiza câmpurilor semantice este cea mai productivă modalitate de 
a înţelege sensul aşteptării, revelând structura de adâncime a textului, prin jocul 
cuvintelor generatoare de serii lingvistice. Cuvintele din textul modern sunt‚ de 
obicei‚ saturate semantic‚ iar cuvintele unui câmp alcătuiesc reţele de semnificaţii 
în care se organizează cunoaşterea noastră despre lume. Ionesco însă, în 
„Scaunele”, activează sensuri care se întreţes în câmpuri lexico-semantice 
majore: pe de o parte, un regim al amintirii, pe de altă parte, un regim al jocului 
şi unul al cuvântului. 

Textul ionescian se construieşte pe un soi de pendulare între rostirea ca 
atare şi aşteptarea vreunei dezvăluiri esenţiale, pendulare care mută centrul de 
interes de pe planul structurilor închise, al contrastelor muţenie/logoree, 
singurătate/mulţime (aparentă), aglomerare umană/vid, vizibil/ invizibil, pe 
acela al ludicului, al facilului aparent, escamotând zona tabuizată a aşteptării 
celui-ce-se-lasă-aşteptat – pentru că atât Bătrânul, cât şi Bătrâna aşteaptă cu 
febrilitate Invitatul, deţinător al adevărurilor existenţei, Oratorul care întârzie să 
apară, accentuând astfel, starea de nelinişte a celor doi actanţi – punând între 
paranteze sensurile lumii. În acest sens, dialogul lor devine marca stridentă a unui 
strigăt ce nu se prinde corp decât înghesuit în vidul piesei: 

 
„Bătrânul: Pentru moment, n-am nimic de spus!... Oratorul, acela pe care-l aşteptăm, 
va vorbi, el va răspunde pentru mine, va expune ce ne stă pe inimă... O să vă lămurească 
totul... Când? Când va sosi momentul... Soseşte el îndată... 
Bătrâna (vorbind şi ea prietenilor ei): Cu cât mai curând, cu atât mai bine... 
Bineînţeles... (Aparte) Ăştia nu ne mai lasă-n pace. De-ar pleca o dată!... Puişorul meu, 
sărăcuţul, pe unde-o fi, că nu-l mai zăresc?... 
Bătrânul (acelaşi joc): Nu vă pierdeţi răbdarea. Veţi auzi mesajul meu. Îndată. [...] 
Bătrânul: Am pus la punct un întreg sistem. (Aparte.) Ar fi trebuit ca Oratorul să fie 
aici! (Tare) Am suferit cumplit. 

 
1 Idem, p. 187. 
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Bătrâna: Am suferit mult amândoi. (Aparte.) Ar fi trebuit ca Oratorul să fie aici! A 
trecut ora.” 

Oratorul amuţit, autist, îşi refuză alocutorii şi, în locul unui răspuns la 
rugămintea bătrânilor de a spune totul, de a pune capăt aşteptării, se lasă tăcerea, 
nici măcar ecoul nu deschide vreo posibilitate de interpretare; nu e nimic din 
cuvântul rostit care să potenţeze limbajul, ci e mai degrabă o tăcere care se 
insinuează gradual şi ireversibil în ruptura iscată între locutori. Gestul ultim pune 
capăt aşteptării „de-o viaţă“, însă nu dă nicio semnificaţie aşteptării lor. Trecerea 
timpului nu are niciun sens profund decât apropierea de moarte. Vitale sunt 
didascaliile, care postulează o logică a cuvintelor: 

„Oratorul (care în timpul dublei sinucideri a rămas indiferent, se hotărăşte după 
câteva clipe să ia cuvântul; în faţa rândurilor goale, face semne invizibile, dându-i a 
înţelege că e surd şi mut; face semne de surdo-mut: sforţări deznădăjduite spre a se 
face înţeles; apoi geme, sforăie, scoate sunete guturale de mut): 

He, Mme, mm, mm. 
Ju, gu, hu, hu. 
He, he, gu, gu, ghe. 

Văzând că nu reuşeşte, lasă braţele în jos, în semn de neputinţă; deodat, chipul i se 
luminează, are o idee, se întoarce către tabla neagră, scoate o cretă din buzunar, şi 
scrie cu litere de tipar: 
INGEPA 

apoi 

NNAA NNM NWNWNW V 

Se întoarce, din nou, spre publicul invizibil, publicul de pe scenă, şi arată cu degetul 
ce a scris pe tabla neagră. 

Oratorul: Mmm, Mmm, Ghe, Gu, Gu, Mmm, Mmm, Mmm, Mmmm. 

Apoi, nemulţumit, şterge cu gesturi bruşte ce a scris pe tablă, şi scrie altceva, tot cu 
litere de tipar: 

AADIO ADIO APA 
Oratorul se întoarce iarăşi spre sală [...] aşteaptă câteva clipe nemişcat, destul de 
satisfăcut, cam solemn, apoi, în lipsa reacţiei la care se aştepta, încetul cu încetul, 
surâsul lui piere, chipul i se întunecă; mai aşteaptă puţin; pe urmă, deodată, salută cu 
necaz, cu violenţă, coboară de pe estradă.” 
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Dincolo de rostire este golul, dincoace este jocul, dar şi premisa unui mesaj 
nesatisfăcător, aşteptat cu aviditate, mereu tergiversat. „Firul călăuzitor al 
Ariadnei se vrea înlocuit aici de mesajul salvator, eufemizat şi de raza farului 
strălucitor, care personifică edificiul creaţiei“ 1 . Am putea spune că în 
macrostructura textului ionescian se constituie un univers care se arată şi se 
ascunde în acelaşi timp, cel puţin, aceasta este lumea posibilă pe care o generează 
dinamica domeniilor semantice. „Limbajul surdo-mut este tocmai expresia 
acestei imposibilităţi fiziologice de a rosti. Întreaga piesă radiografiază gestul 
repetat al plonjării în vertijul iluziei, pregătind gestul final“ 2 . În lectură 
autoreferenţială – dacă înţelegem discursul ca pe o referire la sine – aceasta ar 
indica faptul că sensul poetic se dezvăluie şi se învăluie simultan prin semnele 
textuale. În aceeaşi ordine de idei, rescrierea aruncă în aer relaţia 
original/reproducere. De altfel, pentru Baudrillard, reproducerea este ea însăşi 
originală. Astfel, după cum am enunţat mai devreme, dihotomia vizibil/invizibil 
nu se relevă ca structură închisă, ci surprinde atât expunerea forte a antinomiei 
cuvânt/gest, cât şi semnificaţia unor structuri mereu deschise, „în plină 
hemoragie“, în sens barthesian. Logoreea se opune muţeniei prin prezenţa „în 
carne şi oase“ a celor ce vorbesc; discursul contrafăcut, amalgamat, periclitează 
mesajul, replicile se succed fără concordanţă, se suprapun, sunt exuviale şi 
ambiguizante; limbajul trişează, aşa cum deţinătorii acestui limbaj sunt „păcăliţi“, 
la rândul lor, de propriul discurs. Automatismele verbale, jocurile de cuvinte, 
amnezia acută a personajelor, inconsistenţa lor socială – dincolo de starea civilă, 
personajele sunt opace, incapabile să funcţioneze după legi specifice lumii reale, 
„în carne şi oase“ – tergiversarea finalului sunt mărci clare ale unei lumi 
autoreferenţiale, forţate să existe. 

Dominanta semantică a „Scaunelor” este instabilitatea, dispariţia, 
retragerea, condiţia de joc sugerând o pendulare între jos şi sus, între derizoriu şi 
abscons. E necesar să-l citim pe Ionesco din afară, ecstatic, fiind conştienţi de 
limitele limbajului, dar şi de fascinaţia simbolului, a semnului, în general. Aşadar, 
cititorul iese din text, recurgând la scenarii comune sau intertextuale, pentru a 
risca o ipoteză, pentru a activa un scenariu.  

În consecinţă, relaţia dintre replici/discurs/text şi instrumentarul ionescian 
este organică, având rol de liant pentru aspectele urmărite în analiza noastră. În 
final, atât regimul aşteptării, al reamintirii, cât şi suprapunerea între joc şi cuvânt 
au drept efect ilustrarea structurii descentratoare a imaginarului ionescian, 
relevând construcţii duale (închise sau deschise), permiţând migrarea termenilor 
dintr-un regim într-altul; în esenţă, Ionesco reia ideea de mesaj de sfârşit de lume, 
al degradării şi al lipsei de repere, punând sub semnul întrebării adevărurile lumii, 
apoi îşi destructurează propriul discurs. Astfel, deziluzionarea e mimetică, în 

 
1 Marina Cap-Bun, Între absurd şi fantastic, Incursiuni în apele mirajului, Piteşti, Editura Paralela 45, p. 137. 
2 Idem, p. 138. 
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funcţie de locuri şi de timp, textul devine un film mut, pe alocuri incoerent, 
înscriindu-se, la urma urmei, într-un absurd reiterabil la nevoie; limbajul e 
subsidiar trăirii, iar viaţa se refugiază în gesturi mecanice, automate, pe scenă, 
unde limbajul e stors de orice semnificaţie, iar aşteptarea dezumanizează. „Dans 
Les Chaises, Ionesco porte à la scène un cas de délire à deux”, constată Marie-
Claude Hubert1, dramaturgul folosind acest tip de psihoză pentru a crea fiinţe 
„victimizate” de fantasmagoriile care le separă de lume, de fapt, personaje 
prizoniere ale limbajului şi ale contradicţiilor. Astfel, „delirul în doi” devine un 
avatar al comunicării, un substitut al dialogului, niciodată realizat, pentru că 
personajele pierd orice legătură cu realitatea, se confundă cu mediul în care 
trăiesc, devin ele însele goluri, spaţii vidate: „la scène fonctionne comme un vaste 
échiquier, sur lequel ils installent et déplacent des pions, les chaises, pour 
accueillir leurs invités invisibles, jusqu’au moment où l’accumulation de ces 
pions est telle qu’il n’est plus, pour eux, qu’une issue, le suicide”2. 

Transcrierea realului (socotit drept real şi nu ficţiune a ficţiunii), educarea 
dezolării şi a panicii abrutizează personajele, scoţându-le din ritmul lor de 
existenţă. Deşi precară, comunicarea pare să funcţioneze, cel puţin la nivel 
subliminal. Reminiscenţe ale acestei comunicări indecise, şi totuşi atât de 
percutante determină o răsturnare a codului. Semiotica non-sensului se sprijină 
pe paradoxurile referinţei, pe replici lipsite de pertinenţă şi de validitate, pe colaje, 
clişee verbale. Uneori, discursul aluvionar se transformă în logoree, într-un 
simulacru de dialog. Alteori, enumerarea devine un procedeu de proliferare 
mecanică, atingând forma clinică de ecolalie3. Personajele îşi refuză identitatea, 
chiar dacă par să fie în căutarea ei, confundându-se cu obiectele care le 
înconjoară, în sensul în care Baudrillard anunţa un timp al obiectelor: „Nous 
vivons moins, au fond, à proximité d’autres hommes, dans leur présence et dans 
leur discours, que sous le regard muet d’objets obéissants et hallucinants qui nous 
répètent toujours le même discours, celui de notre puissance medusée, de notre 
abondance virtuelle, de notre absence les uns aux autres [ ... ] nous vivons le 
temps des objets: je veux dire que nous vivons à leur rythme et selon leur 
succession incessante“4. Fără densitate psihologică, personajele marionetizate ale 
lui Ionesco riscă să devină scena de desfăşurare a unei farse care îi transcende, 
supuşi aceluiaşi tip de milă ca personajele din tragedia antică. Cei doi Bătrâni din 
Scaunele sunt „purtători de atitudine etică“, având conştiinţa că vor lăsa în urmă, 
pentru musafirii invizibili, şi, în fond, pentru întreaga umanitate, un mesaj 

1 Marie-Claude Hubert, Eugène Ionesco, Paris, Éditions du Seuil, 1990, p. 97. 
2 Idem, p. 98. 
3 Claude Abastado, „Logique de la toupie“, in Marie-France Ionesco, Paul Vernois (coord.), Ionesco: Situation 
et perspectives, Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, préface d’Eugène Ionesco, Paris, Éditions 
Pierre Belfond, 1980, p. 162. 
4 Jean Baudrillard, La société de consommation, ses mythes, ses structures, Paris, Editions Denoël, 1970, p. 
18.
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revelatoriu: „personajul ionescian este, şi el, prins într-o poziţie de «şah etern». 
Nici vorbă însă de fericire, dar nici de disperare [...]. Pe Sisif-ul ionescian trebuie 
să ni-l închipuim mirat. Dacă, şi el, străbate deşertul fiecărei zile, o face nu 
susţinut de conştiinţa vreunei datorii împlinite, ci în continuu stupefiat de farsa în 
care a fost distribuit fără voia lui”1. 

 
„Bătrâna:...nu e totul zădărnicit, nu e totul pierdut, ai să le spui totul, ai să-i 
lămureşti, ai un mesaj... totdeauna spui c-ai să-l comunici... trebuie să trăieşti, 
trebuie să lupţi pentru mesajul tău... 
Bătrânul: Ai dreptate, am un mesaj, lupt, am o misiune, e în mine ceva, un mesaj 
pe care trebuie să-l transmit întregii omeniri, omenirii... 
Bătrâna: Omenirii, puişorule, mesajul tău!... 
Bătrânul: E adevărat, adevărat...” 
 

Invitaţii Bătrânilor sunt, prin invizibilitatea lor, „ipostazieri ale sferei 
oculte a moralei, forme ori umbre parcă onirice ale numinosului“2. Teroarea 
materiei este o consecinţă a tergiversării mesajului şi, implicit, a amânării 
punctului final, în care Bătrânul trebuie să se destăinuie, să rostească mesajul: 
„Bătrânul: Nu voi vorbi eu, am angajat un orator de meserie, va vorbi în numele 
meu, o să vezi“. 

Pendularea între o stare sau alta, între o opţiune sau alta, ambele la fel de 
constrângătoare şi de condamnabile, îneacă discursul într-o singurătate vidată de 
orice semnificaţie, iar tabieturile, maniile devin plăceri estetice. Dialogul 
bătrânilor, punctat de blancuri, de tăceri, de puncte de suspensie, devine el însuşi 
o conversaţie mută între două personaje invizibile. Până şi decorul sonor 
favorizează ambiguitatea: zgomotele care anunţă sosirea invitaţilor, sunetul 
valurilor, soneria. De altfel, spectatorii, târâţi într-un univers fantastic, ezită să se 
întrebe dacă bătrânii delirează sau au înnebunit: „Les spectateurs, entrainés dans 
un univers fantastique, en arrivent presque à se demander si les Vieux délirent, 
ou bien si eux-memes ne voient pas ce que perçoivent les Vieux. Après le suicide 
des deux protagonistes, on entend même les bruits humains de la foule invisible 
(éclats de rire, murmures, «chut», toussotements ironiques). Fort étrangèment, la 
présence vivante de la foule est materialisée par le bruitage, au moment ou ceux 
qui croyaient à son existence ont disparu, comme pour accroître le doute dans 
l’esprit des spectateurs”3. Comunicarea totală este înţeleasă ca refuz total, ca 
mesaj frustrat şi fără echivoc. Singura opţiune este existenţa intermediată. 
Agitaţia sterilă a destinului celor doi bătrâni este sursă de ameţeală şi de alienare. 
Echivocitatea textului este tocmai nişa prin care lectorul e atras spre text, premisă 
a comunicării care susţine tehnica. Martin Esslin vede în teatrul lui Eugène 

 
1 Sergiu Miculescu, Măştile lui Eugen Ionescu, Constanţa, Editura Pontica, 2003, p. 153. 
2 Laura Pavel, Ionesco, Anti-lumea unui sceptic, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2002, pp. 150-154. 
3 Marie-Claude Hubert, Op. cit., p. 106. 
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Ionesco „un théâtre poétique, un théâtre qui cherche à communiquer des états 
d’âme, qui sont des choses extrêment difficiles à communiquer; car le langage 
formé en grande partie de symboles préfabriqués et fixés tend à obscurcir plutôt 
qu’à révéler l’expérience personnelle”1. „Insomniile“ şi limbajul sunt percepute 
atât ca instrumente de nimicire, cât şi ca instrumente de seducţie a cititorului.  

Învăţarea unei limbi străine „poate fi o poartă spre descoperirea banalităţii 
universale, a absurdităţii şi, totodată, a tragediei limbajului în genere, dar şi 
primul resort al unui impuls de a face să explodeze limbajul, de a-l arunca în aer, 
de a-i disloca clişeele şi stereotipiile”2, atestând o identitate lingvistică scindată, 
contradictorie, chiar o „tendinţă semantic centripetă a efectelor textuale” 3 , 
înţelegând prin aceasta că „haosul aparent (sau idioţia) e în tensiune cu o 
necesitate internă cvasi-muzicală, care-l contracarează permanent”. Matei 
Călinescu insistă asupra limbajului lui Ionesco, mai precis, asupra disponibilităţii 
teatrului ionescian de a fi receptat ca o confesiune, „o mărturisire” a unei lumi 
lăuntrice, „ciopîrţite, dezarticulate, oglindă sau simbol al contradicţiilor 
universale”. 

Strategia tergiversării mesajului prin inserţii ludice sau prin „magia 
paralizantă a seducţiei” cuvintelor este una dintre posibilităţile textului ionescian 
de a se opaciza, devenind rezistent la decodare. Matei Călinescu ridică „vălul 
Popeei”, iar periplul critic pare să se ficționalizeze, cărțile se umanizează, spațiile 
sunt prezentate fără elemente de recuzită, iar percepția străinului venit în Franța 
căpătă fie asprimea autocritică, fie atributele premature ale unei mitologii: Parisul 
este un oraș care nu-ți distruge personalitatea, ți-o îmbogățește doar, un oraș în 
care este rușine să fii tiran. Astfel, observăm cum jocurile verbale şi 
(pseudo)logice interferează şi, în subsidiar, cum se realizează apropierea de 
„misterul răului, cu ajutorul râsului care pare a avea un rol exorcizator” (p. 153), 
în sensul teoriilor lui Antonin Artaud. De pildă, dacă în „Cântăreaţa cheală”, sunt 
exploatate stereotipiile de limbaj, în Lecţia, observăm cum personajele exprimă 
autarhia cuvântului, prin transferarea angoasei asupra celorlalţi, în vreme ce în 
„Jacques sau Supunerea”, „limbajul e supus, cu exagerări imense, dar cu o ureche 
muzicală extrem de fină, unor distorsiuni tipic ionesciene [...], jocuri de ecouri, 
aluzii, traduceri literale ale unor expresii figurate, non sequitur-uri comice, 
juxtapuneri de termeni contradictorii, cuvinte cu prefixe sau sufixe subtil greşite, 
rime, asonanţe şi aliteraţii caraghioase”4. Doar în Scaunele, exprimarea devine „o 
datorie sfântă”, întregul univers aşteptând mesajul, lăsat în grija Oratorului, 
personaj mut şi incapabil, astfel, să exprime mesajul. 

1 Martin Esslin, Théâtre de l’absurde, traduit de l’anglais par Marguerite Buchet, Francine Del Pierre, France 
Frank, Paris, Editions Buchet/Chastel, 1977, p. 188. 
2 Matei Călinescu, Eugène Ionesco. Teme identitare și existențiale, Editura Junimea, Iași, 2006, p. 122. 
3 Idem, p. 151. 
4 Idem, pp. 154-155. 
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TOTUL ESTE NUMAI CIOBURI 
Atelier 

 
Emilia Borza, Nicolae Berindeiu 
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu 

 
 

Atelierul nostru își propune să prezinte o metodă inedită de a realiza un eseu structurat, după 
modelul celui cerut la bacalaureat la subiectul al III-lea, pornind de la piesa „Scaunele” de Eugène 
Ionesco. Astfel, demersul didactic are ca punct de plecare, ideea unui joc de societate. Elevii vor 
avea de parcurs un traseu, de la unu la douăzeci, în spatele fiecărui număr ascunzându-se o 
provocare ce vizează conținutul amintit. Soluțiile pe care le vor da, constituie, de fapt, itemii pe care 
trebuie să îi atingă în eseul de la bacalaureat. Termeni-cheie: teatrul absurdului, eseu bacalaureat, 
scene semnificative, orientare culturală, didascalii, intertextualitate, antierou. 
 

http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/10-11-12-2009.pdf
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Just pieces... Our workshop proposes a didactic approach that deals with The Theatre of Absurd 
and its conventions. The starting point is represented by Ionesco᾿s ”Chairs”. We try to find a method 
to teach students this content through a board game. The concrete activities (trying to reach the 
final point) allow students to move around doing things rather than just reading or writing an essay. 
For instance, the students may involve in game playing that needs them to discover some essential 
features of Ionesco᾿ play. Some of the benefits of using board game are it eliminates fear in, helps 
to develop self-confidence and enables the students to understand and new concepts.  

La început a fost lista. Apoi, opțiunea: liceu. Au urmat îndelungi discuții 
și deliberări. La Eminescu (toate-s vechiși nouă toate) trebuia să fim geniali, ca 
să aducem ceva consistent. La „Psalmi”... nu se cade să ne legăm de cele sfinte. 
„Elegia” lui Nichita este de facultate, Ileana Mălăncioiu nu-i în programă, 
Rebreanu și Preda prea clasici, iar cu Mircea Cărtărescu o să vină și alții. 
Caragiale nu mai are niciun rost, că prea e „pă viu”, între ale noastre alegerile 
prezidențiale, așa că am oprit la stația Ionesco.  

I. De ce „Scaunele” lui Ionesco?

De dragul bacului: 
a. în eseul care vizează tema și viziunea despre lume de la subiectul III s-ar

putea aborda și această operă (în locul aceleia a lui Marin Sorescu, „Iona”); 
b. atelierul nostru urmărește identificarea elementelor incluse în baremul

de evaluare; 
c. piesa poate implica discuții care să stabilească o serie de conexiuni cu

opera lui Caragiale sau Marin Sorescu. 

De dragul părăsirii zonei de confort 
a. este necesar a parcurge o serioasă bibliografie;
b. apare provocarea de a imagina un scenariu didactic la clasa a XII-a;
c. sunt antrenați elevii în acest demers creativ, în condițiile în care este

vorba despre teatrul absurdului –  în piesă nu se întâmplă nimic, personajele sunt, 
ca la Minulescu, un Bătrân și o Bătrână. 

Așadar, aveam textul, aveam justificarea. Ce facem cu ele? De aceea... 

II. Tehnologia fabricării atelierului

Am conceput, inițial, un text de seducere a publicului care nu dezvăluia 
prea multe și l-am lansat ca rezumat al atelierului. 

1. Primirea. La intrarea în sală, participanții, care au primit câte o
miniatură de scaun din plastic, sunt întâmpinați de niște scaune goale (trei dintre 
ele purtând costume), un semiîntuneric, imagini preluate din cartea Povești pentru 
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copii mai mici de 3 ani sau mai mari, semnată de Eugen Ionesco, și de o muzică 
iritantă prin repetitivitatea ei (Yan Tiersen, „La Noyée”). 

 
2. Spargerea gheții. Publicul s-a așezat și a urmărit, o vreme, atent, 

imaginile care se derulau. Apoi a început să se plictisească și să se întrebe ce-i cu 
ele. Noi, pornind de la reacția participanților, am deschis discuția, cerându-le să 
spună ce au simțit. S-au vehiculat termeni precum: enervare, repetitivitate, haos, 
stres, pentru ca, în final, să ajungem, totuși, la conceptul de absurd, definit de 
Martin Esslin (cel care caracterizează opera lui Ionesco cu această sintagmă − teatrul 
absurdului). 

 
3. Familiarizarea cu subiectul. Pentru a le reaminti participanților 

subiectul operei, le-am propus vizionarea unei animații realizată de elevii clasei 
a XII-a. https://www.facebook.com/100009931517988/videos/1577124652634 
765.  

 
4. Asamblarea. Pentru a realiza împreună eseul de la subiectul III, am 

conceput un joc după modelul deja celebrului Piticot. Fiecare grupă, selectată în 
funcție de culoarea scaunului primit la intrare, avea dreptul să dea cu zarul și să 
avanseze exact atâtea căsuțe câte indica acesta, dacă reușea să răspundă corect 
întrebărilor ascunse în spatele numerelor. Câștiga echipa care ajungea prima la 
20. Iată cerințele: 
  

1. Arată care sunt elementele comune și care sunt cele diferențiatoare între operele 
dramatice clasice și piesa lui Eugen Ionesco. 
2. Evidențiază două trăsături care fac posibilă încadrarea în teatrul absurdului a piesei 
lui Eugen Ionesco. 
3. Motivează încadrarea în specie, farsă tragică, a operei dramatice. 
4. Identifică două elemente de factură modernistă în „Scaunele” lui Eugène Ionesco. 
5. Indică două orientări tematice. 
6. Preia rolul protagonistului! Îi vei îmbrăca hainele, te vei așeza pe scaunul din față și 
nu vei mai avea voie să scoți niciun sunet până la finalul jocului 
7. Redă semnificația titlului. 
8. Interpretează rolul simbolic al didascaliilor din incipit, care fac referire la timp și spațiu. 
9. Caracterizează-l, în minimum douăzeci de cuvinte, pe Bătrân. 
10. Caracterizează-o, în minimum douăzeci de cuvinte, pe Bătrână. 
11. Menționează rolul Oratorului. 
12. Prezintă o scenă semnificativă din incipit. 
13. Preia rolul protagonistei! Îi vei îmbrăca hainele, te vei așeza pe scaunul din față și 
nu vei mai avea voie să scoți niciun sunet până la finalul jocului.  
14. Prezintă o scenă semnificativă din final.  
15. Interpretează replica din final a Bătrânului: „Voi, doamnelor, domnilor, dragi 
prieteni, voi sunteţi resturile omenirii, dar cu asemenea resturi încă se mai poate face o 
ciorbă pe cinste...” 
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16. Comentează enunțul scris de Orator în finalul piesei: „AADIO, ADIO APA”. 
17. Preia rolul Oratorului! Îi vei îmbrăca hainele, te vei așeza pe scaunul din față și nu 
vei mai avea voie să scoți niciun sunet până la finalul jocului. 
18. Compară piesa ionesciană cu poemul „Capriciu” de Marin Sorescu. 
 
„În fiecare seară 
Strâng de prin vecini 
Toate scaunele disponibile 
Şi le citesc versuri. 
 
Scaunele sunt foarte receptive 
La poezie, 
Dacă ştii cum să le aşezi. 
 
De aceea 
Eu mă emoţionez, 
Şi timp de câteva ore 
Le povestesc 
 

Ce frumos a murit sufletul meu 
Peste zi. 
 
Întâlnirile noastre 
Sunt de obicei sobre, 
Fără entuziasme 
De prisos. 
 
În orice caz, 
Înseamnă că fiecare 
Ne-am făcut datoria, 
Şi putem merge 
Mai departe.” 

19. Compară „Conu Leonida față cu reacțiunea” de I. L. Caragiale,  cu piesa lui Eugène 
Ionesco, din perspectiva rolului pe care îl joacă personajul feminin. 
20. Justifică alegerea unui afiș adecvat conținutului piesei.  
 

 
Primele cinci cerințe au vizat încadrarea într-o orientare tematică/curent 

cultural, următoarele au urmărit evidențierea a patru elemente de conținut, iar 
două dintre cel rămase au vizat scenele semnificative. Ultimele au propuse 
deschideri intertextuale, deci, considerăm noi, toate ingredientele pentru a crea 
un eseu reușit.  

 
5. Post „Scaunele” lui Ionesco. Ce se poate face cu o clasă de a XII-a 

după îndeplinirea sarcinii pentru bac?  
- Un scurt-metraj în care elevii au imaginat un bunic, fost actor, bolnav 

de Alzheimer care recită continuu replici din „Scaunele”; 
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- lucrare de trimis la concursul Paradigmele postmodernității în care se 
stabilește o paralelă între Scaunele lui Ionesco și filmul Amour al 
regizorului austriac Peter Haneke; 

- serie de meme; 
- Un site de unde pot fi descărcate toate materiale folosite. 

 
IV. Post atelier al „Scaunelor” 
 
Punctele vulnerabile ale atelierului sesizate de participanți au vizat lipsa 

unei lecturi recente a piesei lui Ionesco, fapt care a făcut aproape imposibilă 
implicarea în rezolvarea sarcinilor enunțate. În acest sens, poate, ar fi fost necesar 
nu numai un suport cu pasajele cele mai importante din operă, ci și o altă 
programare în cadrul simpozionului – nu înainte, ci după conferința Irinei-
Roxana Georgescu, „Retorica așteptării în «Scaunele» ionesciene”. 
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IPOSTAZE METAFORICE ALE MĂRII ÎN LIRICA 
ROMÂNEASCĂ 

Poster 

Roxana Munteanu, Mariana Crișan 
Liceul Teoretic Avram Iancu, Cluj 

Pornind de la o tematică generală comună, imaginea mării, elevii descoperă ipostaze lirice diferite, 
viziuni metaforice complexe. Posterul ilustrează un experiment didactic din cadrul proiectului 
Erasmus+, „Connecting seas” − în contextul unei abordări transdisciplinare, lecția susținută 
pornește de la arta plastică și se focalizează asupra artei literare. Cuvinte-cheie: 
transdisciplinaritate, viziune metaforică, evocare, realizarea sensului, reflecție.  

Metaphorical Aspects of the Sea in the Romanian Literature. The students discover various 
lyrical aspects, complex metaphorical views starting from a both general and ordinary theme: the 
image of the sea.  
The poster illustrates a didactic experiment in Erasmus+ Project, "Connecting Seas" − in the 
context of a cross-disciplinary approach, the lesson starts from the fine arts and it focuses upon 
literature. Keywords: cross-disciplinary, metaphorical aspect, evocation, understanding the 
meaning, reflection. 
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Posterul „Ipostaze metaforice ale mării în lirica românească” ilustrează 
activitatea catedrei de limba și literatura română și a catedrei de educație artistică 
și vizuală, în cadrul proiectului Erasmus +, ,,Connecting seas‟1, care reunește 
licee din România, Italia, Portugalia. Tema generală a proiectului este marea, 
studiată atât din punct de vedere științific, cât și din punct de vedere cultural, într-
o abordare transdisciplinară, un dialog între științe, arte, sociologie, istorie, 
mitologie.  

La sfârșitul lunii octombrie 2019 a avut loc o primă mobilitate la Colegiul 
Tehnic Ana Aslan unde au fost susținute lecții demonstrative de către fiecare 
dintre școlile participante. Dacă celelalte lecții porneau de la perspective istorice, 
sociologice, geografice, biologice, activitatea propusă de noi este centrată asupra 
textului literar: perceperea dimensiunii metaforice într-o viziune profund 
originală, lirică în anumite poezii care pornesc de la tema mării. Alegerea noastră 
s-a oprit mai ales asupra poeziei neomoderniste, cu redescoperirea universului
interior, cu frumusețea și subtilitatea metaforelor: Nina Cassian, ,,Voiam să
rămân în septembrie‟, Ștefan Augustin Doinaș, „Marea”, Nichita
Stănescu, ,,Adolescenți pe mare”, Ana Blandiana, ,,Îţi aduci aminte plaja?”.

Lecția a fost susținută (în engleză: ,”The sea, the persona and the moods” 
cu elevi din clasa a X-a a Colegiului Tehnic Ana Aslan, dar a fost susținută 
ulterior și altor clase, mai ales de a XII-a, în cadrul unor activități de recapitulare 
a liricului. În acest caz, lista textelor propuse a fost completată cu poezii care să 
permită și o viziune diacronică, o trecere în revistă a curentelor literare – 
romantism: Mihai Eminescu, ,,Între nouri și-ntre mare”, simbolism: Dimitrie 
Anghel, ,,Cum cântă marea”, modernism: Lucian Blaga, ,,Asfințit marin”.  

Demersul didactic a fost gândit pe structura evocare, realizarea sensului, 
reflecție2. 

Într-un prim moment de evocare, elevii ascultă două fragmente diferite cu 
sunetele mării3 (primul fragment liniștit, al doilea în timp de furtună) și notează 
ceea ce își imaginează: o culoare, o senzație, un sentiment. Discuțiile evidențiază 
fețele multiple ale mării, percepția subiectivă a experienței maritime.  

1 Proiectul cu titlul  ,,CONNECTING  SEAS” cu numărul de referință: 2019-1-RO01-KA229-
063231_2 se derulează pe parcursul a doi ani, între 1 septembrie 2019- 31 august 2021 și  este 
finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus+. Tema proiectului este marea, 
studiată atât din punct de vedere științific, cât și cultural, fiind subiectul de dezbatere, cercetare și 
aprofundare pentru elevii de liceu dar și pentru profesori. Prin urmare, participanții din România: 
Colegiul Tehnic Ana Aslan (coordonator european) și Liceul Teoretic Avram Iancu, împreună cu 
Liceo Scientifico statale B. Rossetti (Italia) și cu Agrupamento de Escolas A. de Andrade 
(Portugalia). 
2 Fluieraș, Vasile, Paideea și gândire critică, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2003. 
3 https://www.youtube.com/watch?v=AK88a_HLOho  
 https://www.youtube.com/watch?v=vApZvZSAHf8. 

https://www.youtube.com/watch?v=vApZvZSAHf8
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Realizarea sensului cuprinde, de fapt, două momente distincte centrate pe 
arta plastică și pe arta literară. 

Elevilor li se prezintă diferite tablouri cu marea. Vizionarea acestora va fi 
însoțită de discuții despre atmosferă, semnificații, culoare, sentimente: Nicolae 
Grigorescu, ,,Femeie pe malul mării” – liniște, meditație, singurătate, închidere 
în sine; Carol Popp de Szathmary, ,,Marină” – dezolare, tristețe, întunecare, eșec; 
Mihail Simonidi, ,,Femeie pe malul mării” – calm, lumină, retragere în lumea 
lecturii; Arthur Verona, ,,Violonist în barcă” – straniu, tristețe, singurătate, tonuri 
întunecate; Nicolae Vermont, ,,Peisaj marin cu Portul Constanța”, vitalitate, 
dinamism, agitație, pitoresc; Ion Țuculescu, ,,Marină la Mangalia” – întuneric, 
angoasă, metafizică, mister, bizar, cunoaștere.  

Elevii observă că marea devine sursă de inspirație pentru artiști, declanșând 
stări sufletești diferite, ipostaze diferite, uneori contradictorii, ajungând la concluzia 
că imaginea mării este transfigurată prin viziunea artistică proprie. Trecerea la arta 
literară se face prin citirea câtorva versuri din opera poetului roman Ovidiu pe tema 
mării, discutând sentimentele declanșate de experiența exilului.  

Ulterior, elevii vor fi grupați în echipe și le sunt împărțite fișe cu poezii 
contemporane pe tema mării. Ei vor studia aspectele lirice ale poeziilor 
completând o fișă de lectură ghidată, adaptată demersului propus de Alina 
Pamfil1: înțelegerea textului, analiza textului și interpretarea. Această secvență 
didactică a presupus munca individuală urmată de discuții în echipe, coordonate 
de doamnele profesoare, acolo unde a fost necesar datorită complexității textelor. 
Fiecare echipă va realiza un poster/hartă subiectivă a sensului în care âși vor 
organiza comentariile asupra poeziilor, cuprinzând: imagine simbolică centrală 
pentru temă, mesaj, idee, culori semnificative care să exprime sentimente, 
atmosferă, cuvinte-cheie, sintagme-cheie, comentarii personale ale ideilor poetice. 
Fiecare poster a fost proiectat și discutat în fața clasei. 

În momentul final de reflecție am propus mai multe variante: elevii traduc 
în engleză, în echipe, două versuri care le-au plăcut, sau realizează propriul poem 
despre mare, după modelul cvintetului sau realizează un poem suprarealist în 
engleză, scriind fiecare câte un vers, fără să citească ceea ce au scris colegii 
înaintea lor. Preferința elevilor a fost spre poemul suprarealist, iar traducerea în 
engleză urmează să fie o activitate pe care o vor continua în perioada Școala altfel 
și va fi finalizată cu publicarea traducerilor în revista școlii și sub formă de 
broșură oferită elevilor din celelalte țări participante.  

Considerăm că avantajele unui astfel de demers sunt multiple: sensibilizarea 
tânărul elev  în fața unei experiențe estetice complexe (imagine, text), exersarea 
apropierii de arta literară prin privilegierea înțelegerii textului literar, îmbinarea 
metodelor tradiționale cu cele moderne, dezvoltarea creativității, a spiritului de 
echipă și, oricât ar fi de melancolice poeziile, a bucuriei de a fi împreună.  

1 Pamfil, Alina, Didactica literaturii. Reorientări, Editura Art, București, 2016, pp.183-273. 
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CIUTURĂ” ÎNTRE „CĂLIŢE OCOLITE” 
Comunicare 

Daniela Păduraru 
Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare Botoşani 

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. 
Cuvinte-cheie: pastel, mesaj, broderie, port. 

„Ciutură” between „Căliţe ocolite”. The current paper will present an approach towards a very 
unique literary work, the descriptive poems of Vasile Alecsandri, also known as Pastels, through 
the perpective of creating the grounds for an appropriate context for perceiving and understanding 
the message withing the writing. Towards the end, a means of working for revealing the overtone 
it is being proposed by associating the identified elements with different embroideries found within 
the romanian traditional costume. Keywords: poems, the message, embroideries, traditional 
costume. 

Studiul literaturii române nu are ca scop doar însuşirea unor noţiuni de 
teorie literară. În acelaşi, timp, oferă elevilor posibilitatea interacţionării cu 
elementele unui univers pe care şi-l pot contura singuri, alegând dintre lumile 
propuse şi expuse de către profesor. De la elementele ce ţin de formă, de 
construcţie a textului, până la cele ce ţin de conţinut, opera literară deschide o 
lume în care ucenicul observă, surprinde şi împleteşte ceva nou din cele deja 
ştiute de toţi. Ţinând cont de acest scop, pas cu pas, la ore, valorificarea celor 
studiate este atât de importantă pentru elevi, încât o descopăr mereu în acel ceva, 
pe care elevii îl așteaptă de fiecare dată. Și, de aici, organizarea procesului de 
predare-învățare (pentru mine) începe răsturnat, de la ceva... Cu atât mai mult, 
căutarea acelui „ceva” este o provocare în clasa a opta, când majoritatea 
noțiunilor de teorie literară sunt deja însușite și recapitulate de nenumărate ori, 
încât ar putea deveni rutină și, din această cauză, și-ar pierde din esență. Și așa 

https://www.youtube.com/watch?v=AK88a_HLOho
https://www.youtube.com/watch?v=vApZvZSAHf8
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începe căutarea mea... între ceva uzual și provocarea de a mai descoperi, ca să se 
poată desprinde un fir pentru împletirea propriului sistem de valori.  

De fiecare dată, mă raportez la reacțiile elevilor, și, în special, la modul lor 
de a face anumite conexiuni între cele studiate. După studierea capitolului ce se 
referă la genul liric, revenirea la abordarea pastelului ca specie a literară, era 
necesară, dar... am surprins vorbe de tipul: iar natură, cadrul natural, peste tot 
natură... Totuși, am continuat să repetăm și să aplicăm cele însușite. Le-am spus 
că vom încerca să citim mai multe pasteluri scrise de Vasile Alecsandri. Pentru a 
evita monotonia, am lucrat în echipe. Fiecare echipă a primit câte două pasteluri 
diferite și primul pas a fost să citească împreună textele. În funcție de tema 
operelor (textele alese se încadrau aceluiași anotimp), le-am recomandat să-și 
aleagă denumirea echipei, un simbol și să-și realizeze ecusoane. După prima 
lectură, le-am cerut elevilor să observe următoarele aspecte: elementele de floră 
și faună, referirea la anumite tradiții și obiceiuri populare, dominanta cromatică, 
prezența omului în cadrul tabloului descris, starea transmisă etc. Produsul realizat 
de ei urma să fie un poster care avea o anumită poziționare grafică a elementelor. 
După un anumit timp de lucru, elevii au prezentat cele identificate de ei, pe 
alocuri, fiind completate răspunsurile de către ceilalți colegi. După ce am căutat 
diferite explicații ale simbolurilor din broderiile tradiționale, în special, cele de 
pe ie, am realizat o bază de bază de date, scanând imaginile și scriind dedesubt 
semnificațiile acestora, pornind de la simbolurile primordiale.  

A urmat a doua etapă de, elevii au primit foile cu simbolurile și au avut ca 
cerință să le selecteze pe cele care reprezintă elementele de floră și de faună 
identificate în pastelul pe care au lucrat. Înainte de toate, le-am explicat care sunt 
semnificațiile elementelor de broderie tradițională, de ce au anumite culori și care 
dintre ele predomină (faună, floră etc.). Constatarea elevilor a fost clară, chiar de 
la început, deoarece au observat că imaginea omului este mai puțin prezentă. 
Lucrând în echipă, au refăcut posterul, înlocuind elementele pastelului cu 
simbolurile alese, ținând cont de un chenar (cale, căliță ocolită) și de un element 
central (ciutură) în care să noteze starea eului liric.  

Următoarea parte a orei a constat în motivarea alegerii simbolurilor în 
funcție de pastelurile pe care au lucrat. Încet, încet, acel „ceva” se contura, iar 
mirarea elevilor îi motiva să afle mai multe și să pună întrebări: de ce motivul 
„calul și călărețul” reprezintă izbânda?, sfăditele ar fi un Yin și Yang românesc?, 
ce treabă are Cocoșul cu zorile?, ia ar putea fi o „carte” cu talismane? etc.  

În ultima etapă a lecției am avut ca scop să-i surprind și să putem trage 
concluziile, să pot vedea ce au înțeles, adică am hotărât să materializez cele 
învățate de ei împreună. Intrând în clasă, le-am propus să aranjeze băncile ca la 
nunțile tradiționale... și anume să formeze un fel de masă lungă, pe care am întins 
o coală. Aşezându-se deoparte şi de alta a mesei, i-am rugat să deseneze
simbolurile identificate sau să reproducă unele elemente prin cuvinte. De-a lungul
hârtiei, toate aspectele notate au fost încadrate într-o căliţă, iar, în mijloc (în
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ciutură) au scris mesajul transmis de fiecare pastel. Ce a rezultat a fost 
surprinzător. Mai mult ca sigur că semăna cu o faţă de masă tradiţională sau cu o 
pânză brodată sau cusută din care urmează să se confecţioneze ceva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concluzia activităţii noastre a fost simplă − cadrul natural reflectat în 
pastelurile scrise de Vasile Alecsandri scoate la iveală o lume, un univers aparent 
arhaic, dar care esenţializează foarte bine valorile neamului nostru care sunt 
aceleaşi fie că se deschid prin semne înşirate în fir de aţă, fie se dezvăluie prin 
cuvinte.  
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EXPLORAREA ȘI EXPERIENȚA NATURII  
PASTELURI − VASILE ALECSANDRI 

Comunicare  
 

Bogdan Rațiu 
Liceul Teoretic Bolyai Farkas, Târgu Mureș 

 
 
Lucrarea își propune să ofere un nou model de predare a unei opere clasice, reliefând diferența 
față de abordare desuetă a textelor din patrimoniul cultural din perspectiva unui nou model 
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curricular. În acest sens, vom prezenta dominantele modelului dezvoltării personale, o relectură a 
operei lui Vasile Alecsandri, proiectarea unei secvențe din perspectiva teoriei experienței autentice 
de învățare, exemplificând câteva micro-secvențe dedicate pastelului ales. Cuvinte-cheie: pastel, 
Vasile Alecsandri, experiență autentică de învățare, dezvoltare personală. 

The paper aims to offer a new model of teaching a classic work, highlighting the difference from 
the outdated approach of cultural heritage texts from the perspective of a new curricular model. In 
this sense, we will present the dominants of the personal development model, a rereading of Vasile 
Alecsandri's work, the design of a sequence from the perspective of the theory of authentic learning 
experience, exemplifying some micro-sequences dedicated to the chosen pastel. 
Keywords: pastel, Vasile Alecsandri, authentic learning experience, personal development. 

„«Istoria artei este trecătoare. Pălăvrăgeala despre 
artă este eternă» (Kundera). Arta: lămurirea ființei. 

Pălăvrăgeala despre artă: sclipicioasa limpezire a 
melodramei universale și a maniheismului ei moral. 
A fi om înseamnă a oferi literaturii forma propriului 

său destin. 
Problema este să știi cărei literaturi.” 

Alain Finkielkraut, O inimă inteligentă 

Fragmentul ales pentru a deschide această lucrare sugerează importanța pe 
care o are în actul lecturii experiența cititorului, substanțialitatea dezbaterii și 
calitatea textului literar. Ne vom focaliza asupra unui text creat de un autor din 
patrimoniul cultural, Vasile Alecsandri, și vom prezenta etapele unei experiențe 
autentice de receptare a textului, care să invite elevul la o participare activă în 
construirea sensului prin negocierea sensului, interacțiune, dezbatere, empatie și 
alteritate culturală. Fiind într-un moment al revizitării literaturii din perspectiva 
modelului didactic al dezvoltării personal (la nivel gimnazial), într-un moment al 
democratizării procesului de receptare și fiind conștienți că interesul elevilor de 
gimnaziu pentru poezie este diminuat, nemizându-se pe identificarea elevului cu 
mesajul operei canonice, ne propunem să depășim abordările rigide, încorsetate, 
clișeizate ale pastelului Sfârșit de toamnă de Vasile Alecsandri, care se 
încadrează în tematica clasei a VI-a (conform programei OMEN 
3393/28.02.2017). 

Explorarea literaturii din perspectiva modelului curricular 

Programa de Limba și literatura română (nivel gimnazial) propune o 
racordare la modul de înnoire a didacticii lecturii prin care se urmărește 
înțelegerea și interpretarea textelor, în defavoarea analizei de text, demersuri care 
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asociază, în aceeași secvență de receptare texte și tipuri de lectură diferite1 . 
Modelul dezvoltării personale2 oferă posibilitatea ca literatura să fie receptată 
mult mai aproape de firescul ei. Astfel, literatura este înțeleasă ca discurs despre 
natură și condiția umană, lectura fiind o formă de extindere a cunoașterii (elevul 
devine conștient de efectele emoționale și cognitive pe care textul le are asupra 
lui). În acest sens, este esențială interpretarea semnificațiilor globale (prin 
reflecții asupra seturilor de valori reprezentate în operă, asupra raporturilor 
interumane/om-univers, asupra devenirii eului) și interpretarea raportului existent 
între lumea reprezentată în text și lumea cititorului pe baza reflecției personale 
(reacții afective, emoții, valori, conștientizare și maturitate afectivă, integrare 
reflexivă, explorarea experienței prin raportarea la text). Dar nu trebuie omis că 
lectura are implicații culturale prin care se asimilează valori anacronice, se cunosc 
creații reprezentative pentru cultura trecutului și se inițiază un dialog intercultural 
între trecut și prezent. Acest dialog se concretizează prin conexiune (pe baza 
teoriile lui Keeve și Zimmerman3): text to text (conexiune cu alte texte); text to 
self (conexiune cu propria lume); text to word (conexiune cu lumea/societatea). 

În cazul lecturii poeziei, elevul descoperă posibilitățile combinatorii ale 
limbajului, iar Dixon, unul dintre teoreticienii modelului curricular în spațiul 
englezesc, accentuează că receptarea și redactarea sunt competențe care sprijină 
„descoperirea de sine prin limbaj și prin auto-exprimare, pentru realizarea de 
sine”, și, astfel, elevul deține control asupra lui însuși și asupra relațiilor sale cu 
lumea înconjurătoare. Experiența receptării îi oferă elevului șansa să preia din 
discuția despre o anumită temă literară ceea ce va avea sens pentru propria sa 
lume. Acest proces de interiorizare este dezvoltat prin lectură și extins prin 
redactare, fiind extrem de important raportul dintre experiență – cunoaștere – 
autocunoaștere. Astfel, se aduce în prim-plan viața personală și interioară, elevul 
fiind ajutat să-și ordoneze, să-și extindă și să-și îmbogățească experiența în loc să 
primească o sumedenie de cunoștințe sau simple tehnici4.  

Muller5, un alt teoretician din spațiul anglo-saxon, consideră că prin lectură, 
elevul învăță cum să trăiască, își dezvoltă judecățile sensibile și ale gustului 
estetic, respectiv identifică unele calități, pentru a se forma ca cetățean critic, 
literat și cu capacitate de judecată. Spațiul simbolic al cărții devin un catalizator 
al dezvoltării personalității, a caracterului și a identității elevului ca individ.  

 
1 Alina Pamfil, Modele de activități pentru constituire de sens prin lectură, în Todor, Erika Maria, Ghidul 
profesorului de limba și literatura română, Editura Abel, Cluj, 2017, p. 75. 
2 Cf. Alina Pamfil, Didactica literaturii. Reorientări, Editura Art, București, 2016. 
3  Cf. E.K. Keeve și S. Zimmerman, Mosaic of thought:Teaching comprehension in a reading workshop, 
Portsmouth, NH: Heinemann, 1997. 
4 J. Dixit, Growth though English: a report based on the Dartmouth Seminar, London, Nate, 1972. 
5 A se vedea J. H. Muller, The Uses of English:guidelines for the teaching of English from th Anglo-American 
conference at Dortmouth College, New York, Holt Rinechart, Winston, 1967, p. 40 și  Ken Bain, What the Best 
College Teachers Do, Harvard University Press, Cambridge, 2004. 
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Dixon1 discută interacțiunea dintre lumea elevului și lumea scriitorului, 
evidențiind importanța ca acest dialog să se realizeze pe opere din patrimoniu 
cultural. Pentru reușita receptării e nevoie de o re-considerare a textului pentru a 
oferi o nouă perspectivă asupra substanței operei. În plus, consideră că nu e vorba 
de a pune în prim-plan doar experiența elevului, textul devenind pretext, ci de a 
reflecta asupra universului imaginar, de a se investiga modul particular de a 
aborda o anumită problematică, valorile care dinamizează relațiile/lumea, stările 
afective și de a se asuma plus-cunoașterea prin explorarea lumii/ limbajului/ 
viziunii și raportarea la propria experiență, într-un dialog al alterităților. 

Posibile relecturi ale operelor din patrimoniu cultural (cazul 
Pastelurilor) 

 

Textul critic cu siguranță este cel care poate facilita recrearea parcursului 
didactic. În acest sens, o revizitare a textelor semnate de Mihai Zamfir, Nicolae 
Manolescu, Eugen Simion, Şerban Cioculescu, G. Călinescu, Edgar Papu, Tudor 
Vianu, Mircea Tomuş pot dezvălui caracteristicile lumii textului, valorile 
poetului, valorile transpuse în operă, emoțiile, atitudinea în fața lumii, 
problematica dominantă, temele, resursele lingvistice, legăturile cu alte opere sau 
cu alți autori. Din referințele bibliografice parcurse rețin definirea universului 
liric al lui Vasile Alecsandri realizată de Eugen Simion:  

„Există la Alecsandri o evidentă expansiune a originarului în orizontal, o propensiune 
spre spații largi. Poezia filtrează ceea ce turistul observă. [...] Alecsandri caută, în fond, 
în această geografie – în parte reală, în parte imaginară – un număr de tablouri care să 
satisfacă apetitul cititorului din epocă pentru exotic, măreț spectaculos [...]. Natura reală 
și natura lucrată îl atrag în egală măsură. Condiția este ca faptele să formeze o scenă 
frumoasă. Și faptele sunt alese totdeauna cu grija de a participa la ceea ce am putea 
numi figura spectaculosului așezat [...] Tendința lui Alecsandri este de a încremeni într-
un tabloul asemenea subtilități.”2  

Astfel, în abordarea pastelului, elevul poate fi orientat spre a conștientiza 
frumusețea lumii din jur, modul în care omul poate transpune ceea ce vede în 
limbaj, raportul dintre realitate și imaginație, receptarea subtilităților dintr-un 
peisaj sau a nuanțelor cromatice ale anotimpurilor. În cele 40 de poezii publicate 
în revista „Convorbiri literare”, Vasile Alecsandri consemnează lumea din jurul 
său, mai precis, toamna târzie a anului 1867, iarna dintre 1867 și 1868, venirea 
primăverii și a verii din 1868. Mihai Zamfir le numește consemnări poetico-
meteorologice, Nicolae Manolescu consideră că fondul poeziei lui Alecsandri 
este unul moral, iar Mircea Scarlat nu consideră că între peisajul din natură și cel 

1 J. Dixit, op.cit., p. 76. 
2 Eugen Simion, Dimineața poeților, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1980, p. 215. 
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din operă există un raport mimetic, ci accentuează ideea că la baza operei sunt 
asociații nebănuite, produse de forța imaginară a autorului. Retrăgându-se la 
Mircești, Alecsandri scrie aceste poezii peisagistice, reușind să creeze prin 
cuvinte imagini care redau echilibrul interior al poetului și apropierea de o lume 
unde poate găsi fericirea.   

Poetul circumscrie natura într-un tipar descriptiv1, în care se delimitează 
interiorul ambiental de descriptivul spațial exterior, în care se îmbină confesivul 
(eul confesiv) cu descriptivul ornamental (eul contemplativ), flash-ul, starea de 
mirare, optimismul și călătoria, referenții din univers și modalizatorii temporali. 
Toate aceste tehnici conduc spre realizarea unor tablouri de natură rustică, 
conturarea unei imagini ideale, pictarea naturii prin observarea pe viu, dar 
obiectiv, a anotimpurilor. Acest tip de lirică aduce aminte de versurile lui D. 
Zamfirescu, G. Coșbuc, Șt. O. Iosif, Ion Pillat, T. Arghezi, G. Bacovia, I. Vinea, 
L. Blaga sau V. Voiculescu.  

Toate aceste consemnări din critica literară oferă siguranță abordării la 
clasă, observându-se înspre ce relief interpretativ trebuie condus elevul, astfel 
încât interpretarea să rămână în orizontul cultural al poetului, să se apropie de 
intenția autorului și a operei și să ofere posibile corelații cu alte opere. 
Democratizarea receptării poate duce la hiperinterpretări nedorite sau la 
înțelegerea textului canonic ca pretext al receptării. Din acest motiv, incursiunea 
în referințele critice de bază sugerează importanța substanțialității interpretării.  

 
Experiența lecturii. Un exemplu de secvență didactică (clasa a 

VI-a) 
 

 
Secvența didactică este proiectată conform ciclului învățării experiențiale2, 

astfel că după introducerea realizată de profesor urmează experiența directă, 
reflecția, generalizarea și transferul. Experiența concretă urmează un model 
inductiv, în care participanții culeg informații și dobândesc un anume tip de 
experiență, întotdeauna legată de joc, de aceea participanții pot dobândi 
cunoștințe prin descoperiri aleatorii. Se dezvoltă o bază de  informații comune 
care poate fi folosită în stadiile următoare. În momentul de observație și reflecție, 
participanții au deja o experiență individuală și și-au împărtășit-o, discutând ceea 
ce au văzut și au simțit în timpul evenimentului (la nivel cognitiv, emoțional și 
comportamental). Abstractizarea și conceptualizarea vizează transferul în 
practică a ceea ce s-a învățat în timpul experienței structurate. Profesorul 

 
1 Cf. Luminița Chiorean, „Rolul semantic din expresia referențială,strateg al sensului poetic”, în Adrian Chircu, 
Maria Aldea (ed.), Din dragoste de dascăl şi de voroavă: omagiu doamnei profesor Elena Dragoş, la 
aniversare, Editura Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2019, pp. 76-85. 
2 David Kolb, Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Pearson FT 
Press, 2014. 
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facilitator trebuie să rămână obiectiv cu privire la cunoștințele dobândite, nu doar 
la reacțiile participanților, la concluziile care par contradictorii sau incomplete. 
În ultima parte dedicată aplicării conceptului într-o situație nouă, elevii aplică 
generalizări în situații concrete în care sunt angrenați; o atenție deosebită trebuie 
acordată examinării modalităților în care individul (sau grupul) va folosi 
cunoștințele generate în timpul experienței structurate, în așa fel încât să planifice 
un comportament mai bun.  

Modelul de proiectare a fost ales pentru că avem încredere în nevoia de a 
oferi elevilor o experiență unică, personală de lectură, de receptare a textelor. În 
plus, suntem la ideea profesorului Lucian Ciolan1, asupra importanței implicării 
autentice a elevilor în procesul învățării. „Authentic learning design” presupune 
învățarea ca proces participativ, ca experiență trăită, cu scopul de a transfera 
cunoștințele, atitudinile și valorile în comportamente, în situații concrete de viață. 
Experiențele de învățarea trebuie să implice dimensiunea cognitivă a elevului, 
dimensiunea emoțională, dimensiunea socială și dimensiunea acțională. Această 
perspectivă se poate conecta cu modulul dezvoltării personale, Dixon2 subliniind 
că lectura este punctul comun al experienței, al limbii și al societății. 

În plus, proiectarea unor experiențe autentice de învățare se leagă de ciclul 
învățării prezentat deseori în domeniul neuroștiințelor cognitive care are patru 
stadii: 1. acumularea de experiențe senzoriale la nivelul cortexurilor senzoriale; 
2. angajarea în observare reflexivă, cu sprijinul lobului temporal; 3. crearea de
noi concepte la nivelul cortexului prefrontal și 4. testarea activă prin intermediul
cortexurilor motorii. Însă succesul unei astfel de experiențe rezidă în prezența
dorinței și a încrederii, o precondiție a învățării.

Sintetizez microsecvențele (timpul aferent și verbul care sugerează 
implicarea elevilor) și activitățile de receptare propuse: 

Micro-secvența 1 - 
experiența 
concretă 
Timp: 10 de 
minute 
Verbul: a simți 

activitate pe grupe; 
organizator grafic - câmpul semantic al toamnei; 
se construiește în clasă o atmosferă de toamnă. 

Micro-secvența 2 -
observație 
reflexivă 
Timp: 40 de 
minute 
Verbul: a privi, a 
observa 

elevii își împărtășesc ideile/cuvintele/sentimentele; 
se construiește o hartă semantică unitară; 
atitudine față de toamnă/natură/valori în fața naturii, crearea activă a 
conștiinței eco; 
lectura unui text multimodal (afiș − Let's Do It, Romania); 
temă de cercetare (telefon mobil): pictori/muzicieni/poeți care au 
transpus frumusețea toamnei; 

1 Lucian Ciolan, „Designul experienţelor autentice de învăţare”, în A. Nedelcu, C. Ulrich Hygum, L. Ciolan, F. 
Țibu, Educație cu stare de bine. După o rețetă româno-daneză, Ghid Rodawell, București, 2018, pp. 191-201. 
2 Dixon, op.cit., p. 85. 



SECVENȚE DIDACTICE CENTRATE PE TEXTUL LITERAR 

125 
 

lectura poeziei: „Sfârșit de toamnă”, de Vasile Alecsandri; 
temă de literație în familie: Ca-n codru, marea defrișare (România, te 
iubesc, www.youtube.com). 

Micro-secvența 3 -
observație 
reflexivă  
Timp: 100 minute 
Verb: a privi, a 
integra 

comprehensiunea (harta subiectivă a lecturii, răspuns 
afectiv/emoții/valori, ideile textului, cuvinte-cheie, tema, inferențe, 
integrarea în propriul univers, atitudinea eului față de natură; 
analiza (ce se vede/se simte/se aude/ se mișcă?; figuri de stil; rolul 
verbelor; versificație). 

Micro-secvența 4 -
conceptualizare  
Timp: 70 minute 
Verb: a gândi 
 

interpretarea operei (semnificația globală/mesajul, ipoteze 
interpretative, conștientizarea energiei modelatoare a lumii imaginare, 
simboluri, conectarea sensurile cu alte opere/cu realitate, întrebări 
deschise, problematizante; structurarea unei hărți de semnificație; 
întrebări refocalizate); 
ghidarea interpretării; 
dezbaterea textelor interpretative; 
reflecția asupra viziunii despre om și lume;  
producerea unui metatext interpretativ. 

Micro-secvența 5 - 
experimentare 
activă 
Timp: 30 de 
minute 
Verb: a face, a 
integra 

realizarea unui text care să însoțească filmul creat de profesor; 
realizarea unui discurs motivațional de postat pe facebook/ instagram 
pentru a participa la apărarea naturii curate/ frumoase (programul Let's 
Do It, Romania.) 

 
Secvența didactică începe cu o micro-secvență cu caracter inductiv care se 

realizează pe grupe. Profesorul împarte elevii în grupe, având pe fiecare masă 
câte o cutie care cuprinde plante uscate, fâșii de hârtie colorată (culori specifice 
toamnei) și pământ umed. În același timp, profesorul a creat o atmosferă rece, a 
deschis geamurile, iar pe fundal se aude o melodie dedicată toamnei. Elevilor li 
se solicită să completeze prima fișă care cuprinde un organizator grafic, în care 
ei trebuie să noteze toate cuvintele inspirate din obiectele din cutie (propriu-zis 
se creează câmpul lexical al toamnei).  

După primele 10 minute, elevii își împărtășesc ideile, cuvintele care le-au 
venit în minte, sentimentele care i-au încercat și se construiește o hartă semantică 
unitară dedicată naturii autumnale. Elevii pot nota: admirație, iubire, respect, 
protecție, bucuria lucrurilor simple, dorința de a cunoaște universul lumii, 
armonia cu natura, fascinața naturii, manifestarea subtilă a naturii, conectare/ 
energie, stare de contemplație/ stimularea imaginației, raportul dintre concret/ 
abstract, terestru/ cosmic, diurn/ nocturn, exterior/ interior, general/ particular, 
fix/ mobil, eternitate/efemeritate, circularitatea, starea de bine, liniștea, armonia, 
adăpostul.  
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Odată creată atitudinea față de toamnă, de natură, valorile în fața naturii se 
creează activ o conștiință-eco (necesitatea unei naturi curate/sănătoase/frumoase), 
empatia față de natură și se propune elevilor lectura unui text multimodal (afișul – 
Let's Do It, Romania), pentru a aduce valorile în prezentul elevului. Apoi, se 
realizează prima lectură a poeziei „Sfârșit de toamnă”, de Vasile Alecsandri, 
pentru a face o primă corelație despre importanța de a păstra frumusețea originară 
a naturii. La final, se oferă o temă de literație în familie: de urmărit împreună cu 
familia documentarul „Ca-n codru, marea defrișare” (din cadrul emisiunii 
România, te iubesc, www.youtube.com, Pro Tv, 46:20 min). Elevii vor avea de 
răspuns la următoarele sarcini după ce se va discuta în familie documentarul: 
despre ce este vorba în documentar?, de ce credeți că este nevoie de un astfel de 
documentar?, prin ce cuvinte puteți caracteriza natura României?, ce sentiment 
v-a lăsat modul în care noi ne respectăm darul oferit de natură?, ce imagini v-au
impresionat?, de ce credeți că e nevoie să apărăm natura în fața răului cauzat de
oameni?, de ce omul este cel mai mare dușman al naturii?, cum ar trebui să
respectăm și să ne iubim mediul înconjurător?, defrișarea este singurul rău pe care
îl producem naturii? (oferă și alte exemple), cum e colțul de natură din fața
casei/blocului vostru?

Micro-secvența dedicată observației și reflecției este dominată de procesul 
de comprehensiune. Profesorul propune realizarea unei hărți subiective a lecturii 
(Imaginează-ți cu ajutorul culorilor ceea ce ai privit în timpul lecturii textului!). 
Ulterior li se cere elevilor să noteze în jurul tabloului creat secvențe/structuri din 
poezie pe care elevul le-a văzut/a simțit/a auzit/se mișcă. Ulterior, se propune o 
conversație euristică între profesori și elevi cu întrebări intratextuale, cu răspuns 
închis: ce cuprinde cu privirea poetul?, ce anotimp?, are o privirea generală sau 
de detaliu?, ce contemplă poetul?, la ce este atent (doar la natură sau și la 
oameni)?, de ce simțuri se folosește poetul pentru a recepta tabloul de natură?, ce 
atitudine are în fața naturii? prezintă în enunț ceea ce privește cel care contemplă 
natura?, care este ideea cea mai importantă pe care ți-o transmite vocea lirică?, 
de ce l-a impresionat această idee?, ce emoție îl determină să o rostească?, care 
este structura care te impresionează din această strofă?, de ce?. Elevilor li se oferă 
un tabel în care sunt notate cele patru strofe pentru a nota ideile.  

Profesorul ghidează lectura elevilor încercând să-i conecteze la text, 
aceștia implicând în poezie ceea ce știu despre lumea din jur. Vom oferi exemplul 
doar pentru prima strofă, procesul fiind reluat pentru fiecare strofă în parte pentru 
a înțelege sensurile, producându-se comprehensiune inferențială. 

Se citești primul vers: Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele. 
Elevilor li se cere: oferă un sinonim cuvântului oaspeți?, de ce îți aduci aminte când 
auzi cuvântul oaspeți?, care este atitudinea ta în fața acestora?, ce reprezintă casa 
pentru tine?, cum te simți acasă?, care sunt cuvintele de bază care îți vin în minte 
când spui acasă?, de ce nu rostește poetul ,,Oaspeții caselor mele”?, alături de cine 
împarte casa poetul?, prin ce caracterizezi cocostârcii și rândunelele?, de ce 
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amintire/ poveste/alegorie îți aduci aminte? în ce alte opere ai văzut imaginea 
păsărilor?. 

Se parcurge al doilea stih: Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele și 
se propun următoarele întrebări: ce sinonime cunoști pentru cuvântul a părăsi?, 
ce simți când părăsești un loc drag?, dar când ești părăsit de cei dragi? ce încearcă 
să spunăpoetul prin cuvântul cuib?, ce atmosferă este într-un cuib?, de ce cineva 
fuge?, de ce fuge?, ce sentiment are?, în ce moment poți spune că au fost niște 
zile rele/sau că vor veni zile rele?, ce trebuie să se întâmple?, la ce te gândești 
când rostești cuvintele zile rele?/ 

Al treilea vers (Cârdurile de cocoare, înşirându-se-n lung zbor,) se va 
înțelege răspunzând la următoarele cerințe: prin ce se caracterizează un cârd?, 
prin ce se caracterizează cocoarele?, ce imagine îți creează cuvintele ,,înșirându-
se zbor”?, imaginea se creează în spațiul terestru sau cosmic?, cum resimți un 
zbor lung?, când simți că o oră durează mai mult decât este în realitate?. 

Ultimul vers (Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor.) urmează același 
algoritm: comprehensiunea vocabularului, identificarea stării emoționale, 
realizarea de inferențe. De pildă: oferă sinonime contextuale pentru cuvântul a 
pribegi!, ce sentiment se creează în pribegie?, când urmărești un om care pleacă?, 
ce sentiment ai pentru el?, cât îți este de apropiat?, cum poți defini dorul?, pentru 
cine îl ai în  mod normal?, de câte ori l-ai avut?, dar poetul de câte ori crezi că-l 
are?, de ce nu folosește cuvântul ,,mare dor”?, ce încearcă să sugereze prin 
cuvântul ,,jalnic”? 

Pentru a observa relația dintre substanțialitatea ideii poetice și modalitatea 
de expresie, profesorul le solicită elevilor să extragă din această strofă figurile de 
stil prin care poetul își rostește emoția în fața acestui tablou autumnal 
(personificarea, comparația, epitetul, enumerația). 

Dacă momentul dedicat comprehensiunii încearcă să ofere un răspuns 
întrebărilor1 „ce spune textul?” și „ce se descrie în text?”, în momentul dedicat 
interpretării se depășește procesul de analiză înspre construirea ipotezelor 
referitoare la semnificațiile textului. Profesorul propune următoarele întrebări 
interpretative cu răspuns deschis: „Despre ce vorbește textul lui Vasile 
Alecsandri?”, „Ce mesaj transmite pastelul?”. Sunt întrebările directoare pentru 
a realiza microsecvența dedicată abstractizării și conceptualizării. Elevii citesc 
semnificația simbolurilor din text (casa, zborul, păsările), extrase din dicționare 
și recitesc strofa observând ce alte asocieri se pot crea în text. Dialogul euristic 
continuă astfel: despre ce este vorba în această strofă?, care este emoția/valoare 
care îi provoacă poetului dorința de a păstra în memorie un astfel de peisaj?, care 
sunt cuvintele purtătoare de semnificație puternică?, care cuvinte redau cel mai 
bine atitudinea poetului în fața naturii?, cum te raportezi la mesajul transmis? cu 

 
1 Alina Pamfil, „Modele de activități pentru constituire de sens prin lectură”, în „Perspective”, nr. 2 
(38)/2019, p. 6. 
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ce te îmbogățește această experiență de lectură?. După parcurgerea textului 
profesorul propune conectarea sensurilor cu alte pasteluri scrise de Șt.O. Iosif și 
George Coșbuc, invitându-i pe elevi la o reflecție asupra viziunii despre om și 
lume. 

În final, se propune producerea unui metatext interpretativ, pe baza unei 
întrebări deschise, problematizante. În același spirit al dezvoltării personale, 
Dixon consideră că redactarea ar trebui mai bine să adopte în mod similar un 
caracter exploratoriu, decât să urmeze întotdeauna convențiile formale. 
Redactarea poate duce astfel mai degrabă la un proces de descoperire, decât la 
simpla relatare a informațiilor corecte sau aprobate. Răspunsul poate fi, de 
asemenea, informal, creativ și poate apărea în diverse forme hibride. Soluția 
identificată este următoarea: Valorifică poezia „Sfârșit de toamnă”, răspunzând 
la întrebarea: „Cum ne putem bucura de simplitatea lumii din jur?”. Elevii trebuie 
să realizeze un discurs care să cuprindă răspunsul personal/critic/semnificația 
globală. Răspunsul presupune: integrarea reflexivă a problemei într-o ipoteză 
interpretativă; reacții afective/sistemul axiologic personal; explorarea lumii din 
text/utilizarea informației semnificative/ raportarea la ,,discursul trăit”/ 
intensitatea emoțională și rostirea; conectarea cu alte texte/ alte obiecte de artă/cu 
lumea reală. Elevul trebuie să-și personalizeze răspunsul prin accentuarea 
modului în care textul i-a schimbat viziunea despre lume/ cum a conștientizat 
valorile/ afectivitatea/ energia poetului/ lumea poeziei. 

În încheiere, aplicarea într-un nou discurs a unui comportament pozitiv în 
fața naturii se realizează prin alegerea uneia dintre următoarele cerințe: 1. 
Realizați un text care să însoțească filmul creat de profesor (1 min în care este 
filmat un colț din natură din apropierea școlii), surprinzând detaliile pe care le 
percepe ochiul tău într-o plimbare prin toamnă; 2. Realizați un discurs 
motivațional de postat pe Facebook/ Instagram, pentru a participa la o activitate 
de apărare a naturii curate/ frumoase (programul Let's Do It, Romania). 

Demersul nostru și-a propus să evidențieze că modificarea modelului 
curricular oferă posibilitatea unor schimbări în abordarea operelor autorilor din 
patrimoniul cultural. Pe de o parte, e nevoie de adoptarea unui nou cadru 
conceptual, prin trecerea de la conceptele specifice analizei, la cele specifice 
comprehensiunii și interpretării; apoi, e vorba de o reorganizare a experienței de 
receptare, pentru ca elevul să fie implicat emoțional și cognitiv în construirea 
semnificației poetice. Abordarea tematică facilitează experiențe integrate, iar 
utilizarea unui parcurs didactic care să implice totalitatea ființei în receptarea 
textului îl va face pe elev să resimtă altfel prezentul lecturii. În plus, textul suport 
ales demonstrează viabilitatea valorilor textelor cu substanță, nevoia de relectură 
a textelor din perspectiva valorilor, problematicii, trăirii, viziunii și lumii 
autorului. Nu în ultimul rând, comunicarea reliefează câteva constante ale 
proiectării: înțelegerea cadrului conceptual propus de programă, pregătirea cu 
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atenție a activităților din perspectiva facilitatorului, integrarea în secvența 
didactică a proceselor care implică elevul în explorarea textului, relectura 
autorilor din patrimoniu și regândirea întrebărilor directoare ale proceselor 
hermeneutice dominante.  
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Exerciţiile de scriere reprezintă o incursiune în lumea poveştilor cu tâlc prin raportare la principii şi 
valori care transced graniţe temporale, spaţiale sau culturale. Ele 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. E necesar 
ca învăţarea să se realizeze în conexiune cu situaţiile concrete de viaţă, prin valorificarea tuturor 
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experienţelor de învăţare ale elevilor. Cuvinte-cheie: poveste cu tâlc, identitate naţională, tipologie 
umană, experienţe de învăţare, context national şi universal. 
 
The writing exercises: fables. The writing exercises is a sneak peek in the world of fables by 
referring to the principles and values which are beyond the temporal and cultural borders or spaces. 
Their aims are to encourage students to express their own reactions, feelings or thoughts in front 
of the texts they read, to identify cultural and ethnical items, to develop several points of view in 
communication, to take the life experiences being aware of the others and yourself. It’s important 
that the learning process to develop in connection to real life, by enhancing all the students’ learning 
experiences. Keywords: fables, national identity, characters, learning experiences, national and 
universal context. 
 

În noua programă pentru gimnaziu la limba şi literatura română 
componenta estetică şi culturală subliniază importanţa exprimării identităţii 
lingvistice şi culturale în context naţional şi internaţional şi încurajează 
dezvoltarea creativităţii, a libertăţii de receptare şi a plăcerii lecturii prin raportare 
la valorile universale 

În acest sens, studiind fabula la clasa a VI-a, am ales texte aparţinând unor 
scriitori din literaturi diferite, şi epoci diferite. Scrierile lui Jean de La Fontaine, 
scriitor francez care a trăit în secolul al XVII-lea, au avut o influenţă covârşitoare 
asupra autorilor de fabule din secolele următoare, care au urmat îndeaproape 
formula narativă a acestuia. Din literatura română am ales doi autori de fabule 
aparţinând secolului al XIX-lea, Grigore Alexandrescu şi Alecu Donici. 

Activitatea propusă este o intrare în lumea poveştilor cu tâlc, a fabulelor, 
prin intermediul unor texte care transcend graniţele temporale, spaţiale sau 
culturale şi care ne ajută să înţelegem că valenţele fiinţei umane prin raportare la 
diferite tipologii, deprinderi, obiceiuri sau culturi rămân, totuşi, etern valabile. 

 
Textele. Problematica 
 
Elevii primesc pentru lectură, pe grupe, câte unul din cele trei texte scurte 

în care personajele sunt diferite animale, fără a primi însă şi morala textului, acolo 
unde ea este explicită. Vor identifica conţinutul fiecărui text prin rezumare, 
problematica şi tipologia personajelor. 
 

Jean de La Fontaine, Se pregătește leul de război 
 
Un Leu, voind să facă război în toiul verii,/ Îşi întruni divanul, trimise ofiţerii,/ Cerând 
să vie grabnic de peste tot jivinele./ Şi toate-i declarară, chiar blajinele,/ Că vor lupta, 
viteze. Iar cele necesare/ Le-or duce Elefanţii pe toate în spinare/ Şi vor trăsni, în luptă, 
cu trompa din înalturi;/ Iar Urşii, veteranii, sunt straşnici la asalturi./ Şi Vulpile, stratege, 
n-or şovăi nici pic,/ Ci vor lupta şi ele, cu spor, prin şiretlic/ Şi ceata de Maimuţe, prin 
pozne şi prin salturi,/ Va prinde foarte bine distrând pe inamic…/ — Doar Iepurii, 
Măgarii, eu cer să fie scoşi,/ Că ultimii-s prea trântori şi primii prea fricoşi…/ Îşi dete 
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cu părerea un sfetnic, nu ştiu care./ — Ba nu! grăieşte Leul. Ştiu eu de ce-s în stare:/ 
Din Iepuri fac ştafete/ Şi din măgari trompete!/ Nu-i nimeni de prisos, când ştii să-l pui/ 
La treabă, după firea şi darurile lui.’’ 
 
Alecu Donici, Vulpea si bursucul 
 
Da, dincotro si unde/ Alergi tu asa iute?/ Bursucul întâlnind pe vulpe-au întrebat./— 
Oh, dragă cumătre , am dat de păcat ,/ Sunt , iată , surghiunită !/ Tu ştii că eu am fost 
în slujbă rânduită / La o găinărie. /Cu trebile ce-aveam, odihna am lăsat,/ Şi sănătatea 
mi-am stricat; /Dar tot eu am căzut în groaznica urgie,/ De nişte pâri nedovedite,/ 
Precum că luăm mite./ Tu singur martor eşti, în adevăr să spui:/ De m-ai văzut cumva, 
măcar cu vreun pui?/ — Nu , dragă cumătră; dar când ne întâlneam/ Eu cam ades 
vedeam:/ Că tu pe botişor /Aveai un pufișor./ Se-ntâmplă şi la noi de vezi/ Cum altul, 
având loc, aşa se târguieşte,/ Încât îţi vine mai să-l crezi/ Că abia din leafă se hrăneşte./ 
Dar astăzi butcă, mâine cai,/ Să-i faci curată socoteala/ Pentru venit si cheltuială/ N-ai 
zice ca bursucul că are pufişor/ Pe botişor? 
 
Grigore Alexandrescu, Lupul moralist 
 
V-am spus, cum mi se pare, de nu îţi fi uitat,/ Că lupul se-ntâmplase s-ajungă împărat./ Dar 
fiindcă v-am spus-o, voi încă să vă spui/ Ceea ce s-a urmat sub stăpânirea lui./ Auzind 
împăratul că-n staturile sale/ Fac năpăstuiri multe păroşii dregători,/ Că pravila sta-n gheare, 
că nu e deal sau vale/ Unde să nu vezi jertfe mai mulţi prigonitori,/ Porunci să se strângă 
obşteasca adunare/ Lângă un copac mare;/ Căci vrea pe unii-alţii să îi cam dojenească,/ Şi-
n puţine cuvinte,/ Să le-aduca aminte/ Datoriile lor./ Toţi se înfăţişară; şi-nălţimea lupească/ 
Începu sa vorbească/ C-un glas dojenitor:/ „Domnilor de tot felul! Bune sunt astea toate?/ 
Datoriile slujbei astfel le împliniţi?/ Nu aveţi nici sfială, nici frică de păcate,/ Să faceţi 
nedreptate şi să năpăstuiţi?/ Toate slujbele voastre ţara vi le plăteşte:/ Încă, pe la soroace,/ 
Câte un dar va face./ Dar reaua nărăvire,/ Ce o aveţi din fire,/ Nu se tămăduieşte./ Vedeţi cu 
ce morţi grele/ Se isprăvesc din lume/ Şi cum lasă rău nume/ Acei care fac rele./ Gândiţi-vă 
că poate veţi da cuvânt odată/ La-nalta judecată./ Gândiţi-vă la suflet, şi luaţi de la mine/ 
Pilda a face bine.”/ Ăst cuvant minunat,/ Pe care domnul lup auz că l-a-nvăţat,/ Trecând pe 
lângă sat,/ La ziua unui sfânt, când preotul citea/ Şi propovăduia,/ Pe mulţi din dregători să 
plângă i-a-ndemnat./ „E! ce aţi hotărât, jupâni amploiaţi?/ Oare-o să vă-ndreptaţi?”/ Îi 
întreba atunci înălţimea-mblănită,/ Ce purta o manta de oaie jupuită./ „Spuneţi, o să 
schimbaţi purtarea-vă cea proastă?”/ „Să trăiţi la mulţi ani, dobitocia-voastră,/ Răspunse un 
vulpoi, în slujbe lăudat;/ Ne poate fi iertat,/ Să vă-ntrebăm smerit, de vreţi a ne-arăta,/ De 
unde-aţi cumpărat postavul de manta?”/ Când mantaua domnească este de piei de oaie,/ 
Atunci judecătorii fiţi siguri că despoaie.’’ 

 
Pentru a formula problematica textelor am folosit o variantă simplificată a 

diagramei Ishikawa prin care se pun în evidenţă cauzele din care derivă problema, 
ca efect al acestora. Astfel, în ,,Lupul moralist” problema identificată este 
încălcarea legilor care derivă din ipocrizie, căci personajele sunt construite pe 
contrastul dintre aparenţă şi esenţă − minciună, corupţie şi mai ales deprinderile 
rele pe care acestea le manifestă, accentuându-se că „reaua nărăvire,/ Ce o aveţi 
din fire,/ Nu se tămăduieşte.”.  
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„Vulpea şi bursucul” aduce în fața cititorului problema autovictimizării ca 
ieşire din impas, vulpea fiind surprinsă de bursuc într-o situaţie care o 
incriminează de fapt. Din călău, se transformă în victimă. Cauzele pot fi aici 
ipocrizia, proastele deprinderi, viclenia. 

Din discuţiile la nivelul grupului reiese că se pot identifica uneori mai multe 
probleme, în funcţie de acţiunea sau personajul vizat. În textul „Se pregătește leul 
de război” o problemă identificată este lipsa de viziune a unor personaje care îi 
desconsideră pe alţii pentru că nu reuşesc să vadă adevăratul potențial al acestora. 
Iepurii şi măgarii sunt consideraţi ineficienţi pentru armata jivinelor, prilej de a 
pune în discuție cu elevii ideea echităţii şi egalităţii de şanse pentru toţi indivizii, 
indiferent de mărime, provenienţă sau abilităţile pe care le au. 

În urma discuţiilor, pe baza trăsăturilor identificate, am stabilit tipologiile 
personajelor din cele trei texte. Leul este un bun strateg, care ştie să pună în 
valoare fiecare oştean al armatei sale, fructificând talentele, calităţile acestora. El 
este un adevărat lider. Lupul este ipocrit, vulpea − vicleană, iar bursucul − isteţ, 
ştie să descifreze comportamentul înşelător, disimulator al vulpii. 

Următorul pas este formularea moralei, în absenţa celei explicite 
aparţinând autorului. Elevii au constatat că pot fi formulate mai multe morale 
pentru acelaşi text, lecţiile de viaţă ce derivă din fiecare fiind multiple. Câteva 
variante sunt: fiecare poate fi folositor dacă îi sunt descoperite calităţile şi sunt 
puse în valoare; minciuna are picioare scurte; tocmai cei care proclamă legile le 
încalcă; când vorbele nu sunt susţinute prin fapte, acestea nu au nicio valoare. 

Un alt exerciţiu este găsirea în cărţile citite a altor personaje animaliere ce 
pot reprezenta tipologii umane. Am discutat despre Cronicile din Narnia de C.S. 
Lewis în care leul Aslan, reprezentantul spiritului justițiar, este conducătorul pe 
care locuitorii Narniei îl urmează cu încredere şi respect, iar castorii, care sunt un 
simbol al prieteniei reale, manifestă înţelegere, bunătate, devotament faţă de copiii 
pe care îi adăpostesc, ferindu-i din calea crudei vrăjitoare ce ţine regatul sub teroare. 
Faunul Tumnus este un personaj candid, sensibil şi vulnerabil, plin de bunătate. 

O altă carte în care regăsim reprezentări ale tipologiilor umane prin 
intermediul animalelor este Cartea Junglei de Rudyard Kipling. Elefanţii 
reprezintă înţelepciunea, iar tigrul Shere Khan viclenia şi răutatea manifestate 
prin dorinţa de răzbunare cu orice preţ.  

Exerciții de scriere 

Ultima parte a activităţii este o provocare pentru elevi, aceea de a scrie o 
fabulă care să ilustreze o situaţie din viaţa de zi cu zi lor, pornind de la fenomenul 
de bullying. Discutăm despre ce înseamnă bullying, care sunt cauzele şi efectele 
lui în viaţa elevilor. Stabilim: a. contextul – viaţa şcolii; b. personajele – animale 
reprezentative pentru ilustrarea diferitelor tipologii umane; c. problematica – 
vizează bullyingului și d. morala – o lecţie de viaţă care să aibă ca efect oprirea 
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bullyingului. Dintre situaţiile imaginate ca proteste la adresa bullyingului putem 
exemplifica cu câteva situații: un şoricel este luat în râs de către colegul său de 
clasă, porcul, în pauză, devenind ţinta atacurilor verbale jignitoare ale acestuia. 
Cu stoicism, şoricelul îndură agresivitatea verbală, dar la ora de matematică 
porcul este ascultat de profesorul bufniţă şi se face de râs în faţa clasei pentru că 
a lipsit nemotivat de la şcoală şi a rămas în urmă cu studiul. Şoricelul răspunde 
corect la toate întrebările, dovedindu-şi superioritatea intelectuală. Profesorul îl 
roagă pe şoricel să îl ajute pe colegul său să recupereze lecţiile pierdute. În final, 
porcul îşi schimbă atitudinea, realizând că aparenţele înşeală şi că situaţiile 
neplăcute create se pot întoarce împotriva ta.  

O altă fabulă are în centru girafa, eleva nouă, abia transferată de la o altă 
şcoală, despre care nu ştie nimeni nimic, dar care este tachinată de colegi pentru 
înălţimea ieşită din comun. Treptat, aceasta se dovedeşte a fi o colegă de nădejde, 
empatică, săritoare, gata oricând să dea o mână de ajutor, iar o morală posibilă 
este: „Nu judeca o carte după coperţi”.  

Această activitate a oferit elevilor pretextul oportun de a exersa structura 
narativă în crearea unor compoziţii originale, de a-şi exprima şi argumenta 
diferite puncte de vedere faţă de subiectul prezentat şi de a împărtăşi experienţe 
de viaţă în diferite situaţii. 

 
În contextul actual, studiul fabulei îşi găseşte justificarea, dovedind, încă o 

dată, că dincolo de timp, spaţiu, moravuri, clase sociale, culturi, povestea despre 
fiinţa umană rămâne mereu aceeaşi. 
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Prin concizia mesajului, prin actualitatea situațiilor 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 
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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. 
Cuvinte-cheie: comunicare, evaluare, ascultare, producere de text oral, Caragiale.  
 
I. L. Caragiale: „The triumph of the talent” in receiving and producing oral text. We think that, 
by the brevity of the message, by the actuality of life situations and by the moral aspect, I.L. 
Caragiale`s short texts are perfects for receiving the dialogues, but also as a support for the 
production of new communication contexts. The question we answer is if our students can still 
correctly understand the message delivered in a socio-cultural context belonging to another century. 
To this end, we set out to adapt the teaching strategy to the rigors of the current syllabus and the 
new approach to language acts, using in this purpose the acquisitions of technology - the radio 
theater. The conclusion is that, from the perspective of modern teaching, Caragiale's texts prove 
his actuality. Keywords: communication, evaluation, listening, speaking, Caragiale. 

 
Posterul prezentat în cadrul simpozionului ANPRO 2019 este produsul 

conjugării a două preocupări personale constante, care au fuzionat pentru a răspunde 
temei din acest an, Secvențe didactice centrate pe textul literar. O primă preocupare 
este aceea de a reactiva interesul elevilor pentru textele marilor clasici, care tind să 
piardă teren în fața avalanșei de texte proaspete, semnate de contemporani și scrise 
din perspectiva actualității. Natura intervenției noastre nu ne permite să facem, aici și 
acum, o pledoarie pentru virtuțile artistice ale autorilor de capodopere și pentru 
calitățile cărților acestora, deoarece considerăm că însăși menținerea lor în seria 
clasicilor din istoriile literare  demonstrează valoarea lor. Trebuie însă precizat că un 
text socotit clasic va rămâne, indiferent de epocă, un bun model de explicare a 
noțiunilor de literatură, un excelent material de transmitere a unor valori morale și – 
dacă vine vorba de I.L. Caragiale – un ideal context de studiere și exersare a situațiilor 
de comunicare.  

O altă preocupare generată de experiența didactică este găsirea unor metode și 
instrumente eficiente de creștere a obiectivității în evaluarea comunicării orale. 

În acest scop, am creat o secvență didactică de receptare și de producere a 
textului oral, pentru  clasa a VII-a, intitulată „I.L. Caragiale: «Triumful talentului»” 
în receptarea și producerea textului oral”. Ținând cont de recomandările noilor 
programe, am ales ca input un fragment din teatrul radiofonic „Triumful talentului”, 
după schița lui I.L. Caragiale, deosebit de ofertantă pentru discutarea unor conținuturi 
și formarea unor competențe specifice de comunicare pentru acest nivel de clasă. 
Fragmentul audiat permite identificarea caracteristicilor textului narativ (personaje, 
repere de timp și spațiu, acțiuni), ilustrarea confuziilor paronimice, deducerea din 
context a sensurilor unor cuvinte ieșite din uz, exemplificarea sferei semantice a 
meseriilor, asocierea elementelor verbale cu emoții și intenții diverse de comunicare 
etc. 
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 Ca pretext al activității, am pornit de la dictonul latin „Errare humanum est”, 
replica directorului comisiei de concurs pentru postul de perfect caligraf, prin care 
acesta justifică prima alegere a câștigătorului dintre cei doi candidați, Ghiță Nițescu 
și Niță Ghițescu. De aici, discuția s-a dezvoltat în patru direcții: mai întâi, am descifrat 
sensul în română al cuvintelor latine, prin compararea celor două limbi (încercând să 
facem astfel și corelații intercurriculare cu noua disciplină „Elemente de limbă latină 
și de cultură romanică”); apoi, am cerut elevilor să ofere exemple de confuzii 
paronimice cauzate de asemănarea izbitoare a numelor (odată porniți, a fost greu să 
îi opresc din enumerarea prenumelor similare, ca Roxana, Ruxanda, Ruxandra, 
Alexia, Alesia sau Alexa); în continuare, le-am solicitat exemple de meserii dispărute 
(și aici, ilustrările fiind numeroase); în cele din urmă, i-am întrebat care cred ei că 
sunt condițiile necesare pentru obținerea unui loc de muncă. Le am explicat apoi 
elevilor că, aparent disparate, toate aceste teme de discuție sunt interconectate, 
regăsindu-se în textul lui I.L. Caragiale, pe care aveau să îl audieze. A urmat 
ascultarea – de două ori – a fragmentului de teatru radiofonic (de lungime medie, cu 
pronunție și articulare clare), moment care le-a stârnit mult interes. În timpul audiției, 
elevii au completat o fișă de lucru, incluzând trei itemi: un organizator grafic de 
identificare a elementelor textului narativ, un item de asociere a emoticoanelor cu 
replici ale personajelor și un item vizând competența lingvistică, de extragere a 
cuvintelor necunoscute din text și explicare a sensului acestora („caligraf”, „litograf”), 
activându-se astfel și cunoștințe lor anterioare despre meserii și societate. 

 

 
 
Pentru ca evaluarea receptării textului oral să fie cât mai precisă, am folosit 

un alt instrument, și anume fișa de autoevaluare. Intenția a fost să-i fac pe elevi 
să devină conștienți de comportamentul lor în timpul ascultării, bifând dacă: 
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• se concentrează la scopul ascultării;
• sunt interesați de textul audiat și nu fac alte activități în timpul

ascultării;
• ascultă până la capăt și nu vorbesc în timpul ascultării;
• solicită explicații sau exemple, la momentul potrivit, după ce s-a

terminat înregistrarea audio.
În egală măsură, grila de autoevaluare le verifică modul în care au operat 

cu conținutul textului audiat. Elevii trebuie să bifeze dacă: 
• pot stabili tipul de text audiat și tema dialogului;
• pot identifica personajele care vorbesc, contextul comunicării,

problema și soluția din înregistrarea audio;
• pot să recunoască emoții, stări și intenții comunicative ale

personajelor din textul audiat;
• pot să folosească cunoștințele și ideile personale pentru a înțelege mai

bine textul ascultat;
• pot deduce sensul unor cuvinte necunoscute din textul audiat.

Partea a doua a activității a avut în vedere producerea de text oral. Am 
optat, ca forme de organizare, atât pentru colaborarea în perechi, cât și pentru 
munca în echipe de trei-patru, pentru a verifica dacă elevii au competența de a 
participa la interacțiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de ascultare 
activă și de negociere a informației și a relației cu interlocutorii. Munca în perechi 
a presupus, – după reascultarea fragmentului de teatru radiofonic −, un dialog 
despre moralitatea gestului de a frauda concursul, la care au recurs cei doi amici, 
dar și directorul comisiei. Apoi, pentru cerința următoare, elevii și-au valorificat 
experiența de viață, discutând despre contexte competiționale la care au participat 
și la care s-au confruntat în mod direct cu altcineva. Al treilea item a presupus 
revenirea la text, de data aceasta pentru a se imagina în postura unuia dintre 
personaje și a decide cum ar fi procedat în locul lui.  

I. L. CARAGIALE – TRIUMFUL TALENTULUI.. – producerea textului oral

 

 

1. LUCRAȚI ÎN PERECHI

Ascultați cu atenție fragmentul de teatru radiofonic după textul Triumful talentului... ,de I. 
L. Caragiale și discutați în perechi, timp de 10 minute: 

 dacă au procedat corect cei doi amici; 
 dacă ați participat la concursuri sau competiții unde ați concurat în mod

direct cu altcineva; cum s-a desfășurat confruntarea? 
 cum ați fi procedat, dacă erați în locul: - lui Niță 

 - lui Ghiță; 
 - directorului comisiei de concurs. 
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Pregătiți cu idei și puncte de vedere asumate în urma dialogului, elevii s-
au implicat cu nerăbdare și interes nedisimulat în sarcina următoare, care 
presupunea joc de rol. În echipe de trei elevi, au avut de interpretat un fragment 
din dialogul dintre Ghiță Nițescu și Niță Ghițescu, introducând un al treilea 
participant la conversație, la alegerea lor (un alt concurent, un membru al juriului 
de la concurs sau chiar ministrul care a scris recomandarea lui Ghiță).  

 
Din nou, pentru o evaluare justă, elevii au completat o fisă de evaluare, de 

această dată de interevaluare, prin care am verificat competența lor de a evalua 
comportamentele și atitudinile comunicative ale colegilor, identificând strategiile 
personalizate în funcție de profilul psihologic, de interesele și de nevoile 
fiecăruia. Astfel, au analizat atent atât comportamentul, cât și conținutul 
comunicării celor din echipă cu ei, bifând dacă: 
• se concentrează la sarcina/scopul comunicării;  
• folosesc mijloace verbale, nonverbale și paraverbale potrivite; 
• sunt interesați de ideile și punctele de vedere ale interlocutorului, manifestând 

acceptare și empatie; 
• ascultă interlocutorul până la capăt, nu întrerup în timpul ascultării; 
• solicită explicații sau exemple, la momentul potrivit, în timpul comunicării; 
• pot conversa, respectând tema dialogului; 
• pot identifica personajele despre care se vorbește, elemente ale contextului 

comunicării lor; 
• pot corela informații din textul audiat cu experiențe personale; 
• pot exprima idei, puncte de vedere originale, adaptate la subiectul discuției; 
• pot deduce sensul unor cuvinte necunoscute din textul audiat. 
 

Datorită faptului că o parte din elevii acestei clase au fost beneficiarii 
atelierelor de formare organizate în cadrul Lecturiadei 2019 au diseminat în fața 
colegilor tot ce au învățat la Cluj, întreaga clasă s-a familiarizat cu modalitățile 
tehnice de creare a unui material video. De aceea, mi s-a părut oportun să propun 
ca proiect pentru acasă realizarea unei scenete/film/sketch în care să aducă în 
zilele noastre situația narativă din schița „Triumful talentului...” de I. L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

2. LUCRAȚI ÎN GRUP    

                                                             
Lucrați în echipe de trei elevi. Creați un schimb de 20 - 30 de 

replici, în care să interpretați rolurile celor doi amici din Triumful 
talentului... de I. L. Caragiale și să introduceți un al treilea personaj, 
la alegere, dintre: 

 un alt concurent; 
 un membru al juriului de la concurs; 
 ministrul care a scris recomandarea. 
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Caragiale. Materialele au fost spectaculoase, propunând adaptări moderne, de la 
schimbarea postului pentru care candidau cei doi amici (web designer), a modului 
de susținere a probei (computerizat), a căii de comunicare cu ministrul (skype) și 
până la demascarea de către paparazzi a fraudării concursului (incident difuzat, 
evident, la știrile de la ora 17).  

 
 

Și astfel, grație „Triumfului talentului...”, generația de nativi digitali au 
descoperit farmecul textelor clasice, asimilând lecția morală și aducând-o în 
prezent, dar au și devenit mai conștienți de comportamentele și de competențele 
lor de comunicare orală.  
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b. Teatru radiofonic: 
http://www.eteatru.ro 
http://www.teatru-radiofonic.com/ 
 http://www.piese-de-teatru.blogspot.ro/ 
 
c. Cărți audio: 
http://www.cartiaudio.eu/biblioteca.php 
http://www.audiocarti.eu/ 
http://www.archive.org/details/CartiAudioRomaneste 
http://www.carti-audio-download.blogspot.ro 

          
   Ș      

 
   

 

 
 
 

TEMĂ:                                                             
 Lucrați în echipe de trei-patru elevi. Creați un scenariu în care să 

aduceți în zilele noastre situația narativă din textul 
Triumful talentului..., de I. L. Caragiale, pe care apoi să îl 
interpretați în fața colegilor.  
 Forme de prezentare recomandate:  

                                                  - scenetă 
                                                            -  film (sketch). 
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CARAGIALE ALTFEL
Comunicare 

Nicoleta Mitu 
Școala Gimnazială Grigore Hagiu, Tîrgu Bujor 

Întâlnirea cu schițele clasicului Caragiale este mereu o provocare: atât pentru profesor, cât și pentru 
elev. Dincolo de grile de lectură, de metode, scopul trebuie să fie nu descoperirea unor elemente 
de teorie literară, ci formarea plăcerii de a citi, trăirea bucuriei de a găsi sensuri ascunse, de a fi 
empatici cu ceilalți (personaje/ persoane), de a corecta prin râs tarele unei societăți mult prea 
grăbite și ancorate în material. Metodele și procedeele didactice sunt diverse și atractive. E necesar 
un strop de curaj pentru a ieși dintr-un tipar care conferă siguranță. Demersul didactic necesită o 
continuă adaptare și inspirație. Cuvinte-cheie: elevul digital, lectură pe tot parcursul vieții, în 
interiorul textului, spectacol, creativitate. 

Decouvrir Caragiale autrement. Recontrer l`oeuvre de Caragiale est toujours une provocation 
pour tous:  professeurs et eleves. On doit depasser les manieres de lire utilise habituellement; le 
but doit etre le plaisir de lire, de sentir la joie, de decouvrir des sens caches, de comprendre les 
autres, de corriger a l`aide du rire les habitudes d`une societe pressee et interessee de l`argent. Il 
y a beaucoup de methodes didactiques attractifs. On a besoin d`un peu de courage pour sortir de 
l`etat du confort. Le demarche didactique suppose la capacite de s`adapter toujours et beaucoup 
d` inspiration. Mots cles: plaisir de lire, comprendre, methodes didactiques attractifs, inspiration. 

Caragiale, mereu actual și adeseori seducător, se apropie de elevul digital 
ca o provocare de a descoperi tarele unei societăți de odinioară, grăbite și 
superficiale, aflate sub semnul existenței de-o clipă a ziarului, a bucuriei de a se 
pierde într-un iluzoriu limbaj-labirint, deasupra căruia planează „cioara vopsită” 
(Ștefan Cazimir) și obsesia materialității, ca o compensație la vidul existențial. 
Plăcerea de a citi și bucuria de a înțelege ar trebui descoperite în școală și 
perpetuate dincolo de băncile ei, eludând grile de lectură sau programe rigide și 
limitative pentru a ajunge la acel spațiu compensatoriu, nedescoperit încă, dar 
fascinant care-i ajută să crească mari, să-și descopere talente și idealuri nebănuite 
(oratorie, scriere creativă, desen, actorie).  

Cititul se face cu pași mici, dar mai ales, cu răbdare: se caută sensul 
cuvintelor în context sau pe dexonline, se face legătura dintre propoziții și jocul 
delicat al verbului „a fi” pentru a înțelege diversitatea lumii de acum și 
dintotdeauna. Creativitatea abordării textului literar are forța de a stârni 
curiozitatea pentru texte catalogate, pe nedrept, ca prăfuite. 

Articolul Cameliei Circa – Chirilă, profesoară la Colegiul Național Moise 
Nicoară din Arad, apărut în „Revista Cercurilor de lectură” (anul V, nr. 1/2012, 
paginile 8-11, despre modul în care a valorificat experiența dobândită în urma 
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cursului de formare „Tehnici ludice și dramatice în educație” mi s-a părut 
deosebit de atractiv și de util în dezvoltarea creativității. L-am aplicat pe trei 
dintre textele narative ale lui Caragiale: „Vizită”, „Lanțul slăbiciunilor”, „D-l 
Goe”: 

 
Exerciții 
 
1. Etapa întâi: În interiorul textului și în pielea personajelor 
Elevii sunt împărțiți în trei grupe. Fiecare grupă are ca sarcină lectura uneia 

dintre schițe. Se pot trage la sorți schițele.  
1. Cine sunt? Fiecare participant spune numele câte unui personaj (din 

schița de la grupa din care face parte), însoțit de un adjectiv prin care descrie 
senzații, sentimente și mimează un gest ce i se potrivește: „Sunt Ionel, 
extraordinarul”; „Sunt Maria Popescu, orgolioasa”; „Sunt prietenul amabil”.  

2. Ce fac? Un elev mimează ocupația sau problema care îl frământă pe un 
personaj, iar ceilalți ghicesc ceea ce face. Exercițiul vizează atât cunoașterea 
textului, cât și a elementelor de detaliu. 

3. Două adevăruri și o minciună. Fiecare reprezentant al unei echipe care 
se identifică cu un personaj din schiță spune celorlalți două adevăruri și o 
minciună. Ceilalți trebuie să ghicească minciuna. Scopul este să verifice 
înțelegerea schițelor, dar și să caracterizeze personajul. 

4. Discursul personajului în limbă imaginară. Doi elevi din fiecare grupă 
ies pe rând în fața clasei. Unul vorbește despre sine ca personaj într-o limbă 
inventată, iar celălalt traduce, fiind atent la elementele non- și paraverbale. 

5. Întâmplare-freeze în trei pași. E un exercițiu de împietrire. Jucătorii 
trebuie să descrie un eveniment din schiță prin cinci poziții împietrite, 
semnificative derulării acțiunii. Ceilalți elevi trebuie să formuleze în propoziții 
momentele redate. 

6. Sherlock Holmes. Profesorul scoate dintr-o cutie obiecte ce ar putea 
aparține personajelor (pălărie, tobă, bilet, ciocolată, scrisoare, catalog, minge, 
trâmbiță, ceașcă de cafea, țigară), iar elevul argumentează cui îi aparține. 

7. Cadre împietrite ale benzilor desenate. Fiecare echipă rezumă textul pe 
o coală de flipchart în șase cadre de bandă desenată, apoi își prezintă banda 
desenată în freeze-uri. Dialogul poate fi folosit, dar nu și mișcarea. 

9. Alfabetul conversației. Elevii se identifică cu personajele și susțin un 
dialog. Replica trebuie să înceapă cu următoarea literă din alfabet 

 
2. Etapa a doua: În afara textului și analiza personajelor.  
Elevii identifică tema, cuvintele-cheie, ideile principale, ideile secundare, 

trăsăturile personajelor. 
1. Redactează un C.V. pentru unul dintre personajele caragialiene din 

schița citită 
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2. Găsește asemănări și deosebiri între Goe și Ionel.
3. Relatează evenimentele din perspectiva urâtului/conductorului etc.
4. Găsește asemănări și deosebiri între Goe și Ionel.
5. Caracterizarea lui Goe

Profilul personajului Procedee de prezentare 
Informații prezente 

Înformații absente 

Cine este personajul? 
un elev leneș, în prag de 
repetenție; 

Nume: 
Goe care este un nume de 
alint, probabil de la George, 
iar substantivul domnul din 
apelativ arată distanța dintre 
esență și aparență, dar și 
detașarea ironică a 
naratorului; 

Portret fizic: 
Avem doar informații legate 
de vestimentația, care imită 
costumația adulților și 
sugerează o situație 
materială bună; 

Portret moral 
Prost crescut, fără respect 
pentru familie și străini, 
obraznic; 

Apartenență socială 
elev 
burghezie 

„Ca să nu mai rămâie repetent 
şi anul acesta”, ”tânărul Goe” 
 „mititelule” 

„D-l Goe” 

„un frumos costum de 
marinar, pălărie de paie, cu 
inscripţia pe pamblică: le 
Formidable, şi sub pamblică 
biletul de călătorie înfipt de 
tanti Miţa, că "aşa ţin bărbaţii 
biletul;" 

„D-l. Goe este foarte 
împacient şi, cu un ton de 
comandă, zice încruntat”, 
„zâmbet simpatic” 
„de ce nu mai vine?... Eu 
vreau să vie! 
„— Vezi că sunteţi proaste 
amândouă? întrerupe tânărul 
Goe. Nu se zice marinal, nici 
marinel.” 

„Destul că foarte de 
dimineaţă, dumnealor, frumos 
gătite, împreună cu tânărul 
Goe, aşteaptă cu multă 
nerăbdare, pe peronul din 
urbea X, trenul accelerat care 

Nu știm vârsta și clasa în 
care este Goe. 

Nu-i cunoaștem numele de 
familie;. 

Lipsesc trăsăturile fizice ale 
personajului: culoarea 
părului, forma ochilor etc. 

Nu sunt precizate calitățile lui 
Goe; 
Lipsesc elementele 
nonverbale, prin care să 
descoperim reacția 
cucoanelor/ mimica băiatului; 
Nu aflăm părerea lui Goe 
despre modul în care e 
îmbrăca 
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trebuie să le ducă la 
Bucureşti.” 

Ce săvârșește personajul? 
Fapte 
- scoate capul pe fereastră 
și-și pierde pălăria; 
- se blochează în 
compartimentul unde nu 
intră decât o persoană; 
- trage semnalul de alarmă, 
Rol în acțiune 
- personajul principal; 
Relații cu celelalte 
personaje 
Pe urâtul îl jignește, 
învingându-l singur; 
Pe conductorul îl jignește cu 
ajutorul cucoanelor care 
accentuează că i-au 
cumpărat bilet; apoi  plătesc 
amenda; 
Cucoanele încurajează un 
comportament inadecvat. 
 

„Şi după ce se strâmbă la 
urâtul se spânzură iar cu 
amândouă mânile de 
vergeaua de alarmă şi scoate 
iar capul. Dar n-apucă să 
răspunză ceva urâtul, şi 
mititelul îşi retrage îngrozit 
capul gol înauntru si-ncepe să 
zbiere.”  
„…se aud bubuituri în uşa 
compartimentului unde nu 
intră decât o persoană.”  
„Se suie-n picioare pe 
geamantan, pune mâna pe 
mânerul maşinii şi începe să-l 
tragă.” 

De ce s-a blocat în 
„compartimentul unde nu 
intră decât o persoană”; 
Cum a tras semnalul de 
alarmă, deși era 
supravegheat de bunică; 
De ce nu a fost găsit 
vinovatul, deși totul era 
evident. 
 
 
Ce a gândit urâtul; 
Care e rolul tatălui în 
educarea băiatului 

Cum mă raportez la 
personaj? 

Învăț din greșelile lui Goe că 
trebuie să mă comport 
adecvat atât în societate, cât 
și cu membrii familiei.
 - 
 

 

 
Etapa a treia: De la text la spectacol.  
1. Vizionați scurt și lungmetrajelor „Vizită”, „Lanțul slăbiciunilor” în regia 

lui Jean Georgescu, „D-l Goe”, în regia lui Bob Călinescu și alcătuiți unui jurnal 
de spectator! 

2. Imaginați-vă un dialog în care unul dintre personaje (preluat din schițele 
lui Caragiale) are un alt secret pe care cititorii îl descoperă singuri! 

3. Propuneți un afiș pentru spectacolul realizat după schițele lui Caragiale, 
ținând cont de faptul că „O imagine valorează cât o mie de cuvinte”! 

4. Imaginează-ți un interviu cu Goe/Ionel! 
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Cu creativitate, cu răbdare, cu pasiune, textele se pot descoperi mereu altfel, 
la o nouă lectură. În loc de concluzie: „Paidiom, gaspadin! (Să mergem, 
domnule!)1 
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,,POVESTEA LUI HARAP-ALB” CITITĂ ȘI... 
RĂSCITITĂ 

Comunicare 

Elena Huian 
Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu, Tecuci 

Materialul surprinde noi valențe de interpretare a basmului ,,Povestea lui Harap-Alb” de Ion 
Creangă, 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 Harap-Alb 2.0 
de Veronica D. Niculescu. Cuvinte-cheie: interpretare teologică, inspirație. 

”The story of Harap-White" read and... read. The material aims to surprise new interpretations 
of the fairy tale "Harap-Alb's Tale" by Ion Creangă, proposed by the priest Constantin Necula in the 
volume Pedagogy of the story. In addition, I will follow how a classical work has been inspired by 
other original texts such as Harap-Alb 2.0 by Veronica D. Niculescu. Keywords: theological 
interpretation, inspiration. 

Materialul se dorește un punct de plecare, o sursă de inspirație pentru 
colegii care vor să sublinieze la clasă valoarea educativă a basmului creat de Ion 
Creangă și o propunere de extindere a subiectului cu ajutorul  poveștii Harap-Alb 
2.0 de Veronica D. Niculescu ce face parte din colecția Creangă 2.0.  

Preotul Constantin Necula a răspuns provocării studenților săi și a decodat 
în cheie teologică trei povești scrise de Ion Creangă, printre care și cea menționată 

1 I.L. Caragiale, „Mici economii” în Momente și schițe, Editura ErcPress, 2009, p. 228. 
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anterior. Se adeverește încă o dată complexitatea operei și se dezvăluie posibilități 
de analiză și interpretare în funcție de vârstă, pregătire, experiențe personale. 

Două linii pe care le voi puncta în analiza mea sunt modul în care sunt 
văzuți de către autor educatorii fiului de crai și relația tată-fiu din poveste. Cei 
dintâi, așa cum se știe, au un rol decisiv în evoluția tânărului neinițiat care are 
nevoie de ajutoare pentru a depăși probele maturizării. 

Tatăl băiatului are un rol foarte important în evoluția acestuia protejându-
l, chiar dacă nu va fi fizic prezent lângă el. Când se despart primește 
binecuvântarea părintească ce-i dă încredere și pielea de urs ce îi va fi folositoare. 
Împăratul este întruchiparea părintelui grijuliu ce caută să extindă protecția și 
dincolo de spațiul familiar copilului. Sfatul de dinaintea despărțirii cuprinde o 
secvență ce ar putea intriga, dacă nu am analiza-o cu atenție și care are rol 
anticipativ: ,,în călătoria ta ai să ai trebuință și de răi și de buni”. De ce afirmă 
tatăl acest lucru? Pentru că știe că drumul vieții nu e ușor. Pe ,,omul roș” și pe 
,,omul spân” nu-i clasifică în categoria răilor, ci îi numește ,,șugubeți”, adică 
primejdioși, înșelători, amăgitori. De cel pe care îl știi de rău te poți feri, dar pe 
cel ipocrit, ascuns îl descoperi abia după ce ai căzut în capcană. Aceasta se va 
întâmpla și cu eroul poveștii care va întâlni prototipul ,,șugubățului”din literatura 
română. Autorul volumului Pedagogia poveștii afirmă că intrarea Spânului în 
viața tânărului ,,e una dintre cele mai frumoase pagini de intrare negativă în viața 
unui om de talia spânului”1. Constă în ,,virusarea cu orice preț a drumului tău ca 
om prin obstrucționarea libertății”. Revenirea cu diferite discursuri și tehnici de 
persuasiune este mai puternică decât sfatul tatălui pe care băiatul a vrut să asculte. 

Prezența calului năzdrăvan în viața tânărului pare a fi o prelungire a 
prezenței tatălui. Prin intermediul său, tatăl încă își mai protejează copilul. El îi 
deschide orizonturi noi, îl sfătuiește la nevoie, îl duce la destinație și, cel mai 
important, îi dă încredere că va reuși. Iar când îl vede prea demotivat aplică altă 
tehnică: ,,Stăpâne [...], nu te mai olicăi atâta!” Părintele îl asociază unui susținător 
care îi atrage atenția că smiorcăitul nu îl va ajuta cu nimic și că trebuie să lupte 
cât va putea. Mare nevoie au tinerii de astfel de încurajări pentru a putea merge 
mai departe și nu de pedepse și jigniri! 

O susținere dezinteresată primește Harap-Alb și de la cei cinci care îl 
inconjoară cu o atitudine pozitivă, cu prietenia sinceră de care băiatul avea mare 
nevoie pentru a se simți prețuit. ,,E imaginea adolescentului care n-are nevoie de 
critică și de trântit capace peste el, ca să se dezvolte ca om. Are nevoie de astfel 
de prieteni. Trăsniți, fără îndoială. Nu foarte frumoși bănuiesc, dar extrem de utili 
pe fiecare segment de viață pe care-l au de trăit ca atare”2 ne spune preotul 
Constantin Necula. 

 
1 Pr. Constantin Necula, Pedagogia poveștii, Editura Agnos Sibiu, 2016, p. 45. 
2 Pr. Constantin Necula, Pedagogia poveștii, Editura Agnos Sibiu, 2016, p.127. 
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Sfânta Duminică intră în viața băiatului după ce vede sâmburele de 
bunătate sufletească, milostenia. Ea îl sfătuiește ce să facă pentru a-l convinge pe 
crai să fie de acord cu plecarea la drum, ea îl ajută la nevoie. În plus, îi este și un 
adevărat pedagog ce îl impulsionează la nevoie: ,,Parcă nu te-aș fi crezut așa slab 
de înger, dar după cum văd, ești mai fricos decât o femeie!” sau îl liniștește dându-
i speranța că mai este puțin și va scăpa din slujba spânului. Preotul Constantin 
Necula observă și nevoia de echilibru de care are nevoie omul pentru a putea 
răzbi. Dacă Duminica este ziua de odihnă, Calul este ,,dinamica absolută”. 
Tânărul are nevoie de răgazul din casa bătrânei pentru a-și trage sufletul. 

Despre rolul de ,,rău necesar” al Spânului s-a tot vorbit și nu voi insista. Îl 
pot asocia învățatului de frica profesorului, cu care nu sunt de acord, dar care pare 
să funcționeze în anumite cazuri. 

Privind tabloul în ansamblul său, se poate observa rolul fiecărui educator 
în maturizarea protagonistului.   

Cum putem dezvolta la clasă tema relației protagonistului cu educatorii 
săi? Putem grupa elevii și identifica sarcini de lucru care vor evidenția rolul 
fiecărui personaj în viața tânărului. De exemplu: 

• Ce relație este între ei/cum intră în viața lui?
• Ce episoade narative îi aduc împreună?
• În ce constă ajutorul primit?
• Ce învață băiatul de la el?
• Ce valori putem extrage din toată analiza?
La final vom avea un tablou complet al evoluției de la mezinul craiului la

moștenitorul tronului Împăratului Verde. 

Dacă ne va permite timpul, putem extinde analiza relației tată-fiu și a 
viitorului împărat cu formatorii săi citind ,,Harap-Alb 2.0” de Veronica D. 
Niculescu. Autoarea urmărește acest fir în continuarea poveștii propuse. După 

Harap-
Alb

Tatăl

Sf. Duminică

Calul 

Spânul
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cinci ani de trai liniștit ceva îi frământa pe tinerii căsătoriți: își doreau un copil ce 
întârzia să apară. Pentru a-și regăsi echilibrul,  proaspătul împărat se întoarce la 
tatăl său. Va mai fi drumul presărat cu obstacole? Da! Din acelea care ne macină 
sufletul, ce țin de finețea maturizării noastre: spaima , dușmănia și nefericirea. 
Acestea iau chipul unor animale simbolice, lupul, mistrețul și vulpea, pe care le 
va întâlni călătorul tot în pădurea întunecată. Mai are nevoie de ajutor? Da! Calul 
îl însoțește, Sfânta Duminică îi apare în cale abia după ce va dovedi curajul: ,,să 
știi că dacă te vedeam înfricoșat în fața pericolului, nici că-ți mai ieșeam în cale” 
și cei cinci prieteni îl vor susține emoțional după despărțirea definitivă de crai. 

Întâlnirea cu tatăl său relevă o relație profundă, sensibilă: 
 

,,— Am venit, tată, căci nu-mi dădea pace dorul de tine. 
— Vorbești de dor, mezine, și știu că de dorul cuiva omul se poate și prăpădi, dar tu 
află că pe mine numai dorul de tine m-a ținut în viață.” 

 
Întoarcerea în spațiul ocrotitor al castelului tatălui său aduce atât alinarea 

sufletului bătrânului care trece liniștit pe lumea cealaltă, cât și parcurgerea unei 
etape necesare deplinei maturizări pentru a deveni părinte. 

 
Cele două materiale propuse pot constitui reale surse de inspirație, puncte 

de plecare în procesul didactic ce îl dorim mai altfel, atât pentru elevi, cât și pentru 
noi. E de reținut că fiecare operă citită și recitită va dezvălui noi și noi repere, 
valori, interpretări în funcție de vârsta lectorului, preocupările acestuia, 
principiile existențe sale. 
      
Bibliografie: 
Necula, C. (2016). Pedagogia poveștii, Editura Agnos Sibiu.  
Niculescu D., Veronica (2019). Harap-Alb 2.0, Editura Muzeelor Literare, Iași. 
 

 
ETERNUL FEMININ, UN STUDIU DE CAZ ÎN 
CADRUL GRUPEI DE PREGĂTIRE PENTRU 

EXCELENŢĂ LA CLASA A XI-A 
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Un studiu de caz realizat în cadrul grupei de pregătire pentru excelenţă la limba română, la clasa 
a XI-a, a pornit de la lectura şi comentarea paralelă a două opere postmoderne: „Gemenii” de 
Mircea Cărtărescu şi Lolita de Vladimir Nabokov, prilej de observare a tipologiilor reprezentate de 
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personajele principale ce întruchipează eternul mister feminin. Pentru acest proiect de echipă s-a 
realizat un model construit în imagine plastică şi detaliat prin mijloace descriptive şi eseistice în 
care s-a surprins conceptul general al eternului mister feminin, aşa cum este el înfăţişat în romanele 
interbelice şi în cele două texte postmoderne. Cuvinte-cheie: mister feminin, cochetăria, gemenii, 
suflete-pereche, vocaţia artistică. 

The Eternal Feminin, a case study achieved during the preparation courses for the 
excellence of the students of the eleventh class. We present a case study conducted within the 
training group for excellence in Romanian Literature, for students of the eleventh class, started 
from the parallel reading and commentary of two postmodern works: "Twins" by Mircea Cărtărescu 
and Lolita by Vladimir Nabokov. This gives us the opportunity to observe the typologies represented 
by the main characters that personify the eternal feminine mystery. For this team project, a visual 
model was built: a painting accompanied by details described by using descriptive tools and essays 
means. It presents the general concept of the eternal feminine mystery as it is depicted in the 
interwar novels and in the two postmodern texts. Keywords: female mystery, flirting, twins, soul-
mates, artistic vocation. 

Ȋn cadrul disciplinei de studiu Limba și literatura română, literatura are o 
pondere semnificativă în formarea personalităţii tinerilor. Cu atât mai mult, 
romanul este specia cea mai ofertantă prin amplitudinea sa structurală şi 
compoziţională cuprinzătoare. Prin citirea romanelor elevii respiră indirect 
prezentul și aerul epocilor trecute, imaginează lumi care altfel ar rămâne 
inaccesibile cunoaşterii lor. Puterea de evocare şi crearea atmosferei sunt unele 
din cele mai importante calităţi ale acestei specii narative. 

Conform programelor  şcolare pentru clasele de liceu, se studiază un număr 
relativ restrâns de romane, ce aparţin unor autori canonici şi care ilustrează 
anumite perioade istorice ale dezvoltării literaturii române. Cel mai bine 
reprezentată în programa de liceu este perioada interbelică, iar epoca postbelică 
este ilustrată doar de romanul neorealist al lui Marin Preda şi de un roman 
postmodern (la libera alegere a profesorului, din creaţiile lui Mircea Nedelciu, 
Mircea Mihăeş, Adriana Babeţi sau Mircea Cărtărescu), dar numai în programele 
de studiu pentru clasele cu profil uman. 

Prin programa pe care am propus-o pentru grupa de excelenţă la limba 
română, la clasele a XI-a şi a XII-a, intitulată „Romanul contemporan în literatura 
română”, am încercat să recuperez câteva dintre romanele reprezentative apărute 
după 1990, aparţinând unor autori consacraţi precum Mircea Cărtărescu, Bogdan 
Suceavă, Florina Ilis, Norman Manea, Petru Cimpoeşu, Ioana Pârvulescu, Matei 
şi Filip Florian, Dan Lungu, Radu Pavel Gheo, Lucian Dan Teodorovici, Cezar 
Paul-Bădescu, Stelian Tănase şi Doina Ruşti. Astfel, elevii vor cunoaşte şi se vor 
familiariza cu literatura contemporană, vor trăi, prin experienţa estetică, 
identificarea cu situaţii de viaţă ce le sunt apropiate şi vor descoperi noi formule 
de expresie artistică, limbaj narativ, tehnici discursive, abordări şi perspective 
moderne. 
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Ȋn încercarea de a concentra în cele 58 de ore din anul şcolar un număr cât 
mai mare de opere, am grupat câteva dintre ele în funcţie de criteriul thematic. 
Mai întâi am observat că în romanele de după anii `90 a proliferat tema copilăriei 
şi a adolescenţei (petrecute în „epoca de aur”), filon narativ exploatat de către 
autori ca Simona Popescu, Mircea Cărtărescu, Matei şi Filip Florian, Cezar Paul-
Bădescu şi Dan Lungu. Romanele acestora pot reprezenta un adevărat izvor de 
inspiraţie pentru adolescenţii de astăzi şi veritabile documente de epocă. Ȋn al 
doilea rând am încercat să găsim un fir continuu al recuperării temei timpului în 
romanele cu valoare istorică ce aparţin scriitoarelor Ioana Pârvulescu şi Doina 
Ruşti. Am căutat să descoperim noi formule narative în care viziunea asupra 
trecutului se împleteşte cu elemente ale fantasticului sau chiar cu trăsături ale 
romanului senzaţional şi poliţist. Nu în ultimul rând, tema istoriei este privită ca 
o problemă dramatică în romanele lui Varujan Vosganian , Norman Manea şi 
Stelian Tănase. 

Cu această ocazie elevii pasionaţi de literatură au posibilitatea de a 
cunoaşte chiar şi operele unor scriitori români din diaspora, care au continuat să 
scrie şi să fie apreciaţi în Statele Unite ale Americii, în Franţa, în Germania, 
precum Norman Manea, Dorin Tudoran, Matei Vişniec, Dumitru Tepeneag şi 
alţii. 

Prin urmare, în cursul de literatură despre romanul românesc contemporan 
încercăm să oferim o imagine a diversităţii celor mai cunoscute opere ale 
scriitorilor actuali, contribuind la îmbogăţirea orizontului cultural al elevilor din 
clasele finale de liceu, care doresc să-şi completeze cultura umanistă acumulată 
în anii de şcoală.   

Ȋn debutul anului şcolar curent ne-am propus să abordăm mai întâi tema 
copilăriei şi a adolescenţei, aşa cum sunt ele reflectate în cele trei nuvele centrale 
ce alcătuiesc romanul „Nostalgia” de Mircea Cărtărescu: „Mendebilul”, 
„Gemenii” şi „REM”, dar în dezbateri făcând numeroase trimiteri, paralele sau 
extensii către alte texte din creaţiile lui Dan Lungu, Băieţi de gaşcă sau Radu 
Pavel Gheo, Noapte bună, copii!, Disco Titanic. Ceea ce a surescitat cel mai mult 
interesul tinerelor cititoare (care alcătuiesc grupa de excelenţă la clasa a XI-a) a 
fost, mai cu seamă, nuvela „Gemenii”, fermecătoare prin artificiile narative, 
simetriile întoarse dintre prolog şi epilog, pretextul inversării sufletelor celor doi 
îndrăgostiţi (Andrei şi Gina) pentru tema autorului captiv în corpul iubitei. 
Discuţiile s-au aprins cel mai tare în privinţa semnificaţiilor şi a tehnicilor de 
construcţie a personajului feminin, Gina, figură controversată şi memorabilă 
datorită amestecului continuu de vulgaritate, cochetărie şi sublim din care este 
plămădită. Cu această ocazie s-au născut o mulţime de întrebări şi observaţii 
legate de posibilele asemănări, asocieri şi paralele cu alte eroine din romanele 
studiate în programele şcolare precum Maitreyi, Otilia Mărculescu, Ela şi doamna 
T. Desigur, din experienţa dobândită în comentarea romanelor canonice de la 
clasă, elevii recunosc cu uşurinţă caracteristicile comune ale acestor personaje, 
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pe care le înscriu în tipologia ce ilustrează misterul etern feminin. Dar interesul 
pentru definirea şi redefinirea acestui concept a devenit o provocare de cercetare 
nouă, prin prisma lecturii unui text postmodern. Prin extensie, s-a constatat că 
Gina, „gâsculiţa” fermecător de vulgară a textului cărtărescian se apropie cel mai 
mult de arhetipul „nimfetei” lui Nabokov, Lolita, datorită aceluiaşi arsenal 
artificial al seducţiei feminine care le uneşte: vestimentaţie, accesorii, cosmetică 
etc. Ȋn ambele opere s-a descoperit aceeaşi voluptate a notaţiilor auctoriale despre 
obsesiile pe care eroinele le exercită asupra adoratorilor săi: povestea de dragoste 
a adolescentului Andrei pentru cocheta Gina îl surprinde pe narator în ipostaza 
consacrată de Nabokov a adoratorului vicios, conştient de vulgaritatea obiectului 
obsesiilor sale, dar şi de sublimul lor inegalabil. 

Pornind de la analiza caracterologică a celor două eroine, am propus 
reconstrucţia unui „model” al eternului mister feminin, pe care să îl proiectăm 
sub formă de imagine plastică, mai întâi ca un contur graţios şi seducător, iar apoi, 
prin adăugarea detaliilor de nuanţare a textelor explicative care să îl înconjoare.  

Proiectul de echipă a constat în fixarea acestor caracteristici generale ale 
modelului, liniile comune ce le definesc pe toate personajele feminine din creaţiile 
lui G. Călinescu, M. Eliade, C. Petrescu şi pe cele postmoderne. Acestea au fost 
enunţate sub formă de titluri: „Gemenii”, „Ambiguitatea soră-frate”, „Cochetăria”, 
„Vocaţia de artistă”, „Aura mistică”, „Aparenta melancolie”, „Suferinţa geloziei”. 
Pentru fiecare temă enunţată s-a stabilit ilustrarea plastică a unui obiect-simbol care 
să devină emblemă: inima, oglinda, mandala, rodia, fluturele, masca. Ȋn continuare, 
fiecare membră a echipei a primit sarcina de a cerceta realizarea fiecărei teme în 
romanele Enigma Otiliei, Maitreyi, Ultima noapte de dragoste… şi Patul lui 
Procust, dar şi Lolita şi „Gemenii”. Elevele extras fişe-citat în care au surprins cât 
mai exact trăsăturile ce definesc personajul feminin şi le-au comparat într-o 
expunere preliminară realizării „prototipului”. Satisfăcător a fost faptul că, în 
această etapă, s-a produs un fel de revelaţie a coagulării informaţiilor ce converg 
spre acelaşi model unificator. S-a constatat, de pildă, că tema ambiguităţii frate-
soră se repetă aproape identic în toate cuplurile Andrei-Gina, Felix-Otilia, Allan-
Maitreyi. Pe de altă parte, fiecare eroină, dincolo de aparenta cochetărie, are o 
autentică vocaţie de artistă. Nu în ultimul rând, ele sunt capabile să declanşeze 
adevărate drame ale suferinţei geloziei în sufletele adoratorilor săi. Toate 
argumentele au fost susţinute cu „dovezi” extrase din romane şi grupate tematic în 
plicuri-buzunare plasate lateral în imaginea de profil a prototipului feminin. Pe 
fiecare buzunar s-a caligrafiat titlul şi s-a aplicat imaginea-blazon. Astfel, s-a 
obţinut structura finală a poster-ului în care am „înfăţişat” modelul eternului 
feminin, ce străbate romanul modern şi cel postmodern .   

Ȋn etapa de reflecţie s-au elaborat eseuri în care s-au surprins fragmentar, 
ca în piesele unui puzzle, imagini particulare ale eroinelor din fiecare operă, 
căutând să reconstituim prin alăturare întregul unitar al „modelului” etern feminin 
studiat. Câteva observaţii cu valoare de generalitate mai mare, din eseurile finale, 
le-am reţinut spre ilustrare: 
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„Enigmatică, dulce, capricioasă, senină, arţăgoasă, bivalentă, schimbătoare. Aceasta 
este Lolita Haze, Dolly, Do, Dolores. Micuţa superbă, teatrală, ea este eternul 
feminin, un mister nedesluşit de ochii prădătorului Humbert Humbert. La fel cum 
adevăratul său nume care înseamnă durere, suferinţă, aspectele profunde ale nimfetei 
sunt camuflate, infantilizate şi obiectivate: durerea (Dolores) devine o simplă 
păpuşică, o Dolly.”  
 
„Gina, personajul principal din nuvela lui Mircea Cărtărescu, este ridicată la nivelul 
de semnificaţie simbolică prin calităţile excepţionale. Ea reprezintă misterul etern 
feminin pornind de la ipoteza că nu aparţine acestei lumi reale, este altceva un 
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personaj cu încărcătură mistică, un ştiutor care joacă rolul maestrului de iniţiere 
pentru îndrăgostitul adolescent, Andrei. […] Gina este o frivolă din categoria 
nimfetei lui Nabokov, prin faptul că atrage şi respinge în acelaşi timp.” 

„Cochete, interesate de modă, preocupate de stil, toate aceste eroine sunt, de fapt, 
întruchipări ale plăcerii estetice, sunt frumuseţe şi inedit. Aspectul lor deosebit este, 
totuşi, o simplă eboşă. Femeia misterioasă este cu mult mai profundă: Otilia cu 
înclinaţia ei pentru literatură şi muzică, pentru cultură şi eleganţă, Maitreyi cu 
dragostea ei pentru filosofie, Lolita – pasionată de teatru şi, mai presus de toate, Gina 
– o campioană a visării. Esenţa deosebită, mistică şi excepţională care este inchistată
într-o aparenţă distinsă, parfumată, plină de panglici şi de volane, cu piele fină,
degete lungi şi mişcări sinuoase – acestea sunt elementele ce încropesc imaginea
parţială a eternului mister feminin.”

ION CREANGĂ – ÎNTRE UNDIȚE, CUTII ȘI 
FERESTRE 

Un atelier pentru profesori 

Elena Brîndușa Bătărigă 
Școala Gimnazială Maica Domnului Roșiori, Ialomița 

„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 acestei capodopere  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 profesorilor participanți într-o călătorie ludică și plină de suspans 
printre... undițe, cutii și ferestre. Cuvinte-cheie: capodoperă, descoperire, comprehensiune, 
gândire paralelă, gândire creativă, aplicabilitate. 

Ion Creangă – entre des lignes, des boîtes et des fenêtres. Souvenir d'enfance est l’un des 
chef-d’œuvres de la littérature roumaine qui a résisté, au fil du temps, dans les programmes 
scolaires et qui a atteint l'esprit et l'âme de nombreuses générations d'enfants. 
Que pouvons-nous faire pour préserver la fraîcheur et le miracle de la découverte et de la 
compréhension de cette œuvre littéraire pour les enfants et les adolescents d'aujourd'hui et, si 
possible, pour ceux qui viendront? 
Prenant Edward de Bono comme allié, l'atelier vise, avec les techniques de la pensée parallèle, à 
provoquer la pensée créative des participants, dans un voyage ludique et plein de suspense entre... 
des lignes, des boîtes et des fenêtres. Mots-clés: chef-d’œuvre, découverte, compréhension, 
pensée parallèle, pensée créative, application. 
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Preliminarii 
 
În ultimii ani, cu fiecare nouă generație de elevi, descopăr că este nevoie 

de o mereu crescândă creativitate, de inventivitate și flexibilitate, pentru a reuși 
să-i provoc pe elevii mei să fie interesați de textele autorilor canonici români. 
După cum am constatat din chestionarele aplicate elevilor și din discuțiile purtate 
cu aceștia, nativii digitali ai zilelor noastre sunt atrași mai curând de autorii 
literaturii străine de dată recentă, de literatura fantasy, de tot ceea ce suscită 
imaginația și ține cititorul prins în iureșul acțiunii trepidante, care nu lasă spații 
de reverie, de odihnă sau de contemplație.  

În acest context, în proiectarea didactică, am încercat să mă concentrez pe 
întrebările propuse de Florentina Sâmihăian1: Ce puncte de acces pot folosi în 
etapa de prelectură? Spre ce este mai util să orientez etapa lecturii? Ce perspective 
de lectură aleg pentru a potența etapa postlecturii? Ce, cum și cât doresc să 
evaluez, în concordanță cu competențele specifice și cu competențele-cheie 
prevăzute de noua programă? Reacțiile și rezultatele obținute de elevi au fost 
surprinzător de bune la clase și în momente în care nu aveam mari așteptări. Dar 
aceasta este o altă poveste... 

Textul canonic presupune o receptare ca o călătorie ce trebuie să 
depășească „mai multe praguri” i , în care elevii sunt împreună călători cu 
profesorii, pe un tărâm fascinant, ce rezervă surprize plăcute sau capcane 
periculoase, în cazul unor „călăuze” neîncercate.  

Ideea acestui atelier a pornit de la o întrebare care mă frământă, așa cum 
neliniștește și pe majoritatea colegilor profesori de limba și literatura română: Ce 
putem face pentru a păstra prospețimea și miracolul descoperirii și 
comprehensiunii Amintirilor din copilărie pentru copiii și adolescenții de astăzi 
și, dacă este posibil, și pentru cei ce vor veni? Prilejul găsirii răspunsului a fost 
grăbit de două „întâlniri”-cheie, relativ recente, cu două cărți fără vreo legătură 
de formă sau de conținut, dar care s-au aliat neșteptat: Gândirea paralelă a lui 
Edward de Bono și Ion Creangă, forma finală, în ediția a patra, a studiului Zoei 
Dumitrescu-Bușulenga, apărut la Editura Nicodim Caligraful, în anul 2017.   

 
Gândirea paralelă – la lucru pentru opera lui Ion Creangă 
 
Cartea lui Edward de Bono propune un mod alternativ de abordare a 

oricărei probleme sau situații de rezolvat, așa-numita gândire „paralelă”, 
caracterizată prin „accentul pe care îl pune pe posibilitate și pe proiectarea căii de 
urmat” 2 . Autorul consideră gândirea „tradițională” ca fiind preocupată de 

 
1 Florentina Sâmihăian, „Pot deveni canonicii contemporanii noștri?”, în Receptarea autorilor canonici. 
Responsabilități și abordări specifice, coord. Monica Onojescu, Alina Pamfil, Cluj-Napoca, Editura Casa 
Cărții de Știință, 2015, pp.48-49. 
2 Edward de Bono, Gândirea paralelă, București, Editura Curtea Veche Publishing, 2017, p. 5. 
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cercetare și descoperire, numind-o printr-o metaforă, „logica pietrei”. Spre 
deosebire de aceasta, gândirea paralelă presupune proiectare și creație, acceptă 
posibilitățile și elimină judecățile, devenind o „logică a apei”, care poate 
suprapune concepte, testa ipoteze și realiza conexiuni acolo unde, aparent, nu 
există nicio posibilitate de armonizare a dihotomiilor și contradicțiilor. Din acest 
motiv, dincolo de unele afirmații referitoare la cei trei mari filosofi clasici eleni, 
Socrate, Platon și Aristotel, cu care nu pot fi de acord, admit totuși că, așa cum 
prezintă De Bono mecanismele gândirii paralele, aceasta este capabilă să 
sugereze alternative mai creative și mai eficiente în situații în care analiza și 
judecata critică nu progresează. Dintre metaforele folosite de Edward de Bono, 
am ales „undițele”, „cutiile” și „ferestrele”, pentru că sunt cele mai ofertante din 
perspectiva didacticii textului literar. 

De ce undițe? În viziunea lui De Bono, „undițele” sunt mijloacele și 
metodele pe care le utilizăm din obișnuință, cu care „apucăm” situația de rezolvat, 
cele care ne sunt cele mai cunoscute și pe care le considerăm în mod curent la 
îndemână, pentru a găsi soluții. 

De ce cutii? Din aceeași obișnuință a primului pas dedicat judecății și 
analizei, Edward de Bono afirmă că „oamenii sunt puși în cutiile lor și rămân 
acolo [...]. Într-adevăr, oamenii sunt ei înșiși nerăbdători să se pună în aceste cutii, 
ca o formă de autocunoaștere”1. Efectele utilizării cutiilor categoriale pot fi uneori 
excelente, alteori însă pot fi dezastruoase, fiindcă rigiditatea pe care o presupune 
emiterea unei judecăți de valoare, fără posibilitatea explorării și a generării de 
idei, tinde să obstrucționeze creativitatea. 

De ce ferestre? Drept alternativă la cutiile de clasificare, Edward de Bono 
propune „ferestrele exploratorii”: „Te uiți pe fereastra A și vezi ceea ce vezi. Te 
uiți pe fereastra B și vezi ceea ce vezi. 

Este posibil ca multe lucruri să se suprapună. Cineva ar putea să vadă prin 
fereastra A ceea ce tu vezi prin fereastra B. Este irelevant. Ceea ce este de văzut 
nu aparține lui A sau B: ceea ce te interesează este vederea de ansamblu. 
Ferestrele sunt simple mijloace prin care poți obține o vedere mai 
cuprinzătoare.” 2  Din aceste considerente, „ferestrele” gândirii paralele se 
concentrează pe viitoare „posibilități”, care vor genera proiectarea oricărui 
demers cognitiv.   

Pornind de la aceste metafore, în cadrul atelierului organizat la Ediția a 
XIX-a a Simpozionului Național de Didactica Limbii și literaturii române al
ANPRO, am invitat participanții, într-un demers ludico-serios, să descopere
prima provocare: să se împartă în două echipe, conform preponderenței
răspunsurilor afirmative la următoarele întrebări, afișate pe coli de flip-chart:

 1 Ibidem, p. 114. 
2 Ibidem, p. 149. 
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Echipa Inventivilor  Echipa Ordonaților 
1. Ați fost vreodată la pescuit? 
2. Vă place să coaseți/să tricotați/să 
croșetați? 
 
3. Ați folosit cel puțin o dată un ac de 
cusut/ un ac de siguranță? 

1. Vă place să vă organizați lucrurile în cutii? 
2. Folosiți chibrituri pentru aprinderea 
aragazului/a lumânărilor parfumate? 
3. Vă păstrați bijuteriile/ scrisorile/amintirile 
în cutii speciale? 

 
După ce s-au format echipele, participanții au pornit într-o scurtă călătorie, 

urmând niște săgeți care au indicat drumul spre următoarea provocare. Membrii 
echipei Inventivilor au avut de găsit soluții la o problemă practică: având la 
dispoziție creioane, fire de tricotat și agrafe de birou trebuia să scoată dintr-o 
sticlă cu apă alte agrafe de birou, fără să verse apa din sticlă și fără să o răstoarne. 
Membrii echipei Ordonaților, mai numeroși decât cei ai primei echipe, au avut de 
rezolvat trei probleme de logică și perspicacitate: 1. Formați un pătrat, mișcând 
doar unul dintre cele patru bețe de chibrit așezate în cruce. 2. Scoateți moneda 
din farfuria cu apă, fără să atingeți apa cu mâna și fără să mișcați niciun alt obiect 
din farfurie (o radieră, în care erau înfipte patru bețe de chibrit). Puteți folosi alte 
obiecte de pe masă (un pahar, o cutie cu chibrituri), dar nu pentru a trage sau a 
împinge moneda din farfurie. 3. Scoateți moneda de sub chibritul sprijinit cu 
capătul de un alt chibrit, fără a atinge sau dărâma chibriturile.  

Lucrând în echipă, colegii profesori au găsit soluții foarte creative, moment 
în care am expus semnificația celor trei metafore ale lui De Bono și relevanța 
gândirii paralele, precum și utilitatea gândirii creative în demersul didactic la 
clasă, având în vedere că, pentru a aduce elevii mai aproape de textul literar în 
momentul prelecturii, pot fi folosite astfel de exerciții de dezgheț sub forma 
problemelor de perspicacitate, care au legătură directă cu textul lui Creangă − 
călătoria, descoperirea unor locuri necunoscute, „probele” pe care trebuie să le 
treacă Nică, asemenea eroului din basme. 

În continuare, am cerut participanților să completeze câte un chestionar 
sintetic, prin raportare la experiența cu elevii. Răspunsurile nu s-au lăsat așteptate. 

 
Echipa Inventivilor 

• Ce resurse/ puncte de acces ați folosit în prelectura/abordarea operei Amintiri 
din copilărie? 
- Am apelat la propriile amintiri ale copiilor, la cărțile lui Mark Twain. 
- O întrebare problematizantă pentru elevi: De ce are nevoie cu adevărat un copil 
pentru a fi fericit? 
- Am cerut elevilor să realizeze un miniproiect: „Jocuri ale copilăriei mele”. 
- Ecranizarea romanului 
- Jocurile interactive, care valorifică 
  spiritul ludic și creativitatea elevilor. 
- Tehnica Kamishibai 
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- Interviuri luate în prealabil părinților sau bunicilor despre copilăria lor

• Care dintre acestea au funcționat cel mai eficient?
- Relatarea propriilor amintiri
- Proiectul „Jocuri ale copilăriei mele”
- Teatrul japonez de hârtie
- Interviurile cu părinții și bunicii

• Ce elemente din text au trezit interesul elevilor?
- Fragmentele în care s-au regăsit.
- Momentele care i-au amuzat.
- Ideea că personajele textului pot deveni subiecții unui proces literar.
- Tâlcul din vorbele, pe care îl descifrează numai după lectura model realizată
de profesor, însoțită de explicații și hiperlinkuri către materiale multimedia

Echipa Ordonaților 
• Care au fost reacțiile pozitive ale elevilor dvs. după prima lectură a unui

fragment din Amintiri din copilărie?
- Copiii s-au identificat cu Nică în secvența cireșelor.
- În multe dintre momentele lecturii s-au implicat emoțional.
- S-au amuzat.
- Au manifestat dorința de a citi și alte texte scrise de Ion Creangă.
- Au empatizat cu personajele.
- Le place când lectura este expresivă.
- Li s-a luminat privirea când au înțeles textul, când au depășit bariera
lingvistică.

• Elevii dvs. au avut și reacții negative? Care au fost acestea?
- Abundența de regionalisme le-a încetinit ritmul citirii.
- S-au împotmolit în termenii necunoscuți.

• Ce valori au descoperit elevii în acest text literar?
- familia, cinstea, prietenia, educația, respectul, inocența, hărnicia, atașamentul
față de locurile natale, bucuria jocului, admirația pentru cei care știu să
mânuiască unelte străvechi, emoția descoperirii universului în care trăiesc

Următorul moment al atelierului a propus participanților să-și sondeze 
experiența la clasă și să numească „cutiile” în care este pusă opera lui Ion Creangă 
și care ne împiedică pe noi, profesorii, să găsim „undițele” creative pentru 
abordarea Amintirilor. Cele mai frecvente „cutii” sunt: 
1. limbajul este prea dificil, abundă în regionalisme pe care copiii nu le înțeleg

sau pentru descifrarea cărora se consumă prea mult timp;
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2. Amintiri din copilărie este un roman pentru maturi, pentru cei care văd și 
înțeleg copilăria prin ochii adultului, pentru care nostalgia copilăriei are 
reverberații profunde în percepția operei literare;  

3. copiii de astăzi nu mai sunt cei de altă dată, nu mai înțeleg frumusețea unei 
copilării ca cea a lui Nică; 

4. copiii din zilele noastre nu mai au amintiri atât de vii, de puternice, care să 
provoace imaginația; 

5. nativii digitali nu se mai bucură de lucrurile simple ale vieții și nu mai 
rezonează la nivelul sensibilității și al comprehensiunii cu universul 
romanului. 

Din aceeași perspectivă, a experienței la catedră, participanții au prezentat 
„undițele” cele mai potrivite, care au funcționat până în prezent, cu elevii din 
generațiile recente: 
1. lectura model, realizată cu elemente paraverbale, cu pauzele potrivite, de 

pildă; 
2. lectura a unor fragmente reprezentative, preluate în cronologia firului narativ, 

astfel încât să se creeze o imagine de ansamblu a romanului; 
3. organizarea unor echipe (istoricii, lexicologii, antropologii, scenariștii, 

actorii, jurnaliștii) care să preia textul din diverse perspective; 
4. punerea în scenă a unor secvențe de text prin tehnica Kamishibai („teatrul 

japonez de hârtie”), ce implică, de asemenea, artiști, naratori, recuziteri, care 
ar oferi o perspectivă inedită, dar de impact asupra sensibilității elevilor. 

Dintre „undițele” cu „momeli” nepotrivite, au fost amintite:  
1. testul de lectură, care valorifică de multe ori aspecte neesențiale ale textului 

și imprimă reflexul citirii din obligație a romanului; 
2. lectura textului fără a încuraja elevii să-și manifeste sensibilitatea prin 

ignorarea impresiilor după prima lectură și a ecourilor pe care le lasă textul 
în orizontul comprehensiv al elevilor. 

 
În dezbaterea finală a temei, au urmat, natural, „ferestrele”, care să ofere 

noi perspective asupra textului literar al lui Creangă: 
1. profesorii trebuie să ajute elevii să se familiarizeze cu textul prin strategii 

didactice creative; 
2. în descoperirea textului, pot fi cooptați, într-o activitate interactivă, cu 

participare directă sau indirectă, părinții sau bunicii care au citit în trecut 
romanul și care își pot face cunoscute propriile amintiri legate de receptarea 
textului romanului;   

3. este evidentă necesitatea păstrării Amintirilor din copilărie în canonul literar 
național, din motivele binecunoscute, însă aprofundarea textului și studiul 
integral să se realizeze în special în liceele pedagogice și în cele cu profil 
filologic; 
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4. într-o lectură exploratorie, elevii pot descoperi farmecul limbajului din opera
lui Creangă prin diverse puncte de acces, care să valorifice curiozitatea și
creativitatea copiilor.

5. pot fi citite fragmente de critică literară, însoțite de o scurtă prezentare a
criticului literar citat, alături de explicarea „atribuțiilor” unui critic literar,
pentru a fi înțeleasă autoritatea culturală a unei asemenea personalități;

6. prima întânire cu textul literar trebuie precedată de înțelegerea sensului
termenilor necunoscuți, al regionalismelor, moment care poate fi însoțit de
vizionarea unor materiale multimedia. De exemplu, pentru înțelegerea
expresiei „îi toca gura ca o meliță”, este util un film care să redea procesul de
prelucrare tradițională a cânepii;

7. nu trebuie uitată ecranizarea din 1964 a romanului, în regia Elisabetei Bostan,
care poate susține vizual lectura anumitor fragmente de text.

Concluzii 

Atelierul a pus în evidență o realitate indiscutabilă, care nu poate fi 
ignorată. În literatura română și în imaginarul cultural românesc, opera lui Ion 
Creangă este unică, iar valoarea „tezaurului de cunoaștere” pe care îl reprezintă 
poate fi redescoperită prin actualizarea demersului didactic în „interacțiunea 
operei cu orizontul de așteptare al cititorului”1, prin creativitate și prin implicarea 
proactivă a elevilor în acest demers, care pot cunoaște și înțelege patrimoniul 
literar românesc și prin „fereastra” criticii literare: „Ion Creangă este unul dintre 
acei autori ce trebuie citit cu mare atenție. Pentru că merită. Iar precauțiile sunt 
obligatorii, în ciuda aerului că nu mai poate oferi mari surprize unui public 
obișnuit să creadă că îl știe «pe dinafară», din vremea lecturii adolescentine. 
Opera lui Creangă reprezintă pentru cititor o provocare majoră, iar un studiu critic 
precum cel al lui Zoe Dumitrescu-Bușulenga oferă o lectură personală, plină de 
avertismente, asupra labirintului în centrul căruia cititorul trebuie să ajungă, dacă 
ambiționează. Nu este ușor. Pentru că riscurile sunt reale. Tocmai de aceea hărțile 
și călăuzele încercate sunt indispensabile într-o cultură ce mizează pe memoria 
sa.”2 
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LITERATURA CANONICĂ ȘI ELEVUL 
POSTMODERN 

Comunicare 

Tatiana-Daniela Bercariu 
Colegiul Național Gheorghe Munteanu – Murgoci, Brăila 

Elevul prezentului ilustrează tipul omului postmodern, definit de trăsături precum: gândirea 
algoritmică, superficialitate ca adaptare la bombardamentul informațional, pragmatism, hedonism, 
receptivitate la audiovizual și viteză sporită de reacție. Strategiile didactice trebuie să se adapteze 
acestui nou tip de elev în scopul de a-l forma ca lector de literatură canonică. Astfel, prelectura 
poate include mijloace audio-video, puncte de acces care evidențiază legătura dintre lumea 
ficțională și realitate etc. Lectura problematizează tematica și dirijează receptarea operei în 
contextul ei socio-cultural, iar postlectura încurajează autonomia elevului ca cititor. Cuvinte-cheie: 
omul postmodern, strategii didactice, metode  activ-participative, activități formative. 

Canonic literature and the postmodern pupil. The contemporary pupil ilustrates the postmodern 
human type, defined by algorithmic thinking, superficiality as adjustment to the informational boom, 
pragmatism, hedonism, receptivity to the audiovisual and increased reaction time. The teaching 
strategies should adapt to this new student type,  in order to shape him as a canonical literature 
reader. Therefore, the prereading may include audio-visual means, points of access which highlight 
the connection between reality and the fictional world etc. The main reading process puts into 
perspective the theme and conducts the reception of the literary work in its sociocultural context, 
and the postreading encourages the student’s autonomy as a reader. Keywords: the postmodern 
human, teaching strategies, active-participative methods, formative activities. 

Trăim într-o lume postmodernă. Indiciile ei sunt trecerea de la revoluția 
Gutenberg la vizualul televizat și la virtual/digital, de la puterea industrialului la 
cea a comunicării, tensiunea dintre globalism și multiculturalitate, explozia 
informațională, conștiința sinelui și autoanaliza, relativizarea valorilor, 
pluralismul, toleranța1. Schimbările sunt profunde și de natură să producă un nou 
tip de om. Un portret-robot al omului postmodern ar cuprinde, probabil, 
următoarele trăsături: gândire algoritmică, superficialitate în sensul adaptării la 
bombardamentul informațional, pragmatism, hedonism, receptivitate la 
audiovizual, viteză sporită de reacție.  

Toate societățile se confruntă, la un moment dat, cu o criză a miturilor 
(Roland Barthes, apud E. Simion). Soluțiile, câte există, nu trebuie să șteargă 
marea literatură din bibliografia școlară, nici chiar în contextul sau mai ales în 
contextul lumii postmoderne. Deriva axiologică, estetică și morală, absența 

1 Virgil Nemoianu, ap. M. Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Editura Humanitas, 2010, p. 7. 
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reperelor identitare ar fi doar câteva dintre consecințele unui sfârșit al canonului 
estetic 1 . În spațiul socratic al școlii, scriitorii canonici sunt ei înșiși dascăli, 
mentori, cu sau fără intenție. Operele lor pot fi decodificate ca lecții despre valori 
estetice, morale, lecții de filozofie, istorie și psihologie. Așadar, școala 
românească trebuie să păstreze literatura canonică pentru puterea ei de a furniza 
modele și antimodele, de a sintetiza esența unei epoci și viziunea unui artist 
asupra condiției umane. Ficțiunea literară concentrează esența realului și 
conturează structuri și desene care pun în evidență coerența lumii exterioare și 
interioare. Lectura este, mai ales pentru un tânăr, o călătorie inițiatică prin care el 
poate ajunge la cunoașterea și înțelegerea condiției umane și a sinelui. Canonul 
cultural riscă și un alt tip de expiere, prin degradare. Simptomele sunt banalizarea, 
coborârea în derizoriu.  

Așadar, cum predau literatura canonică elevului postmodern, având în 
vedere și reticența la canon a vârstei, respingerea discursului academic, înlocuirea 
marii literaturi cu literatura de consum, mult mai facil de citit, dar fără (prea mare) 
valoare estetică? Umberto Eco pledează pentru cooperarea interpretativă2, ceea 
ce definește receptarea textului literar ca fenomen complex, suma intențiilor 
operei − intentio operis; ale autorului – intentio auctoris; și lectorului – intentio 
lectoris. Această abordare modernă, tridimensională a fenomenului receptării 
reconfigurează rolul profesorului de literatură și sporește implicarea elevului 
lector printr-un tip de motivare și de libertate care îl încurajează să se apropie de 
textul literar și să îl interpreteze conform propriilor valori și dorințe.   

Care ar trebui să fie demersul didactic prin care să se obțină această 
finalitate? Strategiile didactice se dovedesc eficiente dacă sunt proiectate și 
aplicate în funcție de particularitățile neofitului. Care este profilul  elevului 
postmodern? Ce îl definește? În ce sens s-a modificat modul lui de a gândi, ca 
efect al schimbărilor lumii? 

Profesorul de literatură trebuie să cunoască și să înțeleagă natura omului 
nou, pentru a-i transmite valorile corecte și a-l ajuta  să devină receptor de opere 
și scriitori canonici, iar, pe termen lung, un adult care să aibă reflexul și plăcerea 
lecturii. 

Prelectura 3  constituie o etapă hotărâtoare în acest proces, de aceea ea 
trebuie să fie proiectată cu atenție, căci rolul ei este de a îl  atrage pe elev în 
aventura lecturii. Sigur că alegerea unuia sau a altuia dintre posibilele puncte de 
acces este dictată și de particularitățile fiecărei clase, precum vârsta, orizontul 
cultural și experiențele de viață. Printre cele mai atrăgătoare strategii se află 
vizionarea unei secvențe de film (de ex., filmul ,,Un bulgăre de humă” pentru 
capitolul despre Ion Creangă sau despre Junimea), ascultarea unei secvențe de 

1 Sorin Alexandrescu, Privind înapoi, modernitatea, Editura Univers, 1999. 
2 Umberto. Eco, Lector in fabula, 1991. 
3 Florentina Sâmihăian, O didactică a limbii și literaturii române. Provocări actuale pentru profesori și elevi, 
Editura Art Educațional, București, 2016. 
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audiobook, relatarea unei întâmplări , a unor detalii interesante cu privire la 
geneza operei sau la viața autorului (puncte de acces narative), inițierea unei 
dezbateri pe tema operei, abordată mai întâi ca problematică a lumii reale (puncte 
de acces existențiale). De exemplu, la începutul lecției despre romanul psihologic 
Pădurea spânzuraților, atenția și interesul elevilor de clasa a XI-a pot fi captate 
prin punerea în poveste a dramei lui Emil Rebreanu și prin inițierea unei dezbateri 
pe tema datoriei. Viteza de reacție și superficialitatea elevului postmodern, 
generate de bombardamentul informațional din era comunicării, pot fi înlocuite 
de exercițiul reflecției și al aprofundării. Lectura dramatizată a incipitului, 
confirmând teoria lui Matei Vișniec – sau a personajului său – cu privire la magia 
începutului narativ, construiește atmosfera corespunzătoare, produce emoția 
intrării în lumea ficțională, creează un orizont de așteptare, dă tonul prin motive 
anticipative (Boris Tomașevski). Profesorul trebuie să aibă competențe 
actoricești, având obligația unui moment dramatic  profesionist. Dacă este realizat 
cu sinceritate, va convinge, căci elevii empatizează întotdeauna cu emoțiile 
autentice ale adultului pedagog, dar resping spontan artificialitatea, pedepsind-o 
prin refuzul implicării, asemenea unui public exigent din sala de teatru. 

Prelectura are și rolul esențial de a înlătura barierele receptării, de aceea 
este obligatorie prezentarea de către profesor a epocii în care se va petrece 
călătoria imaginară, alegându-se acele particularități care fac diferența specifică. 
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, implicându-se 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. Mă opresc la exemplul romantismului, căci secolul al XIX-
lea este o altă planetă (Ioana Pârvulescu). Înainte de a cunoaște principiile estetice, 
elevul ascultă mica poveste a profesorului despre cearta dintre omul clasic și cel 
romantic, despre revoluțiile burgheze care dau o lovitură instituțiilor feudale și 
despre mutațiile societății românești de la începutul secolului al XIX-lea, precum 
deschiderea către modernitatea europeană, păstrarea aspirației clasice spre 
puritate și ideal, dar și naționalismul de tip romantic (Paul Cornea). Un alt 
exemplu poate fi un preambul al capitolului despre modernismul poetic, 
vorbindu-li-se elevilor despre poezie ca reacție estetică protestatară față de 
preocuparea excesivă a societății pentru economic sau despre reticența lucidă și 
renunțarea la utopie a omului modern, exprimată prin categoriile negative1. Un 
exercițiu eficient și complex ca valoare formativă sunt scurte eseuri cu titluri 
precum ,,Omul romantic”, ,,Omul modern”, ,,Românul interbelic”, ,,Intelectualul 
pașoptist” sau ,,Omul în comunism”. 

1 Hugo Friedrich, Structura liricii moderne, Editura Univers, 1998. 
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Alte strategii de prelectură valorifică interesul elevilor de astăzi pentru 
comunicarea virtuală și vizuală –  romanele digitale, precum experimentul ,,Pry” 
(2005), audiobook-uri, jocurile digitale pe baza unor texte literare, romanul grafic, 
transpunerea unei narațiuni sau a unei secvențe narative, scene în limbajul de 
programare Scratch1. 

În etapa lecturii, apropierea de literatură a elevului postmodern poate fi 
încurajată prin metode activ-participative și sarcini de lucru care să-i provoace 
interesul și curiozitatea. Abordarea tematică obligatorie poate fi utilizată drept 
context pentru dezbateri privitoare la teme controversate, precum condiția femeii 
la începutul secolului al XX-lea, în cadrul capitolului Enigma Otiliei. Literatura 
formează valori și corectează derapaje de înțelegere a realului numai dacă se 
accede către logica interioară a textului și se încurajează lectura ca apropiere 
empatică de lumea personajelor. Funcțiile literaturii  sunt, printre altele, 
cunoașterea și exprimarea adevărului. Demersul didactic trebuie să implice și 
expuneri, explicații, dialoguri, confruntări de idei, în urma cărora elevul înțelege 
și învață că Otilia nu este o tânără preocupată de banii lui Pascalopol și nici 
Stănică nu este un învingător care poate inspira ca model. Deriva postmodernă a 
lumii actuale instituie, uneori, false valori morale, ceea ce dă și mai mare 
complexitate și responsabilitate școlii și orei de literatură, căci a instrui este 
operația intermediară, scopul fiind a educa.  

Canonicii sunt și furnizori de modele. De exemplu, romanul lui Călinescu 
reprezintă și o lecție despre complexitatea feminității. Canonul îl învață pe elev 
să devină selectiv, să deosebească valoarea autentică de impostură și kitsch. 

O metodă eficientă, ce contribuie la formarea competențelor culturale, este 
abordarea comparativă, de exemplu, citirea paralelă a incipitului romanului 
călinescian și a unei pagini descriptive din Balzac, Camil Petrescu și Proust etc. 
De obicei, acesta este momentul în care cei mai mulți dintre adolescenți descoperă 
marea literatură universală.  

In cadrul etapei postlecturii, procesul literar, jocul de rol, comparația între 
opere literare înrudite prin temă etc. constituie metode didactice prin care elevii 
revin asupra textului, aprofundându-i semnificațiile și exprimându-și argumentat 
opiniile. De exemplu, comparația dintre romanele Pădurea spânzuraților și 
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război îi provoacă pe elevi să dezbată 
și să sintetizeze specificul imaginii războiului în cele două opere și rolul 
existențial al acestei experiențe dramatice în viața celor doi protagoniști. Pentru 
a-și putea argumenta opiniile, elevul apelează la o relectură selectivă. Pregătirea 
unei astfel de lecții, ca și a unui proces literar, reprezintă pentru elev un bun prilej 
de a își organiza autonom strategia, învățând să învețe și dezvoltându-și 
competența ...antreprenorială, căci își investighează resursele și își proiectează 
pașii pentru a atinge finalitatea propusă.  

 
1 Eric Bulson, The Cambridge Companion to the Novel, Cambridge University Press, 2018, Great Britain. 
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Întrebările problematizante sunt un alt prilej de revizitare a textului și de 
personalizare a receptării. De exemplu, li se cere elevilor să compare ipostaza 
artistului în artele poetice ,,Testament” și ,,Flori de mucigai”, să își exprime 
argumentat opinia despre existența și efectul prejudecăților în lumea călinesciană 
din Enigma Otiliei sau să discute despre gradul de adevăr al interpretării potrivit 
căreia uciderea Anei, eroina lui Slavici, este un gest de iubire. Elevii sunt 
stimulați de provocări; interpretările inedite îi atrag spre jocul ideilor. Ei citesc, 
dacă li se îngăduie să citească altfel, să descompună și să recompună piesele de 
puzzle ale operei clasice. Uneori, noul desen surprinde prin neașteptate sensuri. 
Acest tip de lectură, implicând plăcerea jocului, refuzul rigidității și al reverenței, 
este, în fond, începutul unei relații de... iubire între operă și tânărul receptor. 

Așadar, nu canonul literar trebuie abandonat, ci strategia didactică prin care 
îl abordăm în cadrul orei de literatură , întreținând plăcerea și dorința tânărului de 
a descoperi și de a înțelege lumea prin lectură. Prin natura lucrurilor, dascălul s-
a confruntat dintotdeauna cu provocarea și paradoxul de a-i forma pe tinerii din 
prezent pentru lumea de mâine a cărei dinamică putem doar să o intuim. Oricum 
s-ar schimba ea, însă, literatura va rămâne o sursă de bucurii pentru fiecare dintre
generații și o provocare pentru deschiderea către modernitate a școlii.
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MODELUL DEZVOLTĂRII PERSONALE ÎN 
RECEPTAREA TEXTELOR LITERARE DE CĂTRE 

ELEVII CU DEFICIENȚĂ DE AUZ 
Comunicare 

 
Gabriela Chirteș 

 Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz, Cluj 
 
 

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. Cuvinte-cheie: elev cu deficiență de auz, 
competență de lectură, model de receptare a textului literar, experiența personală, abordare 
integrată, adaptare curriculară. 
 
The model of personal development in the reception of literary texts by hearing impaired 
pupils. The model of personal development earns more and more field in teaching literature due 
to its flexibility which allows the adjustment of the level of reception to the experience and to the 
realities of the generations of pupils from today. In this paper we bring arguments in favour of a 
didactic strategy which can be used in an integrated formula because it develops transcurricular 
competences aiming, beyond the level of the discipline,to the things that we learn during our life. 
Through the action and reflection space  specialized during the literature classes, through adapted 
contents and strategies we reconsider the aims of teaching, favourizing values and life abilities 
which suport the emotional development and the social-cultural integration of our students. 
Keywords: hearing impaired students, reading competence, model of reception of the literary text, 
personal experience, integrated approach, curricular readjustment. 
 

Premisele abordării 
 
Un obiectiv permanent al carierei mele în învățământul pentru deficienți 

de auz este îmbunătățirea permanentă a procesului instructiv-educativ: 
investigarea cauzelor care încetinesc sau blochează dezvoltarea competenţelor de 
comunicare, de lectură sau interdisciplinare; conceperea și implementarea unei 
didactici redefinite/adaptate a disciplinei; ,,livrarea” unui absolvent/cititor 
independent, capabil să mențină cel puțin nivelul cultural atins în timpul 
școlarității. Consider că adevărata măsură a profesiei de cadru didactic constă în 
capacitatea de a dezvolta atât competenţe cognitive, cât și metacognitive, în arta 
de a implica elevii cu dizabilități în propria pregătire astfel încât să devină 
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persoane doritoare și capabile să continue învățarea pe tot parcursul vieții. 
Această abordare bazată pe învățare autoreglată poate aduce reale beneficii unui 
model prea mult ancorat în vechile tipare, deoarece ,,dezvoltarea metacognitivă 
favorizează transferul învăţării şi are o influenţă pozitivă asupra elevului, 
dezvoltându-i capacitatea de a-şi însuşi mai eficient metodele de lucru şi de a le 
transfera în situaţii noi.” (Wolfs:1992).   

În ceea ce privește studiul literaturii, pentru a-i face pe elevi să înțeleagă 
orice tip de text literar, indiferent de secolul în care a fost scris sau curentul literar 
căruia îi aparține, profesorul trebuie să raporteze acest text la un model de 
abordare a lecturii. Acest fapt îl va apropia pe elev de esența textului, îl va ajuta 
să-l înțeleagă, să-l analizeze, să-l însușească în cele din urmă. Didactica 
disciplinei propune patru modele de abordare a textului literar în școală. 
Aplicând, în funcție de necesitățile didactice, un model sau altul, profesorul de 
limba și literatura română vizează o îmbunătățire a comprehensiunii/interpretării 
textului literar de către elevi. 

În cazul elevilor cu deficiență de auz, din cele patru modele (cultural, 
estetic, social și al dezvoltării personale), care facilitează receptarea textului 
literar, am optat pentru cel din urmă din mai multe motive. Pe de o parte, am 
observat că modelul dezvoltării personale favorizează îmbunătățirea relației elev-
text literar, utilizând ca ancoră pentru înțelegere și interpretare experiența 
personală de viață sau culturală, în contextul în care nivelul de dezvoltare a 
limbajului, capacitățile cognitive, potențialul intelectual, nivelul cultural sunt 
grav afectate de dizabilitatea auditivă. Aceste particularități psihopedagogice și 
consecințe lor limitează sau fac imposibil accesul la celelalte modele de abordare, 
utilizarea lor devenind complet ineficientă și cronofagă. Pe de altă parte, reforma 
curriculară – în încercarea de a diminua discrepanța dintre sistemul educativ și 
realitățile societății de secol XXI – încearcă să îl „seducă” pe educabil cu 
promisiunea „la modă” a dezvoltării personale (obiectivul major) și cu viziunea 
modernă asupra literaturii: literatura ține un discurs despre condiția umană, nu 
este doar o disciplină „într-un turn de fildeș”. Nu în ultimul rând, conținuturile 
acestui model curricular sunt favorabile oricărui elev, indiferent de 
particularitățile de vârstă sau/și individuale: capacitatea de a înțelege și de a 
interpreta un text literar; plăcerea lecturii (ca precondiție a receptării substanțiale, 
de profunzime, dar și sintetizatoare); lectura ca o formă de expansionare a 
cunoașterii (a conștientiza efectele emoționale și cognitive ale textului asupra 
cititorului). De aceea, procesele privilegiate în acest tip de demers didactic se 
axează pe: interpretarea semnificațiilor globale (ce sistem de valori se proiectează 
în operă?, ce raporturi interpersonale se dezvăluie?, cum și ce devine personajul? 
etc.). Specificul acțiunii educative − centrarea pe elev − și metoda dominantă − 
cea activă − permite interpretarea raportului dinamic existent între lumea 
reprezentată în text (necunoscută cititorului) și lumea exterioară (firească pentru 
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orice elev). Această abordare care valorizează răspunsul cititorului (reader 
response) se bazează pe o perspectivă care refuză ideea tradițională a sensului 
intrinsec, inerent textului, sens pe care cititorul trebuie să îl descopere. De fapt, 
cititorul construiește răspunsurile pe parcursul receptării și își asumă sensurile 
textului în funcție de propriile cunoștințe, experiențe, motivații sau abilități de a 
folosi strategiile de lectură. Astfel, se încurajează înțelegerea personală și 
diferitele interpretări. Însă, cel mai important aspect este acela că pentru elevii cu 
deficiență de auz lecțiile de literatură sunt unele dintre foarte puținele situații în 
care aceștia întâlnesc în mod explicit și ajung să înțeleagă anumite valori sociale, 
morale sau estetice, grație învățării mediate organizate de profesorul care 
cunoaște întreaga istorie și experiență de viață a grupului de învățare și care 
reușește, de cele mai multe ori cu succes, să le grefeze în sistemul lor de valori. 
Astfel, profesorul pune accent pe efectul pe care textul îl are asupra elevului-
cititor, scopul principal fiind experiența lecturii, parcursă în cadrul unei situații 
de învățare prin care elevii (în prima etapă) devin conștienți de valorile cognitive 
sau emoționale pe care le activează citirea textului, apoi (în baza provocării 
produse de text) formulează răspunsuri/reacții personale față de textul citit. În 
completarea acestor argumente, aș adăuga câteva beneficii formulate în 2014 de 
C. Cucoș în Educația estetică:  
 

,,Literatura livrează mostre ale sensibilității umane, elemente secvențiale pentru 
comportamente mai largi, un evantai de trăiri sau de exprimări ale acestora. Ea 
creionează predispoziții bazale, care se pot activa în împrejurări felurite ale existenței 
fiecăruia dintre noi. [...] prin studiul literaturii universale se asigură o deschidere și o 
permeabilitate spirituală către alteritatea culturală, către semenii noștri, indiferent de 
limba pe care o vorbesc sau de cultura pe care o poartă. Ea vehiculează, într-un fel, 
„universele” spirituale, elemente inductoare de unitate și solidaritate umană; motivele 
și temele invocate de literatură sunt, până la urmă, valabile pentru toți, indiferent că 
suntem bogați sau săraci, femei sau bărbați, de un neam sau altul, de o credință sau alta 
etc. Studiul literaturii universale poate prefața, pregăti sau întări alte moduri de asumare 
comportamentală sau de angajare a omului la nivel socio-comunitar. [...] predarea 
valorilor literaturii universale vine în acord cu noile competențe cheie urmărite de un 
învățământ modern. Astfel, comportamente de tipul utilizarea eficientă şi corectă a 
codurilor, a limbajelor şi a convenţiilor aparţinând diferitelor domenii ale cunoaşterii 
și practicii umane, operarea cu o varietate de mesaje verbale şi nonverbale, pentru a 
recepta şi a transmite idei, experienţe şi sentimente, aderarea la un set de valori etice şi 
estetice validate în societatea contemporană, respectarea diversităţii culturale, 
înţelegerea şi evaluarea raporturilor dintre identitate şi alteritate, dintre local şi global, 
dintre naţional şi mondial etc. sunt direct vizate prin parcurgerea marilor opere literare 
ale umanității. [...] familiarizarea elevilor cu aceste seturi de valori conduce pe termen 
lung la o spiritualizare a vieții, la o bucurie existențială creatoare, adusă doar de trăirea 
și vibrarea în preajma marilor valori. Aparent, acest proces nu contribuie la formarea 
unui specialist mai bun, dar potențează binele, bunătatea și «lumina» din noi – 
componente indispensabile pentru exersarea oricărei profesiuni. Literatura nu te 
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apropie mai mult de o meserie; ea produce bucurie dimpreună și dincolo de practicarea 
ei, zi după zi [...]” 

 
Acest gen de argumente mă conving zilnic să fac efortul de a vedea în 

grămada de pietre banală și sură, viitoarea catedrală cu vitralii, icoane și picturi 
superbe, în care aș dori să mă pot reculege la sfârșitul carierei.   

Revenind la demersul didactic specific lecturii, voi continua cu câteva 
recomandări pe care Alina Pamfil le formulează în Didactica literaturii. 
Reorientări, carte apărută în 2016. Este cunoscut faptul că implicarea emoțională 
a cititorului în lumea reprezentată de opera este specifică primei lecturi (lectură 
naivă, inocentă, empatică) și că verbalizarea ei poate avea loc în timpul sau 
imediat după lectură. În ceea ce privește explicarea emoției, aceasta este 
condiționată, de cele mai multe ori, de lectură și de privirea distanțată care o 
însoțește. Afirmația are în vedere acțiunea care permite justificarea emoției, și 
anume identificarea surselor, a locurilor textuale și discursive care o generează: 
recunoașterea secvențelor care produc interesul, surpriza, uimirea, fascinația... 
sau reversul lor (agasarea, plictiseala, indiferența); descoperirea zonelor ce 
iradiază armonia, delectabilul, grațiosul, pitorescul sau reversul lor (dizarmonia, 
tensiunile, prozaicul, anostul); înțelegerea mecanismelor ironiei, ale aluziei sau 
ale ambiguității, precum și la recunoașterea cheilor/registrelor estetice în care 
scriitorii își construiesc reprezentările: frumosul, kitsch-ul, grotescul, fantasticul, 
tragicul, comicul etc. Privită din perspectiva științelor literaturii, seria celor patru 
modele evidențiază prezența unei evoluții pe care autoarea o explică în felul 
următor: prin aceste modele se realizează: a. trecerea de la teoriile care înscriu 
creația în orizontul autorului și pe autor în istoria literaturii la teoriile care înscriu 
creația orizontului cititorului; b. trecerea de la o viziune conform căreia opera este 
expresia artistică a gândirii și a sensibilității autorului la o viziune conform căreia 
opera este locul de manifestare a individualității cititorilor; c. trecerea de la o 
viziune conform căreia sensul este înscris, ascuns de autor în text prin procesul 
înscrierii, la o viziune conform căreia sensul este creat, construit de cititor prin 
procesul lecturii, dar și d. trecerea de la un tip de receptare structurat în mod 
prioritar în funcție de cunoștințele despre autor și perioada în care a apărut opera 
la un tip de receptare determinat, în mod semnificativ, de experiența de viață și 
de experiența de lectură a cititorului.  

În descrierea modelului dezvoltării personale are ca punct de plecare ideea 
formulată de Ken Bain în lucrarea What the Best College Teachers Do despre 
învățarea excepțională (exceptional learning). Aceasta presupune existența unor 
demersuri didactice dublu orientate spre dezvoltarea intelectuală a elevului și spre 
dezvoltarea lui personală. Sintagma dezvoltare intelectuală recunoaște capacități 
precum: a cuprinde un domeniu științific, a învăța cum să înveți (cum să-ți 
extinzi/ amplifici înțelegerea), să raționezi pornind de la evidențe, cum să 
folosești concepte variate, cum să porți discuții despre acest proces de gândire 
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(inclusiv capacitatea de a scrie despre acest lucru), cum să pui întrebări complexe, 
dar și capacitatea de a folosi aceste abilități. Transferat în zona studiului literaturii 
române, conceptul de dezvoltare intelectuală se manifestă la nivelul unor 
capacități precum: înțelegerea/cuprinderea domeniului literar românesc în 
ansamblu: învățarea unor strategii de explorare a literaturii (descoperirea 
caracteristicilor unor epoci, ale vieții și ale operei etc.), învățarea unor noțiui de 
teorie și de istorie literară (asimilarea noțiunilor de curent literar, de gen literar, 
de structură textuală etc.) și deprinderea capacității de a utiliza aceste noțiuni în 
receptarea textelor. În aceeași zonă, a dezvoltării intelectuale, se situează și 
dezvoltarea capacității de a discuta despre artă, de a scrie despre literatură, de a 
interoga textele și interpretările lor și, nu în ultimul rând, capacitatea de a 
orchestra toate aceste abilități. A doua componentă a învățării excepționale este 
dezvoltarea personală, care în viziunea lui Ken Bain reunește: autoînțelegerea 
(înțelegere a propriei trăiri, a propriilor emoții, dispoziții, abilități, limitări, 
prejudecăți, presupoziții, trăiri), precum și înțelegerea a ceea ce înseamnă să fii 
ființă umană, manifestată prin dezvoltarea simțului responsabilității față de sine 
și alții (inclusiv dezvoltarea morală). Această înțelegere a propriei umanități 
circumscrie în capacitatea de a-ți manifesta compasiunea, în abilitatea de a atinge 
și de a te raporta la trăirea emoțională a celuilalt, de a-ți stăpâni dispozițiile 
afective, dar și în capacitatea de a menține și de a valorifica toate acestea. În 
calitatea ei de discurs despre om și despre lume, literatura este un domeniu care 
privilegiază reflecția asupra a ceea ce înseamnă să fii ființă umană. Reflecția este 
provocată de problematica lumilor reprezentate și, mai specific, de experiențele 
diverse și complexe, adeseori exemplare, reprezentate de opere. Mai mult, dată 
fiind dimensiunea subiectivă a receptării, lectura literaturii poate conduce la 
înțelegerea propriilor emoții, dispoziții, limitări sau prejudecăți; acest tip de 
înțelegere presupune reflecția cititorului asupra propriei lecturi, asupra modului 
în care a realizat construcția de sens și de semnificație, și este potențat de dialogul 
cu alți cititori (de confruntarea interpretărilor construite în actul lecturii). În 
completarea acestei idei, Alina Pamfil adaugă aspectele legate de transcrierea, în 
termeni de didactică a literaturii, a acestora, ceea ce face vizibilă capacitatea 
discursului literar de a participa, în mod substanțial, la dezvoltarea intelectuală și 
la dezvoltarea personală a elevilor, arii de formare vizate, în mod diferit, de 
concepțiile curriculare structurate în ultimul secol. Astfel, caracteristicile 
modelului dezvoltării personale sunt: 

● obiectivele majore: dezvoltarea personală a elevului; 
● viziunea asupra literaturii: literatura ca discurs despre natură și condiția 

umană; 
● conținuturile învățării: capacitatea de a înțelege și de a interpreta un text 

literar; plăcerea lecturii-precondiție a unei receptări substanțiale; lectura − formă 
de extindere a cunoașterii (elevul devine conștient de efectele emoționale și 
cognitive pe care textul le are asupra lui); 
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● procesele privilegiate: interpretarea semnificațiilor globale (reflecție
asupra setului de valori reprezentate în operă, asupra raporturilor interumane, 
asupra devenirii personajului etc.); interpretarea raportului existent între lumea 
reprezentată în text și lumea cititorului; 

● teoriile de referință dominante: teorii care înscriu textul în orizontul
cititorului; 

● specificul acțiunii didactice: centrate pe elev; metoda dominantă: metoda
activă. 

În ceea ce privește concretizările acestei concepții la nivelul secțiunilor 
care organizează programele educaționale, varianta de restructurare pe care o 
propune Alina Pamfil are ca trăsături definitorii: 

1. prezența − la nivelul atitudinilor și al valorilor − a unor mențiuni
referitoare la extinderea, prin lectură, a înțelegerii condiției umane și
la extinderea autoînțelegerii;

2. prezența − la nivelul competențelor generale − a unor mize referitoare
la procesele hermeneutice fundamentale (comprehensiune și
interpretare);

3. prezența − la nivelul competențelor specifice − a unor mize care să
vizeze: construcția / aprofundarea înțelegerii globale (redare
parafrastică sau sintetică), precum și construcția / interogarea
interpretării globale (formularea unor teze interpretative și
argumentarea lor; confruntarea tezelor interpretative construite de
elevi cu cele legitimate de critica literară; interogarea interpretărilor
din perspectiva relevanței lor pentru elev și apropierea tezelor
considerate relevante).

Traducerea în practică a acestui model impune, în opinia autoarei, 
focalizarea actului lecturii asupra discursului despre om și despre lume pe care 
literatura îl rostește sau asupra viziunii înscrise în operă. Or, calea directă și regală 
ce duce la viziune este, în opinia autoarei, lectura integrală a textului și abordarea 
lui hermeneutică. De aici și principiile care pot articula demersurile didactice 
focalizate asupra receptării. Acestea susțin: 

1. primatul textului (față de metatext);
2. primatul textului integral (față de fragment);
3. primatul înțelegerii și al interpretării textului (față de analiza de text);
4. valorizarea interpretării operei și a reflecției asupra interpretării.

În conturarea modelului autoarea subliniază faptul că noua viziune nu
poate să excludă nici obiectivele specifice formării conștiinței identitare (prin 
studiul istoriei literare) și nici mizele care privesc formarea gustului estetic (prin 
practicarea analizei de text), două categorii de finalități în absența cărora 
disciplina pierde semnificativ din anvergura sa formativă. Astfel spus, noua 
construcție curriculară ar trebui să preia și din obiectivele specifice modelelor 
cultural și estetic, un tip de perpetuare care impune însă regândirea acestora din 
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perspectiva concepției supraordonate. Imaginile restituite de perspectiva istorică 
asupra literaturii naționale ar trebui să înregistreze dinamica viziunilor despre om, 
despre lume și despre artă specifice curentelor literare (și nu dinamica formelor 
literare), iar analiza de text ar trebui să slujească înțelegerea și interpretarea operei 
(și să enunțe la statutul de abordare valoroasă în sine). 

 
Specificul receptării textului literar de către elevii cu deficiență 

de auz  
 
Este dat de consecinţele deficienţei de auz, care afectează grav dezvoltarea 

intelectuală, şi implicit competenţele de lectură şi de redactare sunt: incapacitatea 
de operare a gândirii cu noţiuni, cuvinte (blocarea gândirii în zona operării cu 
reprezentări vizual – motrice); deficit de stimulare intelectuală – determinat de 
lipsa percepţiilor sonore; deficit de experienţă personală – determinat de 
interpretări eronate şi tardive ale obiectelor şi funcţionalităţii lor (datorate lipsei 
comunicării) şi limitarea dorinţei copilului de a explora, de a descoperi (datorate 
lipsei încurajărilor verbale); lipsa limbajului oral, care duce la incapacitatea de a 
acumula informaţii specifice şi determină un deficit de informare; dezvoltarea 
gândirii sub limita normală a vârstei biologice.  În sfera relaţională şi socială 
deficienţa de auz produce deficit de relaţionare, lipsa spiritului de cooperare şi 
chiar de competiţie (cauzate de lipsa jocurilor cu funcţie simbolică şi a  
sentimentului de apartenenţă la un grup). Tânărul cu deficienţă de auz poate 
dezvolta o inhibiţie faţă de auzitori şi o autoizolare, o respingere a societăţii 
auzitorilor; lipsa independenţei sociale, limitarea sferei de opţiuni profesionale, 
limitarea accesului la cultură (persoanele cu deficienţă de auz nu citesc literatură, 
nu înţeleg televiziunea, nu pot asculta muzică). Prin urmare elevul cu deficienţă 
de auz nu poate dispune de o ideaţie conceptuală, filozofică, literară sau ştiinţifică 
deoarece el nu posedă mijloacele necesare. Ideaţia sa conceptuală rămâne 
elementară şi simplă chiar după şcolarizare (asemănătoare aceleia pe care o au 
foarte mulţi auzitori normali rămaşi într-un stadiu de inerţie intelectuală). 
Cunoaşterea la şcolarul cu deficienţă de auz este bazată pe o ideaţie conceptuală 
elementară şi simplă despre tot ceea ce el a observat, a înţeles, a gândit şi a 
conchis cu ajutorul judecăţilor la fel de elementare şi de simple. Structurarea 
limbajului verbal nefiind un proces natural, ci unul artificial, dezvoltarea sa va 
afecta întreaga dezvoltare cognitivă. Comprehensiunea de text este una dintre 
cele mai evident afectate capacităţi ale persoanelor cu deficienţă de auz. Drumul 
de la înţelegerea sensului denotativ la cel conotativ este direct condiţionat de 
limbajul mimico-gestual, in care nu există context semantic, ci este înlocuit cu 
limbajul nonverbal şi paraverbal. Iată, de exemplu, drumul parcurs de cuvânt de 
la un limbaj la altul: 

- în gândire cuvântul va deservi la început o singură imagine concretă 
îndeplinind rolul  analog ,,numelui propriu”;  
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- apoi treptat acest ,,nume propriu” devine ,,nume comun” pentru toate 
obiectele care sunt asemănătoare, îndeplinesc acelaşi rol şi au aceeaşi 
funcţionalitate (deserveşte în aceeaşi măsură atât imaginea concretă cât şi pe cea 
generalizată); 

- fixarea sensului şi formei cuvântului în diferite contexte (pe tot parcursul 
şcolarităţii, parcurgând din nou toate etapele);  

- trecerea de la gândirea în imagini la cea noţional verbală la copilul 
deficient de auz este condiţionată de specificul celor două forme de gândire şi de 
limbaj: mimico-gestual şi verbal − are loc pe tot parcursul şcolarităţii.  

- există anumite posibilităţi (limitate) de influenţare a trecerii din limbaj 
mimico-gesticular în limbaj verbal. Trecerea se realizează în anumite faze sau 
etape ale dezvoltării limbajului exterior care pot fi urmărite studiind evoluţia 
naraţiunii (povestirii) la deficientul de auz în curs de demutizare.  

Nivelul dezvoltării naraţiunii este un indicator obiectiv şi concret al 
nivelului de dezvoltare atins de literaţie la un anumit moment dat al dezvoltării 
limbajului verbal. Astfel caracteristicile redactării (naraţiunii) la elevii cu 
deficienţă de auz reflectă exact modul în care aceştia reuşesc să decodifice 
mesajul scris, datorită faptului că textul redactat de către elevul cu deficienţă de 
auz respectă regulile şi structura limbajului mimico-gestual, în care semnele 
gestuale substituie cuvintele, deoarece limbajul verbal nu este suficient 
consolidat. Multe dintre omisiunile întâlnite în lucrările scrise ale elevilor 
deficienţi de auz în curs de demutizare pot fi considerate ca neconcretizări verbale 
ale gesturilor. Sunt deci omisiuni efectuate în lipsa găsirii operative a 
echivalentului verbal pentru gest.  

Din studiile asupra particularităților de dezvoltare ale elevilor cu deficiență 
de auz, dar și asupra modalităților de adaptare a procesului instructiv-educativ la 
potențialul acestei categori de elevi, pe care le-am desfășurat de-a lungul carierei 
mele (Chirteş G., 2007; 2008; 2011; 2012; 2014; 2015) se desprind câteva 
observaţii şi concluzii care ar putea sta la baza reconsiderării predării disciplinei 
Limba şi literatura română în acest domeniu de învăţământ. Din economie de 
spațiu nu voi relua în prezentul material aceste idei, care se regăsesc în 
publicațiile menționate în bibliografie. Astfel, ar fi posibilă elaborarea unei 
didactici specifice a lecturii, aplicate pe modelul dezvoltării personale descrise 
anterior, care să asigure îmbunătățirea reală nu numai a receptării textului 
literar/nonliterar, dar și a nivelului/orizontului cultural, precum și a accesului la 
informație culturală și după încheierea studiilor prin dobândirea profilului de 
cititor independent. Datorită faptului că dezvoltarea limbajului verbal nu se 
produce firesc, in vivo, prin imitație auditivă, ci este unul voluntar, in vitro, 
controlat din exterior, foarte puțini elevi cu deficiență de auz ajung să fie cititori 
independenți. Majoritatea rămân dependenți pe toată perioada şcolarităţii de 
învăţarea mediată, care trebuie acceptată ca atare de către cadrele didactice, care 
trebuie să caute permanent soluţii pentru îmbunătăţirea comprehensiunii textului 



SECVENȚE DIDACTICE CENTRATE PE TEXTUL LITERAR 

175 
 

şi a transferului de cunoştinţe. Cititorul cu deficienţă de auz este un cititor în 
dificultate în faţa oricărui tip de text în general, a textului literar în mod special, 
fiind lipsit de cel mai important instrument de receptare al acestuia, conotația. 
Această barieră între elev şi text nu poate fi trecută individual, ci numai prin 
lectură mediată de profesor pe toată durata receptării unui text. Având în vedere 
faptul că cititorul cu deficienţă de auz rămâne la stadiul de novice chiar şi la 
maturitate, lectura explicativă rămâne permanent o metodă de bază în receptarea 
textului literar. Competenţa de lectură care poate fi vizată în cazul acestui tip de 
cititor nu include şi abilităţile de interpretare a textului. Conţinutul de idei şi 
mesajul pot fi identificate mediat, în grupe de nivel sau frontal, pe baza unui 
dialog cu profesorul şi nu cu textul. Întrucât elevii cu deficiență de auz de nivel 
liceal nu au un orizont cultural/de lectură structurat, nu au gândirea abstractă 
pentru a înțelege categoriile estetice și au un orizont social limitat, recomandarea 
mea pentru abordarea textului literar este modelul experienței personale, 
stabilirea unui demers didactic adaptat, precum și a unor standarde curriculare 
realiste. 

 
Un model de scenariu didactic 
 
În continuare, supun atenției un model de scenariu didactic adaptat pe baza 

modelului descris de Alina Pamfil în Didactica literaturii. Reorientări (2016).  
● Clasa a IX-a, Unitatea de învățare: Lumi fantastice 
● Texte suport: La hanul lui Mânjoală de Ion Luca Caragiale și 

Douăsprezece mii de capete de vite de Mircea Eliade 
● Obiectivul general al secvenței: înțelegerea categoriei estetice a 

fantasticului; înțelegerea și interpretarea nuvelei fantastice 
● Număr de ore alocat: 11 ore + 1 oră evaluare  
 
Cuprinsul scenariului didactic: 1. Introducere/Argument pentru alegerea 

textului; 2. Demersul didactic: competențe vizate; conținutul de cunoștințe 
asimilate; 4. Prezentarea secvenței; 5. Modalități de evaluare. 

 
1. Introducere/Argument pentru alegerea textului. Motivele pentru care 

am ales să predau ,,La hanul lui Mânjoală” ca suport pentru conceptele de 
,,fantastic” și ,,nuvelă fantastică” sunt două. Pe de o parte aveam nevoie de un text 
de întindere medie, cu planuri narative ușor de urmărit (atât cel real, cât și cel 
fantastic), iar pe de altă parte textul se așază confortabil în orizontul (sărăcăcios) de 
lecturi și autori al elevilor cu deficiență de auz, care sunt și vor rămâne etern doar 
niște cititori inocenți. Însă, în ciuda acestui statut, ei au o reprezentare corectă 
despre literatură și valorile pe care aceasta le vehiculează, despre lectură, și 
importanța ei în viața lor. Astfel, am considerat potrivit acest text pentru a ilustra 
proza fantastică de factură mitică, precum și cel prin care am consolidat cele două 
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concepte literare, oferind, totuși, elevilor un alt tip de fantastic prin nuvela 
,,Douăsprezece mii de capete de vite” scrisă de Mircea Eliade.  

Revenind la textul ,,La hanul lui Mânjoală” aș mai adăuga că este accesibil 
elevilor cu deficiență de auz și prin faptul că ei sunt familiarizați cu călătoriile 
inițiatice și cu valențele educative ale acestora, cu elementele de fabulos sau 
mitologie din textele parcurse în gimnaziu și pe care le pot folosi ca noțiuni 
ancoră în demersurile didactice care vor fi utilizate pe parcursul secvențelor 
didactice. În plus, perspectiva narativă subiectivă îi ajută pe elevi să se pună în 
pielea personajului-narator și să urmărească din interior, în mod cât mai autentic 
întreaga sa aventură în lumea fantastică a magiei. În planul realist al nuvelei apare 
motivul călătoriei (aparținând arhetipului călătoriei, concept formulat de Carl 
Gustav Jung, care este de factură mitică), ca mijloc al cunoașterii miturilor și 
credințelor populare străvechi, nu lipsite de temei, cu origini în inconștientul 
colectiv, ca tărâm fascinant al fabulosului. În credința populară, farmecele, vrăjile 
care apelează la forțele răului au efect negativ asupra oamenilor, îndepărtându-i 
de la esența adevărată a vieții, întruchipată de valori morale precum binele, 
frumosul, adevărul, dreptatea, cinstea, justiția, credința în Dumnezeu. Planul real 
se intersectează în nuvelă cu cel fantastic, anticipând proza lui Mircea Eliade și 
totodată proza de factură psihologică. Printr-o analiză atentă al detaliilor 
semnificative, care se adaugă în plan real, Caragiale face brusc irupția fabulosului 
în planul mitic al nuvelei. Printr-un demers inductiv vor fi parcurse două 
secvențe: una de receptare și alta de învățare a noțiunii de fantastic. Apoi printr-
un demers deductiv va fi parcursă o secvență de aprofundare a noțiunii de 
fantastic, prin receptarea unui nou text, ,,Douăsprezece mii de capete de vite” 
scris de Mircea Eliade. 

2. Structura secvenței didactice
2.1. Demersul didactic. Secvența didactică pentru formarea noțiunii de

,,fantastic” reunește trei (sub)secvențe: receptarea textului, învățarea noțiunii și 
aprofundarea noțiunii. 

Primele două secvențe vor utiliza ca variantă de predare demersul inductiv. 
În secvența de receptare a textului elevii vor fi puși în situația de a explora cele 
două lumi și de a explica raportul realitate-ficțiune, dar și modul în care sunt 
reprezentate cele două universuri, real și fantastic, foarte neclar separate, 
delimitate. Pentru realizarea acestor obiective vor fi alternate conversațiile orale 
cu redactarea de texte, care permite explorarea textului din interior; activitățile 
individuale, cu cele frontale sau în perechi. Apoi vor identifica teme și motive 
literare cunoscute, elemente specifice textului epic, nuvelei și personajului literar. 

În secvența de învățare a noțiunii elevii vor îndeplini câteva obiective 
specifice care vor contribui la îndeplinirea obiectivului general:  

• vor identifica unele caracteristici prin care vor descrie fantasticul;
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• pe baza definiției și a caracteristicilor (date de profesor) vor recunoaște 
în text caracteristicile fantasticului;   

• vor compara cele două planuri, real și fantastic stabilind diferențele între 
acestea;   

• vor redacta texte prin care vor experimenta ipostaza de personaj narator, 
intervenind în derularea evenimentelor din cele două planuri (focalizare internă), 
dar și (re)trăind emoțiile, stările, ezitările și incertitudinile acestuia;  

• vor redacta un text argumentativ  privind apartenența textului la specia 
nuvelă fantastică. Elevii își vor dovedi, astfel, capacitățile metacognitive prin 
alegerea argumentelor pe care le vor formula în ceea ce privește caracteristicile 
nuvelei fantastice, dar și al stilului personal al lui I.L. Caragiale.  

În secvența de aprofundare a noțiunii va fi utilizat un demers didactic 
deductiv, prin care vor redefini noțiunea de ,,fantastic” prin intermediul unui alt 
text.  

2.2. Competențe generale, specifice și conținuturi vizate: 
Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în 

producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare 
utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 
- niveluri ale receptării textelor orale: lexicosemantic, stilistico-textual; 

texte ficţionale;  
identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale 

studiate 
- rolul verbelor în naraţiune; tipuri 
exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele 

textuale şi structura acestora: textul narativ receptate 
- exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare; 

exprimarea în scris a reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (jurnal de lectură, 
eseu structurat, eseu liber etc.) 

redactarea unor texte diverse  
- relatarea unei experienţe personale, descriere, argumentare, rezumat, 

caracterizare de personaj 
utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse 

situaţii de comunicare 
- normele limbii literare la toate nivelurile (fonetic, ortografic şi de 

punctuaţie, morfosintactic, lexicosemantic, stilistico-textual) 
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în 

receptarea diferitelor 
texte literare şi nonliterare 
aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare  
- stabilirea ideilor principale; rezumarea; identificarea câmpurilor 

semantice dominante dintr-un text 
identificarea temei textelor propuse pentru studiu 
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- temă, motiv; viziune despre lume; relaţii tematice între textele din clasa
a IX-a şi texte studiate în gimnaziu 

compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme 
literare 

- modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe opere literare
(aparţinând unor genuri sau epoci diferite sau unor arii culturale diferite) 

analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare 
studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor 

- componente structurale şi expresive (elemente de construcţie a
subiectului şi a personajelor în texte epice); compararea trăsăturilor definitorii ale 
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale, ficţiune, imaginaţie, invenţie; 
realitate, adevăr; scopul comunicării (informare, delectare, divertisment etc.); 
reacţiile receptorului (cititor, ascultător); „eu ficţional” şi „eu real”, text ficţional 
şi text nonficţional 

aplicarea conceptelor de specialitate  în analiza şi discutarea textelor 
literare studiate 

- genuri literare (epic, liric, dramatic); autor, narator, eu liric, cititor;
moduri de expunere; naraţiunea (naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I; 
momentele subiectului; timpul şi spaţiul în naraţiune); descrierea (portretul 
literar, tabloul); dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor); personajul 
(caracterizarea personajului, portretul fizic şi portretul moral) 

3. Conținutul de cunoștințe asimilate
Cunoștințe despre literatură (cunoștințe de teorie literară: fantasticul,

diferența fantastic-miraculos-fabulos, fantasticul ca modalitate de înțelegere și 
apreciere a creațiilor literare, nuvela fantastică) și  

Cunoștințe și capacități implicate direct în lectură: 
Componenta textuală/receptarea textului literar:  
a. cunoștințe despre texte și despre procesele lecturii și capacitatea de a

aplica aceste cunoștințe în înțelegerea și interpretarea textului ales; 
b. înțelegerea mesajului transmis despre om și despre lume și capacitatea

de a reconfigura aceste mesaje și de a le interoga din perspectiva relevanței lor 
pentru lumea contemporană; 

Valori și atitudini 
• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluția și valorile

literaturii române 
• Formarea unor reprezentări culturale privind rolul literaturii și al lecturii

în viața societății și a individului 
• Cultivarea interesului pentru literatură
• Cultivarea interesului pentru lectura literaturii, pentru capacitatea ei de a

extinde cunoașterea și autocunoașterea și de a forma gustul estetic 
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• Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu mesajele 
prefigurate de autori, configurate în opere și reconfigurate prin lectură. 

 
4. Prezentarea secvenței (nuvela fantastică) 
Prelectura. Etapa debutează cu o evaluare inițială – realizată cu scop 

diagnostic pentru a stabili nivelul cunoștințelor elevilor despre noțiunea de 
,,fantastic”. Se notează răspunsurile elevilor su forma unui câmp având în centru 
cuvântul: ,,fantastic”. Dialogul are și scopul de realiza un inventar de 
termeni/câmp semantic comun, dar și de a incita curiozitatea elevilor. Scopul 
acestui moment de reflecție este acela de a crea un set de termeni spre a fi utilizat 
de către elevi în secvențele de învățare și aprofundare a noțiunii noi. 

Exercițiu de scriere: „Scrieți un scurt text în care să relatați o întâmplare 
fantastică la care ați participat.” Citirea textelor în clasă și discutarea elementelor 
de fantastic care se regăsesc și în schema de pe tablă. 

Anunțarea obiectivelor, a titlului și a autorului textului care este propus 
pentru a fi studiat: „La hanul lui Mânjoală” de Ion Luca Caragiale 

La hanul lui Mânjoală  de Ion Luca Caragiale este o nuvelă fantastică, care 
a apărut mai întâi în ,,Gazeta săteanului” (1898), apoi în volumul Nuvele, 
povestiri (1966). 

 
Lecturi succesive 
Prima lectură/Înțelegerea textului 
Lectura integrală a textului cu explicarea vocabularului și transpunere în 

LMG; înțelegerea globală a textului; tehnici de redare a conținutului: dialog 
frontal, chestionar, povestire orală, rezumat. 

A doua lectură/Analiza și interpretarea textului 
Analiza. Se face pe secvențe și se analizează detaliile. Identificarea și 

analiza modalităților de realizare a textului: instanța narativă și perspectiva 
narativă; compoziția operei/structura; strategii de reprezentare a lumilor, a 
stărilor, a experiențelor (acțiune, personaje, spațiu, timp); efectele de sens ale 
strategiilor de reprezentare; specificul lingvistic și stilistic al textului. 

Modalitatea de realizare a analizei este orientată de profesor, prin întrebări 
frontale și realizate de întreaga clasă; răspunsurile se notează pe tablă și în caiete. 

Interpretarea. Se va realiza prin ghidarea interpretării prin întrebări 
deschise, problematizante. Se va finaliza cu o hartă a semnificațiilor textului. 

Tipuri de întrebări: întrebări despre fantastic și despre iubire (temele 
textului), întrebări despre valorile care orientează textul (morale, sociale, estetice) 
și întrebări despre vizează viziunea despre om și lume a autorului, precum și 
reconfigurarea acestei viziuni. 

 
Postlectura. Prelungirea experienței de lectură și crearea unei punți de 

legătură cu secvența didactică de învățare a noțiunii de ,,fantastic”. 
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Jocuri de rescriere a textului/a anumitor secvențe din text; citirea și 
discutarea textelor scrise, compararea lor cu textul original, inserarea lor în textul 
original.   

 
Proiect didactic. Secvențe 
Secvență 1. Recapitulare și sistematizare  
Unitatea de învățare: Lumi fantastice  
Subiectul: La hanul lui Mânjoală de I.L. Caragiale  
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare  
Timp alocat: 2 ore 
Competenţe generale: C1 Dezvoltarea capacităţilor de a recepta şi de a 

produce texte scrise şi orale de diverse tipuri; C2 Dezvoltarea competenţelor de 
argumentare şi de gândire critică.  

Competenţe specifice: C1 Exprimarea  orală sau în scris a  reacţiilor proprii 
la receptarea textelor literare; C2 Stabilirea unor legături tematice între textele 
pentru studiu din clasa a IX-a şi texte studiate în gimnaziu; C3 Identifiarea  şi 
compararea unor idei şi atitudini diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare; C4 
Analiza componentelor structurale şi expresive ale textelor studiate şi a rolului 
lor în tratarea temelor;  

Competențe derivate (obiective operaţionale): La sfârşitul lecţiei, elevii vor 
fi capabili:  

● să încadreze textul studiat în genul literar şi specia literară;  
● să precizeze tema, structura, perspectiva narativă;  
● să identifice semnificaţia titlului;  
● să identifice trăsături ale personajelor şi modalităţile de caracterizare ale 

acestora;  
● să identifice şi să explice simboluri din text;  
● să redacteze scurte texte pe baza textului studiat. 
Strategie didactică: metode şi procedee: conversatia euristică, exercitiul, 

problematizarea, dezbaterea, analiza de text. 
Forme de organizare: activitate frontală, în perechi / pe grupe (depinde de 

nr de elevi din clasă) 
Desfăşurarea lecţiei  
Evocare. Captarea atenţiei: se citește, de pe ecran, fragmentul menit să 

capteze atenţia elevilor asupra elementelor fantastice din opera literară ,,La 
hanul lui Mânjoală” de I.L. Caragiale, ce urmează a fi discutată după planul 
anterior anunţat elevilor: 

 
„Într-o lume care este evident a noastră, cea pe care o cunoaştem, fără diavoli şi silfide 
şi fără vampiri, are loc un eveniment care nu poate fi explicat prin legile acestei lumi 
familiare. Cel care percepe evenimentul trebuie să opteze pentru una dintre cele două 
soluţii posibile: ori este vorba despre o înşelăciune a simţurilor, de un produs al 
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imaginaţiei, şi atunci legile lumii rămân ceea ce sunt, ori evenimentul s-a petrecut într-
adevăr, face parte integrantă din realitate, dar atunci realitatea este condusă de legi care 
ne sunt necunoscute. Ori diavolul este o iluzie, o fiinţă imaginară; ori există într-adevăr, 
aidoma tuturor celorlalte fiinţe vii, numai că el nu poate fi întâlnit decât foarte rar.” 
Tzvetan Todorov  

 
Actualizarea cunoştinţelor învǎţate anterior: Li se pune elevilor întrebările: 

Ceea ce descrie fragmentul, se potrivește nuvelei ,,La hanul lui Mânjoală” de 
I.L.Caragiale?  De ce? (Elementul comun este fantasticul.) Voi cum ați încercat 
să înțelegeți textul lui Caragiale? Ce este ciudat sau greu de înțeles? Cum ați 
înțeles spațiul? Unde se întâmplă? Titlul v-a ajutat la ceva? Cum ați înțeles 
timpul? Când se întâmplă? Cât durează? În care secvență a textului a fost greu să 
înțelegeți timpul? Ce credeți despre personaje? Despre care personaje nu știți ce 
să credeți? De ce? Există simboluri în text? Care sunt? 

Realizarea sensului. Anunţarea subiectului lecţiei/obiectivelor 
operaţionale: Ce vom face astăzi?  

Vom recapitula ceea ce am învățat despre ,,La hanul lui Mânjoală” de 
I.L.Caragiale, apoi veți lucra pe grupe. Vor fi șase grupe. Fiecare va realiza o 
prezentare, tip poster sau PPT. Designul sau originalitatea ilustrării se apreciază 
prin publicarea în revista școlii. 

Grupa 1.Veți încadra textul într-un gen literar şi o specie literară;  
Grupa 2. Veți preciza tema, structura, perspectiva narativă;  
Grupa 3. Veți explica semnificaţia titlului;  
Grupa 4. Veți identifica trăsături ale personajelor şi modalităţile de 
caracterizare ale acestora;  
Grupa 5. Veți identifica și explica simboluri din text;  
Grupa 6. Veți redacta scurte texte pe baza textului studiat. 
Activitate pe grupe/în perechi. Elevii vor avea sarcinile proiectate pe 
ecran. Vor începe prin a sistematiza și nota informaţiile cerute despre 
opera literară ,,La hanul lui Mânjoală” de I.L.C aragiale, apoi vor realiza 
prezentările PPT. 
Reflecție. Fiecare grupă va prezenta produsul realizat. Analizarea 
produselor. Selectarea prezentărilor pentru revista școlii. Tema pentru 
acasă: elevii, organizați în patru grupe, vor primi ca temă să redacteze 
texte în care să-și imagineze: 
Grupa 1: Un alt drum pe care l-a parcurs Fănică după ce a plecat de la 
han. 
Grupa 2: Ce s-a întâmplat în timpul în care Fănică a rămas la han. 
Grupa 3: Cum a fost pedepsită Marghioloaia. 
Grupa 4: Ce i-a povestit Fănică socrului său despre șederea la han. 
 
Secvența 2. Învățarea noțiunii de ,,fantastic” – 1 oră 
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Scop: Identificarea trăsăturilor fantasticului în textul „La hanul lui 
Mânjoală”. 
Abordare: euristică; 
Demers inductiv (dialogic); 
Strategii de învățare prin descoperire, desfășurate prin dialog frontal sau 
pe grupe. 

Secvența 3. Aprofundarea noțiunii de ,,fantastic” – 5 ore 
Demers deductiv: receptarea textului ,,Douăsprezece mii de capete de vite” 
de Mircea Eliade.  
Prelectură: se creează puntea de legătură dintre cele două texte prin 
reluarea definiției și a trăsăturilor noțiunii de fantastic și ale nuvelei 
fantastice. 
Lecturi succesive:1. înțelegerea textului și identificarea caracteristicilor 
noțiunii de fantastic în text; 2. interpretarea textului și compararea celor 
două nuvele. 
Postlectură: redactarea unui eseu comparativ. 

5. Modalități de evaluare
5.1 Evaluare inițială – realizată cu scop diagnostic pentru a stabili nivelul

cunoștințelor elevilor despre noțiunea de ,,fantastic”. Forma de evaluare este 
dialogul euristic pe baza unor întrebări care țintesc câmpul semantic al noțiunii. 
Conversația are și scopul de realiza un inventar de termeni/câmp semantic comun, 
dar și de a incita curiozitatea elevilor. Scopul acestui moment de reflecție este 
acela de a crea acest set de termeni spre a fi utilizat de către elevi în secvențele 
de învățare și aprofundare a noțiunii noi. 

5.2 Evaluarea formativă – are rolul de a monitoriza și de a evalua 
progresul în însușirea noțiunii, dar și de a semnala elementele care necesită o 
reluare a explicațiilor. Este realizată constant, pe tot parcursul celor trei secvențe. 
Vizează: comprehensiunea textelor, înțelegerea noțiunii noi, identificarea 
caracteriticilor ,,fantasticului” în cele două texte, a procedeelor specifice 
fantasticului, dar și a înțelegerii semnificațiilor, a simbolurilor de către elevi, 
precum și a mesajului transmis de autor. Modalitatea prin care se va realiza 
evaluarea formativă este: dialogul euristic, formularea de opinii (oral sau scris) 
privind diferite aspecte ale textului/noțiunii; redactarea de texte scurte (creative, 
reflexive sau argumentative). 

5.3 Evaluarea sumativă, în scris – prin care se va verifica gradul de 
însușire a noțiunii de ,,fantastic”. Evaluarea vizează atât competențele/ 
cunoștințele care țin de literatură, respectiv lectură, cât și pe cele metacognitive 
(capacitate de slecție a informațiilor, stil de muncă, de organizare a informațiilor, 
stil de argumentare) și de comunicare (limbă), implicate în redactarea textului 
argumentativ. Modalitatea de evaluare: prin itemi obiectivi și semi-obiectivi − 
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pentru verificarea comprehensiunii de text, a noțiunilor de ,,fantastic”, nuvelă 
fantastică − și itemi subiectivi (eseul, textul argumentativ de exprimarea opiniei 
despre mesaj). 

 
Concluzii 
 
1. Cititorul cu deficienţă de auz este un cititor în dificultate în faţa oricărui 

tip de text în general, a textului literar în mod special, lipsindu-i cel mai important 
instrument de receptare al acestuia, conotația. Această barieră între elev şi text nu 
poate fi trecută individual, ci numai prin lectură mediată de profesor pe toată 
durata receptării unui text. Competenţa de lectură care poate fi vizată în cazul 
acestui tip de cititor nu include şi abilităţile de interpretare a textului.  

2. Întrucât elevii cu deficiență de auz de nivel liceal nu au un orizont 
cultural/de lectură structurat, nu au gândirea abstractă pentru a înțelege 
categoriile estetice și au un orizont social limitat, pentru receptarea textului literar 
recomand modelul experienței personale, stabilirea unui demers didactic adaptat, 
precum și a unor standarde curriculare realiste. Adaptarea ar putea fi realizată la 
nivelul textului, dar și a tehnicilor de lectură: lectură mediată (explicativă), 
evitarea textului integral de mare dimensiune, înțelegere globală a textului bazată 
pe repovestirea conținutului întâi de către profesor, apoi de către elevi, citirea 
secvențelor semnificative, o comprehensiune aprofundată a textului (includ aici: 
înţelegerea textului la nivel lexico-semantic, înţelegerea conţinutului de 
idei/identificarea ideilor şi înţelegerea mesajului). Conţinutul de idei şi mesajul 
pot fi identificate mediat, în grupe de nivel sau frontal, pe baza unui dialog cu 
profesorul şi nu cu textul.  

3. Secvențele de receptare a textului literar ar putea fi stucturate astfel:  
Prelectura ar coincide cu aşezarea textului în contextul experienţei de viaţă 

personale a elevilor, adică concretizarea acestuia: actualizarea conceptelor, 
redactarea unor scurte texte reflexive, vizionarea unor ecranizări, dramatizări (pe 
baza rezumatului, a repovestirii de către profesor sau a unor ecranizări), 
dramatizări, jocuri de rol (mai ales la clasele mici profesorul va interpreta toate 
rolurile pentru a face înţeles conţinutul/acţiunea), precum şi activarea orizontului 
de aşteptare al elevilor, atât cât poate fi acesta şi dacă există. Această etapă este 
fundamentală pentru elevii cu deficienţă de auz a căror gândire rămâne concretă 
până la vârstă adultă.  

Lecturile succesive: lectura rezumatului textului (mai ales pentru textele 
de mare întindere) şi prezentarea planului de idei, apoi prima lectură a textului 
original şi (re)lecturi explicative succesive(după metodica claselor primare). 
Repovestirea sau rezumare realizată de fiecare elev independent. Discutarea 
conţinutului de idei şi identificarea/interpretarea mesajului. Numărul de relecturi 
succesive depinde de la clasă la clasă, în funcţie de nivelul acesteia. 
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Postlectura: redactarea unor texte argumentative despre mesajul operei 
literare, apelând la empatia elevilor pentru a evidenţia relaţia pe care textul o 
realizează între autor şi cititor. Vor fi identificate emoţii şi stări, dar şi idei şi 
valori pe care le poate transmite un text, intenţiile şi atitudinea autorului, 
concluzionând cu conturarea unei viziuni asupra realităţii pe care o regăsim în 
text; redactarea unor texte de tip argumentativ pentru a încadrare textul în diferite 
categorii de concepte sau pentru a evidenția viziunea despre lume a autorului. 

4. În ceea ce privește redactarea de texte diverse (reflexive sau
argumentative, structurate sau nestructurate) performanțele sunt limitate atât la 
nivel de conținut, cât și la nivelul redactării. Textele algoritmizate pun cele mai 
puține probleme elevilor cu deficiență de auz la nivelul convențiilor, dar și acestea 
sunt destul de sărăcăcioase din punct de vedere al conținutului. Algoritmic acești 
elevi pot efectua analiza textului, vor identifica anumite trăsături de gen sau de 
specie în text, însă problemele apar atunci când trebuie să redacteze conținuturi 
ample, complexe, care presupun operații superioare ale gândirii și un vocabular 
specializat.  

5. Pe baza concluziilor formulate, dar referindu-mă şi la cercetările
anterioare, privind implicaţiile deficienţei de auz asupra dezvoltării competenţei 
de lectură, consider că o didactică elaborată interdisciplinar, după principii şi 
criterii la confluenţa didacticii şi a psihologiei (meta)cognitive ar sprijini nevoile 
şi s-ar adresa potenţialului real al elevilor cu deficienţă de auz.  
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COMUNITĂȚI DE DIALOG ȘI DEZVOLTARE 
PERSONALĂ  

Un atelier interdisciplinar de didactica literaturii folosind metodele 
filosofiei pentru copii1 (P4C) 

Mihaela Frunză 
 Facultatea de Istorie și Filozofie, UBB, Cluj 

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. 
Metodele 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 de 
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 ideile 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.). 
Cuvinte-cheie: dezvoltare personală, interdisciplinar, metode, filozofie pentru copii.  

During this interdisciplinary workshop, we aim to propose a few methods developed inside the emerging 
scholarly field of Philosophy for Children (P4C), as useful tools for secondary school teachers. These 
methods have been used during a couple of decades in Western Europe and the US (among other states 
around the world), and research has shown they consolidate the critical thinking abilities of children, their 
creativity and increase their overall school performance (both for language competences and for logic). 
The workshop will depart from a classic literary text „The Little Prince” by Antoine de Saint-Exupery and 
will propose methods and suggestions for activity extracted from the practice and texts of several 
consecrated authors from P4C (namely Matthew Lipman, Thomas Wertenberg, Peter Worley). 
Keywords: personal development, interdisciplinary, methods, philosophy for children. 

Introducere 

Ca profesori, având o agendă încărcată, fiind prinși între obligațiile 
profesionale și nenumăratele sarcini birocratice, uneori uităm să îi privim pe 

1 Doresc să mulțumesc tuturor participanților la simpozionul ANPRO din anul 2019 care au participat la 
atelierul despre metodele filosofiei pentru copii. De asemenea, doresc să adresez mulțumiri speciale pentru 
Ramona Jitaru și sprijinul ei necondiționat la realizarea atelierului și a articolului. 
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copiii cu care lucrăm drept individualități, drept persoane având diverse interese, 
drept indivizi având propriile lor întrebări și curiozități. Școala este o perioadă 
formativă nu doar din perspectiva curriculei și a competențelor, ci și din cea a 
dezvoltării personale a copiilor. Iar aceste elemente sunt greu de prins între ițele 
unui program fix. De acest lucru ne putem da seama dacă facem un exercițiu 
simplu: puși în fața unei sarcini relativ simple – aceea de a relata o întâmplare din 
ziua precedentă, ne simțim foarte diferit dacă persoana din fața noastră ne ascultă 
doar parțial (ascultare bruiată), datorită faptului că ea completează între timp o 
fișă de evaluare, sau dacă ne ascultă captivată de povestea noastră și ne arată în 
timpul acestui proces toate semnele atenției (ascultare participativă)1  

Ceea ce încearcă să facă abordarea pe care o propunem noi, folosind 
metodele filosofiei cu copiii, este o încercare de conștientizare a acestei 
discrepanțe, precum și oferirea unor instrumente concrete cu ajutorul cărora 
profesorii să poată practica un anumit tip de ascultare participativă care să îi ajute 
atât pe ei să înțeleagă mai bine cum se pot dezvolta elevii lor, iar pe cei din urmă 
să își dezvolte multe din laturile pe care pregătirea școlară le lasă (nu neapărat 
voit) pe dinafară. 

 
Abordarea filosofiei pentru copii: context și perspective 
 
Filosofia pentru copii reprezintă astfel o alternativă pentru profesorii ce 

predau discipline umaniste, ale cărei abordări pot fi folosite de oricine își dorește 
să lărgească orizontul intelectual și emoțional al copiilor și să transforme un 
interval din oră într-o perioadă în care copiii să se simtă stimulați, înțeleși și 
încurajați să se dezvolte. 

Dacă ar fi să trecem în revistă ce poate filosofia pentru copii pentru diverși 
autori și școli, vom vedea că există multe moduri în care ea este înțeleasă, 
argumentată și practicată. 

Pentru Matthew Lipman, filosofia pentru copii este nici mai mult, nici mai 
puțin decât o formă de reconstrucție a filosofiei în ansamblu2. În continuarea 
modelului propus de Lipman, Marie-France Daniel susține că orice abordare 
filosofică autentică își propune să regândească modul în care este înțeleasă 
filosofia. Ținând cont de vârsta copiilor, modul tradițional de predare al filosofiei 
(folosind fie parcursul istoric, fie o abordare conceptual-tematică) nu este potrivit. 
Filosofia pentru copii pune accentul nu pe elementele tradiționale asociate 

 
1 În scopul surprinderii acestei diferențe, am propus un exercițiu de ascultare bruiată vs. ascultare participativă 
în timpul atelierului. Fișele aferente exercițiului sunt incluse în Anexă, iar reacțiile profesorilor la cele două 
tipuri de ascultare au fost revelatoare. După primul de tip de ascultare bruiată, nici evaluatorii nici povestitorii 
nu erau foarte mulțumiți, simțind că le scapă ceva din comportamentul partenerului de exercițiu; după al doilea 
tip de ascultare participativă, conexiunea stabilită între participanți a fost considerată stimulativă și revelatoare. 
2 Este o teză pe care o dezvoltă o autoare care scrie o teză de doctorat despre Lipman, rezumând meritele 
concepției acesteia (Marie-France Daniel 1997, p. 13.) 
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predării filosofiei, ci pe un mod inedit de „a face filosofie”; astfel, reprezintă o 
modalitate de reconstrucție a filosofiei (M.F. Daniel: 1997, pp. 13-15). 

Mulți autori definesc filosofia pentru copii (și chiar o reduc la) un complex 
de metode de predare care stimulează interesul, curiozitatea, mirarea și empatia 
copiilor. În articol vom discuta mai multe astfel de metode, însă am dori să 
subliniem că, chiar dacă acest aspect metodic este important, nu putem reduce 
filosofia pentru copii la aceste metode. Însă suntem conștiente de faptul că 
metodele respective sunt partea cea mai vizibilă și care aduce rezultate vizibile în 
majoritatea cazurilor. 

Filosofia pentru copii este, de asemenea, o formă de dialog care 
structurează mintea copiilor; asemănată de mulți cu dialogul socratic, cu care are 
multe elemente comune, filosofia pentru copii se constituie din aceste dialoguri 
în care participanții sunt uniți de dorința lor de a avansa în cercetarea unor teme 
de interes pentru toți. Ea mai poate fi considerată o parte a filosofiei aplicate, 
respectiv a acelei părți din filosofie interesată mai degrabă de practicile filosofice 
decât de reconstruirea istorică a teoriilor filosofiei. În interiorul filosofiei practice, 
filosofia pentru copii mai este tratată de unii autori ca formă aparte de practică a 
consilierii filosofice, mulți practicieni fiind formați simultan în ambele tradiții. În 
cele din urmă, filosofia pentru copii este și o formă de dezvoltare personală, una 
care poate fi înțeleasă literal: copiii își dezvoltă și cultivă autonomia, sau 
capacitatea de a lua decizii, în cadrul acestor întâlniri. 

Pentru aceia care sunt sceptici față de alăturarea dintre „filosofie” și „copii” 
în cadrul acelorași tipuri de practici am putea replica, alături de Thomas 
Wartemberg, că dacă acceptăm faptul că „filosofia începe cu mirarea”, atunci ar 
trebui să acceptăm și că, în felul lor, copiii sunt filosofi înnăscuți, deoarece 
capacitatea lor de a se mira din cele mai banale motive pare infinită (T. 
Wartenber: 1993, p. 144). Mai mult, asemenea unor filosofi profesioniști, copiii 
își urmăresc cu tenacitate întrebările, fiind capabili să reia o întrebare sau un 
argument ori de câte ori simt că nu au primit un răspuns sincer din partea adulților. 
Tot acestor potențiali sceptici, le-am putea spune că studiile empirice realizate în 
Occident au demonstrat că filosofia pentru copii dezvoltă abilitățile de logică, 
gândirea critică în general, competențele de argumentare, capacitatea de a elabora 
interogații din ce în ce mai complexe, abilitățile de analiză și sinteză, de 
generalizare și abstractizare, îi ajută pe copii să își îmbogățească vocabularul și 
exprimarea (orală și scrisă). De asemenea, studiile făcute în Marea Britanie au 
arătat că includerea filosofiei pentru copii în curricula școlară a condus la 
îmbunătățirea rezultatelor la testele școlare (nu doar la disciplinele lingvistice, ci 
și la științe și matematică (R. Colom et al. 2014, p. 50 și urm.), precum și la 
întărirea stimei de sine. 

Pentru cei care doresc să afle ce anume face facilitatorul într-un atelier de 
P4C, acest lucru depinde de tipul de sesiune și de metoda practicată. Am selectat 
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trei dintre abordările cele mai populare din filosofia pentru copii, pe care le-am 
experimentat la Clubul de filosofie cu copiii încă din anul 2016.  

Întemeietorul curentului P4C, filosoful american Matthew Lipman, 
consideră că facilitatorul trece împreună cu copiii prin cele cinci stagii ale 
„comunității de investigare” (M. Lipman: 1993); în timp ce, în viziunea lui 
Thomas Wartenberg, facilitatorul discută și consolidează una/mai multe teme 
filosofice; iar pentru Peter Worley, facilitatorul formulează întrebări sarcină, 
moderează discuția (investigația filosofică), se asigură că grupul deprinde virtuți 
intelectuale. 

La Clubul de filosofie cu copiii de la Biblioteca Județeană din Cluj am 
experimentat o formă de comunicare cu copiii pe care am denumit-o 
„comunitatea de dialog”, ea presupunând dialogul activ cu copiii, interesul 
facilitatorilor pentru dezvoltarea autonomiei copiilor și pentru stimularea 
coeziunii grupului; cultivarea respectului față de idei diverse. 

 
Exemplu de folosire a metodelor P4C: Micul Prinț 
 
Exemplul pe care l-am propus pentru acest atelier este un capitol din cartea 

Micul Prinț. Micul Prinț este o lucrare de referință a literaturii universale al cărei 
conținut se pretează foarte bine unei interpretări filosofice, dată fiind apetența 
pentru filosofie a lui Antoine de Saint-Exupéry. Subiectul capitolului este 
reprezentat de întâlnirea dintre pilotul eșuat în deșert și Micul Prinț, precum și 
prima lor discuție legată de modul în care un lucru poate fi reprezentat mai bine 
prin detalii sau apelând la imaginație. 

Metoda lui Matthew Lipman pleacă de la premisa că într-o comunitate de 
investigare (CoI) facilitatorul trece prin cinci stagii. Descriind în detaliu aceste 
stagii, Tim Sprod arată că în prima fază, de „oferire a textului”, copiii sunt așezați 
în cerc, citind textul stimul. Cea de-a doua fază, denumită „construcția agendei” 
este de colectare a întrebărilor copiilor; cea mai interesantă întrebare este aleasă 
prin vot. Mai departe, în perioada de „solidificare a comunității”, copiii indică 
dacă sunt sau nu de acord cu diversele opinii, argumentează. În continuare sunt 
folosite exerciții și planuri de discuții introduse de profesor; iar în ultima fază, de 
„încurajare a răspunsurilor ulterioare”, copiii sunt încurajați să furnizeze și alte 
răspunsuri, în forma unor desene (dacă e vorba de copii preșcolari sau din ciclul 
primar), sau a unor scurte texte (T. Sprod: 2003). 

Textele stimul folosite de practicienii P4C au anumite caracteristici – sunt 
fie povești scrise special pentru aceste activități, încapsulând o idee filosofică, fie 
texte literare în care acest tip de idei pot fi explorate în mai multe direcții. Este 
important de menționat că multe din texte permit interpretări multiple (nu de tip 
corect/greșit) tocmai pentru a permite dezvoltarea unor concepții independente 
apropiate de cele din viața reală (unde la întrebări dilematice nu avem întotdeauna 
un singur răspuns, respectiv nu avem siguranța unui răspuns corect).  
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Atelierul în care s-a discutat textul Micul Prinț a avut loc pe data de 12 
decembrie 2018, în cadrul Clubului de Filosofie cu Copiii de la Biblioteca 
Județeană Octavian Goga din Cluj, sediul central din Mărăști. Facilitatori au fost 
Maria Andreea Sidău și Ionuț Tutula, studenți la Facultatea de Istorie și Filosofie 
și participanți la cursul de Filosofie pentru copii” (curs facultativ oferit la 
Departamentul de Filosofie). Întâlnirea era cea de-a patra întâlnire din anul școlar 
2018-2019, iar textul stimul ales de ei a fost capitolul al II-lea din Micul Prinț. 
Cei doi facilitatori i-au grupat pe copii pe grupuri de 3-4 persoane și i-au îndemnat 
să pună cât mai multe și mai diverse întrebări pornind de la textul citit împreună. 
Întrebările culese de facilitatori au fost următoarele: 

• De unde avea Micul Prinț ideea (că desenul este) un șarpe boa care a
înghițit un elefant? 

• De la câți ani e un om adult?
• Câți ani ține copilăria?
• De ce Micul Prinț nu avea nume?
• De ce are nevoie Micul Prinț de o oaie desenată pe hârtie?
Întrebările culese de copii au fost ulterior împărțite și ierarhizate folosind

cvadrantul întrebărilor, dezvoltat de filosoful Philip Cam. Această tehnică este 
adesea folosită de practicieni în combinație cu metoda generării întrebărilor 
(Lipman) deoarece ajută la o tipologizare a întrebărilor adunate de copii și o 
selectare a celor mai promițătoare întrebări care pot ulterior orienta investigația 
filosofică. 

Întrebările sunt grupate în funcție de două axe: axa orizontală, în funcție 
de gradul de închidere/deschidere al întrebării (putând exista fie întrebări închise, 
cu un singur răspuns sau întrebări deschise, cu mai multe variante de răspuns) și 
axa verticală, în funcție de gradul de generalitate și abstractizare al întrebării 
(putând exista întrebări particulare, care sunt strict dependente de stimul și 
întrebări generale, referitoare la viață pur și simplu) (P. Cam: 2003, p. 60-64). 

Combinând cele două tipuri de criterii obținem patru tipuri de întrebări: 
1. cadranul stânga sus – întrebări particulare și închise. Aceste întrebări se leagă

de stimul și interoghează acțiunile acestuia. Sunt întrebări de tipul: „Ce
anume a făcut personajul X?” „Cum s-a comportat Y?” iar pentru a răspunde
la ele trebuie căutat răspunsul în text. Sunt întrebări pe care le găsim în
general în textele de tip multiple choice de la diversele tipuri de evaluări; sunt
utile pentru a înțelege detaliile textului dar nu sunt foarte ofertante din punct
de vedere al dezvoltării spiritului critic.

2. cadranul stânga jos – întrebări generale închise. Aceste întrebări nu sunt
legate de stimul, însă admit un singur tip de răspuns corect. Un exemplu este
„De ce cad frunzele?” unde răspunsul corect poate fi găsit dacă citim un
manual de biologie sau facem o căutare pe Google. Sunt întrebări care sunt



SECVENȚE DIDACTICE CENTRATE PE TEXTUL LITERAR 

191 
 

frecvent folosite la științele naturii, și reclamă prezența unui expert pentru a 
răspunde la ele. 

3. cadranul dreapta sus – întrebări particulare deschise. Sunt legate de stimul, 
dar permit mai multe răspunsuri. Reclamă apelul la imaginație – exemplul 
paradigmatic este „Ce s-ar întâmpla cu personajul X dacă…” Sunt folosite 
adesea la orele de literatură, la multe tipuri de compuneri. Pot fi promițătoate 
și pentru investigația de tip filosofic. 

4. cadranul dreapta jos – întrebări generale deschise. Sunt prototipul întebărilor 
propriu-zis „filosofice”, reclamând apelul la gândire. Un exemplu: „este 
mintea noastră același lucru cu creierul nostru?” Cu cât copiii pot oferi 
spontan astfel de întrebări, cu atât facilitatorul atașat metodei Lipman și-a 
făcut mai bine treaba. 
 

 
 

La ce îi ajută pe copii faptul de a pune întrebări și a le putea clasifica 
împreună cu profesorul? Dacă un copil este curios și își dorește cu adevărat să 
afle ceva, energia pe care o va investi în sarcina respectivă va fi incomparabil mai 
mare decât dacă e vorba de o sarcină impersonală. Faptul de a fi stimulați să pună 
întrebări, și întrebări cât mai profunde, va duce la creșterea curiozității copiilor și 
stimularea acesteia. În momentul în care copiii pun întrebările și orientează 
practic următoarele momente ale orei, ei vor fi mult mai implicați în investigația 
filosofică de după stabilirea prin vot a întrebării alese pentru discuție; iar acest 
lucru, pe termen lung, le consolidează capacitatea de a lua decizii proprii. 
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Metoda lui Thomas Wartenberg1 este ușor diferită. Câteva elemente care 
caracterizează abordarea lui Wartenberg sunt următoarele: 

• Facilitatorul alege textul, îl citește expresiv (în abordarea anterioară
copiii citesc cu voce tare textul);

• Facilitatorul are un plan de lecție nu foarte rigid în care a luat în calcul
înțelegerea textului și tranziția către discuția filosofică; are o listă de
întrebări pe care o poate propune copiilor;

• Facilitatorul nu „predă” în sens tradițional, dar se îngrijește ca grupul să
respecte câteva reguli și să avanseze în investigarea lor filosofică (T.
Wartenberg: 2013).

Dacă studiem tipul de progresie ce pleacă de la text, la înțelegerea nuanțată 
a textului și la aprecierea relevanței sale pentru viața cotidiană, pentru ca apoi să 
deschidă spre întrebări mai generale, spre un concept filosofic, atunci putem oferi 
câteva sugestii aplicate pe textul capitolului II din Micul Prinț. 

Conceptele filosofice ce pot fi explorate sunt următoarele: raportul 
realitate/ficțiune, autoritatea, singurătatea, prietenia. 

O parte din posibilele întrebări pe care facilitatorul le poate discuta cu copii 
ar putea fi:  

• Întâmplările povestite în capitol/carte sunt oare întâmplări petrecute în
realitate?

• Care este diferența dintre realitate și povestire/ficțiune?
• Putem face o listă cu lucrurile din poveste care ar putea fi reale, respectiv

o listă cu lucrurile care nu sunt reale?
• Cum putem descrie un prieten? (diferențele dintre modul în care l-ar

descrie un copil/un adult)

Ultimul autor pe care dorim să îl prezentăm în această lucrare este Peter 
Worley. Acesta își denumește metoda sa „investigație filosofică” (philosophical 
enquiry), iar caracteristicile metodei sunt următoare: 

1. Facilitatorul prezintă stimulul citind pasajele indicate.
2. Dacă e necesar, se colectează „primele impresii”, se acordă „timp de

vorbit în grupuri mici” și „timp de înțelegere”.
3. Întrebarea-sarcină este propusă și scrisă pe tablă sau făcută vizibilă

pentru toți.
4. Se acordă „timp de vorbit în grupuri mici” (2-5 minute). Facilitatorul

poate să treacă pe la o parte din grupuri.
5. Copiii își împărtășesc ideile cu tot grupul în investigare. Pot să își

dezvolte ideile în explorarea colectivă.

1 Activitățile lui Wartenberg și multe din planurile de lecții unde sunt formulate aceste întrebări din domenii 
filosofice pot fi urmărite de oricine pe site-ul: teachingchildrenphilosophy.com 
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6. Dacă sunt mai multe întrebări-sarcină, se repetă pașii 3-5. Dacă apar 
întrebări interesante din discuție, se pot face runde noi cu aceste întrebări. 

 
Pentru a înțelege mai bine rolul facilitatorului, Worley apelează la un 

exemplu din mitologia greacă, respectiv la ceea ce face Ariadna pentru a-l ajuta 
pe Tezeu să iasă din labirint: 

„În mitul grecesc Tezeu și Minotaurul, Ariadna îl ajută pe Tezeu să-l 
învingă pe Minotaur și să scape din labirint lăsându-i un fir. În această metaforă 
există două elemente importante care sunt relevante pentru rolul facilitatorului. 
Mai întâi, Ariadna îl ajută să-și dea seama unde se află, chiar dacă labirintul este 
complex; în al doilea rând, ea nu este prezentă cât timp el navighează prin labirint. 
Cu toate acestea, îi furnizează lui Tezeu instrumentele de care are nevoie ca să se 
descurce singur. În ce privește facilitarea, cele două teme ale navigării și absenței 
sunt ideile fixe ale cărții și vă voi ruga să țineți cont de ele tot timpul cât citiți 
cartea. Puneți-vă mereu aceste întrebări: «Sunt oare prea implicat în discuție?», 
«Știu copiii unde se află în această discuție?»” (P. Worley: 2011, p. XI). 

Pornind de la textul citit, întrebarea sarcină posibilă de la care ar putea 
porni facilitatorul este:  Cum vedem și înțelegem mai bine lucrurile: cu ochii sau 
cu imaginația? Aici, din experiența noastră, cel mai probabil o parte dintre copii 
vor alege varianta „cu ochii/cu simțurile” și vor avansa diverse argumente; iar o 
parte dintre copii vor alege varianta „cu imaginația”, pe care o vor susține în 
diverse moduri. Facilitatorul îi va încuraja să găsească argumente cât mai diverse; 
le va reaminti întrebarea-sarcină, ancorând răspunsurile și înregistrând progresia 
copiilor; va căuta legături între argumentele și contraargumentele propuse de 
copii și se va asigura că discuția este pe cât posibil constructivă (copiii vor fi 
încurajați să se raporteze și să critice ideile, nu persoanele) și inclusivă 
(facilitatorul va folosi diverse strategii pentru a include vocile a cât mai mulți 
copii în discuție). 

 
În loc de concluzii 
 
Faptul că în noua programă pentru gimnaziu sunt prevăzute o serie de teme 

din domeniul dezvoltării personale ar trebui văzut și ca o oportunitate de a putea 
contribui la buna și armonioasa dezvoltare a copiilor în școală. Sperăm că 
metodele dezvoltate în literatura de specialitate a filosofie pentru copii (P4C) pe 
care le-am prezentat în acest atelier vor putea fi folosite drept instrumente utile 
pentru profesorii din gimnaziu care doresc să îi ajute pe copii să își dezvolte 
gândirea critică și creativitatea. 
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Anexe: Ascultare bruiată/ascultare participativă 

Explicații: Participanții sunt împărțiți în grupe de câte două persoane. În fiecare pereche, 
unul dintre participanți are rolul de povestitor; celălalt de evaluator. În prima parte a 
exercițiului este distribuită prima fișă de evaluare. Povestitorul primește sarcina de a 
povesti timp de un minut o întâmplare oarecare; evaluatorul trebuie să completeze fișa. 
În partea a doua a exercițiului, rolurile se inversează și este distribuită fișa a doua. În 
discuția în grup facilitatorul va întreba participanții cum li s-a părut sarcina și cum s-au 
simțit în calitate de povestitori/evaluatori; de obicei vor exista diferențe între feedback-ul 
de după prima fișă și feedback-ul de după fișa a doua. 

Anexe 

Fișă de evaluare 1 

Vă rugăm să ascultați cu mare atenție ceea ce spune colegul/colega dvs., să vă 
concentrați asupra întâmplării povestite și să îi arătați interesul dvs. față de povestea sa 
și față de felul în care o povestește. 

Fișă de evaluare 2 

Vă rugăm să monitorizați următoarele aspecte în timpul prezentării colegului/colegei 
dvs. și să bifați căsuțele corespunzătoare. La final, vă rugăm să oferiți o notă prestației 
acestuia/acesteia, ținând cont de toate aceste aspecte: 

1. Prezentatorul/prezentatoarea urmărește în timpul expunerii principalele momente ale
desfășurării acțiunii (introducere, intrigă, desfășurarea acțiunii, punctul culminant,
deznodământ)
Da  Nu  Nu știu/nu se aplică  

2. Vorbitorul/vorbitoarea folosește un lexic bogat, adaptat povestirii sale:
Da  Nu  Nu știu/nu se aplică  

3. Dumneavoastră ați plătit ultima factură pentru electricitate:
Da  Nu  Nu știu/nu se aplică  

4. Vorbitorul/vorbitoarea a folosit figuri de stil în relatarea sa:
Da  Nu  Nu știu/nu se aplică  

5. Dumneavoastră ați corectat ultimele teste pe care le-ați dat elevilor?
Da  Nu  Nu știu/nu se aplică  

6. Vorbitorul/vorbitoarea a folosit neologisme în relatarea sa:
Da  Nu  Nu știu/nu se aplică  

7. Vorbitorul/vorbitoarea a dozat bine elementele paraverbale în timpul prezentării:
Da  Nu  Nu știu/nu se aplică  

Nota propusă pentru prezentare: 
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TEXTUL LITERAR ȘI ANTRENAREA 
CREATIVITĂȚII 

Atelier 
 

Dorina Kudor 
Colegiul Național Gheorghe Șincai Cluj 

 
 
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, terorizat 
de consemnul neactualizat la viteza de rotire a planetei? Cum poate fi Ilie Moromete un model 
pentru lectura conștientă? Aceste întrebări primesc posibile și timide răspunsuri. „Textul literar și 
antrenarea creativității” ilustrează câteva tehnici de lectură a textului literar în sinergie cu 
aplicații/softuri digitale, prin care profesorul stimulează cititorii-elevi să își antreneze creativitatea. 
Lectura-cu-răbdare, lectura-discurs, lectura-conștientă, 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. Termeni-cheie: lectura „cu răbdare”, lectura 
în gând,  lectura-discurs, lectura conștientă, audiolectura, videolectura, lectura reflexivă, lectura 
creativă,  mind map, word cloud, creativitate digitală. 
 
The literary text and the training of creativity.  How can the literary text become a prolific 
resource for training creativity? How can the teacher change the „instructions" so as not to be, like 
the lamplighter from the novel Little Prince, terrorized by the outdated instruction at the planet's 
rotational speed? How can Ilie Moromete be a model for conscious reading? These questions 
receive possible and timid answers. The literary text and the training of creativity illustrates some 
techniques of reading the literary text in synergy with digital applications / software, through which 
the teacher stimulates the student-readers to train their creativity. Patient-reading, discourse-
reading, conscious-reading, creative mind, cognitive and visual organizers, multiple perspectives 
transform reading of a literary text into an intense experience, and the reader, into a thinking, 
sensible and conscious being. Keywords: patient-reading, thought-reading, discourse-reading, 
conscious-reading, audio-reading, video-reading, reflective reading, creative reading, mind map, 
word cloud, digital creativity. 
 

Texte literare, lectură creativă, mediu digital  
 
Cel mai adesea, lectura textului literar (în special, epic sau dramatic) este 

o sarcină pe care elevul o face acasă, iar profesorul, uneori, o verifică printr-un 
așa-zis test de lectură. Indiferent de vârsta lui, elevul resimte dificultatea acestei 
sarcini și apelează la mijloace mai simple, precum citirea unui rezumat. Astfel, 
textul literar rămâne un spațiu gol, străin experienței cititorului. Recuperarea 
lecturii – această experiență fundamentală pentru receptarea textului literar – este 
o componentă importantă în didactica lecturii, mai ales în situația în care criza 
lecturii, adică nonlectura, este un fenomen evident în școala de azi. 
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Ce ar putea face profesorul de limba și literatura română pentru a aduce 
elevul și a-l menține prezent în textul literar, pentru a evita abandonarea textului 
în favoarea unor rezumate și a unor comentarii fade, placide? 

Una dintre posibilele soluții este transformarea lecturii într-o activitate 
creativă sau, altfel spus, implicarea elevului într-o lectură creativă. 

Lectura unui text literar este un act de cunoaștere 1 , iar „extinderea 
înțelegerii” este esențială în antrenarea creativității elevului-cititor. De fapt, 
creativitatea este tocmai angajarea modurilor de cunoaștere și de autocunoaștere 
prin raportare la înțelegere și la extinderea ei, valorificând facilitățile oferite de 
mediul digital.  

Pentru a ilustra legătura dintre lectura textului literar și antrenarea 
creativității, ancorez demersul în două scene din două opere literare cunoscute: 1. 
dialogul dintre micul prinț și lampagiu2 și 2. citirea discursului regelui, în poiana 
lui Iocan, de către Ilie Moromete3.  

Optez pentru această abordare pentru a nu mă îndepărta de spațiul 
literaturii și de forța expresivă și modelatoare a personajelor literare, chiar și pe 
tărâmul didacticii lecturii și a tehnicilor de antrenare a creativității. 

1. Dialogul dintre micul prinț și lampagiu
Planeta a cincea pe care o vizitează micul prinț ar putea fi Planeta Lecturii.

Lampagiul reprezintă profesorul conștiincios, blocat în „instrucțiunile” exterioare 
și în finalitatea obiectivelor sale, uitând de timpul necesar procesului de 
îndeplinire a acestora și de racordarea sa la schimbările exterioare. Felinarul este 
cartea, care „se aprinde” prin lectura elevului-cititor, pe baza instrucțiunilor date 
de profesorul-lampagiu. Dar Planeta lecturii este un loc mic, strâmt, în care totul 
se întâmplă mecanic, între aprinderi și stingeri rapide ale felinarului, lampagiul 
neacceptând sugestia micului prinț de schimbare, așa că acesta (micul prinț-elev) 
pleacă, constatând că „nu e loc pentru doi inşi”. 

Cum ar putea profesorul-lampagiu să schimbe instrucțiunile de aprindere 
și de stingere a felinarului-carte în așa fel încât să locuiască împreună cu micul 
prinț-elev pe Planeta lecturii? Soluția se află în sugestia micului-prinț: „Munca 
lui măcar are o noimă. Când îşi aprinde felinarul, e ca şi cum ar face să se mai 
nască o stea sau o floare. Când îşi stinge felinarul, îşi adoarme floarea sau steaua. 
O îndeletnicire foarte frumoasă. Cu adevărat folositoare de vreme ce-i frumoasă.” 

Fără a transforma lectura într-o „rețetă”, cred că există totuși „instrucțiuni” 
prin care „lectura-aprindere-a-felinarului” să devină o activitate plăcută și 
creativă „ca şi cum ar face să se mai nască o stea sau o floare”. Pentru ca lectura 
− „O îndeletnicire foarte frumoasă. Cu adevărat folositoare de vreme ce-i

1 Pamfil, Alina, Didactica literaturii. Reorientări, Editura Art, București, 2016, pp. 37-59.  
2 Saint-Exupéry, Antoine de, Micul prinț, capitolul al XIV-lea, Editura Rao, București, 2013. 
3 Preda, Marin, Moromeții, Vol. I, Partea I (XIX)), Editura Cartex, Craiova, 2017. 
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frumoasă” – să nu-și piardă frumusețea și utilitatea, lampagiul-profesor poate 
reflecta asupra unor posibile „instrucțiuni”. 

 
1.1. Acordarea de timp lecturii textului 

În ciuda presiunii timpului, a 
conținuturilor din programă care 
trebuie parcurse, lectura textului este 
fundamentul pe care se construiește 
totul. Elevul are nevoie de ghidarea 
profesorului în actul lecturii textului 
literar, deoarece, lăsat singur, există 
riscul să deprindă obiceiul de a citi în 
grabă, superficial. Poate părea 
exagerat, dar mulți elevi din gimnaziu 
și liceu încă mai au nevoie să fie 
ghidați, să nu fie abandonați în lectura 
de unul singur. Graba profesorului de a 
trece direct la interpretarea textului, 

bazându-se pe o lectură superficială a elevului, este, cu siguranță, calea spre 
ratarea rostului studiului literaturii în școală. Profesorul absorbit doar de 
„consemnul” de a vorbi doar despre textul literar poate reflecta la sfatul micului 
prinț către lampagiul grăbit și copleșit de respectarea consemnului: „N-ai decât 
să umbli mai încet, astfel încât sa fii mereu în soare. Când vei vrea să te odihneşti, 
umblă... iar ziua are să ţină cât ai să vrei tu”. Textul literar este complex, iar 
lectura lui necesită „să umbli mai încet”, altfel spus, e nevoie de răbdare și de 
zăbavă asupra lui. Lectura textului literar nu poate fi „expediată” în totalitate ca 
temă pentru acasă. Profesorul trebuie să acorde timp în sala de clasă lecturii, 
pentru a ilustra „pe viu” cât de frumos poate fi când, vorba micului prinț, 
„umblând mai încet, poți fi mereu în soare”.   

 
1.2. Considerarea elevului un vizitator nou pe planeta lecturii fiecărui text 

Asemenea micului prinț, 
ca orice nou vizitator, elevul 
este dezorientat când intră în 
lumea textului literar. Textul 
este planeta și i se poate părea 
neobișnuită, nu înțelege ce sens 
are, este șocat de complexitatea 
textului și s-ar putea să nu 
înţeleagă la ce ar putea fi de 
folos un felinar (carte/ text) şi-
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un lampagiu (profesor)  undeva, pe cer, pe o planetă fără case şi fără locuitori, 
adică nu ar înțelege rostul lecturii unui text literar. 

Lampagiul-profesor este un ghid care poate orienta călătoria lecturii, 
deoarece el cunoaște foarte bine toate „cotloanele” cărții.  

Profesorul poate crea o hartă a lecturii1, selectând elementele semnificative 
și relevante pe care să le folosească în ghidarea lecturii: întrebări captivante care 
să trezească interesul pentru vizită, secvențe de text, informații despre context, 
„edificii” care merită atenție etc., cu alte cuvinte, să pregătească ghidarea 
călătoriei noilor vizitatori (elevi), trezindu-le curiozitatea și interesul pentru ceea 
ce urmează să citească. 

 Recomandare: elaborarea unui organizator grafic sub forma unei hărți
(mind map), folosind softuri/aplicații digitale sau, pur și simplu, hârtie și 
creioane colorate. 

1.3. Să pregătească elevul pentru călătoria pe Planeta Lecturii 
Ca orice călător lipsit de 

ghid, și elevul poate fi neantrenat 
pentru a observa decorul locului 
pe care îl vizitează și detaliile 
semnificative care îl fac unic și 
special sau ar putea resimți 
oboseală și plictiseală. Lectura-
călătorie necesită antrenament 
pentru optimizarea personală și, 
ca orice antrenament, necesită 
formarea, pas cu pas, a unor 
deprinderi care să ducă la 
performanță.  

Optimizarea personală a elevului presupune obișnuirea acestuia să-și 
direcționeze atenția, să se concentreze, să aibă răbdare, să aibă o prezență 
conștientă, să fie relaxat, să gestioneze propria agitație și nerăbdare.  

Exercițiile tip mindfulness sau orice tehnică de relaxare (de 1-2 minute) 
pot fi aplicate și exersate pentru a deveni deprinderi conștiente și constante în 
viața elevului. Orice profesor poate aplica aceste tehnici simple, evident, cu 
condiția să fie el însuși practicant pentru a putea înțelege beneficiile acestora.  

 Recomandare: citirea unor cărți despre mindfulness2, utilizarea unor
exerciții ghidate disponibile în mediul online. 

1 Harta lecturii este realizată cu aplicația Mind Master, https://www.edrawsoft.com/en/mindmaster 
2 Kabat-Zinn, Jon, Mindfulness zi de zi, traducere Marilena Constantinescu, Editura Herald, București, 2016. 
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Mă limitez doar la aceste exemple, având convingerea că un profesor 
creativ poate pregăti vizita pe Planeta lecturii în multe alte moduri, folosind și 
alte instrumente. Efortul lui va fi, cu siguranță, apreciat de elevi, care vor simți și 
poate vor și spune că profesorul e singurul care nu i se pare caraghios. Poate 
fiindcă se îngrijeşte de altceva decât de sine însuşi. 

În cel mai evident mod, dialogul dintre lampagiu și micul prinț este un 
context care permite reflecții diverse asupra modului în care profesorul se poate 
pregăti el însuși, dar îi poate antrena și pe elevi pentru lectura „cu răbdare” a 
textului literar. Iar răbdarea și curiozitatea sunt ingredientele absolut necesare 
pentru cocktailul creativității. 

Dialogul dintre micul prinț și lampagiu a servit ca o parabolă despre 
importanța creării spațiului necesar lecturii, prin configurarea unui cadru-context 
stimulativ pentru curiozitatea elevilor și prin optimizarea personală, atât a 
profesorului, cât și a elevului. 

 
2. Citirea discursului regelui, în poiana lui Iocan, de către Ilie 
Moromete 

Această a doua secvență 
circumscrie relația cititorului cu 
textul literar, prin raportare la 
modul în care Ilie Moromete-
cititorul „citea întâi în gând”. 
Este vorba despre lectura intimă, 
în ritmul propriu, pentru a 
înțelege.  

Abia când acest proces de 
citire în gând se încheie, 
Moromete este pregătit să 
citească cu voce tare: „Începu 

apoi să citească, deodată, cu un glas schimbat şi necunoscut, parcă ar fi ţinut el 
un discurs celorlalţi”. Pentru Moromete, lectura devine un discurs, care poartă în 
„glasul schimbat şi necunoscut” inflexiunile înțelegerii și trăirii textului, marcate 
„cu opriri care scormoneau înţelesuri nemărturisite sau încheieri definitive care 
trebuiau să zdrobească de convingere pe cei care ascultau”. Cititorul devine actor, 
care se pătrunde de ceea ce citește. Lectura-discurs este posibilă doar când 
înțelesurile sunt pătrunse și vocea le transmite, în special, prin nuanțe 
paraverbale. Citind textul cu voce tare, cuvântul scris se alchimizează în cuvântul 
rostit, cititorul aplică „o gramatică vie”, care se fundamentează pe magia vocii 
unei ființe de a da viață unor semne scrise într-o carte. Consider că putem vorbi 
chiar de o biologie a lecturii, deoarece lectura asumată prin voce generează „un 
glas schimbat și necunoscut”. Gena aceasta a lecturii există în fiecare ființă umană 
alfabetizată, ea trebuie doar activată și exersată.  
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Moromete-cititorul personifică orice lectură asumată, înțeleasă și trăită, 
lectura cu sens, expresivă și vie. Interesantă este, pentru radiografierea relației 
dintre lectura textului literar și antrenarea creativității, tăcerea lui Moromete la 
sfârșitul lecturii și replica adresată lui Cocoșilă. Tăcerea lui Moromete când se 
oprește şi rămâne cu „privirea ţintă în ziar” este un gest care trimite la momentul 
de reflecție asupra a ceea ce a citit, precum și la transferul și la aplicarea celor 
citite în alte contexte. Mai simplu și mai direct spus: cum pot folosi ceea ce am 
citit ca aprofundare textuală și ca extindere extratextuală. Ironia lui Moromete la 
adresa lui Cocoșilă: „Adică, se răsuci Moromete spre Cocoşilă, lăsând pentru 
moment ziarul la o parte, adică ocupaţiunea ta mintală, Cocoşilă, e la alte prostii!” 
dovedește că Moromete-cititorul nu numai că înțelege ceea ce citește, ci și că este 
conștient de modul în care textul îl îmbogățește cu idei, cu stil de comunicare, pe 
care le valorifică într-o atitudine personală. Asemenea lui Moromete care lasă 
ziarul la o parte, și elevul-cititor poate lăsa cartea la o parte, pentru a reține, a 
transfera și a aplica elementele semnificative reținute în forme digitale creative 
(mind map, word cloud, meme etc.) și, ulterior, în interpretarea textului. 

2.1. Asumarea lecturii ca discurs 
Modelul de lectură moromețian 

adaptat la tehnologia digitală poate fi 
translatat sub forma audio/video 
lecturii. Mai mult decât lectura cu 
voce tare în clasă sau lectura pe roluri, 
audiolectura și videolectura pot fi 
reale modalități de antrenament al 
creativității, deoarece elevul-cititor 
înregistrează propria voce și adaugă 
fond muzical adecvat sau transformă 

audioclipul în videoclip asociind desene/ imagini relevante, precum și filtre și 
efecte speciale, pe care le conține orice aplicație de editare a unui videoclip. Orice 
computer sau telefon mobil inteligent permite cu ușurință realizarea acestui tip de 
lectură-discurs și transformarea ei într-un text multimodal, prin gândire creativă 
și creativitate digitală. Dacă profesorul însuși se implică într-o astfel de 
„actualizare” digitală a lecturii, elevii vor fi stimulați să găsească o diversitate de 
aplicații digitale pentru înregistrarea lecturii cu voce și, astfel, ei înșiși vor putea 
să își monitorizeze calitatea lecturii. Pentru mine, lectura audio/video a început 
ca un joc acum cinci ani de zile cu elevi din clasa a V-a și a devenit, în timp, o 
listă cu peste 80 de de videoclipuri pe canalul You Tube1. 

1 Dorina Kudor, Audiolecturi, You Tube, https://www.youtube.com/watch?v=Ypx-eDYi8Jk&list=PLyQ8rzGSA 
Fv1sDslDk5C1lzi0ndXEPLpJ  
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 Recomandare: crearea de audio/videoclipuri cu fragmente de texte 
literare epice și dramatice și cu texte lirice integrale.  

 
2.2. Lectura conștientă 

 
La finalul citirii discursului regelui din ziar, „Moromete se opri şi rămase 

cu privirea ţintă în ziar.”. Așa cum face Moromete, și elevului i se poate 
recomanda să se oprească și să privească cu atenție în textul citit. Lectura 
conștientă nu este o lectură rapidă, ci, dimpotrivă, o lectură marcată de pauze 
reflexive. După primele lecturi, în gând și audio/videolectură, lectura pe secvențe 
de text și, mai ales, tăcerea reflexivă sunt o necesitate. Tăcerea concentrată și 
direcționată în text poate fi esențializată în selectarea de termeni-cheie, urmată 
apoi de transformarea lor în diferite forme geometrice sugestive sau scheme, 
folosind diferite aplicații/ softuri (Word Cloud, Word Art Cloud Creator, 
MindMaster etc.). Cu cât cititorul petrece mai mult timp în text, cu atât mai mult  
se intensifică starea de vibrație rațională și emoțională generată de semnificația 
denotativă și conotativă a cuvintelor, prin intenția conștientă a cititorului de a 
pătrunde nivelurile de înțeles ale mesajului. Activitățile de creativitate digitală 
contribuie la o lectură conștientă, prelungind contactul cititorului cu textul.  

Multor elevi nu le place să citească, simt plictiseală sau se grăbesc, nu 
înțeleg ce citesc sau se simt dezorientați. Dacă sunt ghidați cu răbdare, dacă li se 
acceptă folosirea abilităților digitale în mod creativ, mulți dintre ei vor zăbovi 
mai mult în textul literar, formându-și deprinderi și atitudini care îi vor salva de 
analfabetismul funcțional și, chiar mai mult, îi pot transforma în cititori care să 
aprecieze textul literar.  

 Recomandare: acordarea unui timp de reflecție la finalul unei secvențe 
de text sau a textului integral pentru selectarea termenilor-cheie/idei-ancoră, 
folosirea aplicațiilor de pe telefonul mobil sau de pe computer pentru 
organizarea vizuală a acestora. 
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Textul literar, tehnologia și creativitatea 

Am folosit cele două secvențe de text cu scopul de a cadra abordarea 
lecturii textului literar și antrenarea creativității, rămânând în spațiul literaturii, 
deși intenția viza aspecte tehnice, referitoare la didactica lecturii. Personajele 
literare – lampagiul, micul prinț și Ilie Moromete – întruchipează de fapt ipostaze 
ale cititorului. Lampagiul este cititorul-profesor, copleșit de „consemn”; micul 
prinț este elevul care descoperă cu uimire noua planetă/lectura textului literar și 
nu înțelege de ce lampagiul nu-și poate găsi odihna „umblând mai încet” și oferă 
soluții, dar nu este luat în seamă, așa că pleacă, deși lampagiul i se pare interesant; 
Moromete este cititorul conștient, pentru care lectura este înțelegere, discurs, 
reflecție și integrare în propriile atitudini. Felinarul și ziarul reprezintă 
cartea/textul literar. Cartea-felinar este „aprinsă” de lampagiul-profesor, iar 
ziarul-carte este privit „cu atenție”, Moromete-cititorul știind „să găsească astfel 
de lucruri” care trezesc invidia lui Cocoșilă (un fel de cititor superficial). Planeta  
și poiana lui Iocan semnifică spațiul lecturii, al lecturii individuale, respectiv, al 
lecturii publice, lectura pentru sine și pentru alții. 

Consider că lectura de calitate a textului literar poate fi, parțial, recuperată 
din criza ei actuală prin apropierea de mediul digital. Tehnologiile digitale sunt 
expresia creativității minții umane, ne sunt oferite, într-o oarecare măsură, gratuit 
pe telefoanele inteligente și pe computerele pe care le folosim în mod curent. 
Rămâne doar ca ele să fie folosite în mod creativ și în domenii precum lectura 
textului literar.  Nu cred că telefonul inteligent și computerul amenință literatura, 
ci, dimpotrivă, o pot face mai accesibilă, una servindu-i celeilalte.  

Mi-ar plăcea ca vocea elevilor și a profesorilor să umple mediul digital cu 
lecturi ale textelor literare, meme-le să ilustreze evoluția culturală și să fie create 
din replicile celebre ale personajelor, elevii și profesorii să folosească pe 
telefoanele lor aplicații de generare „word cloud” și „mind map” cu idei și 
termeni-cheie din opere literare citite, muzica, fotografiile, desenele, imaginile să 
ilustreze conținutul și mesajul textelor citite și transformate în audio/videoclipuri, 
paginile personale ale elevilor și ale profesorilor pe Facebook, You Tube, 
Instagram, blogurile și site-urile să reflecte lectura conștientă și creativă. 

Cred că, dacă literatura și tehnologia, cartea și telefonul inteligent nu se 
mai resping, ci sunt folosite deopotrivă de către profesor și de către elev, textul 
literar devine terenul de antrenare a creativității. 
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EVALUAREA CONCEPTELOR DE NARATOLOGIE ÎN 

TEXTELE NEOREALISTE ALE LUI MARIN PREDA 
(UN TEST AEL) 

Comunicare 
 

Gabriela Heidel  
Liceul Teoretic Ion Luca, Vatra Dornei 

 
 
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. Cuvinte-cheie: evaluare, test, itemi, naratologie, neorealism, text 
epic. 
 
Évaluation des concepts de naratologie dans les textes épiques néoréalistes de Marin 
Preda.(un test AeL) Pour la discipline de la langue et de la littérature roumaine, l'offre de la plate-
forme AeL est assez faible. En connaissant l'intérêt des étudiants pour les activités menées à l'aide 
de l'ordinateur et en considérant qu'Ael fournit un support pour évaluer le contenu, surveiller son 
utilisation et les résultats obtenus, nous avons réalisé et appliqué un test pour Évaluation des 
concepts de naratologie dans les textes épiques néoréalistes de Marin Preda. Les articles ont été 
conçus en fonction des possibilités offertes par AeL. Le test est opérable de manière traditionnelle 
aussi. Les avantages offerts par le système consistent en une corrélation rapide entre l'évaluation 
et la notation. Mots-clés: évaluation, test, articles, naratologie, néoréalisme, texte épique. 
 

 
Platforma softwer AeL este gândită pentru sprijinirea procesului de 

învăţare prin mijloacele informatice moderne, asigurând o instruire eficientă, 
interactivă, dinamică, în concordanţă cu principiile psiho-pedagogiei actuale. Ael 
este un instrument suplimentar de lucru care vine în ajutorul profesorilor şi al 
elevilor. Advanced eLearning dispune de un sistem de operare upgradat periodic, 
module de lecţii interactive, care tratează diverse subiecte prevăzute de programa 

https://www.edrawsoft.com/en/mindmaster
https://wordart.com/
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şcolară şi teste prin care evaluarea se realizează rapid şi obiectiv. Permite, de 
asemenea, accesul nelimitat la informaţie prin internet.  

Pentru disciplina limba şi literatura română, oferta 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. 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. De exemplu, pentru un set 
de 10 itemi, care prin rezolvare corectă înseamnă 100%, o întrebare (10% − 
echivalentul punctajului din oficiu) trebuie să fie implicită, adică să acopere un 
răspuns corect. Nota este echivalentă cu rezultatul obţinut în procente . Un 
rezultat de 88% va însemna nota 8,8.  

Testul Ael realizat este un instrument de evaluare rapidă, corectă şi 
eficientă: 

I. Itemi cu o variantă de răspuns:

Citeşte textul: 
Era o zi încremenită, care făcea din clipă aşteptare fără sfârşit. Salcâmii 

stăteau înalţi cu frunzele adormite. Bătătura zăcea albă sub lumina soarelui. Pe 
drum nu trecea nimeni. Gardurile negre dinspre grădină stăteau în picioare, cu 
poarta jumătate deschisă prin care trecuse sau venise cineva. Pe după ele se 
zărea şira de paie în care se vedea înfiptă o furcă. Părea o după-amiază întoarsă 
de demult, din adâncurile veşniciei şi oprită în vizită la după-amiaza cea reală şi 
prezentă, care, intimidată, tăcea împreună cu zidurile casei, cu vârfurile înalte 
ale salcâmilor şi cu ţărâna bătăturii, plină de urme de tălpi omenești, de labe de 
gâşte şi de copite mici de oi. Marin Preda, „Amiază de vară”, în volumul 
Întâlnirea din pământuri 

Bifează răspunsurile pe care le consideri corecte: 
A. 
1. Fragmentul citat  este un text epic
2. Fragmentul citat este un  text liric.
3. Fragmentul citat este  text dramatic.
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B. 
1. Perspectiva narativă este subiectivă. 
2. Perspectiva narativă este obiectivă. 
3. În text regăsim o dublă perspectivă narativă.  
 
C. 
1. Naraţiunea este la persoana a III-a. 
2. Naraţiunea este la persoana I. 
3. Naraţiunea este la persoana a II-a. 
 
D. 
1. Naratorul este homodiegetic. 
2. Naratorul este omniscient.  
3. Naratorul este heterodiegetic. 
 
E.  
1. „după-amiază” este indice spaţial. 
2. „după-amiază” este indice temporal. 
3. „după-amiază” este conector argumentativ. 
 
II. Itemi cu mai multe variante de răspuns: 
 
Citeşte textul: 
În tăcerea dimineţii, cei doi stăteau unul lângă altul, liniştiţi şi împăcaţi şi, 

după o vreme, calul oftă, zgârci unul din cele patru picioare şi se pregăti parcă 
să rămână acolo, lângă jgheab. 

Florea Gheorghe îl apucă de căpăstru şi îl trase: 
— Hai, mă, că m-apucă nimiezul şi am o groază de treburi ... Die!... Ei, 

fire-ai al dracului! Oi fi vrând să te iau în spinare. Marin Preda, „Calul”, în 
volumul Întâlnirea din pământuri 

 
Alege răspunsurile pe care le consideri corecte: 
A. 
1. „Cei doi” sunt instanţe narative diferite. 
2. „Cei doi” reprezintă aceeaşi instanţă a comunicării narative. 
3. Instanţa narativă prezentă este cea a naratorului heterodiegetic. 
4. O instanţă narativă prezentă în text este naratorul. 
 
B.  
1. Naratorul este personaj. 
2. Naratorul este obiectiv. 
3. Naratorul este omniscient. 
4. Naratorul este martor. 
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C. 
1. Focalizarea este neutră (focalizare zero).
2. Perspectiva narativă este externă.
3. Perspectiva narativă este internă.
4. Naraţiunea este la persoana I.

III. Itemi cu răspuns de tip Adevărat/ Fals

1. În naraţiunea la persoana a III-a naratorul este actor al diegezei.
2. În naraţiunea la persona a III-a naratorul este heterodiegetic.
3. În naraţiunea la persoana I, naratorul este actor al diegezei.
4. Când naratorul este actor al diegezei el este heterodiegetic.
5. Când naratorul este actor al diegezei şi martor-participant, atunci el este

homodiegetic. 
6. Când naratorul este diferit de actorul diegezei, naraţiunea este la

persoana I. 

IV. Itemi cu ordonare de elemente

A. Privește cu atenție următoarea schemă și ordonează logic următoarele
instanțe narative: personaj, narator, autor, naratar, cititor. 

(d) 
(e) 

(c) 

(a) 

(b) 

B. Aplică reprezentarea grafică a instanţelor narative la un text literar studiat.
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V. Itemi cu asociere de elemente: 
A. Citeşte explicaţiile din dreptul fiecărui tip de focalizare. Asociază 

fiecare cifră literei pentru care explicaţia este corectă. 
 

Focalizare zero(neutră)  
(A) 

Naratorul restrânge acum informaţia la punctul 
de vedere al unui actor (focalizare fixă) sau al 
mai multor actori (focalizare variabilă). (1) 

Focalizare externă 
(B) 

Naratorul nu adoptă un punct de vedere anume şi 
oferă cititorului informaţii complete. Amândoi 
sunt omniscienţi; ei ştiu mai mult decât orice 
actor al diegezei. (2) 

Focalizare internă 
(C) 

Actorii nu sunt văzuţi decât din exterior, fără a 
se permite accesul la gândurile lor, ca la teatru, 
cititorul-spectator ştie mai puţin decât actorii-
personaje. În această formă de viziune „din 
exterior”, nu are prioritate nici un punct de 
vedere.(3) 

 
B. Citeşte cu atenţie textele de mai jos:  
 
a. Un om venea cu caii de la apă şi se apropia de casa lui. Mergea încet 

lângă vite şi călca rar pe pârtia adâncă făcută în zăpadă. Când să intre în curte, 
se auzi strigat de doi vecini care se duceau împreună undeva. Omul cu caii 
închise poarta şi se întoarse pe podişca şanţului. 

— Noroc, al lu’ Barbu!, zise unu dintre cei doi. 
— Noroc, Anghelache! Unde vă duceţi, mă?, întreabă cel de pe podişcă. 
— Mergem la Paţanghel, să vedem cum a dat porumbul, îi răspunse acela. 

Hai şi tu cu noi . Uite, merge şi Ţugurlan . Hai, Matei, ce mai stai? 
 
b. Şi-aşa cu Miai tătărăşteanul, că n-am terminat. Mai am niţel. Ca ştiţi 

voi? Unde îl vedeţi că umblă aşa de doi ani, cu dulama aia veche? Păi, voi ştiţi 
via aia a prostului ăla de Ilie Brutaru? Aia din Pământuri, de lângă fântână, de 
patru pogoane? Ei, aflaţi că, înainte de Crăciun, Ilie Brutaru, ca să poată petrece 
cu servitoarea popii, a vândut-o. Cui? Lui Miai tătărăşteanul. Dar asta e altceva. 
Dar să mă duc eu la el şi să-i spun: „Miai, nu fi supărat că n-ai vrut să mă chemi 
să-ţi ajut la porc!... Hai, Miai, nu mai fi supărat”...Ei, cum dracu’ să pot să fac 
aşa ceva? Care e ăla să vie şi să-mi spună că el ar putea s-o facă, unul cu mintea 
întreagă? Tu ai putea s-o faci, Ţugurlane!? Marin Preda, „O adunare liniştită”, 
în volumul Întâlnirea din pământuri. 
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Cele două fragmente reprezintă incipitul şi finalul nuvelei „O adunare 
liniştită” de Marin Preda. Alege răspunsurile  corecte pentru textul a. şi, respectiv, 
pentru textul b. 

1. perspectivă narativă internă („ împreună cu”)
2. naraţiune la persoana a treia
3. perspectivă narativă externă („dindărăt”)
4. naratar prezent în acţiune
5. narator actor, homodiegetic
6. naraţiune la persoana a treia.

Acest test se poate aplica la clasa a X-a  şi la clasa a XII-a, indiferent de 
profil. 
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LITERATURA ÎN CONTEXTUL CURRICULAR 
GIMNAZIAL: ÎNTRE PLĂCERE ȘI 

FUNCȚIONALITATE, DIN PERSPECTIVĂ ETNICĂ, 
ESTETICĂ, ISTORICĂ 

Comunicare 

Natașa-Delia Maier 
Institutul de Științe ale Educației, București 

Cum poate deveni textul literar o resursă în atingerea nivelelor superioare de literație? Cum poate 
cadrul didactic să aleagă texte literare pentru clasă? Ce criterii determină alegerile? În ce măsură 
conceptele precum „lectură reflexivă”, „ficțional”, „etnicitate”, „estetic”, „valoric”, „formativ” 
determină sau ar trebui să determine alegerile de text? Aceste întrebări primesc câteva direcții de 
sondare și încercări de a răspunde. Termeni-cheie: literatură etnică, valoare estetică, lectură 
reflexivă, ficțiune, curriculum, valoare formativă, cadru de literație. 

The literary text and the training of creativity. How can the literary text become a resource in 
reaching the higher levels of literacy? How can the teacher choose literary texts for the class? What 
criteria determine elections? To what extent do concepts such as "reflective reading", "fictional", 
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"ethnicity", "aesthetic", "value", "formative" determine or should determine text choices? These 
questions are given several probing directions and attempts at answering them. Keywords: ethnic 
literature, aesthetic value, reflective reading, fiction, curriculum, formative value, literacy framework. 
 

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?  

 
1. Cadre curriculare și praguri minimale de lectură 
 
Afirmația-cheie a cadrului curricular ar fi aceasta: „Disciplina „Limba și 

literatura română vizează construirea profilului absolventului de gimnaziu, având 
ca obiectiv atingerea unui nivel intermediar de deţinere a competenţelor-cheie; 
acesta se poziționează logic în continuarea profilului de formare al absolventului 
de clasa a IV-a și deschide perspectiva către profilul de formare al absolventului 
de liceu.”. 

Două sunt deci competențele-cheie pe care, frumos și generos formulate, 
actuala programă își propune să le atingă: comunicarea în limba maternă (1) și 
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sensibilizarea şi exprimare culturală (2). A le forma însă este un proces 
îndelungat, migălos, de permanentă selecție de text/instrumente/modalități de 
lucru și de confruntare a elevului cu activități didactice care să îl pună atât în 
situația de a se întâlni cu textul (iar aici generalizez în mod voit, pentru a 
circumscrie semantic termenului atât literatura, textul ficțional, pe cel 
memorialistic sau de graniță, textul actual sau faptul de limbă, cât și textul 
nonliterar, informativ sau persuasiv, fie că este organizat mono- sau multimodal). 

În sensul cadrului curricular, activitățile didactice vizează atât consolidarea 
competenței de receptare a textului scris sau oral (căutarea, colectarea, procesarea 
de informaţii și receptarea de opinii, idei, sentimente într-o varietate de mesaje 
ascultate/texte citite), cât și dezvoltarea aceleia de a produce text (exprimarea 
unor informaţii, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise), precum și 
sarcina mai complexă de a gestiona adaptativ situaţiile de comunicare cu care se 
confruntă (participarea la interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi 
extraşcolare, în cadrul unui dialog proactiv). 

Din acest punct de vedere, formarea competenței-cheie „sensibilizare și 
exprimare culturală” este ușor de circumscris acelui deziderat de comunicare într-
un cadru de dialog proactiv (și aici intenționat lărgesc din nou cadrele 
conceptuale, pentru că interacțiunea, mai ales în contextul dublării comunicării 
orale de cea mediată digital, îi poate pune pe elevi în situația de a discuta despre 
propriile cadre de referință, valori culturale și viziuni despre lume – în formare, 
evident! – prin raportare la aspecte de aceeași factură, aparținând însă unor 
persoane/personaje din alte comunități discursive sau spații culturale). Măcar 
declarativ, se respectă particularitățile de vârstă ale elevului de gimnaziu, 
sprijinindu-l în procesul complex de a înțelege rolul identității culturale și 
lingvistice pentru dezvoltarea personală armonioasă, adecvată contextului social.  

În sprijinul formării acestei competențe, elevul se confruntă cu 
interculturalitatea atât în diacronie (prin intermediul dialogului instituit cu textul 
literar/memorialistic/nonliterar aparținând propriei/altei culturi, în altă epocă spre 
aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local şi ale 
patrimoniului naţional şi universal), cât și în sincronie (poate chiar așa cum 
prevede programa, prin realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, 
inclusiv digitale, în contexte școlare și extrașcolare; prin participarea la proiecte 
şi la evenimente culturale organizate în contexte formale sau nonformale).  

Ca atare, misiunea profesorului de Limba şi literatura română este 
complexă, acesta urmărind în permanență  (de dorit în manieră integrată) trei 
componente: cea lingvistică, spre a asigura uzul corect, conștient și eficient al 
limbii; cea interrelaţională, sprijinind inserția socială a elevilor și, ca sprijin în 
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formarea acesteia, componenta estetică şi culturală, aparţinând literaturii, ca artă 
a cuvântului, care asigură dezvoltarea complexă a personalității umane. 

În ciuda unor opinii care susțin că noua programă ar avea foarte puține 
texte literare, de remarcat ar fi următoarele aspecte (ce se desprind și din tabelul 
de mai jos): comparativ, programa încă în uz la clasele a VIII-a (datând din 2009, 
modelul  „comunicativ-funcţional”) are mai puține texte de bază prevăzute decât 
cea din 2017 (în uz la clasele V-VII, modelul „dezvoltării personale”). Este poate 
greu de înțeles de ce numărul textelor de bază care a crescut în a VI-a se menține 
constant în clasa a VII-a și scade în următorul an (cu toate că elevii au un „plus 
de competență” în a „dialoga” cu textul), dacă nu avem în vedere și repartiția pe 
genuri și specii literare și permanentul recurs la clasici. 

Un element comun celor două viziuni curriculare ar fi menționarea 
posibilității profesorului de a suplimenta, la nevoie, textele prevăzute, dublată de 
opțiunea pentru abordarea integrată, adecvată nu doar specificului LLR, ci şi 
modalităţilor propriu-zise de structurare a competenţei de comunicare a elevilor. 
 

Numărul de texte 
prevăzute pentru 
studiul în clasă al LLR 
în fiecare an de 
gimnaziu  

Clasa a V-a Clasa a 
VI-a 

Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

Vechea programă: 
numărul textelor de 
bază (se încurajează 
utilizarea de fragmente 
și recursul la autori 
canonici) 

5-7 texte 
(fără 

distincția 
literar/ 

nonliterar) 

6-8 texte 
(fără 

distincția 
literar/ 

nonliterar) 

6-8 texte (fără 
distincția 

literar/nonliterar) 

5-7 texte (fără 
distincția 

literar/nonliterar) 

La alegerea 
profesorului 

- - - -  

Noua programă: 
numărul textelor de 
bază (mențiunea se 
referă doar la cele 
integrale, nu și la alte 
fragmente; recursul la 
canonici nu este 
obligatoriu) 

7 (5 literare 
şi 2 

nonliterare)  

8  
(6 literare 

şi 2 
nonliterare) 

9 (6 literare şi 3 
nonliterare)  

10 (7 literare şi 
3 nonliterare) 

La alegerea 
profesorului 

5 5 5 5 
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În conformitate cu noul cadru curricular, textul nonliterar (cu mențiuni 
aparte pentru formele de organizare multimodală a acestuia, de multă vreme 
intrate în experiența de zi cu zi a elevilor și implicit ușor de „conectat” realităților 
acestora) apare ca mențiune explicită, iar numărul textelor suplimentare este 
reglementat (vezi în tabel). Noul curriculum crește progresiv, în concordanță cu 
treptele de maturitate câștigată, numărul minimal al textelor de bază. Recursul la 
clasici nu este obligatoriu, dar nici evitat, ci aceștia trebuie integrați în demersul 
școlar în concordanță cu dezideratele educaționale, cu profilul de formare al 
gimnazistului și cu nivelul de literație atins de copil. 

Că acest număr se poate dovedi mic în raport cu ceea ce dorim să formăm 
este adevărat, însă Limba și literatura română nu este singura disciplină în cadrul 
căreia elevul se confruntă cu textul, recursul la opera ficțională se poate prelungi 
în timpul liber sau în activitățile opționale și nonformale. Programa pune accentul 
pe un prag minimal, care trebuie atins (despre depășire nu se spune nimic) în mod 
echitabil de elevii unuia dintre cele mai inechitabile sisteme educaționale din 
Europa. În măsura în care, odată atins pragul minimal, resursele de timp, de 
material didactic, de text și de energie a elevilor și a profesorilor permit − este de 
dorit − să se depășească acest prag, căci confruntarea sistematică și susținută cu 
diversele tipologii textuale sprijină formarea reflexivității, dincolo de strategiile 
de comprehensiune. 

Interesant este de remarcat, în concluzia acestei linii de discuții că, ori de 
câte ori am întrebat cum, câte și ce fel de texte suplimentare aduc în clasă, 
profesorii chestionați au formulat diverse răspunsuri care m-au îndemnat să 
subliniez următoarele: 

1. nicio mențiune despre texte nonliterare studiate suplimentar, niciun text
informativ, nici un text științific (eventual pentru a aborda pluriperspectivist 
aceleași teme, idei sau pentru a explora discursul asupra unei valori etc.); 

2. toate răspunsurile implicau literatura pentru copii și aproape obligatoriu
menționau scriitori mari clasici ai literaturii/canonici. 

3. aproape nicio mențiune despre „textul de escortă” al unei opere literare,
deși în cazul celor ecranizate/montate sunt uneori de apreciat pozițiile criticilor 
literari, ale cronicilor de specialitate sau chiar texte de receptare de către publicul 
larg a spectacolului/filmului (de exemplu, de pe bloguri/vloguri), cu toate că o 
confruntare între textul studiat și cronică ar putea să sprijine dezvoltarea gândirii 
critice a elevilor; 

4. rareori mi-a fost dat să aud/citesc că inițiativa de a suplimenta textele
aduse în clasă ar fi rezultatul unui sondaj sau parteneriat de opinie cu elevul care 
a studiat deja un text de bază pe o temă dată și ar putea avea opinii, preferințe, 
idei cu privire la ce se mai poate aborda pe marginea temei respective; 
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5. criteriul estetic și cel valoric determină alegerile de text în mod aproape 
exclusiv. Preocuparea pentru plăcerea lecturii este plasată în plan secundar, cu 
toate că, din perspectiva elevului, este criteriul determinant al opțiunii pentru un 
titlu sau altul de citit. 

 
2. Urmărind cadrul de referință pentru literație 
 
Nu știu în ce măsură, de fiecare dată, avem în vedere, în subsidiar, o listă 

de chestionare țintind corelația dintre aspectele formative ale programei și cadrul 
de referință pentru literație (i.e., „Ce fel de cititor avem înaintea noastră, în cursul 
orelor?”, „Spre ce îl orientăm?” „Ce fel de lecturi îi sugerăm pentru a atinge 
obiectivele de dezvoltare vizate?”, „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?”). Mărturisesc că, 
personal, o găsesc foarte importantă, la fel de importantă precum atingerea 
dezideratului de sensibilizare culturală. 

Tot din programă, desprind ca preambul următoarea precizare: „În 
formarea competenţei de lectură, profesorul va avea în vedere standardele 
evaluărilor internaţionale.”. 

Evident, aceste standarde evocate aici sunt cele PIRLS/PISA, de regăsit și 
în LIFT2, pentru care lectura=comprehensiune+interpretare, (competențe 
complexe, treptat generate patru procese cognitive esenţiale:  (1) identificarea de 
informaţii explicit formulate, (2) realizarea de deducţii simple, (3) integrarea şi 
interpretarea ideilor şi a informaţiilor, (4) evaluarea critică a conţinutului şi a 
elementelor textuale.  

LIFT 2 sau Cadrul de referinţă pentru studiul literaturii (numit, pe scurt, și 
Cadrul European pentru Literatură – CEL) se bazează pe cunoaşterea pedagogică 
împărtăşită de circa 4700 profesori din cele şase ţări implicate într-un proiect 
european (desfăşurat între 2009 şi 2012) pentru a genera un set de instrumente de 
referinţă pentru dezvoltarea competenţei literare în contextul învăţământului 
secundar din Europa (12-18 ani, divizat pe șase niveluri ascendente, de la 
competențe limitate la excelență, în jurul a două vârste: 12-15 și 15-19 ani). 

Un astfel de cadru de referinţă îi poate sprijini pe profesori cu instrumente 
pentru a identifica diferenţele dintre elevi privind interesele şi abilităţile de lectură, 
cu liste de referință pentru a propune cărţi potrivite pentru „zona proximă de 
dezvoltare” a elevilor și sugestii de alegere a activităţilor de predare-învăţare care să-
i ajute pe elevi să progreseze, să-şi îmbunătăţească (lift) competenţa literară.  
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Provocarea de la nivelul 1 este să găsim calea de a crea tranziția necesară 
de la evitarea lecturii la acceptarea ei, de la o practică nesemnificativă a lecturii 
la un cititor oarecum interesat (ceea ce presupune focalizarea pe motivare şi 
facilitare), în timp ce nivelul următor crește gradul de provocare: de la acceptarea 
lecturii către o lectură implicată. Aici intervine profesorul în a sesiza anumite 
interese pentru lectură și a le alimenta, încât să se asigure că elevul devine 
implicat și entuziast. Aceste tranziții sunt necesare pentru a ajunge la lectura 
exploratorie și, de aceea, ne focalizăm asupra familiarizării cu lumea cărților. 
Extinderea intereselor de lectură poate interveni doar în acest moment în care 
există suficientă lectură nesistematică, încât să îl provoace pe elev să își găsească 
singur criterii de ordonare deci de sistematizare și, eventual, focalizare asupra 
unor scopuri clare în actul citirii. Parcursul concentric (aș spune, mai degrabă, 
spiralat, fiind ascensional în privința competenței de cititor) intervine adesea prea 
puțin în a decide listele de lecturi suplimentare sau alegerile de texte pentru clasă. 

Sunt aspecte importante, astfel încât aș exemplifica raportându-mă la 
tranzițiile necesare pentru a atinge măcar nivelul 2 de competență:  

Tranziţia 1.1 De la o practică nesemnificativă a lecturii la un cititor oarecum 
interesat 

Focus Motivare şi facilitare 

Rezultate 
aşteptate de 
la elev 

Activităţile profesorului Activităţile elevului / 
elevilor 

Să formuleze 
un răspuns 
emoţional 
faţă de text 

Încurajează elevii să vorbească 
despre experienţele lor de 
lectură referindu-se la 
percepţiile lor emoţionale (a fi 
trist, speriat, entuziasmat, 
mişcat, furios etc.) şi să 
împărtăşească impresiile lor de 
lectură cu alţii. 

Vorbeşte despre experienţele 
proprii de lectură, despre 
impresiile, stările şi 
sentimentele generate de 
citirea unei cărţi. 

Să 
vorbească 
despre 
primele 
experienţe de 
lectură şi să 

Arată interes pentru 
prezentarea experienţelor de 
lectură ale elevilor şi îi ajută pe 
aceştia să regăsească 
experienţele pozitive. 

Îşi aminteşte şi descrie 
primele experienţe de lectură: 
scrie un text, alcătuieşte un 
top al preferinţelor, un colaj al 
cărţilor citite sau recurge la 
alte forme de prezentare. 
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le aprecieze 
valoarea 
(pentru 
formarea lor 
drept cititori). 

Creează ocazii pentru lectura în 
gând (de plăcere). 

Să cunoască 
diferitele 
tipuri de cărţi 
din care să 
poată alege 
ce să 
citească. 

Propune texte care aparţin unor 
autori, genuri şi teme diferite 
(având în vedere interesele şi 
dorinţele elevilor). 

Citeşte o varietate de texte şi 
încearcă diferite genuri, autori 
şi teme. Explorează aceste 
texte diferite, examinând 
extrase, reclame, recenzii sau 
copertele cărţilor. 

Să aleagă o 
carte, potrivit 
intereselor 
personale. 

Recomandă cărţi care pot 
răspunde nevoilor şi intereselor 
elevilor. Le oferă elevilor 
informaţii relevante despre carte 
şi o prezintă într-un mod atractiv 
(folosind activităţi de tipul ”book 
talk”). 

Alege o carte, pornind de la 
interesele personale. 

Să aleagă o 
carte, potrivit 
intereselor 
personale. 

Încurajează elevii să se 
oprească din citit dacă o carte 
nu-i interesează şi nu-i face să 
se implice afectiv sau 
intelectual, pentru că se 
bazează pe motto-ul: există o 
carte bună pentru fiecare. 

Combină mai multe metode 
(intuiţie, încercare şi eroare) 
pentru a descoperi textele 
care i se par atractive. 

Să răspundă 
creativ 
textelor citite. 

Încurajează elevii să răspundă 
imaginativ. Alege activităţi 
creative care îmbunătăţesc 
capacitatea elevilor de a 
înţelege textul (vezi activităţile 
elevilor). 

Participă la activităţi creative 
legate de un text: produce 
răspunsuri creative (scrie o 
scrisoare sau un e-mail, 
creează o piesă radiofonică 
sau un filmuleţ, desenează, 
postează mesaje despre 
personaje/ experienţele de 
lectură pe Tweeter, 
realizează un poster despre 
cea mai bună carte, 
transformă o povestire într-o 
bandă desenată/ într-o 
melodie rap etc.). 
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3. Etnicitate vs.cadre generale de referință

Ca preambul al discuției, m-aș putea referi, în plus față de cele aduse în 
spațiul de reflecție până acum, la perspectiva celor opt competențe-cheie în jurul 
cărora se organizează programa de gimnaziu (cf.profilului absolventului) și să 
lansez câteva linii de chestionare vizând integrarea competențelor, „dialogul” 
dintre acestea, menit să fundamenteze inserția socială a unui tânăr și să mă întreb 
atunci care și unde este, în mod cinstit locul lecturii, în primul rând (al literaturii 
abia în al doilea rând) între acestea. 

Orice absolvent de gimnaziu dobândește competențe de comunicare în 
limba maternă și de comunicare în limbi străine (deci înțelege măcar intuitiv 
noțiuni precum specificitate și alteritate). Revin asupra unor precizări din 
programa din 2009, menite să completeze alegerile de texte literare suplimentare: 
„se vor selecta […] texte literare de bază, destinate studiului aprofundat. Între 
acestea vor fi incluse în mod obligatoriu şi fragmente din operele scriitorilor 
clasici ai literaturii române. Ele pot fi însoţite de scurte texte auxiliare (literare 
sau nonliterare, inclusiv contemporane). Se sugerează ca textul de bază să nu 
depăşească, de regulă, două pagini. Din textele mai lungi pot fi oferite fragmente 
semnificative, lectura integrală urmând a constitui obiect al lecturii personale a 
elevilor. Autorii de manuale şi profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în 
măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1.2.1 – 1.2.3 şi 1.3.1 – 1.3.2. 
(a se consulta programa – n.n.) Aceste texte trebuie să respecte următoarele 
criterii: valoric, estetic, formativ, adecvare la vârsta elevilor.” Criteriul 
specificului etnic este pe deplin atins. Alteritatea, implicit formulată (o putem 
deduce din problematica adjectivelor „valoric”, „formativ”, „adecvat”). Actualul 
model de programă nu specifică drept criteriu de alegere a textelor literare 
apartenența la operele clasicilor. Criteriile care se ascund însă în spatele unor 
cuvinte precum „dezvoltare personală” și „diversitate culturală” sau 
„interculturalitate” sunt însă tocmai cele de mai sus, câtă vreme vrem să asigurăm 
proactivitatea dialogului. 

Este foarte probabil ca alegerile de text suplimentar, posibilitatea de a 
aduce în școală mai multă literatură să exploreze și sfere mai puțin convenționale, 
câtă vreme elevii pot comunica într-o limbă străină despre subiecte din viața de 
zi cu zi, pot observa (grație formării logico-matematice) simetrii, similitudini, 
valori împărtășite, pot opera cu comparație, diferență și cumul, au competențe 
digitale și tehnologice, dublate de nestăpânita curiozitate de a cunoaște, specifică 
vârstei gimnaziului. 

Cartea în format digital, cartea pe suport electronic, cartea din mediul 
online, textul multimodal și foileton, postările de pe bloguri și vloguri intră firesc 
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în peisajul textual al elevilor de astăzi. Tocmai de aceea, aducerea textelor 
canonice în clasă se confruntă cu problema validării într-un sistem de experiențe 
și un cadru de referințe pe alocuri inedit (generația nativilor digitali). Ceea ce îi 
aduce pe clasici în clasă este confluența valorică (împărtășirea dincolo de timp, 
de generație a unor cadre comune de apreciere/critică a viziunii despre lume). 
Ceea ce determină uneori rescrierea lor (adaptări, transliterări, ateliere de scriere 
creativă menită să îi „împrietenească” cu elevii de astăzi) este suma diferențelor 
contextuale dintre copiii „de ieri” și cei „de azi”. Printre lecturile „aduse” în clasă 
trebuie să se situeze, în mod necesar, și numele de actualitate, cu care copiii pot 
să „dialogheze” (uneori chiar în sens propriu, scriind autorului pe blog sau pe o 
rețea de socializare, invitându-l între copii, întâlnindu-l – în cel mai fericit dintre 
cazuri! – la un târg de carte etc.), spre care pot să își întindă „mâinile” ca semn 
de recunoaștere a homofiliei valorice. 

 
Concluzii  
 
Mai mult decât oricând, cadrul didactic se confruntă cu multiple posibilități 

de a alege textele literare pentru și, mai presus de toate, împreună cu elevii săi. 
Valorile estetice și formative nu mai suportă imperativul, ci se aduc în clasă în 
prelungirea unor abile negocieri ale cadrelor de referință. Aceasta poate constitui 
prilejul fericit de a descoperi constanța și consistența unor valori comune de-a 
lungul generațiilor, ai unor piloni de stabilitate în dialogul dintre tânărul cititor și 
pagina de text (literar sau nu!). 
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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. 
 
De rerum natura: Knowing what a "hărețiu" or a "blendău" is - two of the cardinal birds in The 
Hieroglyphic History - is a sine qua non condition in order to decipher Cantemir's allegory. For the 
21st century student these are not real, because, to them, they lack reason. Culture has destroyed 
nature. But the literature teacher can mend this eco-literary catastrophe. Keywords: fable, culture, 
nature. 
 

Istoric american al economiei, Lynn White rosteşte discursul „Rădăcinile 
istorice ale crizei noastre ecologice” în 1968, la deschiderea sesiunilor 
conferinţei din acel an al Academiei Americane de Ştiinţe. El argumentează aici 
relaţia cauzală dintre fiascoul ecologic şi mentaliatea occidentală de stăpân 
discreţionar al naturii. 

Basilius Besarion, prelat răsăritean, vine pe la 1400 din Grecia în Italia şi 
scrie celor de acasă cu mare admiraţie despre cât de înaintată este tehnologia 
Vestului, unde există deja, printre altele, ferăstraie hidraulice pentru cherestea şi 
foale pentru cuptoare, adică tocmai embrioanele manufacturii ulterioare. 
Bizanţul, de unde Besarion venea, nu mai cunoscuse din secolul al VII-lea, de la 
focul grecesc, şi acesta cu scop militar, vreo altă invenţie. Evocând scrisorile 
prelatului, Lynn White îşi explică superioritatea tehnologică a Apusului ca efect 
al mentalităţii catolice după care „faptele bune fac omul bun”, pe când ortodoxia, 
cum îi spune şi numele, este credinţa dreaptă, prin urmare faptele contând mai 
puţin decât credinţa. Altfel spus, ortodocşii erau contemplativi, spre deosebire de 
pragmaticii catolici. 

Păgânii fuseseră animişti, pământul le era „mamă”, fiecare crâng, fiecare 
pârâu ori râpă având daimon-ul său, de la care cereau voie pentru orice activitate 
ce implica natura – vânat, pescuit, cultivat etc. În iudaism, omul dă socoteală unui 
singur Dumnezeu, izolat în Ceruri, aşadar fără a-şi avea reşedinţa în lucruri. 
Mitologiile anterioare iudaismului propuneau o temporalitate ciclică, aşadar fără 
început. În Biblie, se pune un început lucrurilor (,,La început a făcut Dumnezeu 
Cerul şi Pământul.”1), apoi se povesteşte despre Adam, care numeşte lucrurile şi, 

 
1 Vechiul Testament, Facerea, cap. 1, versetul 1. 
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prin numire (,,Şi Domnul Dumnezeu, care făcuse din pământ toate fiarele 
câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam ca să vadă cum le va numi; 
aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam.”1), le ia în 
stăpânire (,,Şi Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi 
umpleţi pământul şi îl supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările 
cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste 
tot pământul!” Apoi a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de 
pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el.”2). De-atunci, 
omul şi natura sunt două lucruri diferite şi omul e stăpânul acesteia. Mai târziu, 
în creştinism, apar sfinţii, care, deşi intermediari între om şi divinitate, sunt, şi ei, 
expulzaţi tot în Ceruri. Aşadar, dacă pentru păgâni funcţiona conceptul de spiritus 
loci, în iudaism şi creştinism nu dăm socoteală de felul în care utilizăm natura, 
întrucât ea ne-a fost dată în stăpânire. Totul fiind spre folosul omului, se naşte 
mentalitatea utilitaristă asupra naturii, ceea ce va duce la violenţa faţă de aceasta 
şi la criza ecologică. 

De asemenea, White arată că aratul se trage din Orientul Apropiat şi din 
regiunea Mediteranei, unde pământul era semiarid. În acestă zonă, aratul se făcea 
cu doi boi şi un plug, care „zgâria” pământul, de-a lungul şi de-a latul lotului, 
astfel că parcelele erau pătrate. Metoda aceasta nu se potrivea pământului cleios 
din nordul Europei, drept care, în secolul al VII-lea, nordicii au inventat un plug 
nou, care făcea trei operaţii deodată: brăzda pământul, îl tăia pe dedesubt, iar a 
treia mişcare răsturna bulgărele obţinut. Mult mai eficient, acest plug, preluat apoi 
în toată lumea, schimbă imaginea proprietăţii, pentru că, din pătrate, parcelele 
devin lungi şi sunt lucrate prin asocierea mai multor familii, întrucât un astfel de 
plug funcţiona cu opt boi, or nimeni nu avea atâţia.  

Independent de articolul lui White, dar de natură să-i confirme 
argumentarea, amintesc nuvela Zaimka Marusiei a scriitorului rus V.G. 
Korolenko. Textul povesteşte cum un bărbat, deportat în Siberia, ară cu acest tip 
de plug şi obţine, la sfârşitul zilei, o frumoasă parcelă proaspătă neagră. A doua 
zi de dimineaţă constată cu stupoare dispariţia parcelei negre ce devenise, peste 
noapte, la fel ca înainte de a o ara. Cercetarea minunii la locul faptei relevă că 
bulgării au fost puşi la loc manual de iakuţii băştinaşi, aceştia considerând că 
omul le violase mama-pământ, scoţându-i măruntaiele. Deşi povestirea se petrece 
în secolul al XIX-lea, ea zugrăveşte diferenţa profundă de mentalitate care pune 
în oglindă o atitudine de respect şi una violentă faţă de mama natură. 

Revenind la White, relevanţa acestei noi forme de agricultură se traduce 
printr-o exploatare agresivă a naturii. Calendarele, care până acum doar 
personificau anotimpurile, în jurul anului 830 încep a fi ilustrate cu imagini 

1 Ibidem, cap. 2, versetul 19. 
2 Ibidem, cap. 1, versetul 28-29. 
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înfăţişând atitudinea dominatoare faţă de natură – apar oameni care ară, seceră, 
taie copaci sau porci. Toate acestea sunt indicii că lucurile se schimbă. Concluzia 
autorului este că ,,Vom avea în continuare o criză ecologică în agravare până când 
vom respinge axioma creştină că natura nu are niciun motiv pentru a exista în 
afară de acela de a-i servi omului”1. La o mie de ani de la ilustrarea calendarelor, 
observăm conservarea mentalităţii amintite în diverse literaturi: studentul Mayer 
îi spune studentului Vasiliev, în nuvela „Criză de nervi” a lui A. P. Cehov, că 
,,votca e dată s-o bei, nisetrul să-l mănânci, femeile să le iubeşti şi zăpada s-o 
calci în picioare”2.  

Cum are de-a face un astfel de articol cu literatura română? Cum se 
subscrie un atare preambul temei naturii în literatura predată elevilor de gimnaziu 
și liceu? 

O concluzie parțială a paginilor anterioare sună astfel: cultura a ucis natura. 
Spusă într-o manieră mult mai subtilă, călinesciană, ,,o algă ruptă din mare şi 
zvârlită pe ţărm devine gunoi”3. Unde se află, în acest tablou, elevul român? Cum 
se raportează el la această temă literară, covârşitoare ca pondere. Premisa, 
îndeobște falsă, de la care plecăm ca profesori este că elevii cunosc natura. Nu 
trebuie să presupunem în prezent că un copil crescut la oraș știe cum arată o vacă. 
Fără rude la țară, e puțin probabil să fi văzut vreodată una în realitate. Un exercițiu 
de identificare a vocii narative din Memoriile văcuței Mu de Bernardo Atxaga s-
a soldat cu desenarea, de către copiii din clasa a șasea, a unor vaci bălțate, petele 
fiind, toate, mov. Uimirea mea nu s-a datorat doar cromaticii originale importate 
direct din ținutul Milka, ci și faptului că nu știau unde este poziționat ugerul (pe 
pieptul ori pe pântecul vacii) și dacă materia de export a acestei specii este 
bălegarul. Practic, urma să citim o carte în care vocea narativă a văcuței Mu nu 
putea avea reverberații în mintea cititorilor pentru că aceștia nu-și puteau acorda 
auzul la ea, lipsindu-le experiența directă cu modelul din realitate. Ceea ce mi s-
a impus cu urgență a fost suspendarea citirii romanului și vizitarea unei ferme.  

Să cădem, de aceea, de acord, mai întâi, asupra faptului că, dacă vacile 
sunt, totuși, mai populare, puține specii ornitologice sunt recunoscute de adulți 
și/sau cunoscute de copii. Citim literatură pe tema naturii în afara oricăror 
conexiuni cu natura. Absența radicală a bălegarului din orașe (odată cu dispariția 
mijloacelor de locomoție ce utilizau tracțiunea cu cabaline) duce la diminuarea 
dramatică a numărului de vrăbii din fauna urbană. Această abordare este 
considerată, îndeobște, nepotrivită de un profesor care predă literatură, deși o 
atare explicație l-ar apropia pe cititorul elev, rupt de natură fără voia lui, de 
perceperea imaginii literare a gureșei vrăbii omniprezente în urbe. Mult mai 

1 White, L., Historical Roots of Our Ecological Crisis, Revista „Scince” nr. 155, 1967, pp. 1203-1207. 
2 Cehov, A.P (1957). Opere, vol. VI, Bucureşti, Editura Cartea rusă, pp. 362-263. 
3 Ibidem, p. 268. 
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nobila ciocârlie ori regala privighetoare sunt, poate, cel mai des pomenite de 
profesorul amintit, dar nu cred că păcătuiesc când afirm că doar din întâmplare 
acesta ar oferi, odată cu citirea versurilor despre cântecul lor, mostre muzicale ori 
înregistrări reale ale sunetelor considerate inspiratoare de poeți. Cum altfel decât 
impostoral și chiar pervers este să analizezi versul hortativ al lui Macedonski 
„Veniți: privighetoarea cântă și liliacul e-nflorit”, dacă elevul nu știe cum arată și 
cum cântă pasărea cu nume funebru? Însuși îndemnul poetului nu e ascultat de 
profesor, vocea invitându-ne să părăsim spațiul artificial al clasei pentru a merge 
în locul unde privighetorile și liliacul se găsesc în mod firesc – într-un parc sau 
măcar în grădina școlii.  

Cum să empatizeze cu 
protagonistul din „Pupăza din 
tei” un copil care nu știe detestabilul 
obicei sonor matinal al pupezei? 
Cum să priceapă alegoria din Istoria 
ieroglifică despre Țara Românească, 
devenită în textul lui Cantemir țară a 
păsărilor, când personajele sînt 
corbul sau cucul? Pe corb, elevul 
nostru l-a întîlnit doar în clasa a 
șasea, în fabule, unde acesta era 
prost și îngâmfat. Copilul în cauză 
nu știe, precum studentul lui 
Călinescu care răspunde maestrului 
la întrebarea „Unde găsim corbii în 
literatură?”, că pe corbi îi aflăm pe 
câmpurile cu leșuri din romanele 
gotice. În lipsa contextualizării 
ornitologice realizate de profesor, 

păsările literare își ratează transfigurarea estetică.  
Comentariul literar al versurilor lui Goga despre plânsul puiului golaș de 

ciocârlie aflat „sus pe cumpăna fântânii” nu va avea decât de profitat dacă 
împrietenim elevul cu sonoritățile reale ale cântecului ciocârliei. Pe de altă parte, 
elevii pot fi atrași în imaginarul literar al păsărilor literare printr-un exercițiu de 
fotografiere a urmelor de gheruțe lăsate pe o zăpadă proaspăt căzută: „Acum, pe-
ntregul câmp n-ai să citeşti /Decât cuneiforme păsăreşti, /Dar spre-a fi scrise, 
trebuia să vină /Din cer, transport de linişti şi lumină. /Atâta alb, atâta dăruire, / 
Ca un ecou din nemărginire, /Atâta alb, tot alb jur împrejur, /Dând celor vii şi mai 
exact contur.” (Zăpezi de Miron Radu Paraschivescu)  

 
Închei cu următoarea idee hegeliană: nu tot ce există este real, real este 

doar ce este rațional. Cunoașterea hărețiului sau a blendăului, păsări cardinale 
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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.  
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Posterul va răspunde la întrebarea: modernizarea procesului instructiv-educativ bazată excursia 
didactică este utilă elevilor și profesorilor? Scopul asumat îl reprezintă modernizarea procesului 
instructiv-educativ bazată pe excursia didactică.  
Obiectivele sunt: creşterea eficienţei activităţilor de învăţare, dezvoltarea competenţelor de 
comunicare şi studiu individual, predarea cunoştinţelor în maniera excursiei didactice, facilitarea 
diverselor activita ̆ţi specifice procesului instructiv-educativ și caracterul interactiv al procesului 
învăţării. 
Rezultatele estimate constau în optimizarea procesului instructiv-educativ, care în anumite etape 
oferă elevilor interactivitate (posibilitatea schimbului de păreri, 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 cultural și istoric 
şi al colaborării cu profesorul. Cuvinte-cheie: comunicare, modernizare, interactivitate, multimedia, 
colaborare. 
 
Educational paradigms. The communication will answer the question: Is the modernization of the 
instructive-educational process based on the didactic trip useful for students and teachers? 
The assumed goal is to modernize the instructive-educational process based on the didactic trip. 
The objectives are to increase the efficiency of learning activities, to develop communication and 
individual study skills, to teach knowledge in the manner of a teaching trip, to facilitate various 
activities specific to the instructive-educational process and the interactive nature of the learning 
process. 
The estimated results consist in optimizing the instructive-educational process, which in certain 
stages offers students interactivity (possibility to exchange opinions, opinions, materials), 
multimedia environment (materials have at least two multimedia elements: text, graphics, audio, 
animation, video, etc.). Our conclusion is that the act of learning is the result of students' interaction 
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with the cultural and historical environment and of collaboration with the teacher. Keywords: 
communication, modernization, interactivity, multimedia, collaboration. 
 

 
,,Dacă îmi spui o să uit, dacă îmi arăți, o să țin minte, dar dacă mă implici, o să înțeleg!" 
 

Turismul didactic sau vizita de documentare prin acțiunea sa instructiv-
educativă se prezintă ca un proces de transformare a elevului. În acest sens, 
profesorii pot propune sau alege pentru elevii lor vizite la o serie de obiective 
specifice dimensiunii de care aparține disciplina studiată. Se realizează astfel o 
interacțiune directă între actorii implicați (elevi), demersul didactic și mijloacele 
utilizate, respectiv obiectivele urmărite.  

Astfel spus, de la nivelul reprezentării ideatice se poate trece la nivelul 
realității propriu-zise. 

De asemenea prin excursia școlară se poate concretiza fixarea cunoștințelor 
dobândite în clasă. Conținutul didactic al excursiei școlare relevă flexibilitate, 
varietate, socializare și entuziasm. 

Utilitatea excursiei didactice a fost adesea demonstrată prin interesul 
crescut al elevilor față de astfel de activități, prin trăinicia informațiilor asimilate 
pe parcursul desfășurării lor cât și dorința de repetare a acestui tip de demers.   

Pentru a înțelege mai bine conținuturile din programa de clasa a XI-a, 
capitolul „Originile și evoluția limbii române; Dimensiunea religioasă a 
existenței; Umanismul și Iluminismul”), la disciplina Limba și literatura română, 
a fost organizată o excursie tematică la Universitatea 1 Decembrie 1918, din Alba 
Iulia. 

Excursia a urmărit vizitarea Muzeului Național de Istorie a Unirii, care 
conține peste 130.000 de lucrări de artă organizate cronologic, Palatului Apor și 
Universitatea din Alba Iulia. 

Elevii și profesorii au participat la spectacolul fascinant de schimbare a 
Gărzilor. De asemenea, au vizitat Museikon, care este amenajat în clădirea 
primului spital militar din România și este în acord cu tehnologiile epocii în care 
trăim. La Muzeul Principia, care este o utilizare excelentă a fortului roman 
Apulum, descoperit în locul unde se află astăzi clădirea muzeului, participanții au 
putut admira această soluție modernistă, folosită în întreaga lume, în spațiile 
istorice menite să scoată la lumină aspectul antic al exponatelor.La finalul 
activității, studenții masteranzi au organizat un concurs cu tematică istorică 
pentru elevi. 

 
Link: 
https://read.bookcreator.com/v3yzy7WwJ7Yn0JLGApmjP6qZ0vk2/KnnOosLq
QWi87UPEhHbd4A 
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ÎNAPOI LA CLASICI 
Comunicare 

 
Carmen Stoian 

Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură Carol I, Sibiu 
Achim Stoian 

Colegiul Național Octavian Goga, Sibiu 
 
  

Folosind simplificat metoda Ioanei Pârvulescu impusă odată cu volumul În intimitatea secolului 19, 
am realizat la clasă proiecte bazate pe romanele lui Ion Creangă și Ioan 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. Cuvinte-cheie: lectură, explorarea textului, 
proiect, deprinderi.  
 
Way back to classics. Following the method developed by the writer Ioana Pârvulescu, first stated 
in the volume Inside the intimacy/the secrets of the 19th  Century, we developed in class, together 
with the students, from the 9th grade, projects based on the novels of Ion Creangă and Ioan Slavici. 
The final aim was to perform a clear reading and accurate probing of the text from a pre-established 
point of view. The scope spotlighted the construction of the way the world is presented in these 
works. The groups of students selected information concerning different topics, such as: language, 
school, family, professions, historical and geographical aspects. They summarized all these topics 
and made different documents: semi-scientific papers, works of imagination and some Power Point 
presentations. The closing debate correlated the different aspects from the discussed literature and 
provided a framework to be used for the analysis of future texts, including the ones the students 
will have to study in coming grades. Keywords:  reading, searching ideas, projects, debate; 
 
Notă: Deoarece maniera de publicare impune restricții obiective, am optat 
pentru o prezentare narativă și schițe de exemplificare. 

 
Metoda 
 
Metoda preluată de la Ioana Pârvulescu constă în lectura exploratorie a 

textelor literare și nonliterare dintr-o anumită epocă și reordonarea informațiilor 
într-o manieră atrăgătoare pentru cititor, creând istorii personale sau colective 
pline de semnificație. 
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Care e obiectivul imediat și pașii necesari? 

Citirea efectivă a operei o constituie țelul prim. Ne confruntăm la clasă cu 
lipsa lecturii și credem că aceste parcurgeri exploratorii pot constitui un factor de 
motivație, altele decât formularea coercitivă: E bibliografie obligatorie! 
Finalitatea aparentă de lectură atentă, de extragere a unor informații și de 
prezentare a lor dintr-o perspectivă stabilită e urmată apoi de refacerea unei 
imagini de ansamblu a lumii descrise în aceste creații, generând astfel o 
cunoaștere aprofundată a textului.  

Pașii necesari sunt: 
1. Lectura individuală și căutarea informațiilor.
2. Dezambiguizare, clarificarea componentelor (vocabular, context

cultural, evenimente…).
3. Elaborarea în echipă a produselor, proiectelor.
4. Prezentarea acestora, generând înțelegerea autentică a operei.

Literatura este diferență? – Da 

Putem interpreta un fragment de text prin intermediul căruia să subliniem 
ingeniozitatea scriitorului și finețea expresivă/stilistic a acestuia.  

Exemplu: „Galbeni, stupi, oi, cai, boi și alte bagateluri (ironie – rafinament 
lexical, diminutivul opus hiperbolei obținută prin enumerație) de alde aceste, 
prefăcute în parale, trebuia să ducă dascălii poclon catihetului de la fabrica de 
popi (metaforă – indică produse de serie, fără personalitate) din Folticeni; ș-apoi 
lasă-te în conta (redefinirea destinului) sfinției-sale, că te scoate poponeț,(adverb 
de mod, cu valoare diminutivală – trimitere la inocența copilăriei) ca din cutie... 
Pentru mine însă numai două mierțe de orz și două de ovăs a dat tata cui se cuvine, 
de am fost primit în Folticeni, căci școala era numai de mântuială; boii să iasă!” 
(ambiguitatea formulării se referă și la profitul profesorilor și la absența calității 
absolvenților). 

Există călătorie în timp?  – Da 

Confruntarea cu altă epocă, mentalități și raportarea la prezent poate 
sublinia ideea că nu se inventează aproape nimic, ci doar se modifică termenii de 
concretizare. Alegem două denumiri actuale: 

Fast-food: Mara oferă mâncare într-un spațiu de trafic intens, la un preț 
scăzut, constând în pâine, mezeluri specifice – vornoviști – produse în zonă, 
asortate cu hrean și dulciuri, reprezentate de fructe confiate sau struguri conservați. 

Regiune gastronomică: Alimentele prezentate în „Amintiri din copilărie” 
provin din mediul local (lactate și brânzeturi, varză, carne de porc, bob, găluște 
etc.) și subliniază savoarea și bucuria de a le consuma, împreună cu delicatese 
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(fructe și plăcinte) creând opoziții față obiceiurile altora (slănina râncedă a 
ardelenilor strămutați).  

 
Literatura este o mină de informații? – Da 
 
Școala 
1. Școala bazată pe traumatizanta memorare mecanică e ironizată constant. 

Dilemele gramaticii/ limbajului. 
 

Ion Creangă Ion Ghica 
Ș-apoi carte se învăța acolo, nu glumă! Unii cântau la 
psaltichie, colea, cu ifos:  
Ison, oligon, petasti,/ Două chendime, homili, până ce 
răgușau ca măgarii; alții, dintr-o răsuflare, spuneau cu ochii 
închiși cele șapte taine din catihisul cel mare. Gâtlan se 
certa și prin somn cu uriașul Goliat. Musteciosul Davidică 
de la Fărcașa, până tipărea o mămăligă, mântuia de spus 
pe de rost, repede și fără greș, toată istoria Vechiului 
Testament de Filaret Scriban, împărțită în perioade, și 
pronumele conjunctive de dativ și acuzativ din gramatica lui 
Măcărescu:  
— Mi-ți-i, ni-vi-li, me-te-îl-o, ne-ve-i-le; me-te-îl-o, ne-ve-i-le, 
miți-i, ni-vi-li.  
Ce-a fi aceea, ducă-se pe pustiu! Unii dondăneau ca 
nebunii, până-i apuca amețeală; alții o duceau numai într-
un muget, citind până le pierea vederea; la unii le umblau 
buzele parcă erau cuprinși de pedepsie; cei mai mulți 
umblau bezmetici și stăteau pe gânduri, văzând cum își 
pierd vremea, și numai oftau din greu, știind câte nevoi îi 
așteaptă acasă. Și turbare de cap și frântură de limbă ca la 
acești nefericiți dascăli nu mi s-a mai dat a vedea; cumplit 
meșteșug de tâmpenie, Doamne ferește!  
 

Se auzea glasul ascuțit al 
câtorva copii cari strigau în 
gălăgie pe:  
on, mislete, ucu: omu pocoi, on, 
mislete, ucu: pomu.  
Băieții mai înaintați la 
învățătură, când voiau să-și 
zică ceva care să nu fie înțeles 
de profani, comunicau între 
dânșii astfel:  
az, iotă, lude, az, pocoi, râță, 
ucu, naș, est  
și cellalt îi răspundea:  
naș, est, buche, az, tferdo, est, 
pocoi, on, pocoi, az  
Cei de la bucoavnă râvneau la 
dânșii cum vorbeau păsărește.  
 

 
2. Tipologia elevilor, deductibilă din fragmentul prezent în manualul 

„Humanitas” de cls. a IX-a, poate fi corelată cu aceea a profesorilor, constituindu-
se o gradație ascendentă sau descendentă 
 

Elevii Dascălii Trăsătura care-i asociază 
Trăsnea Iordache Delăsare/ incompetență 

Oșlobanu Simion Fosa Interes material 
Mogorogea Popa Duhu Comportament imprevizibil 

Zaharia lui Gâtlan Bădița Vasile Mediocritate 
Nică/ Ștefănescu Nicolai Nanu Inteligență 

Davidică de la Fărcașa Alecu Baloș Excepție superioară 
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3. Pot fi conturate portrete de elevi sau de profesori, folosind suplimentar
informațiile din Scrisori către Vasile Alecsandri, „Școala acum 50 de ani” de Ion 
Ghica. 

Ion Creangă Ioan Slavici Ion Ghica 
[…] n-a mai găsit un bădița 
Vasile, cuminte, harnic și 
rușinos ca o fată mare. Era 
în sat și dascălul Iordache, 
fârnâitul de la strana mare, 
dar ce ți-i bun? Știa și el 
glasurile pe dinafară de 
biserică, nu-i vorbă, dar 
clămpănea de bătrân ce 
era; ș-apoi mai avea și darul 
suptului... 
[…] Zău, mare pomană și-a 
mai făcut Alecu Baloș cu 
școala ceea a lui, cine vrea 
să înțeleagă! Și, Doamne, 
peste ce profesor înțelept și 
iscusit a dat! Așa vorbește 
de blând și primește cu 
bunătate pe fiecare, de ți-i 
mai mare dragul să te duci 
la el! Ferice de părinții care 
l-au născut, că bun suflet de
om este, n-am ce zice! Și
mai ales pentru noi, țăranii
munteni, este o mare facere
de bine.

Într-o frumoasă zi de 
primăvară dl. învățător 
Blăguță a venit mai târziu 
decât de obicei la școală. Îi 
plăcea mult să pescuiască, 
se topiseră cam iute zăpezile, 
Murășul se umflase și apa 
era tulbure, cum e mai bună 
pentru pescuit. Și era lucru 
știut că, în lipsa dlui Blăguță, 
Costi Balcovici e acela care 
pune mâna pe nuia, ca să ție 
buna-rânduială — nu poate 
pentru c-ar fi fost cel mai 
mare dintre școlari, dar 
învăța bine și era băiatul 
turtelarului din Radna. 
Una e însă Blăguță și alta 
Costi, deși era băiat de 
turtelar. În fața dlui Blăguță, 
Trică stătea smirna […]. 

Dascălul Chiosea, bătrân cu 
antereu de calemcheriu, la 
cap cu cauc de taclit vărgat 
cu cearșaf alb, se primbla pe 
dinaintea băieților înarmat c-o 
vargă lungă, arzând când pe 
unul, când pe altul, după cum 
i se părea; se oprea dinaintea 
fiecăruia, la unii le asculta 
lecția, la alții le mai adăoga 
câte un ucu scurt pe ici, pe 
colea, sau câte o aruncătură, 
două pe deasupra, ca să fie 
slova mai ciocoiască. Apoi să 
fi dus sfântul pe vreunul să 
nu-și știe lecția, că dacă nu-l 
ajungea cu nuiaua, apoi 
scotea imineu din picior și-l 
azvârlea după dânsul cu un: 
„Fir-ai al dracului cu tat-to și 
cu mă-ta, că n-ai învățat 
matima”. 

Meseriile 
Ambele romane oferă un spectacol al profesiunilor secolului al XIX-lea, 

care poate fi corelat cu toponimele orașului Sibiu. 

Amintiri din copilărie Mara Străzi din Sibiu 
Zilier 
Agricultor 
Cioban 
Drumar 
Țesător 
Ciubotar 
Plutaș 
Căruțaș/harabagiu 

Agricultor – vier 
Morar 
Turtelar 
Pânzar 
Jelepar 
Cojocar 
Măcelar 
Cizmar 

Grădinarilor 
Verzei 
Lăptăriei 
Berăriei 
Lemnelor 
Abatorului/Măcelarilor  Brutarilor 
Pânzarilor/Postăvarilor/Lânei 
Cojocarilor/Blănarilor 
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Cherestegiu 
Negustor 
Cârciumar 
Lăutar 
Soldat 
Vraci 
Preot 
Dascăl 
Vornic 
Domnitor 
 

Cămătar 
Negustor 
Cârciumar 
Soldat 
Călugăr/preot 
Învățător 
Funcționar/econom/fiscal 
Medic 
 

Croitorilor/Vopsitorilor / 
Pielarilor/Șelarilor 
Dogarilor/Joagărului 
Olarilor 
Măsarilor 
Rotarilor 
Zidului (zidarilor)/Țiglarilor 
Aurarilor/Argintarilor 
Armelor/Pulberăriei 
Morilor/Moara de scoarță 
Sării/Ocnei 
Faurului/Fabricii 
Târgului/Târgul vinului/Târgul 
peștelui/Piața de cereale 
Târgul cailor/Hipodromului/ 
Manejului/Centumvirilor 
Școlii/Pasajul școlii/Lector/ 
Gimnasticii/Școala de înot 
Orfanilor/Azilului/Lazaret  
Bisericii/Parohiei/Mitropoliei 

 
Geografia 
Romanele conturează două modele de reprezentare spațială: simetric, 

concentric, tradițional la Ion Creangă și unul dinamic, modern, asimetric la Ioan 
Slavici. 

Humuleștii sunt centrum mundi, iar maturizarea e o distanțare progresivă 
de acest loc. Îndepărtarea arată și o degradare a condiției paradisiace. Toponimele 
constituie un spectacol în sine prin sonoritate, asocieri, semnificații. Astfel, Ion 
Creangă pledează pentru autohtonism, conform unei viziuni tradiționaliste. 

Slavici creează triunghiul economic și social Radna – Lipova – Arad, iar 
plecarea din acesta e asociată unor probleme reale – iubirea și căsătoria nepermisă 
a Persidei și stagiul militar al lui Trică în contextul imperial. Ioan Slavici pledează 
pentru o perspectivă europeană, dinamică și pozitivistă. 

Transpunerea grafică a drumurilor parcurse de protagoniști, materializează 
afirmațiile anterioare. 

 
Familia  
Cea din Amintiri din copilărie este una standard, cu o mamă înțeleaptă și 

lucidă, un tată relativ implicat, dar superficial. 
Cea din Mara pornește cu un handicap major, absența tatălui și 

asumarea/încrâncenarea cu care Mara realizează ambele roluri. 
Exemplu: Analiza incipitului din Mara probează convertirea situației 

inițiale în avantaje pe termen lung. Inclusiv condiția de orfani e transformată în 
factor de presiune psihologică, aducând economii materiale, deci beneficii. 
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„A rămas Mara, săraca, văduvă cu doi copii, sărăcuții de ei, dar era tânără 
și voinică și harnică și Dumnezeu a mai lăsat să aibă și noroc.  

Nu-i vorbă, Bârzovanu, răposatul, era, când a fost, mai mult cârpaci decât 
cizmar și ședea mai bucuros la birt decât acasă; tot le-au mai rămas însă copiilor 
vreo două sute de pruni pe lunca Murășului, viuța din dealul despre Păuliș și 
casa, pe care muma lor o căpătase de zestre. Apoi, mare lucru pentru o 
precupeață, Radna e Radna, Lipova e numai aci peste Murăș, iar la Arad te duci 
în două ceasuri.” 

Prin intermediul inserării unor Hyperlink-uri pentru cuvintele: Mara, 
sărăcuții, noroc, cizmar, precupeață, Radna, zestre,  poate fi dinamizată 
înțelegerea textului, fără vreo intervenție externă.  

Te salvează realitatea virtuală? – nu 

O problemă de avut în vedere este prezentarea utilizând IT/media. 
Posibilitatea de a face prezentări este atât de ofertantă, încât ușor se poate muta 
accentul dinspre conținut către o formă atrăgătoare. În evaluarea acestor produse 
va fi evaluată și validată corelația între formă și conținut, între informație și 
design. Creativitatea trebuie încurajată, relaționată însă cu mesajul științific sau 
artistic. E necesar ca efectele de culoare, intrarea în scenă a informațiilor, 
asocierea cu imagini sau cu muzică să fie relevante. 

Apar beneficii colaterale? − Da 

Operele/ 
Temele din 
manual 

Joc și 
joacă 

Lumi 
fantastice 

Școala Iubirea Confruntări etice 
și civice 

Ion Creangă 
Amintiri din 
copilărie 

În interiorul 
grupului. 

Imaginea 
mamei ca 
vrăjitoare. 

Oferă 
oportunități 
pentru 
părinți. 
E o 
constrângere 
pentru copii. 

Prime 
impulsuri 
amoroase 
adolescentine 
(aluzii 
sexuale 
adulți). 

Diferențele între 
temperamentele 
și imaginea 
oamenilor de la 
munte spre șes. 

Ioan Slavici 
Mara 

În 
interiorul, 
dar și în 
afara 
comunității. 

Oportunitate 
pentru 
Mara:Persida 
e studioasă, 
iar Trică, 
delăsător. 

Iubire 
interzisă. 

Diferențe etnice, 
religioase, 
sociale, 
temperamentale. 
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Concluzii și beneficii 
 

• Lucrul în echipă a contribuit la formarea coeziunii clasei; 
• Mai mulți elevi au parcurs operele; 
• Câțiva și-au descoperit pasiuni pentru istoria locală sau a 

mentalităților, etimologie, lectură, dezvoltate ulterior; 
• Creativitatea afirmată în acest context a putut fi continuată de 

către elevi în proiecte mult mai complexe (Erasmus sau în cadrul ASTRA Film 
Junior). 
 
 

GHIDUL DE STUDIU ON-LINE − 
INSTRUMENT DE APROFUNDARE A SURSEI 

PRIMARE, TEXTUL LITERAR 
Comunicare 

 
Eugenia - Georgiana Stoica 

Liceul Teoretic Școala Europeană București, București 
 
 

Lucrarea de faţă prezintă o altă modalitate de abordare a textelor narative, care depăşește sfera 
tradiţională, și propune, în acelaşi timp, un parcurs logic la capătul căruia, experimentând o altă 
manieră de lucru, elevii vor înţelege mult mai bine mesajul textului. Aplicaţiile concepute se 
bazează pe studiul unui ghid de lectură. Modalitatea de lucru propusă depăşește cu mult 
propunerile manualelor şi auxiliarelor, deoarece încearcă să depăşească viziunea tradiţionalistă, 
cu scopul de a asigura o adevărată înţelegere a textului narativ, nu una de suprafaţă şi mult 
teoretizată, după cum e practica actuală. Odată cu înţelegerea modalității de utilizare a ghidurilor 
de lectură propuse, se va crea o legătură mult mai strânsă între elev și text, operele vor fi abordate 
cu mai mare interes şi vor căpăta cu adevărat semnificaţii, dincolo de ceea ce reprezintă, prin 
definiţie, conceptele operaționale. Folosind ghidul de lectură on-line, s-a înregistrat o îmbunătăţire 
a rezultatelor elevilor, s-a constat o mai mare implicare a lor în activități, precum și o eficientizare 
a timpului, elevii fiind capabili să înţeleagă mai bine și mai repede textul, putând trece cu ușurință 
de la factual la conceptual. Astfel, pot afirma că procesul de predare – învățare, prin utilizarea 
ghidului de lectură, are efecte benefice asupra îmbunătăţirii înțelegerii textului și a calității învățării. 
Cuvinte-cheie: ghid de lectură, mesajul textului, înțelegerea texxtului, semnificații, calitatea 
învățării. 
 
The online study guide − a tool to study the primary source, the literary text.The present 
paper presents another way of studying narrative texts that goes beyond the traditional path, while 
at the same time proposing a logical journey, by the end of which, through a different method, 
students will have a much deeper understanding of the transmitted message. The activities are 
based on the study of a reading guide. The proposed method stretches beyond the suggestions in 
textbooks and auxiliary books, as it seeks to surpass the traditional vision, with the aim of ensuring 
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a true understanding of the narrative text, not a superficial and much theorized one, as in the current 
practice. With the understanding of how to use the proposed reading guides, a much closer link will 
be made between the student and the text, the works will be addressed with greater interest and 
will truly gain significance beyond what is, by definition, operational concepts. By using the online 
reading guide, there has been an improvement in students' performance, greater involvement in 
activities, as well as a better time efficiency, thus students are able to better and faster comprehend 
the text, as well as easily switch from factual to conceptual. I can thus say that teaching – learning, 
using the reading guide, has beneficial effects on improving the understanding of the text and the 
quality of learning. Keywords: reading guide, text message, understanding text, meaning, quality 
of learning. 

1. Cum facilităm accesul, cunoașterea și înțelegerea sursei primare
(textul literar) de către elevi? 

Limba și literatura română este o disciplină școlară complexă și dinamică, 
cu un rol deosebit în învățământul obligatoriu când elevii trebuie să-și formeze 
competențele de comunicare indispensabile, în lumea contemporană, pentru orice 
tip de activitate profesională, competențe ce pot fi dobândite, în principal, prin 
aceste activități. În plus, aceste ore au și o contribuție esențială „la formarea unei 
personalități autonome a elevilor, capabile de discernământ și de spirit critic, apte 
să-și argumenteze opțiunile, dotate cu sensibilitate estetică, având conștiința 
propriei identități culturale”. Finalitățile generale ale disciplinei sunt modele 
socio-umane dezirabile (idealuri educaționale). Ele își găsesc corespondent, în 
principal, în domeniul Comunicare în limba maternă, așa cum apare acesta definit 
în documentele Uniunii Europene și reluat în programele de Limba și literatura 
română. Paradigma  acestor programe școlare (pentru gimnaziu 1  și pentru 
învățământul liceal) este una comunicativ-funcțională. Aceasta presupune studiul 
integrat al limbii, al comunicării și al textului literar. Însă valorile și atitudinile 
dobândite, așa cum sunt cele menționate în aceste două documente, nu trebuie 
confundate cu dorințele personale, ele referindu-se la elev și nu la profesor, de 
aceea ele trebuie să se suprapună cu nevoile și interesele elevilor. Totuși, de la 
teorie la practică lucrurile nu rămân la fel, deoarece profesorul și elevul sunt 
individualități, sunt personalități diferite. De măiestria profesorului depinde ca 
trecerea de la conținutul programei la personalitatea fiecărui elev să fie un succes. 

Realizarea acestor cerințe presupune din partea profesorului menținerea la 
curent cu ceea ce este nou în specialitate, precum și o bună pregătire din punct de 
vedere metodic. Metodele de instruire și de educație trebuie să fie cât mai 
eficiente și să aibă la bază perfecționarea și modernizarea tehnicilor de lucru 
pentru a trezi interesul și pasiunea elevilor. Este important să se formeze și 
consolideze deprinderea acestora cu opera literară prin diverse modalități, iar 

1 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Progr_Gim/LC/Limba%20si%20literatura%20romana_ 
clasele%20a%20V-a%20-%20a%20VIII-a.pdf 
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lucrarea de față dorește să prezinte o asemenea abordare, în care, pentru a se 
pregăti, elevul va folosi calculatorul, un instrument pe care îl cunoaște de mic, pe 
care îl folosește cu plăcere și pe care nu-l mai putem ignora. Ce ne rămâne este 
să-l folosim și în avantajul învățării. 

Datorită dezvoltării rapide a tehnologiei informației, calculatorul a devenit 
un instrument indispensabil oricărei persoane, instrument prin intermediul căruia 
putem avea acces la impresionante surse de informare datorită numărului mare 
de site-uri web existente, biblioteci virtuale sau muzee on-line, un instrument cu 
ajutorul căruia se pot obține informații într-un timp redus și cu costuri minime. 

Folosind calculatorul în activitatea instructiv-educativă contribuim la 
schimbări majore în ceea ce privește strategiile de lucru cu elevii, se reînnoiesc 
tehnicile de predare și de învățare, modificând radical rolul profesorului. 
Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului 
didactic, ci pentru a veni tocmai in sprijinul predării, ajutându-l astfel să-și 
îndeplinească mai bine funcția sa didactică fundamentală.  

De aceea, proiectul propus în lucrarea de față s-a născut în urma unor 
experiențe didactice în care profesorul, dornic să implementeze un demers 
didactic centrat pe elev, gândit să dezvolte competențe și să creeze valori și 
atitudini, așa cum este prezentat în programă, a constatat că punerea lui în practică 
necesită, în primul rând, o luptă cu mentalități înnăscute și transmise ereditar 
elevilor de la părinții care au beneficiat de un demers centrat pe conținut, precum 
și cu finalitatea fiecărui ciclu de învățământ, examenele de Evaluare Națională și 
de Bacalaureat, care evaluează strict cunoștințe, fără a urmări  capacitatea lor de 
comunicare, valorile și atitudinile dobândite.  

 
2. Comentarii – referate – eseuri – Texte gata făcute și livrate elevilor 
 
Pentru a veni în spijinul elevilor mei, am căutat permanent să-mi 

perfecționez metodele de lucru, totul cu scopul de a-i atrage către lectura textelor 
literare. Problema este mult mai gravă la liceu, deoarece lectura nu este printre 
preocupările lor, dar și cei de la ciclul gimnazial întâmpină aceeași problemă − 
fie nu citesc lecturile recomandate, fie sunt superficiali în lectură, fie citesc 
rezumate de pe internet, fie citesc altceva, eventual, texte care nu sunt 
recomandate vârstei lor. 

Nu de multe ori am regăsit în temele lor idei preluate din referatele, 
eseurile/comentariile sau chiar rezumatele de pe diferite site-uri așa-zis de 
specialitate sau din cărțile de comentarii și eseuri pe care editurile le promovează 
ca pe cheia succesului la examenele naționale. Sunt texte gata făcute și livrate 
elevilor pe care aceștia le apreciază nu pentru valoarea lor, ci pentru rezultatele 
pe care le obțin la aceste examene finale unde, dacă le reproduc, obțin punctaj 
bun, deoarece baremul este construit tot în această direcție −să poată fi evaluat 
textul cu ușurință, în detrimentul răspunsului personal, original. 
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Cu toate că există foarte multe surse online și variate cărți de comentarii, 
elevii nu vin pregătiți la oră. Informațiile pe care le găsesc nu abordează un limbaj 
specific vârstei căreia i se adresează, se amestecă noțiunile de teorie literară cu 
prezentări ale subiectelor, multe dintre ele pline de greșeli sau fără structură 
corespunzătoare respectivului tip de text. În capitolul doi voi prezenta detaliat 
aceste materiale pentru a demonstra lipsa lor de eficiență și caracterul nociv. 

Tocmai din dorința de a forma la elevii mei o reacție personală la ceea ce 
li se oferă, pentru a valorifica textul literar, fără a face compromisuri, pentru a 
dezvolta interesul pentru lectură, un profesor este dator să caute și să găsească 
metodele cele mai eficiente de lucru, fără a renunța la principiile adevărate ale 
acestei profesii. 

3. Cum se studiază textele literare – Citesc elevii și înțeleg cu adevărat
sau învață DESPRE...? 

Lectura este una dintre activităţile care angajează personalitatea într-o 
permanentă explorare a propriei persoane, a propriei conştiinţe sau a lumii 
înconjurătoare. Impactul unei lecturi calitative denotă valenţe formative în 
dezvoltarea caracterului, aspiraţiilor, idealurilor umane. Dezvoltarea atitudinii 
elevului faţă de opera literară se axează pe o serie de principii, care ar putea să le 
ofere elevilor libertatea imaginaţiei şi opiniei, prioritatea lor ca receptori de text 
artistic, să le stimuleze interesul de cunoaştere, să le actualizeze experienţa de 
lectură şi cea de viaţă. Observ că nu se reuşeşte în cadrul lecţiilor curente 
formarea atitudinilor faţă de opera literară, mai ales când opera literară este 
folosită mai mult ca un instrument de obținere a rezultatelor bune la evaluarile 
finale. Mulți elevi nu citesc textul literar, ci învață despre el. 

Astfel, la clasa a VIII-a, un text epic este evaluat la examen în felul 
următor: trăsăturile genului; trăsăturile speciei; apartenența la gen; apartenența la 
specie; caracterizarea personajului; mijloace de caracterizare; semnificația 
textului; indici spațio- temporali; moduri de expunere; momentele subiectului etc. 

Sunt cerințe punctuale, iar conținuturile se însușesc ca atare. Profesorul 
predă noțiuni teoretice, iar elevul conștiincios și le însușește. Undeva, prin acest 
proces, eventual, intră și lectura textului. Practica mi-a demonstrat că, procedând 
în acest mod, elevii pot rezolva destul de multe cerințe fără ca măcar să citească 
textul suport. 

Există posibilităţi multiple de a folosi cu succes timpul în cadrul procesului 
instructiv, de a asigura o aprofundare în valorificarea ideilor operei literare, dar 
lectura lăsată pe seama elevului nu va produce mari schimbări în cultivarea 
conştientă a interesului pentru lectură. Se pune problema și care lectură este lăsată 
pe seama elevului − cea a sursei primare sau cea a pseudocomentariilor literare? 
Părerea mea este că, în școala de azi, în multe cazuri, lectura textului este lăsată 
pe seama elevului, părintele este interesat ca el să aibă comentariile necesare sau 
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modelele de lucrări pentru a se descurca bine sau foarte bine la examen, iar 
profesorul acceptă tacit această situație, făcând compromisuri. 

Dacă se va crea un demers favorabil, urmărind dezideratele educaţiei 
literar-artistice, atunci elevul se va apropia de textul literar, făcând el însuși un 
compromis − învață pentru examene, învățând să aprecieze textul pentru valorile 
lui.   

 
4. Examene și rezultate – evaluarea națională și bacalaureatul – 

învățarea și reproducerea de materiale = ocultarea sursei primare 
 
În abordarea textului literar, în didactica românească, s-a impus deja o nouă 

orientare, cea care „opune abordărilor descriptive și tehnice, focalizate asupra 
descrierii structurii și descoperirii sensului, demersuri ce valorifică, în primul 
rând sau exclusiv, sensul construit de cititor în actul lecturii”1. La clasă însă este 
abordat, în continuare, vechiul demers, de inspirație franceză, ce aspira, odată, la 
obiectivitate: „identificarea genului și a speciei, circumscrierea structurii, 
identificarea și interpretarea semnelor ce compun textul, evidențierea 
constantelor stilistice etc.”2. Acesta a alunecat, în mod firesc, către comentarii 
complicate care au fost „vândute” elevilor care se pregăteau pentru examenele 
naționale, garantându-le astfel, succesul, din moment de structura subiectelor 
încuraja această abordare. 

Prin aplicarea vechii abordări s-a ajuns la îndepărtarea elevilor de lectură, 
deoarece știau că, învățând comentariile predate (la școală sau la meditații) sau 
preluate din diverse cărți de așa-zise eseuri pentru bacalaureat, vor obține punctaj 
bun, chiar dacă nu au citit textul. În mod similar se procedează și la Evaluarea 
națională, la clasa a VIII-a, unde, învățând trăsăturile genurilor și speciilor și 
aplicând niște algoritmi de lucru, vor realiza compuneri bune, care vor fi punctate 
destul de bine, chiar dacă nu au citit în cei patru ani de gimnaziu aproape nimic 
din lectura obligatorie.  

Și cea de-a doua abordare, cea modernă, are riscurile ei, deoarece „spiritul 
acestei direcții se manifestă uneori în practica școlară prin prezența obsesivă a 
strategiilor centrate asupra lecturii inocente și prin diminuarea secvenței 
interpretative”3. Părerea mea este că cele două demersuri pot fi îmbinate în mod 
armonios, dacă profesorul are instrumentele necesare și își dorește să schimbe 
modul de lucru. 

Prin acest demers propun un material (ghidul de lectură on-line) născut 
tocmai din aceste probleme ale profesorului modern. Pentru a implica elevul în 
orele de literatură, pentru a-l apropia de lectură, pentru a-i forma plăcerea 

 
1 Alina Pamfil,  Limba şi literatura romană în gimnaziu. Structuri didactice deschise, București, Paralela 45, 
2003, p.140. 
2 Ibidem, p.140. 
3 Ibidem, p.140. 
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cititului, am decis să schimb un sistem implementat de mult timp, trecând peste 
prejudecăți și adaptându-mă la nevoile și dorințele acestei generații. Se știe foarte 
bine că, pentru a studia la clasă un text literar, fie cu finalitatea examen național, 
textul trebuie să fie citit, altfel, elevul nu va interioriza mesajul, nu va putea 
participa la lecție și, în consecință, nu va reține „comentariul” de text ce se 
menține cu încăpățânare la subiectul al III-lea de la bacalaureat, de exemplu. 
Despre formarea de atitudini, de valori, de reacții pro sau contra nici nu poate fi 
vorba. Ce se obține în schimb? Un elev plictisit care dorește să se termine mai 
repede ora în care profesorul vorbește despre ceea ce el nu înțelege și nu-l 
interesează.  

Pentru a înțelege și a-l interesa am abordat un model preluat din experiența 
sistemului de învățământ englezesc. Acest demers valorizează ceea ce-i place 
elevului − lucrul la calculator. Acolo va găsi informația pe care profesorul i-a 
cerut-o. Ce e nou deci? Profesorul l-a îndemnat să caute informația în surse on-
line verificate și testate sau chiar făcute și postate de el. În sistemul englezesc, în 
studiul literaturii engleze, elevii și profesorii studiază mai multe site-uri unde 
găsesc informații despre operele literare, pornind de la datele despre autor, 
rezumate bune, prezentări de personaje etc., până la date despre contextul istoric 
și chiar teste. Care este avantajul acestor site-uri? Elevul va veni pregătit la oră, 
va cunoaște subiectul și, deși nu a citit opera literară, a citit texte bune și s-a 
pregătit pentru oră. Depinde de profesor cum va analiza și integra în lecție 
paginile de text autentic, deoarece trebuie să o facă − este obligatoriu, deoarece 
rezumatul, oricât de bun ar fi el, nu înlocuiește textul literar, ale cărui roluri nu le 
voi discuta aici. De aici mai apare o întrebare: Care este scopul studierii unui 
material pe internet? Subiectul fiind cunoscut, primele ore nu vor urmări 
verificarea conținutului prin facilele întrebări factuale: cine?, ce?, unde?, cum?, 
când? etc., ci prin întrebări conceptuale (de ce?) și controversabile (în ce măsură?, 
oare?). Se verifică astfel conținutul, iar elevului i se solicită părerea, i se solicită 
să și-o argumenteze, să propună el soluții neștiințifice, dar logice, fără să i se ofere 
o rețetă unică, fără nicio părere științifică a vreunui critic literar, nicio cheie unică 
de lectură a unui text. Procedând astfel, evaluarea va semăna cu predarea, că nici 
atunci nu i se vor solicita teorii și citate, ci păreri personale, bine argumentate și 
susținute cu exemple viabile, preluate din contextul socio-cultural căruia îi 
aparține.  

Metoda aceasta vine în sprijinul profesorului care va putea reorganiza 
demersul didactic pornind de la convingerea că elevul a studiat materialul/ a citit 
cartea, deoarece i-a oferit varianta mult îndrăgită de el, vine în sprijinul elevului 
care nu prea citește și consider această modalitate o variantă de a veni pregătit la 
oră. Profesorul va sprijini elevul care îndrăgește lectura, oferindu-i mult mai 
multe informații decât într-o manieră clasică, studiul lui va fimult ușurat, iar 
timpul de căutare, scurtat. În plus, profesorul va gestiona în mod direct sursa pe 
care elevul o studiază, deoarece el a furnizat-o, este produsul lui, în acest caz.  
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Demersul a fost îndrăzneț, deoarece nu mi-am propus doar crearea unui 
material scris pe care să-l trimit elevilor pe e-mail sau să-l încarc pe platforma de 
studiu a școlii, ci am și creat un site unde să cooptez alți profesori care doresc să 
creeze materiale de calitate (ghiduri de lectură, rezumate, prezentări, scurte 
caracterizări, teste etc.) pentru a facilita elevilor accesul către sursa primară, 
textul literar. 

 
5. Sursa primară/sursele secundare și studiul literaturii în școală 
 
5.1. Importanța sursei primare − un statut ambiguu în sistemul 

românesc. Definirea unei surse primare variază în funcție de disciplina 
academică și contextul în care este utilizată. 

În disciplinele umaniste, o sursă primară ar putea fi definită ca fiind ceva ce 
a fost creat, fie pe parcursul unei anumite perioade de timp sau care a fost studiată 
ulterior, care reflectă implicarea autorului în evenimentele din acea vreme. 

În științele sociale, definiția unei surse primare ar fi extinsă pentru a 
include date numerice, care au fost adunate pentru a analiza relațiile dintre 
oameni, evenimente, și mediu. 

În științele naturale, o sursă primară ar putea fi definită ca un raport de 
constatări sau idei originale. Aceste surse apar adesea sub forma unor articole de 
cercetare cu secțiuni privind metodele și rezultatele. 

Natura unei surse este determinată de modul în care un cercetător face uz 
de ea. Același element poate fi considerat o sursă primară într-o investigație și o 
sursă secundară în alta. De exemplu, un discurs despre rolul literaturii, care a fost 
emis de către un om de litere ar fi sursă secundară pentru un savant care studiază 
originile literaturii, dar ar fi o sursă primară pentru cineva care studiază modul în 
care se realizează un discurs argumentativ.1  

Exemple de surse primare: • creație literară: romane, nuvele, poezii, etc.; • 
artefacte (ex. monede, specimene de plante, fosile, mobilier, unelte, 
îmbrăcăminte etc.); • înregistrări audio (ex. programe de radio); • comunicarea 
prin internet pe e-mail; • interviuri (ex. istorii orale, telefon, e-mail); • articole de 
reviste, publicații; • scrisori; •articole de presă scrise la momentul respectiv; • 
documente originale (ex. certificat de naștere, certificat de căsătorie etc.); • 
brevete; • fotografii; • lucrările de întâlniri, conferințe și simpozioane; • 
înregistrări ale organizațiilor, agențiilor guvernamentale (ex. raport, tratat, 
constituție, document anual guvernamental); • discursuri; • studiul de cercetare 
(de exemplu, studii de piață, sondaje de opinie publică); • înregistrări video (ex. 
programe de televiziune); • opere de artă, arhitectură, literatură și muzică (ex. 
picturi, sculpturi, partituri muzicale, clădiri, romane, poezii); • site-uri Web. 

 

 
1 https://library.lafayette.edu/help/primary/definitions  
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5.2. Un statut ambiguu. Tudor Vianu, în „Dubla intenție a limbajului și 
problema stilului”, afirma că: „Cine vorbește «comunică» și «se comunică». O 
face pentru alții și o face pentru el” 1 . În opera literară, comparativ cu cea 
nonliterară, se reflectă atât omul care a scris-o, cât și cei care o citesc, textul literar 
fiind în același timp și reflexiv și tranzitiv, cele două caracteristici fiind în „raport 
de cooperare”. În acest sens, Vianu definește opera literară ca fiind „o grupare de 
fapte lingvistice reflexive prinse în pasta și purtate de valul expresiilor tranzitive 
ale limbii”2, iar stilul unui scriitor va fi astfel „ansamblul notațiilor pe care el le 
adaugă expresiilor sale tranzitive și prin care comunicarea sa dobândește un fel 
de a fi subiectiv, împreună cu interesul ei propriu-zis artistic”3. 

Textul (etimonul latinesc „textus” înseamnă țesătură) este definit ca „o 
unitate funcțională de ordin comunicațional, având caracter autonom, închis”4, 
caracterizat prin: 

– coeziune sintactică (mecanisme lingvistice care asigură unitatea
secvențelor textuale); 

– coerență semantică (enunțurile au același referent).
Textul literar are însă un statut aparte. El se diferențiază de textele

nonliterare și de cele de graniță prin: caracterficțional • referent ficțional, 
imaginar (dicotomia adevărat/fals, irelevantă) • instanțe reale și ficționale • 

funcția principală: poetică • scopul comunicării: estetic • limbaj artistic, cu 
rol stilistic • utilizarea sensurilor conotative • calități particulare ale stilului • 
Registre stilistice diverse5.  

În didactica românească, au existat mai multe tendințe cu privire la 
abordarea textului literar: una, inspirată din modelul francez, care aborda varianta 
comentariilor aride, alta, care valorifica modelul american, care mergea pe lectura 
inocentă, pe interpretarea personală. Astăzi, se pare că este apreciat al doilea 
model, deși în școala românească comentariile literare și-au păstrat locul cu 
ușurință câștigat în deceniile opt și nouă. 

După cum afirmă Alina Pamfil, ora de lectură ar trebui să fie „un spațiu de 
inițiere în lectură și în cultură”, iar opera literară ar avea astfel un dublu statut: 
„un mediu al dezvoltării competenței de lectură, ce oferă suport pentru aplicarea 
conceptelor și strategiilor de comprehensiune și interpretare, și operă, ca obiect 
estetic, cultural.”6.   

1 Tudor Vianu, Studii de stilistică, București, Editura didactică și pedagogică, p. 32. 
2 Idem, Ibidem, p. 34. 
3 Idem, Ibidem, p. 35. 
4 Plett, H.P. în  Miorița Got, Rodica Lungu, Literatura română: comunicare, opera literară, stilul artistic, 
curente literare, modele de eseuri structurate, fişe recapitulative, Nomina, Pitești, 2013,  p. 5. 
5 Ibidem, p. 6. 
6 Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, București, Paralela 45, 
2003, p. 142. 
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În didactica sa, Alina Pamfil diferențiază astfel comprehensiunea și 
interpretarea: „Comprehensiunea și interpretarea numesc două moduri diferite de 
cuprindere a sensului textului, realizate prin lecturi diferite: comprehensiunea 
este cuprinderea textului din interiorul lumii lui și aparține privirii inocente sau 
ingenue, iar interpretarea este cuprinderea textului din exterior și aparține privirii 
critice. Aceste moduri de lectură sunt, pe de o parte, expresia unor orientări 
diferite ale gândului cititorului (orientare lineară și prospectivă în cazul primei 
lecturi și orientare retrospectivă, în cea de-a doua) și, pe de altă parte, expresia 
unor distanțe diferite față de text (distanță redusă până la identificare în 
comprehensiune, distanță considerabilă în interpretare)”.1.  

Practica a dovedit că, la clasă, deși sunt cunoscute modele de abordara a 
textului, precum cele propuse de J. Langer, R. Scholes, D. Barnes, Alina Pamfil, 
modele care sunt de ani de zile introduse, propuse, experimentate și recomandate, 
se întâmplă, de cele mai multe ori, altfel. Metoda cea mai utilizată este prelegerea, 
elevii primesc ca dictare o anumită interpretare a textului literar, iar de prelectură, 
lectură sau postlectură, mulți profesori de limba română nici nu au auzit, așa cum 
nu au auzit nici de predare integrată. 

 
5.3. Sursele secundare. Sursa secundară nu este sursa originală. Sursele 

secundare sunt mai ușor de definit decât cele primare. Sursele secundare descriu, 
discută, interpretează, comentează, analizează, evaluează, rezumă și procesează 
sursele primare. Sursele secundare sunt scrise sau fabricate după cele primare, cu 
scopul înțelegerii/ analizei ulterioare. Sursele secundare nu au, de multe ori, 
prospețimea materialului original. Ocazional, sursele secundare organizează 
informațiile sursei primare pentru a-i crește acesteia gradul de utilizare, cum ar fi 
o enciclopedie on-line. Ca și sursele  primare, materiale secundare pot fi scrise 
sau nescrise (sunet, imagini, filme etc.)2    

Funcția acestora este de a interpreta și de a evalua sursele primare. Sursele 
secundare nu sunt dovezi, ci mai degrabă comentarii și discuții asupra probelor. 
Cu toate acestea, ceea ce definesc unii ca o sursă secundară, altele definesc ca 
sursă terțiară. Contextul este totul. 3 

Surse secundare: bibliografii, cărți de istorie și alte cărți populare sau 
academice, lucrări biografice, lucrări de critică și de interpretare, cărți de 
referință, inclusiv dicționare, enciclopedii și atlase, comentarii și tratate, articole 
din reviste, reviste, ziare și după eveniment, manualele, comentarii de literatură 
și articole (de exemplu, recenzii de film, recenzii de carte), indexuri și rezumate. 

 

 
1 Ibidem, p. 142. 
2 https://www.sccollege.edu/Library/Pages/primarysources.aspx 
3 http://guides.library.yale.edu/c.php?g=295913&p=1975839   
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5.4. Surse terțiare. Sursele terțiare conțin informații care au fost compilate 
din surse primare și secundare. Sursele terțiare includ almanahuri, cronologii, 
dicționare și enciclopedii, directoare, ghiduri, indexuri, rezumate și manuale. O 
sursă terțiară prezintă rezumate sau versiuni condensate ale materialelor, de 
obicei, cu referințe la cele primare și/ sau secundare. Pot fi un loc bun pentru a 
căuta fapte sau pentru a obține o imagine de ansamblu generală a unui subiect, 
dar conțin rar materiale originale. 

Diferențe între sursa primară și cea secundară: 
• timpul de publicare. Materialul scris aproape de momentul evenimentului

este de multe ori un material primar. De exemplu, un jurnal scris de un călător 
prin Țările Române. Cu toate acestea, un articol contemporan despre greutățile 
călătoriei prin aceste locuri este un material secundar. 

• scopul materialului. Un articol, carte, eseu etc. scris cu un punct de vedere
analitic sau persuasiv este secundar. Cele mai recente date despre  aparițiile 
editoriale din ultimul deceniu sunt materiale primare; un articol care descrie 
tendințele și analizarea datelor este secundar. 

• contextul de cercetare al savantului. Materiale primare pentru un critic ce
studiază literatura din timpul celui de-al doilea război mondial, diferă 
semnificativ de materiale primare pentru un medic care studiază problemele de 
sănătate ale soldaților în acel război. Materiale primare criticului sunt povestiri, 
poezii, cântece ale epocii. Medicul va studia dosarele medicale ale soldaților. 

• sursele primare și cele secundare nu sunt categorii fixe. Utilizarea probelor
ca materiale primare sau secundare este determinată de tipul de cercetare. 1 

În sistemul românesc cele trei tipuri de surse au însă un statut ambiguu, în 
manualele școlare, în cursurile universitare nefiind definite aceste concepte. Elevii, 
necunoscând statutul și rolul acestor materiale, riscă să le utilizeze în mod eronat. 
În felul acesta, comentariile și analizele literare furnizate de cărțile cu eseuri 
pregătitoare pentru bacalaureat sau evaluare națională (care nu au statut de sursă 
secundară, deoarece sunt niște compilații mai mult sau mai puțin reușite) sau site-
urile de referate câștigă teren în detrimentul textului literar, deoarece sunt mai ușor 
de accesat, iar subiectele examenelor naționale, prin structura lor previzibilă, 
îndeamnă la utilizarea lor, deoarece asigură sau chiar garantează succesul. 

6. Programa românească de limba și literatura română pentru
gimnaziu  competențe ce vizează cunoașterea și înțelegerea textului 

Noua programă, aprobată prin ordinul ministrului educației naționale, nr. 
3393/28.02.2017, vine cu modificări.2  

1 https://www.library.rochester.edu/Primary-secondary%20sources 
2 Programa de limba și literatura română, gimnaziu, 2017. 
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Competențele-cheie formate la disciplina Limba și literatura română în 
gimnaziu, urmăresc, în principal:  

• comunicarea în limba maternă;  
• sensibilizare și exprimare culturală.  
Formarea competenței de comunicare în limba maternă (română) în 

gimnaziu presupune desfășurarea unor activități didactice adecvate 
particularităților de vârstă, conform profilului absolventului  de gimnaziu1, astfel:  

• „căutarea, colectarea, procesarea de informații și receptarea de opinii, 
idei, sentimente într-o varietate de mesaje ascultate/texte citite;  

• exprimarea unor informații, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau 
scrise, prin adaptarea la situația de comunicare;  

• participarea la interacțiuni verbale în diverse contexte școlare și 
extrașcolare, în cadrul unui dialog proactiv. ” 

Activitățile specifice destinate să formeze competența de  sensibilizare și 
exprimare culturală se regăsesc explicit formulate în profilul absolventului de 
gimnaziu2. Acestea sunt:  

• aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local și ale 
patrimoniului național și universal;  

• realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, inclusiv digitale, în 
contexte școlare și extrașcolare;  

• participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte 
formale sau nonformale.  

Limba și literatura română este o disciplină complexă, care cuprinde trei 
componente, văzute în manieră integrată:  

• componenta lingvistică, aparținând științelor limbii;  
• componenta interrelațională, aparținând științelor comunicării;  
• componenta estetică și culturală, aparținând literaturii. 
Prin noua programă se dorește ca studiul literaturii române în relație cu 

literatura străină, la nivelul gimnaziului, să respecte particularitățile de vârstă și 
interesele de lectură ale elevilor și propune o abordare pragmatică, vizând 
dezvoltarea și stimularea creativității, a libertății de receptare și a plăcerii lecturii, 
cu scopul de a înțelege valorile universale și importanța raportării la acestea, în 
procesul desăvârșirii unei personalități autonome. 

Se recomandă, pentru prima oară că, în formarea competenței de lectură, 
profesorul va avea în vedere standardele evaluărilor internaționale, PIRLS și 
PISA, din a căror perspectivă, „lectura înseamnă comprehensiune și interpretare, 
competențe care se construiesc treptat, de la simplu la complex, prin antrenarea a 
patru procese cognitive esențiale: identificarea de informații explicit formulate, 
realizarea de deducții simple, integrarea și interpretarea ideilor și a informațiilor, 

 
1 http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al absolventului_final.pdf 
2 http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-absolventului_final.pdf 
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evaluarea critică a conținutului și a elementelor textuale.”.   Pentru a duce la o 
înțelegere aprofundată a textelor, la evaluări critice, la formulare de răspunsuri 
personale cu privire la sens/sensuri, susținute cu elemente/cu exemple din textele 
scrise se recomandă profesorului să proiecteze activități coerente pentru 
antrenarea treptată a celor patru procese menționate anterior.  

Programa face referire și la cerințele LiFT 1  (Cadrul european pentru 
studiul literaturii în învățământul secundar). Astfel, pentru dezvoltarea 
competențelor de lectură, profesorul poate avea în vedere urmãtoarele: 

• să investigheze interesele de lectură ale elevilor, atitudinile lor faţă de
lectură cu rolul de a le stimula elevilor gustul pentru citit; 

• să le propună elevilor spre discuţii o diversitate de texte literare şi
nonliterare, în diferite variante; 

• să ghideze demersul de receptare prin abordări variate pentru receptarea
textelor: activarea proceselor de comprehensiune, propunerea unor perspective 
diferite asupra unor texte, folosirea unor căi de acces diverse pentru înţelegerea 
şi interpretarea textelor, metode diverse care să provoace interesul elevilor pentru 
text; 

• să stimuleze interpretările diferite;
• să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte competenţele de lectură în mod progresiv;
• să le ofere elevilor contexte diferite pentru a-şi exprima înţelegerea asupra

textului (prin activităţi de comunicare orală – activităţi în grup, prezentare, discuţii, 
dezbateri –, sau prin activităţi de redactare – jurnal de lectură, eseu etc.)2.  

Practica a demonstrat cã nu este suficient ca un profesor sã cunoascã toate 
aceste procese, ci este important sã știe cum să le integreze la clasă, astfel încât 
sã pregăteascã elevii care susțin examene naționale ce au cerințe cu totul diferite, 
cu abordãri diferite. Dar, dacã elevul învațã cum sã abordeze un text literar, 
abordarea solicitatã de aceste examene va fi foarte facilã pentru el. 

7. O realitate − diletant versus (fals)academic − productivitatea site-
urilor românești cu referate 

7.1. Prezentare generală și analiză. Activitatea prezentată în acest 
material a pornit de la ideea că, deși există un număr foarte mare de site-uri 
românești care conțin informații ce pot fi utilizate de elevi în aprofundarea 
cunoștințelor la diferite materii, cu toate acestea, în ciuda productivității lor, 
amestecă informațiile, nu sunt adevărate ghiduri de studiu, ci doar furnizează 
teme pe care elevii le prezintă apoi la școală, încurajându-se plagiatul. Profesorii 
recunosc aceste surse, dar nu împiedică extinderea acestei maniere de lucru. 

1 http://ro.literaryframework.eu/Matrix/show/lower/level4/didactics.html, aprilie 2017 
2 Florentina Sâmihăian, O didactică a limbii şi literaturii române. Provocări actuale pentru profesor şi elev, 
Art, București, 2014. 
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Dacă în urma cu câțiva ani temele la română erau copiate din celebrele cărți 
de comentarii de care este plină piața și astăzi, acum nu este nevoie decât de 
câteva click-uri. Multe dintre materiale sunt însă pline de greșeli, elevi au 
dificultăți în a le selecta, în a le prelucra, neștiind cum să aleagă informația. În 
felul acesta, viitorii studenți ajung ușor la plagiatul online. 

Deși unele asemenea site-uri avertizează ca „materialele publicate au scop 
didactic și sunt elaborate în urma unei documentări susținute” și că „este strict 
interzisă preluarea articolelor de pe site și prezentarea lor la orele de curs”1, 
asemenea lucrări devin, prin o simpla copiere și printare, viitoarele teme ale 
tinerilor. 

Majoritatea site-urilor de acest tip din Romania pun materiale la dispoziția 
celor interesați materiale pe gratis, cu toate acestea, există și site-uri care percep 
taxe cuprinse, în general, între 1,5 si 3 dolari ce sunt plătite prin SMS. 

Oricine poate publica un asemenea material pe site-urile de profil, astfel că 
se explică lipsa de profesionalism de care dau dovadă autorii celebrelor referate. 
Prezint mai jos o listă de 40 de link-uri 
 
www.director-referate.com  
www.referat.ro  
www.e-referate.ro  
www.e-scoala.com  
www.refe rate.ro  
www.posta.md  
www.clopotel.ro 
www.diploma.ro  
diploma2005.lx.ro  
www.elevi.org  
www.ereferate.ro  
www.multereferate.3x.ro 
referate.eastrolog.ro  
referate.acasa.ro  
www.x3m.ro  
www.agroinfo.ro  
www.referateweb.com  
www.preferate.ro  
www.diplome2002.go.ro 
www.referatro.com  
www.e-referate.go.ro  
www.referatele.com  
www.super-referate.com 
www.referate-romana.com  
www.lucraridediploma.3x.ro 

 
1 www.e-scoala.ro 

www.licenta.net  
www.diplomesv.ro  
www.atestate.ro  
referate.phg.ro  
forstudent.home.ro  
geocities.com/proiectelicenta/ 
proiectedediploma.go.ro  
www.diploma2005.ro  
atestateinformatica.lx.ro  
www.licente.lx.ro  
www.diploma2007.3x.ro 
www.lucraridelicenta.ro  
www.diploma2006.3x.ro  
www.licente.org  
www.infostud.ro 

http://www.director-referate.com/
http://www.referat.ro/
http://www.e-referate.ro/
http://www.e-scoala.com/
http://www.posta.md/referats/
http://www.clopotel.ro/educatie/referate/index.php
http://www.diploma.ro/
http://diploma2005.lx.ro/
http://www.elevi.org/
http://www.ereferate.ro/index.php
http://www.multereferate.3x.ro/
http://referate.eastrolog.ro/
http://referate.acasa.ro/
http://www.x3m.ro/referate.html
http://www.agroinfo.ro/referate.php
http://www.referateweb.com/
http://www.preferate.ro/
http://www.diplome2002.go.ro/
http://www.referatero.com/
http://www.e-referate.go.ro/
http://www.referatele.com/
http://www.super-referate.com/
http://www.referate-romana.com/
http://www.lucraridediploma.3x.ro/
http://www.licenta.net/
http://www.diplomesv.ro/
http://www.atestate.ro/
http://referate.phg.ro/
http://www.forstudent.home.ro/
http://www.geocities.com/proiectelicenta/
http://www.proiectedediploma.go.ro/
http://www.diploma2005.ro/
http://www.atestateinformatica.lx.ro/
http://www.licente.lx.ro/
http://www.diploma2007.3x.ro/
http://www.lucraridelicenta.as.ro/
http://www.licente.org/
http://www.infostud.ro/
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De asemenea, pe e-scoala.ro, se găsesc în jur de 100 de link-uri către site-
uri de referate românești sau străine, diferite ca design sau abordare. Deci, oferta 
este generoasă. 

Concluzia cercetării este că, indiferent de design, oferă aceeași informație, 
de multe ori greșită, lapidară, prezentată într-o manieră lipsită de profesionalism. 

7.2. Bloguri ale unor profesori de limba și literatura română. Analizând 
„piața” de site-uri și bloguri cu materiale pentru studiul literaturii române, atenția 
se orientează și către produsele profesorilor de limba și literatura română (ex. 
meditatii-la-romana.blogspot.ro1 și lecturi recenzate.ro2). Ghiduri de studiu sau 
ghiduri de lectură nu există pe aceste site-uri sau bloguri, ci se găsesc rezumate 
sau rezolvări ale unor modele de subiecte propuse pentru examenul de bacalaureat 
sau pentru evaluarea națională. Materialele sunt foarte bine făcute și pot ajuta un 
elev în pregătirea sa pentru examenul de bacalaureat sau pentru evaluarea 
națională atâta timp cât structura acestor subiecte se va menține în felul acesta: 
ușor de corectat, dificil de provocat elevii talentați, mediocru gândit. Dar cum 
sistemul încurajează asemenea practici, se apreciază, totuși, buna intenție a 
profesorilor care doresc să ajute niște elevi în căutare disperată de răspunsuri. 
Considerăm că modelele de compuneri propuse pe aceste bloguri nu ajută elevii 
decât pe termen scurt să obțină o notă bună, și nu să-și dezvolte gândirea critică, 
analitică și, implicit, capacitatea de a distinge un text bun de unul prost. El va ști 
însă să dezvolte semnificația textului, a titlului etc., deoarece a avut niște scheme 
foarte bune și niște modele asemenea. 

7.3. Analiză comparativă a site-urilor românești de referate 
Prezentarea site-urilor de referate dovedește lipsa de profesionalism atât a 

celor care postează materialele, cât și a celor care acceptă ca orice neavizat să 
publice ceva doar cu obligația de avea un cont. Materialele identificate 
dezinformează cititorul, nu pot fi încadrate într-o categorie: rezumate, comentarii, 
referate, eseuri etc., deoarece nu respectă cerințele de realizare a acestor tipuri de 
texte (vezi definițiile din DEX 20093). 

Dacă autorii acestor texte ar cunoaște cel puțin sensurile acestor cuvinte, 
și-ar putea încadra corect materialele. Dar aceasta este cea mai mică problemă. 
Ceea ce îngrijorează este lipsa de profesionalism care conduce la efecte 
catastrofale asupra dezvoltării generațiilor următoare de elevi care învață, 
indirect, să plagieze și nu-și dau seama de gravitatea acestui aspect. În plus, devin, 
treptat, adulți ușor de manipulat, deoarece nu au capacitatea de a discerne, nu știu 
să facă selecții, deoarece au primit „rețete”. 

1 meditatii-la-romana.blogspot.ro 
2 lecturi recenzate.ro 
3 DEX, 2009. 
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Având în vedere faptul că demersul didactic ar trebui să se schimbe 
conform noii programe, este nevoie de inventivitate, de creativitate, de voință și 
de cunoștințe din partea profesorului care dorește să schimbe ceva în abordare. 

 
8. Ghiduri de studiu online. Modele de bună practică din comunitatea 

educațională de limbă engleză  
 
Înțelegerea deficitară a textelor de către elevi este o problemă cu care se 

confruntă la majoritatea profesorilor. Un factor care contribuie la aceasta este 
încărcarea conceptuală a majorității  manualelor, de exemplu. Cititorul nu știe pur 
și simplu ce idei sunt importante și pe ce subiecte ar trebui să-și concentreze 
studiul.  

Profesorul poate îmbunătăți procesul de învățare a elevilor prin proiectarea 
unor ghiduri de studiu care conduc elevul la înțelegerea conceptele importante 
explicate în manual. Astfel, un ghid de studiu este un ajutor didactic scris de către 
profesor pentru a fi folosit de elev, pentru a ajuta elevul să-și dezvolte 
competențele de lectură, pentru a ajunge la înțelegerea materialului. Un ghid este, 
de obicei, un material anexat sursei primare care poate fi plasat lângă text în timp 
ce elevul învață.  

Ghidurile de studiu pot facilita învățarea într-o serie de domenii, precum 
matematica și științele prezentând deseori probleme, oferă tehnici de rezolvare 
sau pot fi resurse care favorizează înțelegerea literaturii, a temelor de cercetare, a 
istoriei și a altor subiecte. 

Centrele de asistență academică din școli dezvoltă adesea ghiduri de studiu 
pentru studenții lor, la fel pot face și anumite asociații, studenți sau chiar și 
profesori independenți. Unii profesori de liceu sau de gimnaziu pot să creeze 
ghiduri de studiu pentru elevii lor pentru a-i ajuta să înțeleagă sau să aprofundeze 
noțiunile conceptuale, în vederea pregătirii pentru un examen sau test. Ghidurile 
de studiu pot fi prezentate în format video, denumite „ghiduri de studiu video”, 
din ce în ce mai mult folosite în clasă, atât ca răspuns la preferințele culturale, cât 
și la temele de cercetare sau pot avea format scris, on-line sau tipărit. 

Pentru realizarea acestui material necesar elevilor, am analizat 
conținuturile a trei site-uri cunoscute − Sparknotes1, Cliffnotes2 și Shmoop − care 
sunt destul de aproape de nevoile elevilor și, de ce nu, și de cele ale profesorilor. 
Analizând cele trei site-uri, se pot afirma următoarele: 

• denumirile primelor două site-uri sunt reprezentative pentru conținutul 
lor, iar ultimul este atractiv (explicația este dată în materialul video de 
prezentare)3; 

 
1 http://www.sparknotes.com/about/, februarie 2017 
2 https://www.cliffsnotes.com/discover-about, aprilie 2017 
3 http://www.shmoop.com/public/about_us/  
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• designul este atractiv și sunt bine organizate și structurate: îmbinare foarte
bună între text și imagine; 

• semnalizarea este clară, deoarece sunt foarte multe butoane de navigare
atât în partea de sus, dar mai ales în partea stângă. Toate site-urile au hartă care 
să ajute vizitatorii în identificarea elementelor dorite; 

• link-urile chiar funcționează. Sunt foarte multe trimiteri către alte pagini
sau alte site-uri care completează informația; 

• viteza de încărcare este foarte bună;
• răspund cerințelor diferiților utilizatori, deoarece există diferențe de stil,

de ton, de viziune etc. ; 
• sunt permanent actualizate;
• pun la dispoziție metode de căutare;
• pot fi afișate în mai multe browsere.

Generarea modelului propriu − Romanul adolescentului miop de 
Mircea Eliade. Ghid de lectură 

Materialul a fost propus pentru Romanul adolescentului miop de Mircea 
Eliade și poate fi folosit atât de elevii din ciclul gimnazial, clasa a VIII-a, cât și 
de cei din ciclul liceal. Concepția nu este originală, deoarece preia modelul site-
urilor de literatură engleză, însă se pare că este unică pe piața românească de 
profil. În plus față de sursele studiate, a fost introdus și un capitol de receptare 
critică, necesar celor care vor să aprofundeze studiul acestui roman, precum și un 
capitol prin care elevii sunt orientați către modalitatea de caracterizare a 
personajului, altfel decât cea tradițională învățată la clasă. A fost gândită pentru 
acest ghid următoarea structură: prezentare generală; context sociocultural; 
geneza romanului – context; receptare critică; biografia autorului; tabel 
cronologic; rezumatul pe părți/capitole; lista personajelor; personajul principal; 
teme, motive, simboluri; date generale/jurnal de lectură; citate/fișe de lectură 
(personajul principal); fotografii; întrebări și teme de eseuri; cum se 
caracterizează un personaj. 

Un alt produs al acestei cercetări, în afară de ghidul de studiu, a fost 
realizarea unui site de profil, numit www.lecturighidate.ro . Ghidul de studiu 
astfel creat a fost încărcat pe acest site. 

Concluzii 

Ideea realizării acestui ghid de lectură a venit în momentul în care 
profesorul care voia să schimbe demersul didactic s-a lovit de mai multe 
probleme, una mai importantă decât cealaltă: elevii nu citesc sau foarte puțini 
elevi citesc, elevilor nu le place ceea ce citesc sau ar trebui să citească, nu 
întotdeauna înțeleg ceea ce citesc etc. În ciuda aceste inconveniente, profesorul 

http://www.lecturighidate.ro/
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trebuie să își îndeplinească obiectivele profesionale: să formeze oameni care să 
aibă o gândire critică, să pregătească elevii pentru examenele naționale etc.  

Un asemenea ghid de lectură, utilizat în Europa și în SUA de foarte mult 
timp, poate fi soluția la aceste probleme, dacă este utilizat eficient și dacă 
profesorul este dispus să facă niște compromisuri.  

Procedând eficient, profesorul poate schimba demersul și poate atrage elevii 
către ora de literatură și va reuși, în consecință, să-și atingă obiectivele și, în cele 
din urmă, să formeze competențele despre care vorbesc toate materialele oficiale. 

Prin practica de la clasă se confirmă faptul că procesul de predare – 
învățare prin utilizarea ghidului de lectură are efecte benefice asupra îmbunătăţirii 
înțelegerii textului și a calității învățării. Utilizând ghidul de studiu în paralel cu 
textul literar, timpul de lucru se micșorează, iar orele petrecute la școală devin 
mult mai eficiente. În plus, temele, precum și aplicațiile de redactare individuală 
cresc calitativ. Având ușor acces la informație, elevii își canalizează atenția pe 
calitatea redactării. 

Capacitatea elevului de a aplica singur această modalitate de lucru se 
dezvoltă în timp, prin introducerea consecventă a sarcinilor de acest tip. 
Implementarea strategiilor de învățare este însă necesară, deoarece foarte puţini 
elevi reuşesc să-şi dezvolte independent această capacitate. Conştientizarea 
importanţei unui asemenea material poate dezvolta elevului o motivaţie personală 
pentru utilizarea lui, stimulând interesul pentru progres intelectual şi facilitând 
astfel învățarea în moduri diferite și, în consecință, înțelegerea mesajului textului. 

Ghidurile de lectură sunt folosite cu succes în alte sisteme de învățământ 
și oferă elevilor o viziune concretă asupra textului literar, dincolo de aspectele 
teoretice și de o învățare mecanică a unor concepte. Astfel, prin utilizarea lor: 

- în toate situațiile elevii sunt determinați să se întoarcă la text; 
- elevii sunt încântați de sarcinile care îi apropie de înțelegerea textului, mai 

ales de cele care implică sunetul, imaginea, organizatoarele grafice, schemele etc. 
- se pot recunoaște mult mai repede stilurile de învățare dominante și modul 

cum se poate aplica teoria inteligențelor multiple, astfel că se pot proiecta 
activități care să valorifice aceste aspecte; 

- prin utilizarea ghidurilor de studiu, elevii, care le-au folosit, au 
performanțe mult mai bune și într-un timp mult mai scurt; 

- datorită ghidurilor de studiu, elevii pot participa la activități, deoarece 
găsesc informația necesară mult mai repede. 

Având în vedere aceste aspecte, se poate afirma că ghidul de studiu poate 
conduce cu succes și într-un timp mult mai rapid și mai eficient către 
comprehensiunea textului. 

Odată familiarizați cu respectiva manieră de învățare (metode diversificate 
și acces la un ghid de studiu), ghidul de lectură își va dovedi astfel maxima 
eficiență, iar profesorul devine, încă o dată, un facilitator în înțelegerea textului.
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În viitor, este deschisă calea pentru crearea altor ghiduri de acest tip care 
să fie apoi postate pe site-ul www.lecturighidate.ro , al doilea produs al acestei 
cercetări, care este în lucru. 
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TEXTUL LITERAR ÎNTRE „ORIZONTUL DE 

AŞTEPTARE” ŞI „ORIZONTUL DE RECEPTARE” 
Comunicare 

 
Luminiţa Reveica Ţaran 

Şcoala Gimnazială Teodor V. Ştefanelli, Câmpulung Moldovenesc, Suceava 
 

 
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” 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”? Cuvinte-cheie: textul literar, receptare, interpretare, sens. 
 
Le texte littéraire entre ”l'horizon d'attente” et "l`horizon de réception". Toute société, 
notamment informationnelle, implique des limites et des ouvertures qui deviennent l'unité de 
mesure de la culture, un véritable «lit de Procust» contemporain qui ruine notre rêve d '«hier», 
dˈ«aujourd'hui», de «demain». Quelle bonne (Cui prodest?) la littérature/ le texte littéraire. À 
l'époque de «l'illusoire, du transitoire, du fugitif et de l'immuable» (Baudelaire avat raison, en parlant  
de modernisme), où nous vivons sous le sceau de l'implacable «poste»? Les approches pré-
modernes du texte littéraire sont-elles suffisantes ou autosuffisantes, la nouvelle génération ne 
reste-t-elle pas seulement au "mécanisme" de l'accueil, de l ˈapprentassage, cˈest-à-dire, un 
simple „jeu de la littérature”? Mots-clefs: texte littéraire, réception, interprétation, sens. 
 
 

I. Argument 
 
Dincolo de „limitele interpretării” pe care le impune sau le expune un text, 

mesajul este perceput în contextul unor lumi posibile pe care cititorul le poartă cu 
sine sau pe care le exteriorizează, în funcţie de nivelul semnificaţiilor. 
Pătrunderea pe tărâmul nebănuit al unei opere literare presupune exorcizarea 
cuvântului până la dezvăluirea înţelesurilor, înţelesuri  care au aceeaşi soartă ca 
seminţele biblice din pilda semănătorului, totul depinde de spaţiul prielnic sau 
mai puţin prielnic din sufletul receptorului. La o primă întâlnire cu textul, 
decodarea se realizează la nivel literal, fiecare literă ascunzând un sens intuitiv 
care poare rămâne sau nu ca instrument de „îmblânzire” a textului. 

Bineînţeles că nu se poate vorbi doar de litera oarbă, de „materialul brut al 
cuvintelor”, care tronează orgolios în orice dicţionar, ci de funcţionalitatea  
semantică, în temeiul unei „lecturi plurale”: „A citi… înseamnă a repeta actul 
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anterior al citirii.”1 Dacă prima lectură e o lectură-amintire care pune în mişcare 
memoria individuală, încărcată de trecerile prin viaţă, o a doua lectură reprezintă 
un complex „déja vu” sau, mai degrabă, déja lu, e o lectură de gradul al doilea 
care deschide lumea textului ca lume a semnificaţiilor: „Chestiunea centrală a 
unei poetici a (re)citirii este cum să citim, cum să construim, să desfăşurăm sau 
să executăm (aşa cum se interpretează o bucată muzicală), o lectură validă, pe 
deplin satisfăcătoare, a unui text de literatură…”2 

Pluralitatea lecturilor anulează alteritatea3 pentru că, odată ce textul se lasă 
descoperit, mângâiat, domesticit de puterile nevăzute ale cititorului, acesta se 
reintegrează în propriile semnificaţii, oferindu-se ca structură procesuală: „o 
operă este deschisă atât timp cât rămâne operă, dincolo de această limită, există 
deschiderea ca zgomot”4. 

Integralitatea textului, recuperată între destructurarea şi restructurarea 
semnificaţiilor, este posibilă printr-un pact gnoseologic dintre cele trei instanţe 
textuale, intentio auctoris, intentio operis, intentio lectoris5, un adevărat demers 
arhitectural în care mesajul textual se construieşte pe temelia experienţei socio-
culturale: „orice act de lectură e o tranzacţie dificilă între competenţa cititorului 
(cunoaşterea lumii , împărtăşită de cititor) şi tipul de competenţă pe care un 
anumit text o postulează ca să fie citit în modul cel mai economic.”6 

II. Scenariu narativ

Pe măsură ce societatea contemporană oferă alternative informaţionale şi 
comunicaţionale foarte captivante, „cartea”, opera literară, în genere, este 
detronată din drepturile statuare de altădată care îi asigura permanenţa în sufletul 
cititorului. Odată ce lumea îşi scrie zilnic o istorie privată, la o primă vedere, la 
îndemâna tuturor, dar, în acelaşi timp, sedusă de efemerul palpabil al 
cosumatorismului, năzuinţa artistică a omului, ca stăpânul lui „azi” se pierde 
îndărătul unei platoşe artefact care să-l apere de slăbiciunile unei memorii 
afective, proustiene, care să-i încorseteze visul de a se stapâni pe sine şi pe ceilalţi. 
La ce bun „înfruptarea” din cuvânt, atâta vreme cât golurile sufletului sunt anulate 
de automatism şi de orgoliul clipei. Într-un astfel de context socio-cultural, 

1 Călinescu, Matei, A citi, a reciti, Către o poetică a (relecturii), traducere din limba engleză de Virgil Stanciu, 
Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 22. 
2 Idem, Ibidem, p. 129. 
3 V. Foucault, Michel, Cuvintele şi lucrurile, O arheologie a ştiinţelor umane, traducere de Bogdan Ghiu şi 
Mircea Vasilescu, studiu introductiv de Mircea Martin, dosar de Bogdan Ghiu, Editura Univers, Bucureşti, 
1996. Michel Foucault vorbeşte despre o poetică în mişcare în care raportul dintre interpret şi operă este 
întotdeauna un raport de alteritate. 
4 Idem, Ibidem, p. 178. 
5 Eco, Umberto, Limitele Interpretării, traducere de Ştefania Mincu şi Daniela Bucşă, Editura Pontica, 
Constanţa, 1996, p. 25. 
6 Idem, ibidem, p. 125. 
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tânărul zilelor noastre e plictisit de atingerea si de percepţia desuetă a filelor unei 
cărţi care constituie mai mult o povară şi o piedică în calea dezvoltării personale 
pe care si-o doreşte, iar „pierderea” timpului în căutarea unor personaje care, 
oricum, nu-i pot deveni prietene, îl face irascibil, tăios, refractar. Pătrunderea într-
un alt univers decât cel pe care şi l-a construit singur, un adevărat „turn Babel”, 
virtual şi cameleonic, în care se simte protejat de colţii unei aşa-zise realităţi 
îndărătnice, îl face să se simtă vulnerabil, descoperit, fără apărare, iar slăbiciunile 
afişate şi provocatoare ale unor personaje i-ar transforma trăirea într-un exil, în 
faţa unui grup social, căruia îi aparţine şi pe care îl apără, până la sacrificiul 
propriului timp. Un timp a fost sedus de eroi legendari, reactualizaţi, de mituri 
redefinite din perspectivă modernă şi, mai ales, de toate cărţile care îl au pe „NU”, 
fie afişat în titlu, fie regăsit în conţinut. E o seducţie a interdicţiei care îi incită 
imaginaţia, care le transformă monotonia în „vivere periculosamente”. Prea multă 
deschidere pentru „aventura cunoaşterii” , până la contopirea păguboasă dintre 
realitatea individuală şi realitatea textuală, îi anulează gândirea critică, făcându-l 
dependent de „drogul” ficţiunii. Drumul textului devine din ce în ce mai sinuos, 
nu se poate merge pe căi bătătorite, dar şi prea multă deschidere către tehnica 
receptării îl transformă pe elev într-un simplu consumator de „metodă”, de „joc”, 
şi nu în cititor veritabil de literatură în care să se regăsească pe sine, să-şi 
regăsească propriile modele, valorile, dar şi visele. În faţa acestei poveri sisifice, 
profesorul se hrăneşte cu propriile neputinţe, căutând, în acelaşi timp, pârghii de 
cunoaştere şi de recunoaştere a textului. E un adevărat joc „de-a v-aţi ascunselea” 
cu textul care, parcă, devine tot mai străin pe măsură ce este încarcerat în tehnicile 
receptării. Deschiderea textului către universul individual al elevului era posibilă 
prin valorificarea contextului socio-cultural ca „orizont de aşteptare” al percepţiei 
şi cunoaşterii semnificaţiilor. Înstrăinarea de text s-a produs printr-o încercare de 
fărâmiţare a semnificaţiilor textuale, supuse unor demersuri, până la un punct, 
destul de incitante şi captivante, care au atras elevul, la momentul potrivit, înspre 
text, dar, care, s-au dovedit a fi doar o modalitate de petrecere a unu timp 
delectant, în faţa măreţiei opera. Ceea ce a rămas după această îmblânzire a 
semnificaţiilor, a fost doar „jocul”, propus de tehnică, de metodă, păgubitor, într-
un fel, deoarece „metoda” ar trebui să fie o adevărată „maieutică”, o „moşire”, o 
aflare a adevărului semantic. Singura modalitate, care s-a impus de la sine, pentru 
a face un pact existenţial şi semantic cu textul, a fost reîntoarcerea la abordarea 
tradiţională, prin lectură-model, explicarea cuvintelor necunoscute, întocmirea 
planului simplu/dezvoltat de idei, caracterizarea personajelor, gen, specie literară. 
Un demers destul de clişeizat, dar care are ca finalitate supunerea cu succes la 
„furcile caudine” ale examenului care limitează imaginaţia, încorsetând rândurile 
unei compuneri, şi, mai ales, punând în paranteză latura estetică a conţinuturilor. 
E o soluţie de moment, o „reţetă la minut”, care oferă avantajul de a lua o notă 
onorabilă la marele examen al vieţii, chiar dacă mesajul textului nu modelează 
sufletul adolescentului întru adevăr, bine şi frumos. Astfel, receptarea textului s-



III. CITITORI ȘI LECTURI

252 

a transformat într-o mecanică, mai mult sau mai puţin fină, de vehiculare a unor 
noţiuni de teorie literară care construiesc o schemă conceptuală a conţinutului. 
Deschiderea textului ca lume pare a fi anulată de şablon, mai transpare un 
minimum interes faţă de textele noi, întâlnite la cercul de lectură „Cum să faci să 
(nu) citeşti”, citite sau nu, sau doar vizualizate online, ca „trailer”.  

Întrebările care se pun de la bun început sunt: „Ce ne facem cu Literatura 
canonică?”, „Ce nevoie mai avem de clasici?”, „Unde ne sunt scriitorii/visătorii?”. 
O primă constatare dezolantă a fost în momentul în care, cu ocazia unor 
evenimente, este nevoie de invocarea lui Eminescu, Caragiale, Sadoveanu… 
Dorinţa de a vorbi despre contemporaneitatea unui clasic este stinsă de întrebarea 
crispată, citită pe feţele mult prea moderne ale elevilor: „Iar Eminescu?  

Aflaţi în „căutarea textului pierdut”, într-o societate care îşi întoarce 
spatele, pe zi ce trece, de la valori, am încercat să îmblânzim ceea ce ne oferă 
realitatea, întorcându-ne la propriile rădăcini. Aşa am înfiinţat grupul de dansuri 
populare al şcolii, „Rădăcini bucovinene” şi şezătoarea literară „Obârşii”. Pe 
chipul elevilor se citea mândria de a participa la viaţa comunităţii, de a fi utili, 
dar, mai ales, de a scotoci, prin praful vremii, tradiţii, obiceiuri, lucruri din „lada 
de zestre” a bunicii pe care să le expună, ca un trofeu, în faţa îndărătniciei 
prezentului. Era o cunoaştere a propriei lumi, dar şi a lumii de altădată care, parcă, 
dădea mâna cu orgoliosul „azi”. Se schimbase şi atitudinea elevilor la ore, parcă 
doreau să profite de orice moment artistic, fie el şi transmis prin intermediul 
textului, parcă priveau oaza de artă cu alţi ochi, parcă îşi construiau propria lume 
din mesaje artistice. Ca o continuitate a percepţiei realităţilor artistice, Proiectul 
Educaţional Transfrontalier „Educaţie fără frontiere” a deschis alte lumi, alte 
realităţi socio-culturale, cunoaşterea altor tipologii umane. Vizita de studiu a 
elevilor la Consulatul General al României de la Cernăuţi, la Şcoala Medie nr. 
10, din Cernăuţi, cu predare în limba română, la Universitatea „Iurii Fedkovici” 
din Cernăuţi, la Centrul Cultural de Artă, Cernăuţi, dar şi la Liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu” din Edineţ, Republica Moldova, vizită, în cadrul căreia şi-au 
împărtăşit unii altora năzuinţa artistică, le-a schimbat, covârşitor atitudinea faţă 
de frumosul din artă. Participând la un schimb de experienţă artistic, tinerii 
orgolioşi ai prezentului au fost seduşi de permanenţele păstrate de-a lungul 
timpului, într-un timp răscolit de istorie şi fărâmiţat de puterile străine ale visului 
destrămat. Tinerii din România, care se puteau bucura de toate darurile limbii, 
culturii şi creaţiei, fără vămuirea istoriei, se împărtăşeau din sufletul pe care li-l 
puneau în palme, prin cultură, civilizaţie, prin grandoarea statorniciei, tinerii din 
Bucovina de dincolo şi din Basarabia. Era o admiraţie continuă faţă de respectul 
pe care îl aveau faţă de limbă cei care au fost vitregiţi de limbă. Era o experienţă 
de viaţă în care însăși viaţa avea să fie răstălmăcită dintr-o altă perspectivă, din 
perspectiva unei istorii culturale, trăite pe viu, din care visul întregirii fusese 
alungat. Cum orice împărtăşire din darurile vieţii, mai dulci sau mai amare, 
reînnoadă firele nevăzute ale timpului, tot aşa reîntoarcerea acasă s-a transformat 
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într-o reîntoarcere la literatura ca program al noilor generaţii. Cunoscându-l altfel 
pe Eminescu, recitat de alţi elevi, în vizită la Casa memorială Aron Pumnul sau 
omagiindu-i statuia din centrul Cernăuţiului tinerii noştri, trecuţi prin povestea 
istoriei, au început să caute permanenţele creaţiei prin propunerea de proiecte, de 
omagieri, dar, mai ales, prin întoarcerea la…literatură. Aşa, am început împreună 
să căutăm literatura, prin intermediul unei abordări peripatetice, prin adevărate 
plimbări ale cunoaşterii, la diferite instituţii culturale, pentru a scoate, de la 
naftalină, şi a transforma tezaurul permanenţelor într-o creaţie vie din care să se 
împărtăşească generaţiile prezentului. Aşa au luat naştere proiecte educaţionale 
cu instituţii culturale, educaţionale şi sociale, în urma cărora literatura/cultura se 
lasă re-descoperită, de bună voie şi nesilită de nimeni. Prin aceste proiecte, 
Eminescu a devenit un prieten al tinerei generaţii, plecând şi de la prietenia cu 
Teodor Ştefanelli (numele şcolii), a fost redescoperit Sadoveanu la Prăvălia de 
cărţi, s-a redescoperit legenda, prin intermediul „Legendelor Rarăului” de George 
Bodea, drumul iniţiatic al Vitoriei Lipan a fost rescris la Muzeul „Arta 
Lemnului”, iar Popa Tanda a devenit un model de primar care şi-a construit un 
discurs argumentativ, pe baza propriei perseverenţe şi determinări. Aşa au luat 
naştere proiectele „Înspre Rădăcinile Timpului” − parteneri Muzeul Arta 
Lemnului și Muzeul Etnografic Ioan Grămadă, Câmpulung Moldovenesc; 
„Lecția de Viață” − partener Cabinet Mediator Vasile Vargan; „Chemarea Cărții” 
− parteneri Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc, prof. Silviu Ciulei; 
C.N. „Dragoș Vodă”, prof. Dorina Ghideon; „Mâna Destinului” − partener 
„Freamăt de Speranță”; De vorbă  cu …Viitorul, proiect de Orientare Şcolară și 
Profesională, parteneri − Colegiul Național Militar Ştefan cel Mare (săptămâna 
cadeților), C.N. Dragoș Vodă, Liceul Tehnologic, Colegiul Sivic Bucovina; „Pe 
Urmele Cărţilor…”, Ordinul „Citeşte şi Povesteşte!”, partener Prăvălia de Cărţi 
“Lumière”, scriitoarea Luminiţa Ignea. 

 
Conştientizarea apartenenţei la un context istoric, cultural, spiritual, ca 

spaţiu al devenirilor în care tânărul zilelor de azi să îşi regasească rădăcinile şi 
aripile, transformă orice demers artistic într-o regăsire a sinelui şi într-o construire 
a propriei personalităţi, iar textul literar îşi propune propria lume ca modus 
vivendi pentru cel care-i pătrunde înţelesurile ce dăltuiesc visele tinerei generaţii. 
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2019 − ANUL CĂRȚII ÎN ROMÂNIA  
CUM ESTE? CUM AR FI PUTUT SĂ FIE? 

Atelier transfrontalier 

Monica Onojescu 
„Consilierul de lectură” 

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. Cuvinte-cheie: program, lege, „România citește”.

Year of the Book in Romania: How is it? How could it be? We quote Law no. 357/2018 for the 
establishment of 2019 as the "Year of the Book" in Romania 
"The Romanian Parliament adopts this law. 
Article 1. - 
2019 is established as the "Year of the Book" in Romania. 
Article 2. - 
(1) On the occasion of the "Year of the Book" celebration, cultural events dedicated to this initiative
are organized.
2. Central and local government authorities may provide logistical and / or financial support, as
appropriate.
Article 3. -
(1) In the "Year of the Book" the National Program "Romania reads", hereinafter referred to as the
Program, is launched. The program will take place in primary and secondary schools and involves
the organization of weekly meetings of students with volunteers, such as parents, public figures,
journalists. Within the Program, the volunteers will read together with the students fragments from
the literary works included in the school curriculum.
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(2) The program also involves the organization of biannual meetings of students with contemporary
Romanian writers, of national or local scope, to read excerpts from their own literary creations, in
order to encourage reading and promote them. " We are going to answer the questions in the title.
Keywords: program, law, "Romania reads".

Comunicarea este structurată pe două părți. Prima este o descriere succintă 
a celor trei secvențe ale atelierului transfrontalier susținut la simpozion care aveau 
ca scop punerea în discuție a efectelor pe care le-a avut în școli în 2019 a 
Programului Național „România citește”, lansat prin Legea 357/2018, iar a doua 
parte constă din prezentarea unui proiect de promovare a lecturii, conceput în 
continuarea discuțiilor din atelier cu participarea unui mare număr dintre membrii 
asociației prezenți la simpozion. Proiectul „Citește cu mine!” s-a desfășurat on-line 
și „față în față” între 1 Decembrie 2019 și 15 ianuarie 2020. 

I. Atelier transfrontalier. Anul cărții 2019: Cum a fost? Cum ar fi
putut să fie? Cum îl prelungim? 

Atelierul transfrontalier a intrat în structura simpozionului de mai mulți 
ani. Este numit „atelier” pentru că în el se lucrează efectiv și „transfrontalier” 
pentru că se adresează tuturor participanților. Se desfășoară pe întreg parcursul 
conferinței și este alcătuit din câteva secvențe scurte − între 15 și 30 de minute. 
De la an la an îndeplinește roluri diferite în funcție de tema conferinței, dar în 
principal face legătură dintre părți, anticipă, potențează, menține atenția asupra 
direcțiilor pe care urmează să se desfășoare lucrările. Anul acesta am coordonat 
trei asemenea ateliere, de 30 de minute fiecare. Pentru că eram aproape de 
încheierea Anului Cărții. „România citește.”, intenția mea a fost să sensibilizez 
publicul în vederea unei viitoare anchete care ar fi urmat să ia pulsul aproape de 
încheierea unui program pentru prima oară legiferat (vezi Legea nr. 357/2018) și 
susținut de instituția prezidențială.  

În prima secvență urma să lansez întrebările anchetei (Anul Cărții în 
România. Cum este? Cum ar fi putut să fie?). Recunosc că am eșuat pentru că, 
deși Legea 357 viza explicit publicul școlar, majoritatea participanților nici nu 
auziseră de ea. Așa că nu ne-a rămas altceva de făcut decât să-i facem acum prima 
lectură, urmată de o analiză de text în care s-a evidențiat conținutul vag, limitarea 
la un public școlar mic, titlul în neconcordanță cu conținutul. Au fost puse în 
evidență lipsa promovării instituționale și a unei susțineri financiare, motive 
suficiente ca o inițiativă, de altfel remarcabilă, să rămână quasinecunoscută. 
Totuși discuția a avut și o urmare neașteptată − a creat atmosfera și cadrul necesar 
unor reacții favorabile pentru discuțiile din cel de-al treilea atelier când, pornind 
de la o afirmație care circula în mediul on-line („Pentru profesorii de română toți 
anii sunt «anul cărții».”), proiectasem să adun propuneri legate de prelungirea 
Anului Cărții. Date fiind circumstanțele, m-am văzut nevoită să înlocuiesc 
întrebarea „Cum prelungim Anul Cărții?” cu „Cum îl încheiem?” și toată lumea 
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a fost de acord cu inițierea unui proiect comun de promovare a lecturii pe care să-
l punem în practică în luna decembrie.  

II. Proiectul „Citește cu mine!”

Conceperea proiectului. Lansarea. Proiectul a fost asumat de „Consilierul 
de lectură”, așa că în zilele următoare am făcut o listă cu persoanele care în 
chestionarele de evaluare răspundeau că acceptă să se implice în viitorul proiect. 
Am sintetizat propunerile lor și de aici încolo am lucrat ca o echipă alcătuită din 
trei persoane: Laura Ilinca, profesoară la Colegiul Național Elena Ghiba Birta din 
Arad, Alina Petri de la Liceul Teoretic ELF din Cluj și cu mine. Am căutat 
partenerii (Editura Art și revista „Ordinul povestitorilor”), am contactat scriitorii 
dispuși să ne sprijine (ne-au răspuns Simona Antonescu, Florin Bican, Horia 
Corcheș, Alex Moldovan, Adina Popescu, Ana Maria Sandu și editorul Nona 
Rapotan), am conceput textul proiectului și i-am dat un nume − „Citește cu 
mine!”− și am pregătit formularul de înscriere. Am pus proiectul sub tutela 
Lecturiadei 2019 din mai multe motiv: etapa locală prin digiproiectele („O 
povestire pentru fiecare”) și digiportofoliile („Citește cu mine!”) răspunseseră 
deja programului „Anul cărții”, aveam deci justificarea să încheiem ediția cu un 
astfel de proiect de anvergură, am putut prelua numele și funcționa bine un grup  
numeros pe Facebook care era obișnuit să reacționeze la astfel de provocări. În 2 
decembrie am lansat proiectul nu numai pe grupul Lecturiadei, ci pe toate rețelele 
și paginile asociației. Reproduc textul de la începutul formularului care 
concentrează proiectul într-o formă narativă: 

Argument. Ne aflăm în decembrie 2019, aproape de încheierea programului Anul 
Cărții. „România citește” (Legea nr. 357/2018). Din nefericire, programul, fără 
coerență, promovare și susținere instituțională și financiară a trecut aproape neobservat 
de marea masă a populației. Nici școlile, principalele instituții în care se formează 
cititorii, nu au făcut excepție. Implicarea, atâta cât a fost, s-a datorat unor inițiative 
private, ONG-uri ori asociații profesionale. ANPRO (Asociația Profesorilor de Limba 
și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”) a fost una dintre acestea, susținând 
promovarea lecturii prin toate activitățile sale și mai ales prin „Lecturiada 2019. Istoria 
unui posibil viitor”. Acesta este contextul care ne determină să vă invităm ca în ultima 
lună a anului să marcați împreună cu noi Anul Cărții. 
Ce dorim să facem? 1. să diseminăm și să multiplicăm activitățile de promovare a 
lecturii susținute în cadrul proiectului Lecturiada 2019; 2. să propunem alte activități 
de promovare a lecturii, „față în față ” și on-line; 3. să facem un schimb de bune practici 
la nivel de țară în domeniul promovării lecturii cu scopul completării unei rețele viabile 
de cititori tineri și maturi; 4. să creăm resurse educaționale (liste de cărți, mesaje ale 
scriitorilor, clipuri video etc.) puse la dispoziția elevilor și profesorilor prin site-ul 
http://www.lecturiadaelevilor.anpro.ro/ și prin grupul public de pe facebook Lecturiada 
2019. Istoria unui posibil viitor. 
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Împreună cu cine? Cum vom face? 1. grup țintă: copiii și profesorii din toate ciclurile 
școlare; 2. durata: 1-31 decembrie 2019; 3. activități: a. 1-15 decembrie − sensibilizarea 
publicului față de proiect prin postarea de informații, recenzii, interviuri, idei despre 
posibile acțiuni de promovare a lecturii pe site-ul și pe grupul de pe facebook al 
Lecturiadei 2019; b. înscrierea între 2-14 decembrie; c. desfășurarea activității 
principale, „Săptămâna cărților deschise” (16-22 decembrie) prin activități de 
promovare a lecturii „față în față” și online − postarea de dovezi și de răspunsuri la 
provocările organizatorilor − transmiterea în direct a unor momente de la activități, 
fotografii, clipuri, vloguri, interrelaționarea între școli, participarea la miniconcursuri, 
postări de „Cărți de Top” etc.; 4. 22-31 decembrie  – ecouri – pe facebook și prin e-
mail – impresii, lecturi de vacanță, premii acordate de partenerii noștri, Editura Arthur 
si „Ordinul povestitorilor” etc.  
Cu speranța că veți răspunde cât mai mulți invitației noastre completând formularul de 
înscriere până în 14 decembrie, suntem convinși că, participând la proiectul „Citește cu 
mine!”, vom face împreună încă un pas în afirmarea rolului nostru de promotori ai 
lecturii în școlile românești. 

Sensibilizarea față de proiect. Pregătiri. Între 2-14 decembrie s-a 
desfășurat pe grupul de pe Facebook https://www.facebook.com/groups/ 
1990804990946055 o activitate intensă cu scopul pregătirii pentru activitatea 
principală. Au fost postate articole și interviuri despre lectură, a crescut numărul 
semnalărilor de cărți, s-au postat informații despre stadiul pregătirilor pentru 
perioada 16-22 decembrie în diferite școli ori propuneri de proiecte pentru câte o 
zi sau mai multe. Rezultatele – a crescut semnificativ numărul de postări, iar 
numărul de membri s-a mărit zilnic cu câteva zeci. Această perioadă a coincis și 
cu înscrierea la concurs. În formular, în afară de datele personale și instituționale, 
li s-a cerut participanților o descriere succintă a activităților pe care intenționau 
să le pună în practică, numărul de elevi și profesori participanți, ziua/zilele 
desfășurării proiectului și obținerea acordului scris din partea părinților pentru 
utilizarea numelui/imaginii în cazul minorilor. Facultativ se putea încheia un 
parteneriat cu ANPRO. 

Săptămâna cărților deschise sau Scriitorii întreabă, elevii răspund. 
Momentul principal s-a desfășurat între 16-22 prin activități „față în față” și 
on-line. Pentru că în săptămâna 16-22 decembrie 2019 se aniversau 30 de ani de 
la evenimentele din decembrie 1989, fiecare zi începea cu postarea unui grupaj 
de evenimente din ziua corespunzătoare din 1989. Continuam cu un mic concurs 
care avea ca obiect lectura. Momentul cel mai așteptat era cel al vizionării unui 
video prin care un scriitor cunoscut intra în legătură cu publicul punându-i o 
întrebare la care se răspundea  pe facebook la comentarii, iar seara scriitorul 
respectiv acorda premiul  pentru cel mai bun răspuns. Pe parcursul zilei, 
participanții postau fotografii, filmulețe, înregistrări audio de la evenimentele în 
desfășurare. Programul zilei se posta pe Facebook la ora 7.00.  
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Deși am prevăzut că vom încheia în 31 decembrie, proiectul a continuat pe 
parcursul întregii vacanțe, postându-se pe  grup impresii, fotografii,  prezentări 
de cărți, descrieri de activități. 

Evaluarea. Scurt bilanț la încheierea proiectului. Mă voi mărgini să 
reproduc postarea de pe pagina de Facebook a Lecturiadei din 20 ianuarie 2020: 

„Oficial, în 15 ianuarie − termenul pentru trimiterea prezentării narative a activităților 
dvs. −  proiectul s-a încheiat. Aceasta a fost și data până la care s-a acceptat trimiterea 
parteneriatelor. Vom posta la „Evenimente” pe www.anpro.ro o descriere în detaliu a 
proiectului, refăcând etapele parcurse din 17 noiembrie 2019 până acum, în 20 ianuarie 
2020. 
Deocamdată pentru grupul de pe facebook  postez doar ultima parte, cea referitoare la 
evaluare și beneficii. 
Rezultate cantitative 
1. au fost completate 146 de formulare de înscriere. De fapt, au participat mult mai
multe școli și mult mai mulți coordonatori. Nu am făcut o statistică pe județe, dar practic
a fost acoperită toată țara și toate ciclurile școlare. Au participat, de asemenea, și școli
din Republica Moldova.
2. estimăm că numărul participanților a fost între 7.500 și 10.000. Au fost situații la
care a participat întreaga școală, alteori  s-au făcut activități cu elevi din clase diferite
pe parcursul a trei, cinci zile și, în câteva cazuri, s-a acoperit întreaga săptămână. Au
existat și situații când au participat la proiect școlile dintr-un întreg oraș, așa cum a fost
cazul Petroșanilor.
3, au pus întrebări și au evaluat răspunsurile oferind premii șase  scriitori și un editor:
Simona Antonescu, Alex Moldovan, Horia Corcheș, Ana Maria Sandu, Adina Popescu,
Florin Bican și Nona Rapotan. Filmulețele scriitorilor se pot viziona  pe www.anpro ro
pe pagina Miscellanea la Audio-video.
4. s-au oferit trei categorii de premii: premiul „Consilierului de lectură”, premiul oferit
de scriitori și premiul Joimăriței, în total 21 de premii în cărți − îndividuale sau oferite
școlilor și cercurilor de lectură. Premiile au fost oferite de Editura Art,
5. Fiecare coordonator a primit o diplomă de participare.

http://www.anpro/
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6. în luna decembrie au fost postate 98 de recenzii/cronici pe site-ul Lecturiadei pe 
pagina Cărți de Top și cel puțin 30 de prezentări video pe grupul de pe Facebook.   
7. până în 15 ianuarie au fost semnate  și retrimise 53 de parteneriate.  
8. până în 15 ianuarie am primit prezentările narative ale proiectelor de la 67 de 
persoane. Unele au fost publicate în „Consilierul de lectură”.  
9. a crescut cu câteva sute numărul membrilor grupului de pe Facebook. Frecvența cea 
mai mare de postări s-a înregistrat în săptămâna 16-22 decembrie.  
Rezultatele calitative. Aici ar fi de semnalat varietatea activităților de promovare a 
lecturii, creativitatea participanților, bucuria cu care s-a participat la astfel de 
manifestări, recurgerea la   multă imaginație și la o mare diversitate de instrumente 
tehnologice. Ar mai fi de reținut participarea elevilor din mediul rural cu activități 
ingenioase, cu nimic mai prejos de cele ale elevilor din mediul urban. Mi se pare 
remarcabilă și  participarea masivă a elevilor din licee tehnologice și școli profesionale. 
Cel puțin în cazul acesta e de reținut că lectura nu e o cauză pierdută și aș mai adăuga 
ceva − „omul sfințește locul”. Am mai fi de remarcat parteneriatele dintre diferite școli, 
dintre profesori și bibliotecari. Ar mai fi multe de spus. Închei prin a menționa modul 
ingenios în care fiecare coordonator și-a conceput propriul proiect, de la afiș, program 
până la realizarea propriu-zisă și respectarea ideii din titlu. Am încercat și de data 
aceasta să folosim Facebook-ul ca pe un instrument de lucru,  adaptat unui scop serios 
si am demonstrat că se poate face aceasta. Cred că ați observat că am folosit pagina  de 
Facebook și ca se rememorăm evenimentele din săptămâna 16-22 decembrie 1989. Pe 
parcursul acestei luni și jumătate au fost postate foarte multe materiale  despre lectură 
care pot fi folosite ca resurse didactice, precum și recenzii făcute de critici profesioniști, 
trimiteri la reviste de cultură etc.  
În ceea ce privește beneficiile, despre acestea puteți vorbi în primul rând dvs. Unul 
asupra căruia s-a revenit de nenumărate ori în postările dvs. a fost cel al unui schimb 
de experiență. Din punctul meu de vedere, beneficiul principal este speranța (aici mi s-
ar putea reproșa ca un astfel de beneficiu nu poate fi măsurat) că unei comunități de 
lectură ca a noastră, care se construiește încet de 15 ani, i se vor adăuga mulți membri 
noi.  
Nu am cerut oficial o evaluare la sfârșitul activității,. Ca sa facem aprecierile de mai 
sus ne-am bazat pe date concrete, comentarii și like-uri, pe regularitatea și calitatea 
postărilor și materialelor trimise. Dar am fi bucuroase, noi, organizatoarele (Laura 
Ilinca, Alina Petri și Monica Onojescu) daca am primi și părerile dvs. la comentariile 
de la această postare. Așteptăm nu numai laude (cu toate că ne-ar cădea bine!), ci și 
critici și  propuneri pentru activități viitoare.  
Mulțumim tuturor, elevi, scriitori, profesori, învățători, bibliotecari și părinți, care ati 
răspuns apelului nostru și așteptați cât de curând o nouă provocare.” (postare pe grupul 
Lecturiadei, în 20 ianuarie 2020). 

 
Continuare 
 
Am selectat 35 dintre prezentările narative ale activităților propuse de 

profesorii coordonatori ai proiectului de la toate ciclurile școlare. Dincolo de 
interesul lor de document, am convingerea că se pot folosi în continuare ca 
resurse pentru activitățile de promovare a lecturii.  
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Primară 

MINIONII... ÎN CĂUTAREA COMORII 

Slogan: „O carte citită e o comoară descoperită!” 
Coordonator: Adela Maria Bere 
Data: 19 decembrie 2019, 8:00-12:00 
Participanţi: 29 de elevi, clasa a III-a B 
Colegiul Naţional Gheorghe Şincai, Cluj-Napoca 

Să facem prezentările! 
Minionii sunt cei 29 de elevi din clasa a III-a B de la Colegiul Naţional 

„Gheorghe Şincai” din Cluj-Napoca. Veseli, prietenoşi, curioşi şi înzestrați cu 
multă imaginaţie, au păşit în noul an şcolar convinşi că vor avea parte de o 
călătorie plină de aventuri. Cum orice călătorie începe cu un pas, au fost sfătuiţi 
să păşească cu entuziasm şi încredere pentru că la sfârşitul călătoriei vor 
descoperi o... COMOARĂ.  

Nu puteau să pornească în călătorie fără a avea rucsacul pregătit. Şi l-au primit: 
plin de cărţi! (toate manualele de care aveau nevoie pe parcursul anului şcolar). Au 
mai primit un creion, o hartă şi o busolă, care să îi ajute să se orienteze mai bine. 

Toate aceste pregătiri de început de an şcolar s-au legat frumos de ceea ce a 
urmat. 

Fiind înscrişi la Clubul de lectură, activitate extraşcolară pe care o realizez 
în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Octavian Goga din Cluj-Napoca, elevii 
participă de aproape patru ani, în fiecare vineri, la activităţile pe care le organizăm 
la sediul bibliotecii. Acolo au aflat că anul 2019 a fost declarat Anul Cărţii şi că 
în perioada 20-22 septembrie, la Cluj-Napoca se organizează Festivalul cărţii 
pentru copii. Bineînţeles că am participat la toate activităţile din cadrul 
festivalului, dar cel mai interesant a fost la deschidere, când copiii au avut ocazia 
să-l întâlnească pe scriitorul Florin Bican. Au discutat,... despre ce altceva, dacă 
nu despre cărţi şi eroii preferaţi. 

Cred că acela a fost momentul în care copiii au realizat că: „O carte citită 
e o comoară descoperită!” La scurt timp după acest eveniment, am descoperit 
Cufărul cu lecturi pe Twinkle (un site pe care îl recomand colegilor, deoarece pot 
găsi materiale didactice deosebite), l-am listat, l-am laminat şi copiii şi l-au lipit 
pe uşa dulăpiorului din clasă. 

Am lansat provocarea! La fiecare carte citită şi prezentată în faţa clasei, 
veţi fi răsplătiţi cu câte un bănuţ. Pe bănuţ se notează titlul şi autorul cărţii şi se 
lipeşte pe cufăr. De la a şasea carte citiă, treceţi la nivelul următor şi primiţi câte 
un rubin. De la a unsprezecea carte citită, treceţi la ultimul nivel. Pentru fiecare 
veţi primi câte un diamant. 
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Încet, încet, în cuferele lor au aparut bănuţi... Fiind abonaţi la Clubul de 
lectură Art, primim în fiecare lună cărţi pe care copii le citesc cu multă plăcere. 
În luna decembrie, am realizat un top al preferinţelor lor în materie de cărţi. 
Câştigătoarea a fost Matilda de Roald Dahl.  

Discutând despre conţinutul cărţii şi despre Matilda, personajul principal, 
am descoperit cât de fascinaţi erau copiii de „puterile” Matildei și ce discuţii 
aprinse au fost pe această temă... 

De acolo, şi până la a spune că „de fapt cărţile sunt cele care ne dau putere 
minţii” nu a fost decât un pas. „Cărţile aşteaptă să le deschizi, ca să îţi prezinte o 
nouă lume, o altă lume ...în care poţi uneori să te regăseşti”.  Am studiat cum se 
naşte o carte, câte feluri de cărţi există, am învăţat expresii în care apare cuvâtul 
carte.... Am întors CARTEA pe toate feţele, şi apoi, copiii au decis să îsi 
confecţioneze fiecare câte o carte.  

 

 
 

 
 

Acest proiect s-a numit „Cartea mea cu aripi”. În paginile acestei cărţi 
copiii au desenat, au scris poveşti, poezii, chiar şi sub forma unui jurnal s-a scris. 
Toate cărţile realizate au fost prezentate în faţa colegilor la Clubul de lectură de 
la BCJ, unde a fost şi realizată o expoziţie cu lucrările lor. 
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Şi am ajuns, pas cu pas, în luna decembrie,  în care am pregătit o altă 
activitate, în cadrul proiectului „Citeşte cu mine!”. În 19 decembrie am organizat 
la şcoală Secret Santa. Dimineaţă, copiii au găsit pe bancă o carte specială, 
Minunea de R.J. Palacio. Lângă carte o acadea şi un săculeţ roşu de catifea, în 
care erau 4-5 piese dintr-un puzzle magnetic. Copiii au răsfoit cartea şi am citit 
împreună câteva pagini...Le-am stârnit curiozitatea. Au promis că o vor termina 
de citit în vacanţa de iarnă.   

 
Călătoria Minionilor prin clasa a III-a nu s-a încheiat, sunt abia la jumătatea 

drumului. Micii cititori, în căutare de comori, sunt hotărâţi să-şi umple cufărul cu 
bănuţi, rubine, diamante.   

Chiar dacă acum poate nu toţi îşi dau seama că „mintea omenească se 
ascute, văzând şi citind multe” , eu ştiu că ei sunt nişte diamante care acum se 
şlefuiesc, pentru ca la momentul potrivit să strălucească. 

 
 

ÎMI PLACE SĂ CITESC! 
 
Slogan: „Convinge-mă să citesc cartea ta!” 
Coordonator: Ileana Cristea  
Data: 19 decembrie 2019 
Participanți: 24 de elevi din clasa a III-a  
Școala Gimnazială Grigore Silași, Beclean, județul Bistrița-Năsăud 
 

Am pregătit minuțios activitățile din această zi. În prealabil; am realizat 
împreună cu elevii un plan de desfășurare detaliat, ce conține fiecare parte din 
activitate, cine prezintă sau unde se va desfășura. Personal, am venit cu câteva 
sugestii, dar elevii mei au fost cei care au contribuit cu idei la realizarea întregului 
program dedicat acestei acțiuni. 

Am început cu o expoziție de carte citită. Toți copiii au adus de acasă cel 
puțin o carte citită. Acestea au fost expuse în curtea interioară a școlii. Fiecare a 
răsfoit cartea sau cărțile care „le-au tras cu ochiul”, au făcut schimb de impresii, 
au cerut detalii, au fost curioși! 

Următorul pas al activității a avut un slogan incitant: „Convinge-mă să 
citesc cartea ta!”.Această parte am desfășurat-o în sala de clasă. Cei care au dorit 
să participe la această secțiune și-au pregătit o scurtă prezentare a cărții, însoțită 
de un produs care să o reprezinte sau chiar el/ea a fost îmbrăcată ca unul din 
personajele cărții. Astfel, eleva Emma Sofia a prezentat cartea Vacanța lui Nor 
de Ileana Surducan și Maria Surducan, însoțită de un mini lapbook realizat chiar 
de eleva-prezentatoare a cărții. Apoi, Ionuț a prezentat o altă carte, foarte 
îndrăgită, scrisă tot de ilustratoare Maria Surducan, David și puiul de întuneric. 
După această carte a urmat o mică dezbatere: cum ne învingem fricile personale? 
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După fiecare carte a existat o așa-zisă sesiune de întrebări referitoare la cartea 
prezentată. S-au cerut răspunsuri argumentate. În timp ce ascultau prezentarea, 
fiecare a notat pe o foaie de flipkart un cuvânt sau mai multe/o expresie care i-a 
plăcut din ceeea ce a ascultat. 

O prezentare deosebită a fost făcută la cartea Directorul școlii mele este un 
șobolan vampir de Pamela Butchart. Deși cu un titlu ciudatsau poate tocmai de 
aceea, a fost citită de un număr mare de copii din clasă, dovadă că au fost trei 
elevi doritori să-și convingă colegii că această carte îți stârnește curiozitatea și te 
face să nu o mai lași din mână, așa cum remarca unul dintre prezentatorii ei, până 
nu o dai gata.  

În total, s-au prezentat șapte cărți. Foarte interesantă a fost și prezentarea 
facută de un grup de elevi la Povestea puiului de arici de Lucia Munteanu. Cartea 
Misterul papirusului de la Torino scrisă de Maria Maneru a avut și ea un grup de 
prezentatori dornici să-și convingă colegii să o citească.  

La final, foile de flipkart completate au fost lipite pe mascota SuperEroului 
care are datoria de a răspândi în lume vestea că nouă ne place să citim.  

Dar pentru că eram cuprinși de atmosfera caldă și plăcută a sărbătorilor de 
iarnă, am încheiat activitatea din aceasta minunată zi într-un ton plăcut, lângă 
brazii împodobiți. Așezați pe covor în sala festivă, într-o atmosferă relaxată, 
copiii și-au citit unii altora fragmente sau pasaje din cărțile favorite.  

A urmat un joc: Improvizează! Care era regula jocului? Un copil începea 
să citească un fragment interesant din cartea lui, care conținea începutul unei 
întâmplări. La un moment dat, se oprea. În continuare, cineva dintre ascultători 
trebuia să improvizeze, să-și imagineze continuarea. După una-două încercări, se 
citea continuarea din carte.  

Ce se observă? Copiii, prinși în febra dramatizării, sunt mici actori care se 
străduiesc să inventeze ceva mai interesant decât în fragmentul prezentat. 
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Câteva concluzii 
Am dorit ca această zi să aibă un impact major asupra micilor mei cititori. 

Activitățile au fost variate și am convingerea că scopul a fost atins. Pentru că a 
urmat vacanța de iarnă, le-am sugerat să facă schimb de cărți și să citească cartea 
aleasă în vacanța care tocmai bătea la ușă. 

SĂ CITIM ÎMPREUNĂ! 

Slogan: „Să ne sprijinim unii pe alții!” 
Coordonator: Mihaela Cucu  
Data: 16-22 decembrie 2019 
Participanți: 18 copii, clasa I 
Complexul Educațional Laude-Reut, București 

„Cum să îi fac pe copii să citească?” − e o preocupare pe care o am la fiecare 
nouă serie de școlari. De altfel, cred că fiecare dascăl își pune această întrebare.  

Cu timpul, am înțeles că oricâte eforturi aș face, rezultatul este mai bun 
dacă îi am alături e părinți. De asemenea, mi-a fost tot mai clar ca, dându-le să 
lucreze diverse sarcini pentru a dovedi că au înțeles ceea ce citesc (sau cu alt 
scop), copiii asociază cititul cu tema. În cazul acesta șansele de a-i face să citească 
de plăcere scad. În anii anteriori, am încercat diferite modalități de a face familiile 
elevilor mei să  conștientizeze că a citi trebuie să fie mai mult decât o sarcină 
școlară, trebuie văzută ca o activitate care relaxează, ca o alternativă de petrecere 
a timpului liber.  

În săptămâna 16-22 decembrie, în cadrul proiectului „Citește acum cu 
mine!”, inițiat de ANPRO, mediatizarea intensă pentru desfășurarea activităților de 
lectură, a fost pentru mine pretextul începerii unui nou demers cu picii mei de la 
clasa I, în ciuda programului încărcat al ultimei săptămâni școală. Era și un moment 
prielnic pentru că ritmul lor de citire era destul de bun și se mândreau cu acest lucru. 

La începutul anului școlar, le-am încropit în clasa o minibibliotecă cu texte 
accesibile nivelului celor mai mulți. Cărțile au fost împrumutate de la biblioteca 
școlii, de la alte colege sau din biblioteca personală. Voiam să fie înconjurați de 
cărți, sa le răsfoiască, să se bucure când descoperă lucruri noi, înainte de a-i pune 
în fața unei bibliografii obligatorii. Vinerea, tot mai mulți copii împrumutau câte 
o carte pentru a o citi acasă, în weekend. Alții veneau, la începutul orei de limba
română, să prezinte cărțile pe care le citesc. Așa stând lucrurile, îi consideram
pregătiți pentru a trece la statutul de cititor, așa cum frumos a spus cineva.

De aceea, voiam ca proiectul să fie ceva simplu, experiențial, ceva ce se 
trăiește, ceva care să se asemene cu atmosfera de la bibliotecă sau de acasă. Mai 
întâi, cei optsprezece copii din clasa I A de la Complexul Educațional Laude-
Reut au aflat că anul 2019 a fost declarat anul cititului împreună în România. 
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Imediat și-au dorit să participe si ei. Apoi, am trimis părintilor o invitație prin 
care le-am prezentat proiectul în mare și i-am invitat să fie alături de noi: „Și ... 
pentru puterea exemplului, mi-ar plăcea sa vă avem alături pe câțiva dintre 
dumneavoastra, aceia cărora timpul va permite, ca să citim împreună.". 

Așa se face că, la un ceai și ascultând muzică bună, timp de cinci zile, câte 
un sfert de oră, noi am citit: copii, părinți, dascăli. Zilnic, copiii așteptau cu 
nerăbdare momentul, iar timpul trecea parcă prea repede. Se vedea că sunt mândri 
că fac aceleași lucruri ca și cei mari. Și-au asumat cu plăcere rolul de cititori.  

Când am intrat în vacanță, în continuarea ideii de la care am plecat, am 
trimis părinților următorul mesaj:  

 
„Dragi părinți,  
 
Am vrut să încep mesajul către dumneavoastra cu formularea «Acum, la 

sfârsit de proiect....» dar nu se potrivește, pentru ca «Să citim împreună!» este un 
proiect fără de sfârșit... 

Pentru aceasta săptămâna, mi-am propus să le transmit copiilor, indirect, 
ideea ca cititul este o activitate care relaxează. Vă scriu acum dumneavoastra pentru 
a vă ruga ca, în cazul în care vă gânditi să continuați să citiți cu copiii, să aveți grijă 
la mesajul pe care-l transmiteți: cititul este o activitate pe care o facem de plăcere 
(lucru pe care, mai degrabă, ar trebui sa-l simtă, nu să îl spunem direct copiilor). În 
acest sens, cred că este bine sa evităm să facem unele greșeli, ca de exemplu:  

• să asociem cititul cu sarcinile școlare (de aceea nici nu le dau de citit ceva 
obligatoriu, deocamdată). Ideal ar fi ca, atunci când primesc de citit obligatoriu 
un text, să poată spune că lor le place să citească.  

• să trimitem copilul să citească pentru a-i limita timpul de stat pe telefon 
sau la televizor: s-ar putea sa aibă alte interese, iar cititul să fie o piedică. Atunci 
nu o va mai face cu plăcere. Nu trebuie să facem astfel de asocieri. 

• să le dăm să citească niște cărți care nu-i atrag sau care nu sunt potrivite vârstei.  
• să cerem copilului să citească în timp ce noi „stăm pe telefon”. Va vrea 

și el telefonul, pentru că plăcerea de a se juca pe telefon, din păcate, copilul a 
dobândit-o înaintea plăcerii de a citi.  

De asemenea, asa cum am spus, este foarte important cum alegeți ceea ce 
citesc copiii. Mergeți împreună cu ei în librării, discutați înainte despre ce 
subiecte le-ar plăcea să citească, propuneți-le titluri ale unor cărți despre care ați 
aflat că s-ar potrivi gusturilor copiilor dumneavoastră. De asemenea, căutați să 
nu cereți unui copil care are un ritm mai lent de citit , să citească o carte cu multe 
pagini, cu font mic. Se va simti depășit.  

Sunt foarte multe blog-uri/site-uri care vă pot orienta. De asemenea, putem 
face schimb de păreri și între noi, pe grup. Este important − și mai ușor − să ne 
sprijinim unii pe alții, oferind feedback celorlalți părinți despre cartea citită de 
propriul copil.  
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Plăcerea copiilor de a citi depinde de cum facem primii pași, dar și de 
cărțile pe care le propunem copiilor. 

Cum ar trebui să procedați pentru a-i ajuta? ... păi, mai simplu decât am 
făcut-o noi la școală, nu știu sa vă sfătuiesc. Copiii vor aprecia momentele acestea. 
Se vor bucura mai întâi că sunteti împreună, apoi, pe măsură ce o să le placă, se 
vor bucura și de ceea ce citesc.  

Din ceea ce au citit copiii la școală, am făcut o listă cu cărțile ce conțineau 
texte literare − enciclopediile sunt mai ușor de ales, de aceea nu le menționez:  

Doctorul Au-mă-doare, Kornei Ciuhovski 
Copacul cu 26 de etaje, Andy Griffiths 
Edison − Misterul comorii dispărute, Torben Kuhlmann 
Armstrong − Călătoria fantastică a unui șoricel pe lună, Torben Kuhlmann 
Elmer, David McKee 
Aventurile lui Habarnam, Nicolai Nosov 
Mi-ar plăcea ca, împreună, să-i facem pe copii să iubească cititul.”  

Acum, îmi doresc să continui să citim la școală și să stimulez cititul acasă. 
Dar nu am să folosesc cititul ca sarcina școlară, care să îi îndepărteze de lectura 
prin aducerea unor dovezi (jurnale, alte sarcini pe baza textelor citite etc.) că 
aceasta a avut loc, ci ca o alternativă de petrecere a timpului liber, deocamdată. 
Voi încuraja lectura independentă și pentru că doresc să își descopere preferințele 
ca cititori. Ulterior, pentru a le forma abilitațile de orientare într-un text, vom 
încerca și cititul unor texte după o bibliografie obligatorie.Cred că este mult mai 
eficient în această ordine. 

De asemenea, cred că și proiectul ce ne-a motivat ar trebui să aibă 
continuare. A transmis o energie frumoasă. Eu m-am bucurat la fiecare postare și 
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am cules, de asemenea, numeroase idei. În plus, avem nevoie de resurse 
mobilizatoare.  

În încheiere, doresc să mulțumesc inițiatorilor proiectului și să-i felicit pe 
toți cei care s-au implicat într-un fel sau altul în proiect. 

 
 

ȘEZĂTOAREA ALBINUȚELOR 
 
Slogan: „La măsuţe să şedem,/ De treabă să ne-apucăm.” 
Coordonator: Zenaida Ieremie 
Data: 19 decembrie 2019 
Participanți: elevi din învățământul primar, clasa pregătitoare 
Școala Gimazială Bosanci, județul Suceava 
 

Suntem 20 de elevi din clasa pregătitoare B, de la Școala Gimnazială 
Bosanci, județul Suceava. Învățăm în „Clasa albinuțelor harnice”. 

La sfârșitul primului semestru din anul școlar 2019-2020, am organizat o 
șezătoare la care au participat și părinții noștri. Toată săptămâna ne-am pregătit: 
am fost la biblioteca școlii, am învățat poezii, am căutat cele mai năstrușnice 
ghicitori și proverbe, iar în ziua de 19 decembrie 2019 ne-am așezat la lucru, 
vorba ceea: Orice zi de şezătoare/ E un fel de sărbătoare,/ Când prietenii s-
adună/Şi muncesc cu voie bună.// Treaba lor cu toţi şi-o fac,/ Dar nici din gura nu 
tac./ Basme, glume, ghicitori/ Se spun pe la şezători.// Acum ştie fiecare/ Ce este 
o şezătoare./ Obicei vechi, aşezat/ Şi de treabă şi de sfat.//La măsuţe să şedem,/  

De treabă să ne-apucăm.  
Toți am fost harnici: noi, elevii, am prezentat sceneta „Povața furnicii”, am 

cântat și recitat poezii despre iarnă, am imitat dansul fulgilor de nea, am 
interpretat sceneta „Nașterea pruncului Iisus”, am citit cuvinte cu cele 11 litere 
învățate. Părinții noștri ne-au prezentat niște materiale de lucru manual pe care 
nu le-am mai folosit: fire de lână, toarse și vopsite de bunicile noastre, pânză de 
sac țesută în casă. Cu aceste materiale am realizat semne de carte, cu ajutorul 
mămicilor noastre harnice.  

Cel mai interesant moment a fost atunci când am primit niște daruri – 
surpriză : cărți ilustrate, care aveau cuvintele scrise cu litere de tipar și multe 
desene frumos colorate. Unele cuvinte erau înlocuite cu imagini.  

Am deschis cu nerăbdare cărțile, întorcând fiecare pagină din colțul de sus, așa 
cum ne-a învățat doamna învățătoare. Și, ca prin minune, am început a citi. Apoi, 
fiecare dintre noi am povestit ce am aflat din cartea nostră, pentru că am primit cărți 
diferite. Unii colegi au recunoscut povești știute deja de la grădiniță, alții au 
descoperit personaje noi. Cei care știm  să citim, am spus titlul cărții și autorul. A fost 
o întâlnire cu cartea foarte interesantă, pe care nu o vom uita prea curând.  
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La sfârșit, fiecare copil a primit de la mama lui semnul de carte 
confecționat cu atâta dragoste, pe care l-am așezat sfioși în cartea noastră.  

A fost o activitate din care toți am învățat ceva: noi, copiii, am aflat lucruri 
noi, am exersat cititul, jocul de rol, povestitul. Părinții noștri au fost pentru noi 
un exemplu de hărnicie, un model demn de urmat. I-am simțit lângă noi atunci 
când eram emoționați, ne-au ajutat și la confecționarea semnelor de carte, pe care 
le vom folosi atunci când vom citi împreună cărțile frumoase primite în dar. 
Doamna învățătoare a apreciat participarea noastră la activitate. E mulțumită că 
a reușit să-i apropie pe copii de părinți, iar aceștia au înțeles valoarea cărților, a 
lecturii pentru copiii de vârstă școlară mică. 

Proiectul „Șezătoarea albinuțelor” și-a atins în totalitate scopul propus.  
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POVESTE DE CRĂCIUN  
 
Slogan: „Înainte de a învăța să citească, să-i învățăm pe copii să iubească cititul!” 
Coordonator: Veturia Seserman  
Data : 18 decembrie 2019 
Participanți: 27 de elevi de clasă pregătitoare 
Școala Gimnazială Grigore Silași, Beclean, județul Bistrița-Năsăud 
 

Lecturiada a fost şi pentru cei mici.  
Trăim într-o societate în care interesul pentru lectură al tinerilor pe care îi 

formăm este din ce în ce mai scăzut, în principal din cauza avalanșei de informații 
provenită din mass media, a dezvoltării fără precedent a tehnologiei care atrage 
tot mai mult atenția tinerilor și nu oferă întotdeauna cele mai bune soluții pentru 
problemele lor. Lectura ocupă un loc important în devenirea umană și în formarea 
personalității. Ea trebuie să fie o necesitate, și nu o obligație, așa cum este 
percepută de unii tineri astăzi. Experiența didactică pe care am acumulat-o până 
în prezent îmi dă voie să afirm cu tărie faptul că interesul pentru lectură se 
formează în primii ani de școală, atunci când copilul interacționează pentru prima 
dată cu cărțile, când plăcerea de a citi nu este încă umbrită de acțiunea nefastă a 
jocurilor la calculator și a internetului. Școlarii mici pot fi motivați prin povești 
în care realul se împletește cu fantasticul, lăsându-le imaginația să creeze tot felul 
de scene interesante, prin povestiri concrete despre fapte reale în care trăsături 
pozitive ale personajelor îi ajută să înțeleagă bunătatea, cinstea, corectitudinea și 
respectul sau prin texte științifice care le oferă informații valoroase despre lucruri 
interesante și plăcute, despre viața unor plante și animale etc. 

Proiectul organizat de ANPRO, şi anume „Citește cu mine!”, sprijină 
demersurile cadrelor didactice de a-i face pe elevi să conştientizeze valoarea 
cărţilor, oferind − atât celor mari, cât şi celor mici − oportunităţi de valorificare a 
textelor literare prin activităţi variate.  

 O astfel de activitate a fost cea organizată alături de elevii mei de clasă 
pregătitoare, activitatea intitulată „Poveste de Crăciun”. Aceasta a vizat 
cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, formarea unui tânăr cu 
o cultură comunicațională și literară de bază, capabil să înțeleagă lumea din jurul 
său, să comunice și să interacționeze cu semenii, exprimându-și gânduri, stări, 
sentimente, opinii, care să fie sensibil la frumos și, în viitor, să poată continua 
procesul de învățare în orice fază a existenței sale. Obiectivele pe care le-am 
urmărit au fost îmbunătăţirea competenţelor de înţelegere şi internalizare a 
mesajului transmis de text; dezvoltarea la elevi a unor atitudini pozitive faţă de 
lectură; stimularea imaginaţiei şi a creativităţii elevilor. Activitatea s-a derulat în 
mai multe etape.  

Prima etapă a debutat cu o discuţie despre vacanţa de iarnă şi surprizele ei. 
Etapa următoare a continuat cu lectura unei poveşti, iar cititor a fost un elev mai 
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mare, din clasa a VI-a. Fiind săptămâna dinaintea Crăciunului, am ales o poveste 
cu un personaj îndrăgit de elevi şi anume „Povestea lui Moş Crăciun”. Elevii au 
ascultat vrăjiţi lectura poveştii. Fiecare rând citit i-a purtat parcă, pe micii mei 
şcolari, în lumea magică a iscusitului meşter bătrân, făuritor de jucării şi cu o 
„inimă de aur”.  

Înainte de a-i învăța să citească însă este necesar să îi învățăm să iubească 
cititul. Prin lectură, vocabularul elevilor devine mai viu, mai colorat, imaginația 
lor își extinde granițele, devin capabili să poarte o conversație, își îmbogățesc 
cunoștințele despre lume și despre viață. Conştientă de faptul că dezvoltarea 
competențelor de comunicare ale elevilor se realizează printr-o abordare adecvată 
a orelor de lectură, prin implicarea activă a tuturor elevilor în procesul de învățare, 
în etapa a III-a am purtat cu elevii o discuţie despre conţinutul poveştii.  

„Lectura” imaginilor a reprezentat o altă etapă a activităţii noastre, când, 
printr-un demers creativ, pe baza ilustraţiilor care au însoţit textul, elevii au 
formulat întrebări pe care le-au adresat colegului de bancă. Apoi au schimbat 
rolurile. În ultima etapă a activității noastre în proiectul ,,Citește cu mine!” fiecare 
elev a realizat un puzzle pentru a obţine finalul istorioarei. Expoziţia de puzzle-
uri  a încheiat ora de poveste. 

Gimnaziu 

„MAGIA LECTURII” LA MARGINEA LUMII, PE 
MALUL PRUTULUI  

Coordonator: Elena – Daniela Arhip 
Data: 17-19 decembrie 2019 
Participanți: elevi din învățământul gimnazial 
Școala Gimnazială Hermeziu, Trifești, Iași 



SECVENȚE DIDACTICE CENTRATE PE TEXTUL LITERAR 

273 
 

17 decembrie 2019 
Îl așteptăm pe Moș Crăciun, ne pregătim intens pentru serbare și, din când 

în când, citim. Am vrea să se întâmple lucruri frumoase și aici. Ne-am săturat de 
noroi și de ploaie, așteptăm primii fulgi. Doamna noastră ne-a adus „Săpuneala” 
din volumul 8 povestiri de pe Calea Moșilor de Adina Popescu. Ne cufundăm în 
atmosferă, în jocurile copiilor. Ce minunat e! Tare am vrea să participăm și noi, 
dar afurisita de iarnă se lasă așteptată… Poate o îmbunăm cu fapte bune, cu 
cititul… În satul nostru micuț, de vreo 500 de suflete avem o altă lume, una plină 
de speranțe, idealuri și jocuri, de cărți (puține, ce-i drept!). E școala! Am auzit 
undeva că școala te face mare. E singura noastră speranță!  

Clubul de lectură Magia lecturii ne ajută să evadăm. Dacă tot e Anul cărții, 
hai să facem câteva semne de carte pe care să le dăruim colegilor din clasa a V-
a. Să facem ceva pentru noi și pentru alții. Culori, creioane, șabloane, cine e mai 
talentat conturează, altul desenează. Pfff! Parcă nici nu sunt făcute de noi… Mici, 
dar talentați.  

 
18 decembrie 2019 
Doamna ne aduce iar alte foi, de acolo, de la oraș. E „Mendebilul” de 

Mircea Cărtărescu. Măi, ce jocuri! Parcă nu sunt așa diferite de ale noastre. Citim, 
râdem, citim în ștafetă, scoatem expresii și cuvinte deosebite, îi imităm pe cei din 
gașcă în joc de rol, iar râdem: ,,Marian − Marțianu – Marțaganu – Țaganu – 
Țacu”, ,,Blondă, blondă, blondă, ‘naltă cât o sondă”. Și ei se porecleau cu jocuri 
de cuvinte! Apoi facem o compunere despre jocurile copiilor din perioada 
comunistă și jocurile noastre. Da, Vrăjitroaca e un joc teribil! Băieții sunt 
încântați, noi, fetele, înspăimântate. Cartea asta ne învață cum să jucăm Fazan − 
îl jucăm și noi. Și solnițe din hârtie, și desene pe asfalt, și șotron… câte se mai 
întâmplă pe lumea asta! Mâine recitim și facem benzi desenate. 
 

 
19 decembrie 2019 
Eu îl desenez pe Luci, colega mea, pe Dan de la scara trei, altul o desenează 

pe Mimi care creștea un arici. Azi ducem vestea lecturii mai departe, e un an 
special, al cărților. Ne ducem la colegii de la clasa a V-a să le vorbim despre ce 
am citit noi, să vadă benzile desenate și să le dăruim semne de carte.   



IV. ANUL CĂRȚII ÎN ROMÂNIA. „CITEȘTE CU MINE”

274 

Bucurie mare a fost acolo! Ne-am simțit bine, am fost lăudați pentru 
talentul nostru, am citit și am recitit pasaje de suflet. Ioana a prezentat o recenzie 
la Elefantul magicianului, Alexandru a vorbit despre Minunea lui Palacio.  

Între timp, ceva magic s-a întâmplat. Dumnezeu ne-a binecuvîntat cu fulgi 
timizi care ne-au umplut sufletele.  

Tot de la domnul Cărtărescu am aflat despre ,,Viteazul în piele de tigru”. 
Ce ziceți, pe viitor, citim împreună? 

Vă zâmbesc, 
Cei 16 elevi ai clasei a VI-a 

POVEȘTI SUB BRAD 

Coordonator: Irina Sabina Bălan 
Data: 16-22 decembrie 2019 
Participanți: 30 de elevi din clasa pregătitoare și din clasa a VI-a 
Școala Gimnazială Nr. 1 Sulița, Botoșani 

Activitatea „Povești sub brad” desfășurată în săptamana 16-20 decembrie 
a reprezentat o adevărată bucurie pentru elevii mei, dar și pentru mine. A fost 
prima noastră întalnire cu lecturiada. Totul a început cu un... click și astfel am 
descoperit pe o rețea de socializare că exista o comunitate de oameni frumoși care 
cultivă  frumosul și îl transmit mai departe luminând astfel calea și altora. Deși 
nu Activitatea i-a implicat pe elevii claselor a VI-a și pe cei din clasa pregătitoare 
de la Școala Gimnazială Nr. 1 Sulita, județul Botosani. Elevii au fost încântați că 
pentru o oră au putut face un schimb de roluri și au simțit responsabilitatea pe 
care o resimte orice profesor, grija pe care o purtăm în suflet mereu, noi, 
profesorii: „Oare am facut tot posibilul ca ei, elevii, să înteleagă?”. Pentru o oră, 
elevii clasei a VI-a și-au dat toată silința ca cei mai mici dintre ei să asculte 
poveștile citite de ei. Emoția s-a simțit pe tot parcursul lecturii și la cei mari, și la 
cei mici. Elevii din clasa a VI-a au interpretat pe roluri și au avut fiecare de citit 
câte un fragment. I-am simțit emoționați nu numai pentru că trebuia să citească 
expresiv, ci pentru că în ochii celor mici, ei erau un model... unul care dorea să 
nu greșească deloc, să pronuțe cât mai clar, să interpreteze cât mai bine. În final, 
piticii au răsplătit efortul colegilor lor mai mari si au dovedit prin desene cât au 
înțeles din povești, ordonând imaginile în ordinea desfășură rii evenimentelor. 
Activitatea s-a încheiat prin savurarea de ceai si turtă dulce sub același brad care 
ne-a adus împreună. 
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OAMENI… VALORI… CĂRȚI 
 
Coordonator: Loredana Carcea 
Data: 16-22 decembrie 2019 
Participanți: Cercul de lectură Unde fugim de-acasă și 70 de elevi din clasele I, a VI-a, a VIII-a  
Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 
 

Cercul de lectură Unde fugim de-acasă? de la Școala Gimnazială Nr. 7 
Botoșani, a participat la proiectul național „Anul cărții! Citește cu mine!”, 
organizat de ANPRO, în perioada 16-22 decembrie 2019. Inițial, am avut în plan 
să realizăm o singură activitate, pe care am și înscris-o în proiect. Însă, pe măsură 
ce timpul își depăna firul, noi am transformat activitatea unică într-un șir de 
„provocări”. Astfel, am ajuns să desfășurăm zilnic, în săptămâna proiectului, 
activități „provocatoare”, mai întâi, pentru că era ultima săptămână din primul 
semestru, deci era timp suficient pentru astfel de mini-proiecte; apoi, pentru că, 
dacă n-ar fi fost „provocatoare”, copiii n-ar fi participat cu interes. 

Fiecare activitate dintre cele cinci activități cu care am ajuns să participăm 
a fost concepută ca un miniproiect care se desfășura după tipic: scop, obiective, 
resurse (umane, materiale), activitatea în sine, rezultatele ei, diseminarea (pe 
pagina proiectului, pe pagina Cercului de lectură), asigurarea continuității între 
cele cinci miniproiecte. 

Prima zi, prima activitate: a fost un eveniment anunțat cu ceva timp înainte 
printr-un afiș de promovare și o postare on-line. Am anunțat un atelier de lectură 
creativă în așteptarea Moșului, la clasa I C, în cadrul căruia cei mai mari (din 
clasa a VI-a) le vor citi celor mai mici (din clasa I) „Povestea cu Moși Crăciunii” 
de Spiridon Vangheli. Așadar, pe 16 decembrie 2019, pe când alții mergeau deja 
cu steaua, noi mergeam cu o poveste de citit, de interpretat, de descoperit, de 
analizat, de ilustrat. Pentru că asta am făcut, până la urmă, le-am citit celor mici 
povestea pe roluri, am cântat, acolo unde s-a putut, am desenat, când a fost cazul. 
Ajutoarele Moșului, cei de-a șasea, au făcut totul posibil. Unul dintre aceștia, 



IV. ANUL CĂRȚII ÎN ROMÂNIA. „CITEȘTE CU MINE”

276 

Ștefan, a avut rolul de ilustrator-maestru, adică le-a arătat celor mici, pas cu pas 
(aș fi putut spune, fără să greșesc, ureche cu ureche, ochi cu ochi etc.), cum se 
realizează jucăriile din tolba Moșului. Am scos mai întâi din tolbă povestea, apoi 
jucăriile și, la final, drept mulțumire, cei mici au cotrobăit și ei în tolbă, și au scos 
colindele pe care ni le-au cântat. N-a fost ușor, n-a fost nici greu să ducem la 
capăt mini-proiectul nostru. Ne propusesem să-i ajutăm pe cei mici, care citesc 
mai greu, să descopere povestea și să o spună mai departe prin imagini, desene, 
colaje. Am realizat tot ce ne-am propus pentru că aveam experiență anterioară în 
acest sens și știam că trebuie să fim atenți la concordanța timp – obiective (mai 
ales că lucram cu copii mici, cu ritm mai lent de participare).  

A doua zi, a doua activitate (cea pentru care am primit premiul 
„Consilierului de lectură”): „Povești de pus sub brad”. Dacă în prima zi am spus 
o poveste scrisă de un scriitor, în a doua, ne-am propus să devenim din cititori,
scriitori și să spunem și noi povești. Ne-am imaginat că cineva s-ar bucura chiar
să știe că i-am scris o poveste și i-am lăsat-o sub brad. Așa că, am deschis cărțile,
aduse special de acasă, la o pagină oarecare, am citit-o, am povestit apoi ce am
aflat. Pe tablă/fișe, am notat nume de personaje, indici spațio-temporali, nume de
obiecte sau, pur și simplu, cuvinte care ne-au atras atenția. Provocarea a constat
în amestecarea informațiilor de pe tablă în mod creativ și refolosirea lor, într-o
nouă poveste. Așa a ajuns un drac să se confrunte cu Dumnezeu, într-o dispută la
care s-au mai alăturat și personaje cu puști, alese de Sfatul Popular să intervină;
Sânziana, din Arta Conversației, să consume compot de piersici, făcut după o
rețetă preluată din alt roman (la clasa a VIII-a) sau Harry Potter să fie un copil
bătut pe spate de Crăciunozaur (la a V-a) sau, tot așa, am învățat, de exemplu, ce
înseamnă OROLOGIU sau PRICOLICI (unii n-au descoperit încă primul volum
din Țara Vampirilor a Adinei Popescu!) sau am povestit cum un erou dintr-un
basm clasic (Greuceanu) se poate muta, cu arme și bagaje, într-un roman
(Greuceanu, roman (cu un) polițist, de Stelian Țurlea). Uite-așa, cuvinte care nu
par să aibă vreo legătură între ele (Sânziana, compot, Crăciunozaur, prăvălie,
Sfatul popular, orologiu, mușcătură etc.) au devenit „ingredientele” din care s-au
făcut povești noi, originale, numai bune de pus sub brad. Provocarea lecturii a
constat în schimbul de idei, de impresii, de informații. Am scris povești, am citit
și am ascultat poveștile altora, am notat câteva titluri de povești pe care nu le
știam și ne doream să le citim cât mai curând, poate chiar în vacanța de iarnă care
se apropia. Nimeni nu-și dorește „teme” pentru vacanță, dar când singur îți propui
să citești, să scrii, să împărtășești, e cu totul altă treabă! În loc de sarcina clasică:
„Citiți cărțile din această listă și completați fișele lor de lectură!”, copiilor li s-a
sugerat ce ar trebui să facă, iar ei au ales să rezolve singuri, din proprie inițiativă,
aceleași sarcini, dar cu sentimentul unui lucru realizat cu plăcere.

A treia zi, a treia activitate: Pentru că tocmai primisem un premiu, acordat 
de revista „Consilierul de lectură” pentru activitatea noastră din ziua anterioară, 
m-am gândit la provocarea pe care trebuie mereu să o depășească un consilier (în



SECVENȚE DIDACTICE CENTRATE PE TEXTUL LITERAR 

277 
 

carne și oase) în căutarea celor mai bune idei/proiecte/inițiative etc. prin care să 
atragă atenția elevilor săi spre carte. Atunci mi-a venit ideea să le dau elevilor de 
clasa a VIII-a (cei care, de regulă, răspund cel mai greu la provocări) o serie de 
„sarcini” amuzante care să aducă în prim-plan cărțile din biblioteca personală, 
cărți pe care le-au citit și ar putea să le recomande și altora sau nu le-au citit și ar 
putea să-și amintească astfel de ele și să le citească în vacanța care se apropia. 
Le-am propus (o parte dintre idei le-am cules de pe internet și le-am adaptat 
scopului proiectului): să se fotografieze/filmeze (exerciții învățate pe la 
Lecturiade!) citind cu coarne de ren pe cap (era sezonul!); în locuri în care nimeni 
nu citește (ascunși în dulap, în cămară, sub brad); în mașină sau sub cerul înstelat; 
citindu-i cuiva, fie chiar și animalului de companie; să schimbe coperta unei cărți; 
să citească o poveste de iarnă, benzi desenate sau despre Univers. Așa au ajuns 
să asculte: Max, cățelul lui Nicolaie, un fragment din National Geographic 
Traveler-India; Luna, pisica lui Vlad, fragment din Noroc cu laptele, de Neil 
Gaiman; Toto, cățelul lui Antonie, fragment din Ne vedem în Cosmos, prieteni!, 
de Jack Cheng; Iza și Miți, cățelul și pisicuța Mirunei, fragment din Cei doi 
teribili, de Jory John și Mac Barnett; un băiețel din fața blocului, fragment din 
Marele Uriaș Prietenos, de Roald Dahl. Și tot așa au ajuns să citească cu coarne 
de ren pe cap: Alexandra, Ana-Lhea, Karina din Povestea de Crăciun de Charles 
Dickens, din Flori pentru Algernon, de Daniel Keyes sau din O istorie secretă a 
Țării Vampirilor de Adina Popescu. Amalia și Nicolaie s-au ascuns sub brad, 
citind din Zâmbește!, de Raina Telgemeier și din Tabăra, de Louis Sachar. Andrei 
a citit prin locuri imposibile din Manolito Ochelaristu de Elvira Lindo. Anastasia 
a schimbat coperta unei cărți, iar Erika ne-a explicat de ce-i plac romanele grafice.  

Concluzia: grea misie misia de CONSILIER DE LECTURĂ! Da' și când 
vezi că ideile prind viață… parcă-ți saltă inima de bucurie! 

P. S. Acum, când scriu articolul acesta, mă întreb cum aș fi răspuns eu unor 
provocări ca acestea?! E clar: cel mai mare succes l-au avut lecturile făcute 
pentru… animalul de companie! Aș fi putut și eu să încerc să-i citesc boxerului 
meu german, cu nume englezesc (London), din cartea unei scriitoare din literatura 
germană pentru copii, Cornelia Funke. Am ales însă să-i citesc băiețelului meu, 
Mihai, de 8 ani, din cartea acesteia, Cavaleri, săbii și sânge de balaur, la lumina 
instalației din brad, iar cu Ioana, fetița mea de 11 ani, am răsfoit cu maximă 
bucurie ediția ilustrată a primului volum din seria Harry Potter, carte primită în 
dar de la Moșul. În ultima zi din an, n-am găsit o poveste mai bună de iarnă de 
citit decât aceea în care trei frați crescuți de o bunică descoperă un extraterestru 
care îi ajută să înțeleagă ce înseamnă economia în sistemul solar (Extraterestrul 
care își dorea ca amintire o pijama de Matei Vișniec). Iar în primele zile ale 
noului an, le-am recomandat elevilor mei din clasa a V-a să citească două texte 
din antologia Mica istorie a unui secol mare: „Scrisori din țările calde”, de Marius 
Chivu, și Timbrul, de Veronica D. Niculescu, îndemnându-i să scrie și ei scrisori 
către părinți (despre care să-și imagineze că sunt departe) sau texte în care să 
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prezinte perioada în care trăiesc comparativ cu cea descrisă în Timbrul (în care 
copiii învățau și sâmbăta, doar visau să mănânce ciocolată sau friptură și 
colecționau cu pasiune timbre), referindu-se la profesii, magazine, orar școlar, 
program de lucru al părinților, pasiuni etc. 

A patra zi, a patra activitate: Lectura puzzle. Lectura puzzle este o 
variantă a lecturii creativ-constructive, în care secvențele textului sunt combinate 
la întâmplare, iar elevii încearcă să găsească ordinea secvențelor. În felul acesta, 
ei participă la construirea sensului, pentru că sunt nevoiți să caute logica textului 
și posibila lui structurare. Am aplicat metoda aceasta la clasa a VIII-a, pe textul 
Doinei Ruști, Ziua Națională, din antologia Mica istorie a unui secol mare. 
Textul e foarte interesant, scris în maniera de neconfundat a scriitoarei. În același 
timp, este și un text greu de reconstruit (pentru că, la un moment dat, apare o nouă 
poveste în povestea inițială, ceea ce i-a derutat pe copii, complicând „jocul”). 
Dar, fiind o săptămână dedicată „provocărilor”, am „lipit” câte secvențe am putut, 
urmând ca ceea ce nu s-a descoperit în clasă să se citească acasă. Că doar asta ne 
propusesem, nu?! 

 

 
A cincea zi, a cincea activitate: Sărbătoarea bradului. Sărbătoarea 

bradului a fost un eveniment, desfășurat într-un cadru festiv, la Casa Corpului 
Didactic din Botoșani (partener în toate proiectele Cercului nostru de lectură), la 
care au participat elevii din clasa a V-a D și părinții acestora. S-au spus povești 
și s-au „creat” brăduți din materiale reciclate (după o idee din Povești din 
calendar de Iulia Iordan). În echipe, s-au realizat: un BRAD POETIC, unul 
CULINAR, un BRAD JURNALISTIC, altul CREPONAT șu un BRAD 
AMBALAT. Denumirile le-am ales în funcție de materialele folosite: pagini cu 
poezii, șervețele de masă, ziare, hârtie creponată și de ambalat. În loc de globuri 
și instalații, brazii au fost decorați de părinți cu personaje din poveștile pe care 
le-au spus copiii lor (sursa de inspirație au fost poveștile lunii decembrie din 
cartea Iuliei Iordan). Dar acesta a fost doar începutul…. Apoi, am dat peste o 
postare pe Facebook a scriitoarei Liliana Corobca (autoarea romanelor 
Kinderland și Buburuza), care ne arăta bradul ei din cărți (de fapt, bradul ei făcut 
din cărțile anului 2019 pe care le alesese fie pentru că le citise, fie pentru că-și 
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propunea să le citească; cu alte cuvinte, bradul ei putea să ne fie sursă de inspirație 
celor care-i urmăream postările, convertindu-se într-o listă de recomandări de 
lectură). Am ales să verific listele de lectură ale elevilor mei din clasa a V-a în 
același mod, rugându-i să-mi trimită fotografii cu brazii lor (brazi din cărți pe care 
le-au citit în 2019 sau din cărți pe care doresc să le citească în 2020). A fost 
frumos ce a ieșit (copiii au „construit” brazi minunați din cărți!), dar și util pentru 
mine și pentru toți cei care au văzut fotografiile. Am căutat să le fac recomandări 
de lectură pentru vacanță, ținând cont de ce-am aflat de la ei. În același timp, 
fiecare și-a putut completa propria listă cu recomandările celorlalți.  

 
Ce ne propunem pentru anul 2020?! Să ducem mai departe ideile noastre, 

cele care au început a se țese în ultima lună a anului 2019, pe care să le împletim 
cu altele, mai vechi sau mai noi, în același scop: să-i împrietenim pe copii cu 
cărțile; să nu-i lăsăm nicio clipă departe de ele; să-i determinăm să le caute, să le 
citească; să citim și noi, alături de ei; să facem permanent schimb de idei cu 
ceilalți, învățând unii de la alții și, prin toate acestea, să ne asigurăm că, de fapt, 
ANUL CĂRȚII n-a trecut, ci este chiar cel în care ne aflăm. 
 
 

LA O PLIMBARE PE...  STRADA DE CARTE 
 
Coordonatori: Marcela Ciobănuc și Maria Daniela Pănăzan Lorinczi 
Slogan: „Lectură bună, cititorule, oriunde te-ai afla!” 
Data: 16-22 decembrie 2019 
Participanți: 120 de elevi din învățământul  gimnazial 
Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Sibiu 
 

Sub egida „ANUL CĂRȚII ÎN ROMÂNIA”, Asociația Profesorilor de 
Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu, având ca parteneri Editura Art 
și revista „Ordinul Povestitorilor”, a inițiat proiectul „Citește cu mine” care s-a 
derulat în săptămâna 16-22 decembrie 2019, în mai multe școli din România. Am 
răspuns acestei provocări lăudabile, printr-o serie de activități dedicate lecturii, 
implicând elevi din clasele a V-a și a VI-a. Aproximativ 120 de elevi au participat 
la aceste activități ale proiectului nostru numit „Strada de Carte”, sub deviza 
„Lectură bună, cititorule, oriunde te-ai afla!” 

Cu și despre bucuria de a citi... la Librăria Humanitas. Ora d:e lectură s-
a mutat la Librăria Humanitas, din centrul vechi al Sibiului, o librărie unde lectura 
se îmbină cu magia. Această librărie este un loc primitor și deschis, ca un spațiu 
magic în care librarul facilitează întâlnirea cititorului cu cartea și face ca această 
experiență să fie specială de fiecare dată. Poți savura un ceai, o cafea sau o 
ciocolată caldă și te poți delecta cu câteva cărți (adică poți „testa”) care te 
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ademenesc în jocul cuvintelor și, ușor-ușor, te contopești cu decorul. Aici poți 
(re)descoperi plăcerea pură de a răsfoi o carte în liniște, de a te întâlni cu persoane 
dragi și de a discuta despre cărți și despre film. Este o călătorie fascinantă, o 
eternă întoarcere în timp. Aici poți deveni personaj în propria carte, acesta fiind 
un loc de refugiu pentru cei ce caută și prețuiesc timpul de calitate. 

Au trăit această experiență elevii claselor a V-a (60 de elevi, împărțiți în 
două mari grupuri), în data de 16 decembrie 2019 − un prim grup de la ora 10 și, 
apoi cel de-al doilea de la ora 11. Pentru elevi a fost un alt tip de conexiune decât 
cel din sala de clasă, prin care se încurajează lectura și spiritul critic sau se 
facilitează dialogul cu cărțile selectate de noi. Au citit, pe roluri, fragmente din 
cartea lui Matei Vișniec, Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele, fiind 
cuprinși de o bucurie ingenuă, specifică vârstei. Au luat textul în stăpânire, 
asemenea unor actori conștienți de expresivitatea jocului. La final, cu aceeași 
efervescență au „cotrobăit” neîngrădiți și fericiți printre rafturile pline cu cărți, 
bucurându-se de libertatea de a-și alege și de a-și cumpăra o carte. Sunt sigură că 
nimic nu va mai sta între ei și lectura aceastei cărți pe care și-au ales-o singuri. 
Au aflat, așadar, că librăria nu este doar un spațiu comercial, ci și unul spiritual 
care încurajează cititul și socializarea în jurul cărților și al obiectelor frumoase. 

O explorare plină de aventură alături de Micul Prinț. Tot cu elevii 
claselor a V-a am realizat (inspirată de ideea colegei Emilia Borza) o întâlnire 
ludică, intermediată de jocul Piticot, cu cartea lui Antoine de Saint-Exupéry, 
Micul Prinț. Tocmai pentru că aceasta este cartea care le arată copiilor cum se 
creează relația cu cei din jurul nostru, cu LECTURA, cu viața aflată în continuă 
schimbare. Și tocmai pentru că aceasta accesează, cu sensibilitate, emoția umană, 
și prin ilustrații, și prin umorul neobișnuit, și prin ineditul întâmplărilor povestite. 
Lectura a devenit astfel un mod de autocunoaștere, de redescoperire a identității 
și a propriilor valori, o sursă inepuizabilă de inspirație și înțelepciune, jocul fiind 
un exercițiu deplin al libertății de manifestare (de creație). Pentru a juca Piticot, 
am realizat o planșă cu 24 de imagini (preluate din carte) dispuse sub forma unei 
spirale, reprezentând repere ale călătoriei Micului Prinț (și apropo, elevilor le-a 
plăcut foarte mult tricoul meu cu Micul Prinț sau trandafirul cel roșu creat de 
mine din hârtie creponată, și protejat de o cupolă de sticlă). Am elaborat o serie 
de întrebări (în număr de 24), vizând o descifrare progresivă a mesajului cărții. 
Am format șase gupe de elevi, astfel încât să participe la joc câte două grupe. 
Ordinea intrării în joc a grupelor s-a stabilit prin tragere la sorți, fiecare membru 
al grupei având șansa de a da cu zarul. Răspunsul corect la întrebare a permis 
grupei respective să înainteze, iar cel incorect era echivalent cu îndemnul ”Stai o 
tură”. Bineînțeles că regulile din Piticot au fost adaptate, în așa fel încât să permită 
un parcurs coerent și unitar, care să ne conducă, totodată, la descoperirea 
semnificațiilor unor simboluri ale textului. 

Prin Regatul Zmeielor-cărți. Cum a decurs totul? A fost simplu să îi 
provoc pe elevii claselor a V-a să creeze posterele (desene/colaje/picturi) ce 
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surprind în imagini  mesajul unor cărți citite de ei, propuse în cadrul atelierului 
de lectură și scriere creativă. Mai dificilă a fost partea cu expunerea lor la înălțime 
(sunt prinse pe sfori întinse dintr-un capăt în altul al holului, de altfel auster, din 
fața bibliotecii), ca niște zmeie ce poartă emoțiile micilor cititori și le duc mai 
departe peste timp, în eternitate. Privindu-le iar și iar, mi se par ca niște fluturi de 
lumină sau ca niște păsări cu penaj strălucitor ce au poposit în școala noastră, 
chemați de acești mici visători ce au creat un Regat al lectorilor inocenți și 
entuziaști. Iar reacția colegilor mei, una de uimire și de încântare, mi-a întărit 
convingerea că mai avem puterea de a vedea cu sufletul. 

Povești de iarnă – de pe Calea Moșilor pe Aleea ...Copilăriei.Elevii din 
clasele a VI-a (60 la număr) au citit cu interes Povestiri de pe Calea Moșilor de 
Adina Popescu și au ales fragmente din cărțile preferate pe care le-au citit la orele 
de română, la CDI. Au realizat desene, machete, scurte narațiuni având ca temă 
întâmplări petrecute iarna sau de Crăciun, au imaginat coperta unei cărți preferate. 
Am trăit împreună clipe de încântare, am pășit, discret și cu emoții, pe alte 
tărâmuri, am colindat atelierele lui Moș Crăciun, am inventat peripeții 
nemaipomenite. Dar, mai presus de toate, am învățat că, împreună, putem realiza 
lucruri minunate, putem petrece frumos, putem să devenim noi înșine mici 
creatori. Universul în care am pășit încrezători, inspirat de povestirile Adinei 
Popescu, ne-a condus într-o altă lume, într-o Narnia sibiană, în care copiii 
salvează lumea și își salvează viața citind povești (precum, cândva, odinioară, 
eroii lui Boccaccio). Lecturiada ...continuă!  

La CDI am expus un panou cu cele mai interesante scene narative, care ne-
au impresionat din cărțile citite. Ne-a făcut o mare plăcere să pășim pe... Strada 
de carte realizată în școala noastră și ne-am bucurat să gustăm din fructul dulce 
al Lecturiadei. Am adăugat și o miniexpoziție cu o suită de coperți de carte 
imaginate de noi, cele mai reușite fiind reținute pentru revista școlii. Cum a fost? 
Într-un singur cuvânt: MINUNAT! 

 

 
Concluzii 
Cred că ne-am atins obiectivul principal, acela de a cultiva obiceiul elevilor 

pentru lectură, de a transforma lectura într-un stil de viață firesc, autentic și de 
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normalitate. Dar, mai întâi de toate, considerăm că puterea exemplului este cea 
mai potrivită cale de învățare și de educare în relația complexă dintre adult și 
copil.  
 
 

SUNT CU CĂRȚILE, NU SUNT SINGUR! 
 
Coordonator: Sanda Checicheiș 
Data: 19 decembrie 2019 
Participanți: 230 de elevi din ciclul primar și gimnazial 
Școala Gimnazială Nr. 11 Oradea 
 

În perioada premergătoare proiectului, (1-15 dec.),derulat la iniţiativa 
ANPRO, am promovat acţiunile pro lectură în şcoală, prin informarea elevilor şi 
a cadrelor didactice, inclusiv prin intermediul bibliotecii, în legătură cu acţiunile 
care urmau să fie desfăşurate în ultima săptămână a semestrului întâi, care încheie 
şi Anul Cărţii în România. Astfel, afişe frumos colorate, pe care zburdau vesele 
cărţi, flori, steluţe alături de alte decoraţiuni de Crăciun şi-au făcut apariţia pe 
pereţii din clase, pe hol, la aviziere, la bibliotecă. Am pregătit şi paginile colorate, 
cu desene pe margini, pe care am scris ulterior, în fiecare zi, lista cărţilor 
prezentate – recenzii, impresii, jurnal de lectură.  

În fiecare zi a „săptămânii lecturii”, fiecare clasă, a prezentat căteva 
recenzii, s-au citit expresiv fragmente alese de elevi, s-a motivat alegerea făcută, 
s-au lansat invitaţii la lectură. După apariţia zilnică pe site-ul Lecturiadei a 
întrebărilor din partea scriitorilor, am vizionat împreună imaginile video, am avut 
scurte dezbateri pe temele lansate, această provocare fiind foarte interesantă şi 
din punctul de vedere al mediatizării scriitorilor; elevii au fost plăcut surprinşi să 
vadă un scriitor care li se adresează, să-i cunoască mai bine, într-un fel. Cei mici 
au citit la bibliotecă şi în ,,scaunul cititorului’’. Brazii de Crăciun au fost în scurt 
timp acompaniaţi de o mulţime cărţi, în fiecare sală de curs, colţul de lectură se 
contura preogresiv. 

În data de 19 decembrie, în sala de lectură a bibliotecii şcolare, de la ora 9, 
a avut loc evenimentul principal: cerchiştii şi invitaţii lor – elevi din ciclul primar 
şi gimnazial, profesori – fiecare cu cartea sa preferată, dornic să împărtăşească 
ceva din magia lecturii... Unii au avut pregătite foarte lungi prezentări, ceea ce 
ne-a dat de înţeles, că nu s-au îndurat să lase prea multe amănunte deoparte, atât 
de mult le-a plăcut cartea; au citat fragmente edificatoare pentru mesajul cărţii, 
pe care din nou, unii dintre cerchişti au vrut neapărat să-l menţioneze. 

Bibliotecara școlii, Lup Mariana, a nominalizat cititorul anului, B.A. din 
clasa a VIII-a, recompensat cu un volum al Doinei Ruşti, achizţionat la întâlnirea 
cu scriitoarea de la Universitatea Oradea, Facultatea de Litere din octombrie 
2019, vizită ocazionată de lansarea romanului Homeric, apărut la Editura Polirom 
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în 2019. Imaginile şi un scurt filmuleţ au fost postate pe site-ul Lecturiada şi 
precum și unele recenzii la Cărţi de top.  

 
CARTEA ANULUI, Războiul care mi-a salvat viaţa de Kimberly 

Brubaker Bradley a fost votată în principal de cerchişti, dar şi de alţi elevi. Cartea 
a fost prezentată la cercul de lectură, citită de mai mulţi elevi, de la clasa a V-a, 
până la cei de a opta. A fost aleasă şi pentru prezentarea unui personaj - copil, 
care a fost implicat într-un conflict armat, dezbatere în cadrul Campaniei 1-19 
noiembrie, impotriva abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor. Subiectul 
cărţii i-a impresionat pe copii, au empatizat cu personajul, au înţeles mai bine 
ororile unui război dar şi tristețea dintr-o familie în care nu te poţi simţi fericit şi 
iubit, aşa cum ar fi normal şi firesc. 

 
Ce am constatat cu bucurie, în urma acestor activităţi de lectură? Copiii au 

prezentat cărţile cu mult ... patos, se vedea clar că le place, pe unii dintr-a cincea 
de abia îi mai puteai opri – voiau să povestească toată cartea.  

Laitmotivul atelierelor de lectură − lectura de plăcere, nu e un simplu 
desiderat − chiar se citeşte de plăcere! 
 
 

DE-A V-AȚI ASCUNSELEA ȘI DE-A VIAȚA 
ASCUNSELEA 

 
Coordonator: Sonia-Liana Dubacs 
Slogan: „Citește cu mine, lectura este bucurie!” 
Data: 16-20 decembrie 2019 
Participanți: membrii cercului de lectură Bucuria lecturii și 159 de elevi de gimnaziu 
Liceul Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcău, județul Oradea 
 

Nicicând, zilele lunii decembrie n-au fost mai bogate în experiențe de 
lectură pentru elevii școlii noastre, ca acelea de la sfârșit de an 2019. În clase, pe 
holuri, în părculețe și chiar și în curte, o prezență inedită care surprinde și aduce 
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zâmbete este remarcată de toți… sunt cărțile pe care elevii, membri activi ai 
Clubului de lectură și scriere creativă Bucuria lecturii, le-au luat, într-o tainică 
prietenie, ca parteneri de zi cu zi: îi însoțesc prin recreații, dar și la cursuri, 
ascunse prin pupitre sau deschise în timpul orelor, în mod special al celor de limba 
română.  

A devenit un obicei frumos, susținut în ultimii ani de o activitate constantă 
și bogată, în care elevii au experimentat lectura ca model de educație nonformală 
prin activități diverse (ateliere de lectură sau scriere creativă, vizite la biblioteci, 
librării, muzee, redacții ale unor ziare, întâlniri cu scriitori sau jurnaliști, istorici, 
etnografi, participări la concursuri și olimpiade ale lecturii, participări la lansări 
de carte, realizarea unor recenzii video etc), care au acoperit parțial nevoia de 
lectură în școală, dar și în afara ei. Aceste activități au fost completate de alte 
experiențe culturale sau de voluntariat și au demonstrat că experiența lecturii este 
o alegere personală a adolescentului, care se educă și al cărui interes se menține
constant, experiențele de lectură ale elevilor noștri constituind modele de bune
practici pentru alți elevi și dascăli din mediul rural.

Astfel, cuprinși de farmecul tradiționalelor colinde și implicați în activități 
ce au precedat sărbătorile Crăciunului, am derulat la sfârșit de an, în parteneriat 
cu ANPRO, o suită de activități în cadrul proiectului „De-a v-ați ascunselea” și 
„de-a viața ascunselea” prin caleidoscopul lecturii. Ne-am scris propria poveste 
de Crăciun, propria poveste de cititor... poveste în care fiecare am fost cititor, 
autor, dar și personaj aflat în aventura personală a descoperirii sinelui și a lumii. 

Proiectul a avut ca scop promovarea și cultivarea gustului pentru lectură al 
copiilor și adolescenților, dezvoltarea spiritului critic și al creativității, prin 
activități specifice, grupul – țintă fiind 159 elevi de gimnaziu din mediul rural (70 
elevi aparținând minorităților, doi elevi cu CES, majoritatea elevilor fiind  înscriși 
în Clubul de lectură și scriere creativă din școală – Bucuria lecturii) și profesorii 
acestora. 

Hoinărind prin librării..., prima activitate din cadrul proiectului a constat 
într-o vizită la una dintre cele mai mari librării din județul Bihor, Librăria 
Humanitas din Oradea, în care elevilor li s-a prezentat spațiul librăriei și 
compartimentarea zonelor și tematicii acestora, elevii având posibilitatea de a 
identifica cărțile potrivite vârstei și intereselor adolescenților. Au petrecut 
momente inedite, mărturisind chiar că acolo, timpul s-a măsurat altfel, printre 
rafturi, răsfoind cărți și selectând fiecare câteva titluri pentru achiziționare. Ne-
am bucurat de ospitalitatea gazdelor și am beneficiat, bazându-ne pe o veche 
colaborare, de materiale promoționale (pliante și semne de carte) și reduceri la 
achiziționarea cărților. 

Citește cu mine!, activitatea principală din cadrul proiectului s-a desfășurat 
în 18 decembrie, în intervalul orar 12..00-14.00, a fost o activitate „față în față” 
desfășurată în paralel de către elevii claselor V-VI și a VII-VIII, în cadrul a două 
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cercuri de lectură, în care elevii au descoperit universul al scriiturii a doi autori 
români contemporani.  

Elevii claselor VII-VIII au propus spre lectură romanul lui Robert Ersten, 
Cum am supraviețuit clasei a VIII-a, incitați fiind inițial de titlu, și mai apoi de 
firele narative ale operei, cartea fiind achiziționată din resursele financiare ale 
elevilor de la Editura Arthur.  

Momentul introductiv al activității a constat în vizionarea unui filmuleț 
educativ (RED) care promova cititul în rândul copiilor și adolescenților. Filmul a 
stârnit diverse discuții, adolescenții empatizând cu personajele și regăsindu-se în 
unele situații surprinse de material. Umorul și buna dispoziție au creat atmosfera 
propice pentru derularea următoarelor momente ale activității. 

Am arătat elevilor un obiect − un caleidoscop − și le-am cerut să 
recunoască obiectul, întrebuințarea și proprietățile lui. Pornind de la proprietățile 
caleidoscopului care folosește un set de oglinzi și corpuri colorate care 
proiectează modele și imagini unice, am discutat împreună cu elevii despre 
raportul dintre realitate și ficțiune în opera literară, stabilind principalele 
coordonate ale lecturii în opera selectată. 

Eleva M.B. a prezentat o recenzie video a cărții, aceasta participând și pe 
site-ul Lecturiadei cu o prezentare, colegii comentând și apreciind pozitiv 
materialele. 

Elevii au citit, respectând cronologia evenimentelor, numeroase fragmente, 
acestea contribuind la identificarea unor elemente specifice literalității, 
comentariile și opiniile critice despre tema, tipologia personajelor, mesajul și 
semnificațiile textului dovedind cunoștințe temeinice, implicare, interes și 
plăcere, elevii manifestând o atitudine pozitivă față de lectură, bucurie și 
satisfacție față de aprecierile profesorului.  

Am încurajat elevii în crearea unor resurse educaționale: recenzii 
video/scrise, clipuri, liste de cărți/lectură, fișe de lectură, PPT-uri, eseul cititorului 
și crearea unui Panou tematic „2019 − ANUL CĂRȚII, ROMÂNIA CITEȘTE!” 
precum și valorificarea lecturilor în cadrul Cercului de scriere creativă din cadrul 
Cercului de lectură.  
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Această activitate reprezintă un exemplu de bune practici, una dintre 
numeroasele experiențe motivaționale de care elevii noștri au nevoie.  

CRED în astfel de experiențe, CRED în elevii mei și CRED în viitorul 
nostru! 

JUNIORII CITESC! 

Coordonator: Luminița Ducu 
Data: 16 și 19 decembrie 2019 
Participanți: 500 de elevi din învățământul primar și gimnazial 
Colegiul Național Octavian Goga Sibiu 

Pentru a marca Anul Cărții și proiectul „Citește cu mine!” organizat de 
Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” ne-am 
propus să începem cu cei mai mici elevi ai Colegiului Național Octavian Goga din 
Sibiu (de aici și sloganul cu Juniorii!). De ce i-am adus în sala de sport pe vreo 400 
de elevi ai nivelului primar? Doar argumentele la întrebarea asta ar fi suficiente pentru 
o dizertație; în linii mari, motivele sunt că noi credem cu tărie că pasiunea pentru
lectură se cultivă de la vârste mici, că impactul cu un scriitor este special când ești în
clasa pregătitoare (și te mai transpui într-un basm sau în pielea lui Harry Potter), că
poezia are magia ei! Și uite așa Moș Crăciun ne-a trasat o misiune clară: a invitat-o
pe doamna Passionaria Stoicescu, poetă, prozatoare, scriitoare de literatură pentru
copii, traducătoare, membră a Uniunii Scriitorilor din România, secţia Poezie. Scopul
misiunii ni l-a formulat tot moșu': să ținem în mână, să mirosim cerneala proaspătă,
să ne imaginăm o băbuță și un moș, să citim și să ascultăm cum ni se citește, să luăm
un autograf; mijloacele misiunii au fost: volumul lansat în 2019 O băbuță și un moș
și o doamnă autor foarte energică, cu numele ei predestinat pentru pasiune −
Passionaria STOICESCU. Ne-a plăcut să o ascultăm și uite așa am aflat că fiul
dumneaei a fost sursa de inspirație a primelor volume de poezii pentru copii (hm,
viața asta poate fi miraculoasă în orice moment al ei!). Ne-a plăcut să întrebăm
spontan și să fim întrebați, să recităm, să ne fie recitate texte de către dumneaei, să
primim autografe și să fim vedete, căci am participat la ședințe foto ah-hoc, alături de
doamna Passionaria Stoicescu. Moșu' ne-a cerut să ne facem cunoscuți și altora, căci
și anul viitor ne dorește cititori înfocați și atunci am pus toate informațiile despre
activitate pe site-ul școlii noastre: https://cnogsibiu.ro/juniorii-citesc-intalnire-cu-
doamna-passionaria-stoicescu/.

În 18 decembrie, următorii juniori, de la nivelul gimnazial, ne-am alăturat 
proiectului: clasele a V-a E și a VI-a A, cititorii de cursă lungă ai profesoarei 
Luminița Ducu. Ne-am propus să facem ora de lectură altfel și atunci am pornit... 
vânătoarea „citatului cu impact”. Noi, picii de-a cincea, am citit 50 de minute și 
apoi am scris pe tablă un citat care ne-a trezit interesul (motivațional ni s-a părut 

https://cnogsibiu.ro/juniorii-citesc-intalnire-cu-doamna-passionaria-stoicescu/
https://cnogsibiu.ro/juniorii-citesc-intalnire-cu-doamna-passionaria-stoicescu/
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următorul: „Poți să faci orice, doar să citești instrucțiunile!” din Lista lui Sputnik, 
cățelul extraterestru de Frank Cottrell Boyce). Să nu uităm momentele 
emoționante: ne-au colindat elevii clasei pregătitoare în timpul lecturii (și am fost 
puțin nostalgici văzând-o pe doamna noastră învățătoare, acum alături de picii ei 
noi) și ne-am realizat un brăduț din cărți, steaua din vârf fiind un imens creion – 
aici ne-a fost puțin greu, dar contează intenția: lectura ne-a adunat pe toți pentru 
cincizeci de minute în jurul bucuriei! Caravana lecturii a fost continuată de elevii 
clasei a VI-a A − cititori profesioniști, cu experiență deja; am răspuns unei 
misiuni trasate destul de sec de profesoara noastră: toți citim 50 de minute, astfel 
încât să se simtă BUCURIA! Prea puțin explicată sarcina asta... dar experimentul 
a fost fantastic; în liniștea deplină a lecturii se auzeau doar pașii timizi ai unei 
colege care s-a așezat pe parchet (bucuria ei!), foșnetul altor colegi care au urmat-

o (bucuria lor!), chicotelile ca de vulpiță ale unei colege 
care citea Pax de Sara Pennypacker. Am făcut la final 
un cerc al cărților, ca o frăție a volumelor, căci și noi 
suntem cavalerii lecturii! Când citim, suntem liberi, 
suntem prea puțin formali, suntem frumoși; în cercul 
pasionaților de lectură, am promis că vom repeta 
experiența, că vom împrumuta cărți mai des între noi 
(profa i-a adus deja lui Seby un volum de Zafon dintr-o 
serie pe care au citit-o doar ei... dar pe care o includem 
cu toții în cerc curând). 

Și uite așa, se amestecă un scriitor profesionist, un 
brăduț-carte și un cerc cavaleresc al volumelor și se 
obține o săptămână tare faină. Vă poftim și pe voi la noi! 
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CARTEA UN DAR 

Coordonator: Georgeta Grivei 
Slogan: LECTURĂ vs. CULTURĂ 
Data: 16-22 decembrie 
Participanți: cercul Lectură cultură cuvânt, clasele I-VIII 
Școala Gimnazială Constantin Săvoiu Târgu Jiu 

Dintre multiplele activități propuse de ANPRO, Citește cu mine! a fost 
primită cu entuziasm la Școala Gimnazială Constantin Săvoiu din Târgu Jiu. O 
activitate susținută pe tot parcursul anului  a fost participarea la Lecturiada 
elevilor din septembrie 2019 de la Cluj. De data aceasta, în perioada 16-22 
decembrie, activitățile dedicate lecturii s-au desfășurat sub sloganul „Lectură vs. 
cultură”, susținute de cercul de lectură Lectură, cultură, cuvânt. Scopul principal 
a fost acela de încurajare a lecturii în rândul elevilor la toate disciplinele școlare 
și promovarea lecturii în context intercultural. Printre obiectivele propuse 
menționez: promovarea cărții prin ateliere de lectură desfășurate fie la clasă, fie 
în afara orelor de curs (ex.la clasa a V-a, secvențe ale jocului ilustrat în lecturile 
parcurse la clasă ori în lecturile suplimentare); promovarea de cărți prin 
prezentarea pe site-ul Lecturiadei a unor recenzii și înregistrări video la clasele a 
V-a și a VI-a; lecturi publice susținute de elevi în diverse locații; organizarea unui
concurs județean despre tradițiile de iarnă intitulat „Farmecul iernii”, cu două
secțiuni: eseuri și desene. Grupul țintă a fost reprezentat de elevii școlii, clasele
I-VIII. Activitățile au fost înregistrate pe pagina școlii și pe pagina Lecturiadei
elevilor. Cum am procedat? Mai întâi am întocmit un afiș − program prin care am
stabilit activitățile care vor fi desfășurate în școala noastră.

Ziua de luni, 16 decembrie 2019 a stat sub semnul activității intitulate 
„Lectura, sportul minții”. În acest scop, la ora 14.00, câteva clase au făcut un 
exercițiu de lectură de 15 minute pe terenul de sport. Eleviii au întâmpinat cu 
bucurie această activitate, mai ales că terenul de sport a fost proaspăt renovat și 
dotat cu gazon adecvat. Mesajul nostru, al profesorilor, a fost acela că așa cum 
îndrăgesc sportul, așa să îndrăgească și cartea, mai ales că lectura poate deveni 
un sport al minții care contribuie la dezvoltarea personalității fiecărui copil sau 
adult. Și, pentru a nu rămâne doar la faza demonstrativă, toți elevii au fost rugați 
ca pe timpul vacanței să finalizeze lectura cărții printr-o recenzie prezentată apoi 
la clasă fie oral, fie scris.  

O altă activitate susținută de întraga școală a fost Lectura tradițiilor care 
s-a desfășurat în urma concursului județean „Farmecul iernii” organizat de școala
noastră în această perioadă. Cu acest prilej s-a organizat o expoziție de desene
care a imortalizat, prin culori și forme diverse tradițiile de iarnă specifice
românilor: Colindatul în Ajunul Crăciunului, Plugușorul, Sorcova, Pițărăii,
Impodobirea bradului de Crăciun, ș.a. Aceste tradiții au fost reiterate la clasă de
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elevi, profesori sau învățători fie prin lecturi, discuții, fie prin serbări școlare 
specifice acestei perioade a anului.  

Pentru că luna decembrie este luna cadourilor, miercuri, 18 decembrie, 
elevii și profesorii și-au dăruit cărți cu un mesaj specific sărbătorilor de iarnă, 
răspunzând astfel activității planificate „Cartea, un dar”. Recenziile cărților 
îndrăgite de elevi, Bunicuța hoțomană de David Walliams (videoclip cu care 
elevul Cristian Beloiu a câștigat premiul Joimăriței), Olguța și un bunic de 
milioane de Alex Moldovan, Zâmbește! de Raina Telgemeier, Dosarele Scarlet. 
Spărgătoare la înălțime de Tamsin Cooke, Narnia, de C.S Lewis, Insula 
orfanilor de Laurel Snyder ș.a. au devenit publice prin înregistrările video sau 
scrise, prezentate pe pagina Lecturiadei.  

Acest proiect demonstrează încă o dată că prin lectură elevii pot explora 
diverse domenii de cunoaștere, învățând prin descoperire, conducând astfel la o 
învățare cu sens. În acest fel, elevii se pot cunoaște mai bine pe sine, își pot 
gestiona mai ușor nu doar gândurile, dar și emoțiile, exersând cu prietenii, colegii, 
profesorii și părinții strategii de comunicare orală și scrisă, prin stimularea 
reflecției personale și a gândirii critice.  

De asemenea, prin textele pe care le citesc, literare sau nonliterare, elevii 
experimentează și cunoașterea altor culturi, dezvoltându-și atfel competența 
interculturală prin raportarea propriei culturi la cultura altora. În contextual 
actual, elevii trebuie încurajați să respecte și să accepte diversitatea culturală într-

o societate multiculturală, pornind de la cunoașterea, 
înțelegerea și respectarea propriilor tradiții. 

Timpul va dovedi dacă acest îndemn spre lectura 
cărților de orice fel îi va ajuta pe elevi să așeze cartea „cu 
credință, căpătâi, ca pe hrisovul nostru cel dintîi”, așa 
cum ne îndeamnă Tudor Arghezi în poezia „Testament”. 
Sunt convinsă că astfel de activități desfășurate sub 
îndemnul „Citește cu mine!” vor rămâne în 
subconștientul elevilor putând, mai devreme sau târziu, 
să descifreze mesaje sau povești de viață în care se 
regăsesc. 
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CITEȘTE! LECTURA ÎMBOGĂȚEȘTE! 

Coordonator: Oana Iloae  
Data: 17 decembrie 2019 
Participanți: elevii clasei a V-a, 25 de elevi 
Școala Gimnazială D.D. Pătrășcanu, Tomești, județul Iași 

Putem spune că povestea lecturii merge mai departe. Nu contează cât de 
mari sau mici ne sunt pașii. Contează că nu stăm. 

Povestea lecturilor noastre cu Pisicile războinice… ne-a plăcut! Avem un 
opțional de literatură pentru copii, care încurajează lecturile clasice alternativ cu 
cele contemporane, mult mai pe placul copiilor. Asociația ACVO a susținut 
lectura în școala noastră facilitându-ne pentru clasele a V-a o vizită, la final de 
noiembrie, la Biblioteca Central Universitară Iași, loc în care cu toții am fost 
captivați timp de două ore de povestea scrisului și a cărților. 

Surpriza cea mare a venit de Moș Nicolae, când vizitatorii claselor a V-a 
au primit în dar din partea aceleiași asociații un dar de lectură: câte un volum din 
seria Pisicile războinice de Erin Hunter și o altă carte adecvată vârstei lor (de 
exemplu, Mituri Romane, Micul Prinț etc.). După entuziasmul de moment, copiii 
au observat că au în fapt volume diferite din seria Pisicilor… și că în serie sunt 
multe cărți. Unii au început imediat lectura, alții au lăsat pentru acasă; unii au 
adus cărțile la școală ca să citească și în pauze, urmând să facă și schimb de 
volume între ei. Și, pentru că tema noastră curentă la opțional era legată de 
lecturile cu animale personificate, Pisicile războinice ne-au plăcut din nou. 
Astfel, la ora de opțional, fiecare copil și-a adus volumul primit, a citit colegilor 
o pagină sau un fragment din volumul început, iar din ceea ce a citit, fiecare copil
a notat un citat pe tablă. Am încercat împreună să reconstituim seria cărților prin
citate considerate reprezentative. Fiecare copil însă a mai avut ceva de realizat:
două semne de carte personalizate. Acestea trebuiau să conțină desenul unei pisici
războinice sau pașnice (după voie) și câte un citat. Primul semn trebuia să conțină
un citat din cartea proprie iar al doilea semn de carte trebuia să conțină un citat
dintr-o prezentare a unui coleg, astfel încât să nu uite care și-ar dori să fie
următorul volum de citit. Ulterior au fost discuții dacă să păstreze sau să dăruiască
semnele de carte, să facă schimb, să facă o expoziție cu ele…

Și am plecat în vacanță cu o temă importantă: de citit al doilea volum primit 
în dar. 

Deja am aflat că unii și-au făcut toată tema și că ceilalți mai au… 

Activitatea noastră de lectură s-a desfășurat pe 17 decembrie 2019, în 
intervalul orar 9-10 și și-a propus dezvoltarea competenței de lectură, încurajarea 
ei prin scurte secvențe citite expresiv, transcrierea unui citat semnificativ pe un 
semn de carte. În activitate s-au implicat 25 de elevi din clasa aV-a.  
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Putem spune că povestea lecturii merge mai departe. Nu contează cât de 
mari sau mici ne sunt pașii. Contează că nu stăm! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POVEȘTI ȘI CĂRȚI LA IOANID  
 
Coordonator: Natașa-Delia Maier  
Data : 9-20 decembrie 2019 
Participanți: elevi din învățământul gimnazial 
Școala Gimnazială IOANID, București  
 

Că IOANID e o școală de cititori, ei bine, asta se știe. Diseminarea și 
multiplicarea activităților de promovare a lecturii susținute și prin intermediul 
opționalului Lectura și abilitățile de viață (anul școlar 2019-2020) și promovarea 
ideii că lectura este parte integrantă a vieții noastre trebuiau să își găsească niște 
compliniri prin propunerea unor cadre de reflecție asupra rolului cărții și prin 
celebrarea Anului cărții. Lectura este un aspect firesc al vieții acestei școli, chiar 
de la ciclul primar. Putem spune, fără false pretenții sau orgolii că suntem 
norocoși. Și copiii, și dascălii deopotrivă, astfel încât nu ne mai lipsea decât 
prilejul care să provoace această reflecție, prilej care s-a conturat în cel mai fericit 
chip, cu invitația venită pe e-mail din partea programului „Cercuri de lectură” de 
a ne înscrie în activitățile dedicate „Anului cărții”.  

Iar cum al doisprezecelea ceas e întotdeauna și cel mai festiv, și cel mai 
plin de semnificații, și cel mai predispus la a adânci gândurile, ultima noastră lună 
de școală s-a înscris sub semnul cărții și al cărților. Am intenționat așa, în spiritul 
oricărui antrenor care dispune de o echipă valoroasă, două tipuri de activități: 
unele de „încălzire”/„pregătire”, iar altele dedicate „jocului” propriu-zis. 

Ca să intrăm în atmosferă, începând de luni, 9 decembrie, la avizierele din 
holurile școlii (trei puncte de afișare, la îndemâna gimnaziștilor mici, a celor mai 
mari și a liceenilor/ profesorilor) s-a afișat, sub genericul „Leapșa cu cărți”, un 
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poster cu o listă deschisă pentru răspunsurile elevilor referitor la ideea că o carte 
poate constitui un cadou minunat. Eram în prag de Crăciun și aveam prilejul să 
dăruim cărți. Acesta a fost pretextul sub care s-a derulat exercițiul de 
conștientizare/pregătire pentru activitățile dedicate Anului cărții: „Pentru că au 
lumi întregi în interiorul lor. Și este mult mai ieftin să cumperi cuiva o carte decât 
să îi cumperi întreaga lume” (Neil Gaiman) a fost răspunsul inițial, menit să 
determine reflecția, să provoace la a găsi răspunsuri cât mai bune, cât mai 
profunde, cât mai sensibile. Iată câteva dintre cele înregistrate pe afișele din 
școală, marcate evident de nevinovăția copilăriei care se bucură de toate cele: 
„…au tot felul de lumi frumoase și fantastice (Cezar)”; „în cărți se află mii și mii 
de cadouri și de lumi care nu se pot dărui în alt fel de moduri (Ariana)”; „fiecare 
lume nouă din fiecare carte nouă aduce încă o țară imaginară pe harta mentală a 
cititorului (Maria)”; „sunt lucrurile/„ființele” care îți stârnesc curiozitatea, care 
nu te lasă să dormi noaptea și din care nu îți poți ridica ochii. (Cătălin)”, alte 
răspunsuri au fost postate pe grupul de Facebook al lecturiadei 2019, marele loc 
de întâlnire al tuturor proiectelor dedicate cărților. 

Tot cu titlul „activități de încălzire”, începând de luni, 9.12, pentru 
sensibilizarea publicului față de proiect, s-a organizat un moment de lectură de 
imagine, pe marginea unei picturi de Iulia Șchiopu (vezi ilustrația), în urma căruia 
clasele a V-a au avut ca sarcină să creeze compuneri imaginative prin care să 
descrie biblioteca ideală. Cele mai bune compuneri au fost citite în clasă/afișate 
în biblioteca școlii; fotografii și filmulețe referitoare la acest aspect fiind 
diseminate în școală. De asemenea, două dintre compuneri au fost postate pe 
grupul Facebook al lecturiadei 2019 și pe blogul școlii.  

Tot spre a sublinia diversele roluri pe care cartea le are în viața 
(extra)școlară a elevilor și a părinților, pe blogul școlii s-au postat și articole-
invitație la lectură, în perioada 9-18 decembrie (titlurile recenzate: seria Ion 
Creangă 2.0 pentru ciclul primar, Micul Prinț (Antoine de Saint-Exupéry) pentru 
gimnaziu, „Abatorul cinci” (Kurt Vonnegut) pentru liceeni și Lecții americane. 
Șase propuneri pentru următorul mileniu”(Italo Calvino) pentru adulți). 

Activitățile de fond ale proiectului au incitat la joacă și jocuri pe marginea 
poveștilor (ne/re)scrise, de-a lungul săptămânii 16-21 decembrie, cel puțin câte 
una pentru fiecare zi. Cea mai facilă cale de a le evoca ar fi un jurnal „de bord”. 

Luni, 16.12: am lansat: o anchetă menită să sprijine reflecția asupra 
frumuseții/valorii cărții, ca să identificăm, între lecturile semestrului, cărțile de 
top ce ar putea întregi lista celor 365 de titluri ale secțiunii dedicate pe site-ul 
lecturiadei elevilor; am postat în cursul lunii decembrie peste 20 de recenzii ale 
elevilor cititori din IOANID, menite să constituie ecouri de lectură și să contribuie 
la exercițiul de împărtășire, dincolo de limitele spațiului fizic, a bucuriei de a citi 
cu ceilalți elevi, din alte școli, din alte județe.  Tot luni am început seria lecturilor 
cu voce tare, menite să sublinieze ideea că dialogul cu cărțile poate fi privit și în 
alte moduri, din ce în ce mai cutezătoare, mergând până la… a rescrie poveștile. 
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La clasele a V-a și a VI-a, pe parcursul acestei săptămâni (cu ajutorul și 
complicitatea colegilor de catedră/arie curriculară) s-au citit rescrierile după 
Creangă (aparținând Laviniei Braniște, Veronicăi Niculescu, lui Bogdan 
Alexandru Stănescu sau lui Matei Vișniec) și re-povestea lui Neil Gaiman 
„Frumoasa adormită și fusul”. 

Marți, 17.12 a fost momentul în care ne-am întrebat „Ce-ar fi dacă…?” 
subordonând ca subiect acestei întrebări, evident, cartea… „Ce s-ar întâmpla dacă 
într-o zi poveștile și personajele lor ar prinde viață?” A fost întrebarea Sarei, una 
dintre cele 32 de întrebări lansate și conștiincios notate pe tablă, în sala de clasă. 
Răspunsurile s-au formulat ca atelier de scriere creativă.  

Miercuri, 18.12., am lansat „provocarea poeziei”.  De dimineață, ne-am 
plimbat cu o cutiuță de cuvinte-cheie pe la toate clasele. Copiii care au dorit să 
accepte provocarea poeziei (noi am lansat 30 de cuvinte) au extras câte un bilet și 
au avut ca sarcină să scrie o poezie până la ora prânzului, integrând cuvântul extras. 
Poeziile s-au depus în urna de sub brad, iar juriul (colege de arie curriculară care 
au dat o salvatoare mână de ajutor) au citit și au deliberat. În total, s-au acordat opt 
premii cea mai amuzantă, cea mai șugubeață, cea mai densă, cea mai frumoasă, cea 
mai neobișnuită, cea mai profundă, cea mai delicată dintre creații au fost răsplătite 
cu premii în cărți. Nu ne așteptam să avem atâția doritori de… scris matinal. Nu ne 
așteptam că poezia va avea parte și de o zi de naștere.Nu ne așteptam la atâția 
doritori printre „gimnaziștii începători”. Copiii, ca întotdeauna, ne-au depășit 
așteptările. În stilul lor caracteristic: cu candoare, cu aplomb, cu naturalețe. Ca un 
exercițiu de stil. Ca o joacă de copil… Câteva fragmente dintre cele mai reușite s-
au postat, spre deliciul publicului, pe grupul de Facebook. 

Joi, 19.12, a doua parte a „provocării poeziei” a fost legată de actul lecturii. 
S-a citit cu voce tare, cu public, la prima vedere, cu toți elevii claselor a V-a, în 
deschiderea „Pajama Party” (ce alt moment mai bun de a atrage atenția asupra 
nevoii de lectură?! Toată școala era prezentă și dispusă la a 
asculta/aplauda/delibera asupra celei mai frumoase lecturi de fragment poetic cu 
tematică onirică/hibernală). Premiile oferite au constat, și acestea, în primul rând, 
din cărți. Un alt premiu, la care nu ne-am așteptat: mențiunea Joimăriței, care i-a 
bucurat foarte tare pe copii.  

Tot joi, ca să încheiem frumos, prima vizită a copiilor la Muzeul Național 
al Literaturii Române (ne-am dus în „pelerinaj”, pentru un exercițiu de admirație, 
cu complicitatea colegilor de arie curriculară). Exercițiul de admirație presupune 
uneori să intri atât de bine în pielea scriitorilor, încât să îți vină cheful să te așezi 
la masa de scris și să încerci să scrii ca ei, încet, domol, căci pana e altfel decât 
stiloul tău din penar, iar cerneala ei vâscoasă te obligă parcă să apuci cuvintele cu 
încetinitorul. A fost greu să îi desprindem din fața colilor când a fost nevoie să 
revenim în școală: e „vina” doamnelor custode, generatoarea exercițiilor de 
fascinație (cea mai mică/mare carte, formate liliputane, scrisul cu penița etc). Nu 
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am mai experimentat niciodată situația în care nu poți să „rupi” clasele de elevi 
vizitatori de un muzeu vizitat... piticii noștri cititori nu se mai dădeau duși. 

Vineri, 20.12, a fost vremea sondajelor, cu privire la cărțile de top 
personale, cu privire la activitățile proiectului și cu privire la actul lecturii. A fost 
vreme de bilanț și vremea să ne terminăm lecturile din cărțile „plimbărețe” cu re-
scrieri de poveste. 

Sensul se va constitui, din fericire sau nu, în absență, în forul interior al 
celor care „au fost acolo”. Copii din toată școala, sub o formă sau alta, deși 
focalizarea evidentă a fost pentru cei de clasa a V-a. Dar, în lectură, în scriere de 
poezie, în împărtășirea gândurilor de la „leapșa cu cărți” s-au implicat și cei mai 
mari, chiar și liceenii. 

Copiii și-au adus cărțile (cu rezumate cu tot) spre dezbatere, s-au ales (din 
peste 100) cele mai demne de intrat între cărțile de top, s-au scris poezii (aproape 
30), s-au citit (vreo 4 lecturi, la clase diferite, cel puțin 10 ore de lectură cu voce 
tare) rescrieri sau, cum le numesc copiii, „reload” ori „2.0” (e o idee totuși 
salvatoare atunci când povestea originală riscă să cadă în desuet). Ne-am 
confruntat cu intertextualitatea și cu „agenda” problemelor de inechitate socială, 
dar fără să teoretizăm, am devenit mai sensibili la poveste. Și o iubim. 

Ne-am bucurat de tovărășia unor făpturi de basm și de ajutorul și de 
lucrușoarele care ne-au înlesnit mult munca. Am avut, ca orice eroi de basm, 
donatori și ajutoare alături de noi, ca să compensăm lipsa puterilor supranaturale 
(și mulțumim tuturor celor din școală care ne-au ajutat cu filmări, cu jurizare, 
activități, sugestii, cu premii, cu vizibilitate.  
Mulțumim ANPRO pentru inițiativă și în special doamnei Onojescu pentru harul 
de „înger păzitor al uitucilor”, iar tuturor celor care au fost cu ochii pe noi le 
mulțumim pentru apreciere, pentru încurajări, pentru idei, pentru schimbul acesta 
fabulos de practici de lectură care „cresc cititori”). 
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CITIM ȘI DĂRUIM 
 
Coordonator: Adriana Mezdrea  
Slogan: „Lectura ne aduce împreună și ne face mai buni.” 
Data : 16-22 decembrie 2019 
Participanți: 32 de elevi ai clasei a VII-a  
Colegiul Național Ion Minulescu, Slatina, jud. Olt 
 

Elevii clasei a VII-a au avut de pregătit și de prezentat în perioada 16-22 
decembrie recenzia video a unei cărți citite recent ( din tematica orei de opțional 
Lectura ca abilitate de viață sau din bibliografia extinsă), după ce am explicat 
etapele elaborării unei recenzii de carte, așa cum prezintă autorii manualului Art 
pentru clasa a VII-a în capitolul 1, L18. De asemenea, le-am oferit un model al 
unei recenzii video realizate de o elevă de vârstă apropiată. ( 

Copiii au dat dovadă de implicare, creativitate și originalitate în realizarea 
recenziilor video și de interes deosebit în prezentarea lor în fața colegilor, deși au 
fost cuprinși de emoție văzându-se practic pe sine ca purtători de mesaj. De cele 
mai multe ori s-au amuzat de mimica și gestica ce însoțeau inevitabil mesajul oral 
înregistrat. Mi-a plăcut că au avut grija ca recenzia lor să nu dezvăluie în mare 
parte subiectul cărții, ci să stârnească curiozitatea publicului. De asemenea, au 
avut și o atitudine (auto) critică (în sensul pozitiv, constructiv) după vizionarea 
recenziilor: prezentare prea lungă, poziția regidă a corpului, absența cărților din 
decor sau volumul nepotrivit al înregistrării video etc. Consider că prin această 
activitate am contribuit la dezvoltarea lor personală, emoțională și cognitivă, le-
am cultivat dorința de a citi pentru sine și pentru ceilalți și le-am întărit ideea că 
lectura este întotdeauna o experiență unică ce merită împărtășită.  Activitatea s-a 
finalizat cu îndemnul : Citește și tu!  
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DIALOGURI CU TÂLC

Coordonator: Gabriela Misleanu  
Slogan: „Citește cu mine!” 
Data : 16-22 decembrie 2019 
Participanți: elevi din clasa a V-a 
Școala Gimnazială Centrală, Câmpina, Prahova 

Clubul nostru de lectură stă sub semnul noutății, al cunoașterii, al 
curiozității, al deschiderii și acceptării. Astfel, activitățile organizate în cadrul 
acestul cerc sunt întotdeauna atractive și îi implică activ pe elevi. 

Activitatea care marcheză finalul Anului Cărții organizată împreună cu 
elevii clasei a V-a C ai Școlii Gimnaziale Câmpina nu a avut de data aceasta în 
prim-plan vreo metodă sau vreo strategie didactică inovativă, ci s-a concentrat 
doar pe ...comunicare și atât. Da, acea formă a comunicării care vehiculează 
diverse conținuturi pentru a genera un act de învățare a fost cea care a condus 
elevii către a-și susține punctul de vedere.  

Inițial, elevii si-au ales câte o carte din cadrul clubului de lectură și au citit-
o. Activitatea propriu-zisă aconstat în prezentarea cât mai succintă și atractivă a 
cărții alese într-o manieră diferită, astfel încât și ceilalți elevi să o parcurgă pe cea 
prezentată de colegi...în măsura în care aceasta răspunde intereselor lor. Unii au 
prezentat un desen care să contureze ideea cărții, alții au ales un cuvânt-cheie pe 
care l-au detaliat colegilor, câțiva au povestit episoadele preferate...s-au organizat 
mici dezbateri, s-au precizat trăsături ale personalelor, urmând ca elevii să își 
imagineze un alt final al cărții...totul s-a desfășurat sub forma unui dialog, pe care 
l-am dirijat utilizând întrebări cât mai diverse și implicând cât mai mulți elevi.

Cei mai mulți elevi au ales cartea Vrăjitoarele de Roald Dahl. Subiectul 
acestei cărți a atras atenția elevilor clasei a V-a, mai ales faptul că personajul 
principal porneşte la o vânătoare de vrăjitoare în toată regula, încercând să le 
demaşte, înainte să fie prea târziu. Am reușit să dezvolt la elevi empatia, să trasez 
acea diferență dintre „a auzi”  și „a asculta”. Am conceput mini-joculețe de 
imaginație prin care elevii s-au pus pentru câteva secunde în locul personajului, 
menționând trăirile, sentimentele resimțite de ei într-un anumit episod. În final, 
câțiva elevi au formulat recomandări pentru colegii lor, dezvoltându-și astfel 
gradul de persuasiune exercitat asupra celorlalți.  

Elevii au notat și în jurnale câteva însemnări, citate, idei care i-au 
impresionat.  

Feedback-ul a fost realizat permanent...însă „dovada” faptului că elevii au 
fost implicați activ, că au fost încântați de derularea activității se regăsește în 
bucuria din glasul acestora atunci când la sfârșit  au întrebarea „Ce carte să mai 
citim acum...?”.   
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DE LA FACEBOOK LA THE FACE OF THE BOOK 
 
Coordonator: Nicoleta Mitu  
Slogan: „Nu judeca o carte după copertă! Nu judeca un om după chip!” 
Data: 16-22 decembrie 2019 
Participanți: elevi din clasa a VI-a și a VII-a 
Școala Gimnazială Grigore Hagiu, Tg. Bujor  
 

În noi se aude deja un clopoțel grăbit care anunță o vești mult așteptate: 
Nașterea lui Iisus, venirea lui Moș Crăciun cu renii, trăgând greoi copilăreasca 
vacanță cu iz de portocală proaspăt desfăcută, cu promisiunea timpului petrecut 
în familie, cu evadarea leneșă printre paginile-aripi ale cărții preferate, cu fulgii 
de nea cu care ne-am întrece în fiecare moment, cu jocuri și cu socializare pe 
internet. Totul ne prinde într-un dans amăgitor al așteptărilor, al nerăbdării, al 
emoțiilor… E greu să mai rămânem la școală când prin fereastra clasei defilează 
alte dulci promisiuni… „Crăciunul vine și omul de zăpadă zâmbește!” (slogan 
inspirat de „Omul de zăpadă” al lui Michael Morpungo). 

Și totuși, mai avem o săptămână de școală în care încercăm să îmblânzim 
toate tentațiile…  

Marțea, 17 decembrie 2019, de la 13 la 17, vine cu câte o provocare pentru 
fiecare dintre hagiii claselor a VI-a și a VII-a în încercarea de a anula superstiția 
cu cele trei ceasuri rele. 

De ce ne place să ne numim hagii? Aparținem unei școli cu nume de poet 
a cărei deviză este „Școala care îți dă aripi”, adică Școala Gimnazială Grigore 
Hagiu. 

„De la Facebook la The face of the book” înseamnă o întâlnire altfel cu 
cartea îmbrăcată și ea în haine de sărbătoare, dichisite cu dragoste, mai ales, de 
cei de la Editura Art (avem și noi în școală clubul Liber la literă!. Cu toate acestea, 
invitația s-a adresat tuturor elevilor, nu doar celor însemnați ca tocilari sau celor 
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care spun despre ei că ar fi iubitori de carte. Replica „Nu judeca o carte după 
copertă! Nu judeca un om după chip!” (Minunea de Palaccio) ar putea fi un motto 
al activității cu ecou pe termen lung: totul înseamnă timp, profunzime, empatie. 

Venim unii către alții cu cărți dragi, deja citite sau promisiuni în timp, cărți 
răbdătoare care  speră ca cineva să vadă dincolo de coperte, care visează să treacă 
din mână în mână, să producă un adevărat duel al ideilor.  

De această dată, am intrat în clasă cu un alt braț de cărți: Întoarcere pe 
insula roboților de Peter Brown, Vrăjitoarele de Roald Dahl, Minunata călătorie 
a lui Nils Holgersson prin Suedia de Selma Lagerlof, Aventurile lui Tom Sawyer 
de Mark Twain, Omulețul din perete de Marian Coman, Cum am supraviețuit 
clasei a VIII-a de Robert Ersten. Elevii au adus și ei câte o carte neprezentată 
până atunci la niciuna dintre întâlnirile noastre.  

Știind că „mâna întinsă care nu spune o poveste” rămâne fără ecou în 
exterior, au venit pregătiți cu o copertă personalizată, cu un slogan (Notez 
aleatoriu câteva: „Schimbă felul în care trăiești, educi, conduci!”, „Literele se 
mișcă însă cel care citește știe să le oprească astfel încât să creeze o poveste!”, 
„Informația e cea mai de preț armă a omului.”) sau cu un fragment care incită la 
lectură: „Aveau tot ce-și puteau dori, dar mai aveau un secret, iar teama lor cea 
mai mare era că, într-o bună zi, secretul acela avea să fie dat în vileag.” (J.K. 
Rowling, Harry Potter și piatra filosofală, Editura Arthur, București, 2018, 
traducere Florin Bican, pag. 9).  

Urmează jocuri „de-a poezia” în care se descoperă, ca într-o oglindă 
infidelă, volume dragi: 

1. „În drum spre Tabără/ un monstru apare/ Minunea era o Vrăjitoare”
2. „Clementina/ Dulce ca amandina/ Te face să citești/ Cartea să o iubești/

Pajiștea dragonului s-o vizitezi” sau 
3. „Am intrat cu toții la oră/ Emmie noi voiam să fim/ Să dispărem din

senin/ Și să zburăm câte puțin.” 
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Se simte bucuria de a citi alături de ceilalți, cu răbdare, fragmente din 
cărțile despre copilărie, despre realități cu care se confruntă. Cum am supraviețuit 
clasei a VIII-a de Robert Ersten li s-a părut atractivă celor din clasa a VI-a. Aici 
am descoperit fragmentul: „Spaime vechi și noi. Ce-o să urmeze?”. Se scriu 
scrisori/bilețele către ființele de hârtie abia descoperite (Filip a fost compătimit, 
sfătuit, încurajat); se realizează desene, plecând de la întrebarea „Cum am 
supraviețuit clasei a VI-a?” Exercițiile-joc de rol presupun toate momente de 
reflecție și de ieșire din sine. Provocările ies firesc ca dintr-o pălărie magică. 

La clasa a VII-a, am alcătuit harta textului, plecând de la fragmentul: 
„Examenofobia. Ghid de supraviețuire”, apoi au propus  o definiție personală 
pentru examenul pe care-l întrevăd ca pe  o „bombă care poate oricând să 
explodeze”, ca pe „ceas neiertător”, ca pe un „dinozaur”, ca pe un „mâncător din 
timpul pentru distracție”, ca pe un „uragan” − metaforă pentru cearta părinților − 
ca pe un ca pe „un bumerang”. Inspirați de text, au conturat portretul profesorului 
ideal sau au alcătuit o scrisoare pentru copiii care au fost. Astfel am descoperit 
un alt chip de-al lor, de la vârsta de șase ani care rămâne, de obicei, un mister 
pentru profesor. 

La final, am împodobit cu lumina din ochii lor un brad care să ne/vă 
semene. 
 
 

PE LOCURI, FIȚI GATA, START! 
 
Coordonator: Georgiana-Andreea Romanov 
Data : 16 decembrie 2019 
Participanți: membrii cercului de lectură Fantezie și cuvânt  
Școala Gimnazială nr. 8, Constanța 
 

Având în minte dictonul Virginiei Woolf „Cărțile sunt oglinzile 
sufletului”, în urmă cu doi ani am pornit aventura cunoașterii prin ficțiune alături 
de cei 22 de elevi ai clasei a V-a A de la Școala Gimnazială nr. 8 Constanța. Am 
străbătut împreună un drum anevoios, plin de capcane și dificultăți până la finele 
semestrului I al clasei a VII-a, când am primit propunerea de a alege Cartea anului 
2019 și de a realiza o activitate care să o valorizeze. După îndelungi discuții 
despre cărțile pe care clubul nostru le găzduise în anul calendaristic 2019, am 
decis că volumul Malala și creionul magic de Malala Yousafzai merită să 
concureze pentru Cartea anului. Experiența anterioară a primei cărți a autoarei, 
Eu sunt Malala, i-a făcut pe elevii mei să citească cu nesaț volumul menționat, 
într-o prezentare grafică de excepție, apărut la Editura Arthur, cu ilustrații de 
Kerascoet. În ultima săptămână de școală din semestrul I, ziua de marți, 16 
decembrie a reprezentat începutul aventurii livrești. Pe locuri, fiți gata, start… 
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Familiarizarea cu textul (etapa de evocare adaptată, căci textul fusese citit 
în prealabil) a pornit de la câteva întrebări simple, care au primit răspunsuri la fel 
de simple și de sincere: Ce este libertatea? (exprimare liberă fără teamă, acțiuni 
proprii fără încălcarea legii, decizii proprii, responsabilitate, viață privată); Există 
limite ale libertății? (nu îi deranjez pe ceilalți, nu încalc legea, îmi respect 
semenii); Cine stabilește limitele libertății? (autorități, părinți, profesori). 
Constituirea sensului a vizat ca elevii să lucreze individual și să noteze două 
situații care i-au impresionat în text și emoțiile pe care le-au asociat cu acestea. 
Notabil a fost faptul că majoritatea a apreciat riscul la care se supune Malala 
pentru a-i face pe ceilalți să conștientizeze că și fetele au dreptul la educație, 
indiferent că vorbim despre o țară islamică. Elevii au mărturisit că niciodată nu 
s-au gândit cât sunt de norocoși că pot merge la școală fără teamă. Fetele o 
consideră pe eroină un model pentru lupta de emancipare a fetelor din lumea 
arabă, judecate doar prin prisma diferenței de gen. După trecerea în revistă a 
câtorva răspunsuri, am discutat frontal despre valorile pe care le promovează 
textul și în care se regăsesc și ei: creativitate, curaj, răbdare, libertate de 
exprimare, sinceritate, responsabilitate, ambiție. Pe baza lor, am realizat un 
diamant al valorilor personajului principal și o rețea a personajelor (Malala-tatăl, 
frații, fata care sorta gunoiul, colegele, talibanii). Am marcat prin săgeți relațiile 
dintre acestea și am discutat tipul de relație stabilit. 

În etapa de reflecție, am folosit Strategia celor trei conexiuni (Keene și 
Zimmerman, 1997) bazată pe ideea că fiecare cititor vine în procesul lecturii cu 
anumite cunoștințe, emoții, experiențe, care îl pot ajuta să aducă textul mai 
aproape de sine, de experiențele sale, de alte texte citite și de lumea pe care o 
cunoaște. Conexiunile text-persoană au evidențiat faptul că situația din text le 
amintesc de Am nevoie de pace de Bana Alabed sau Războiul care mi-a salvat 
viața de Kimberly Brubaker Bradley. Înțeleg trăirile personajului Malala pentru 
că și ei au înfruntat un adult autoritar, iar locul în care se desfășoară acțiunea le 
amintește de oamenii străzii din orașul nostru. În privința conexiunilor text-text, 
au descoperit că Malala seamănă cu Morcoveață sau cu Bianca din textul Cum e 
lumea deVeronica D. Niculescu, cadrul acțiunii este asemănător cu toposul Out-
With din Băiatul cu pijamale în dungi de John Boyne, iar tema poate fi regăsită 
și în Morcoveață de Jules Renard, Harry Potter de J.K.Rowling, Black Beauty de 
Anna Sewell, Dă mai departe de Catherine Ryan Hyde. O selecție iscusită de 
titluri! Conexiunile text-lume i-au dus cu gândul la conflictul din Siria și la toate 
țările musulmane care le obligă pe fete să poarte văl în public. La finalul 
activității, i-am rugat pe elevi să scrie pe un post-it un cuvânt sau o idee desprinsă 
după demersul nostru, să împăturească biletul și să îl introducă într-o cutie poștală 
miniaturală primită de cabinetul de română al școlii noastre ca suvenir din Anglia,  

Vom reveni la aceste idei la finalul anului școlar… 
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VINO ÎN POVESTEA MEA!” 
 
Coordonator: Veronica Sandor 
Nr. de participanți: 26 elevi 
Data: 18.12.2019 
Școala Gimnazială Teleki Domokos, Gornești, județul Mureș 
 

Activitatea „Vino în povestea mea!” a avut la bază dorința de a dezvolta 
competenţe de lectură și comunicare în limba română elevilor aparținând 
minorităților naționale. Activitatea reprezintă un exerciţiu de lectură necesar, 
desfășurat în afara orelor alocate în orarul elevilor. În zonele cu populație școlară 
preponderent maghiară a fost şi rămâne o provocare constantă pentru elevi 
învăţarea şi receptarea limbii române, aceasta nefiind limbă maternă. 
Comunicarea în limba română pentru elevii, care nu exersează această limbă în 
afara orelor la care se predă acest obiect de studiu, devine o provocare pe zi ce 
trece tot mai mare. Acestă provocare trebuie să facă obiectul preocupărilor 
noastre, atât în cadru curricular, cât şi extracurricular. 

Obiectivele activității au fost dezvoltarea competenţei de a citi/a recepta 
un text necunoscut în limba română și practica raţională şi funcţională a limbii. 

Elevii din clasa a VI-a de la secția maghiară au lucrat alături de colegii de 
la secția română din clase cu regim de predare simultan, și împreună au pătruns 
pas cu pas în lumea textelor literare. 

Curiozitatea elevilor a fost susținută de paginile colorate și coperțile 
broșate ale cărților oferite de Asociația Roma Education Found. În felul acesta 
elevii au cunoscut autori contemporani precum Lavinia Braniște, Carmen Tiderle, 
Mihaela Coșescu și Delia Calancia. Pentru a-i motiva pentru lectură, utilizând 
aplicația emaze, elevii din clasa a VI-a (secția română) au realizat pentru colegii 
lor de la secția maghiară un filmuleț de prezentare a cărții Rostogol și vulcanii 
noroioși de Lavinia Braniște. Lectura poeziilor scrise de Carmen Tiderle în 
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volumul Cine a pus piper în mare? a stârnit hohote de râs iar lectura volumului 
Selfi cu elfi a fost motivantă prin implicarea tehnologiei. Micii cititori au 
descărcat aplicația dARe, aplicație care le-a permis să intre în contact cu realitatea 
augmentată, cu desenele mișcătoare ale fiecărei poezii. Am întocmit împreună 
fișe de lectură, am explicat cuvinte și am identificat trăsături ale textului narativ. 
Elevii au votat personajele preferate, câștigătorul fiind purcelul Rostogol din 
Rostogol și vulcanii noroioși de Lavinia Braniște. Poezia „Buni” scrisă de 
Carmen Tiderle a beneficiat de cele mai multe relecturi, de fiecare data însoțite 
de hohote de râs.   

Chiar dacă am înaintat mai greu în lumea textelor, accentul s-a pus pe 
cuvintele-cheie, apoi pe fragmentele-cheie, urmând ca elevii să descopere atât 
cuvinte necunoscute cât și locuri și personaje interesante. Ne-am simțit bine citind 
volume frumos copertate și intrând în contact cu lumea imaginată de autori 
contemporani, care uneori seamănă foarte mult de lumea noastră. La finalul 
activității ne-am organizat în echipe și am descris și desenat bunicii (care nu 
seamănă deloc cu buni din „Cine a pus piper în mare?”) și străzile noastre după 
ce am citit fragmente din Ulița copilăriei de Ionel Teodoreanu.  

CARTEA, BALSAM PENTRU SUFLETUL 
CITITORULUI 

Coordonator: Cristina Timu  
Slogan: Ai atâtea vieți, câte cărți citești. 
Data: 16 decembrie 2019 
Participanți: 35 de elevi  
Școala Gimnazială Valea Moldovei, județul Suceava 

Activitatea a prilejuit întâlnirea elevilor din cadrul cercului de lectură 
,,Aspirații” cu elevii parteneri de la Școala Gimnazială Ioan Barbir, Capu 
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Câmpului și a avut ca obiective  stimularea interesului pentru lectură, 
familiarizarea cu operele unor scriitori, cultivarea valorilor morale, stimularea 
gândirii critice.  

Și cum cea mai bună modalitate de trezire a interesului elevilor pentru 
lectură, dar și de risipire a emoțiilor o reprezintă jocul, spargerea gheții s-a realizat 
prin intrarea într-o atmosferă ludică cu  ,,Vânătoarea”, elevii fiind determinați să 
colaboreze și să își pună în valoare cunoștințele dobândite. Ei au avut 
oportunitatea de a se cunoaște mai repede, de a coopera, pentru a afla primul 
persoana care știe un proverb despre carte,  a citit o carte într-o singură zi, pe 
nerăsuflate, știe cum este considerat anul 2019-2020 etc. 

Bineînțeles că trăistuța lui Moș Crăciun a fost încărcată cu surprize care au 
fost savurate cu drag de către cititorii de la cele două școli. Elevii au fost invitați 
să extragă din trăistuță mai multe obiecte, printre care câteva desene și un ghem. 
Jocul ,,Ghicește personajul” a implicat elevii de la Școala Capu Câmpului în 
realizarea de desene/colaje cu personajele lor preferate: Olguța, micul Nicolas, 
D-l Goe, Nică), determinându-i pe elevii de la Școala Valea Moldovei să 
răspundă acestei provocări. Cei care au ghicit personajele au fost răsplătiți cu 
diplome. Atmosfera a fost veselă și relaxată, așa că trecerea la pasul următor s-a 
făcut firesc. 

Prin intermediul  jocului, „Ghemul”, elevii au fost încurajați să-și exprime 
opiniile în legătură cu cărțile citite, să-și comunice gândurile și stările sufletești 
în fața lecturii alese. Astfel, în calitate de consilier de lectură am aflat că în topul 
preferințelor copiilor de la ambele școli se află cărți precum Amintiri din 
copilărie, Colț Alb, Singur pe lume, Harry Potter, Minunea, Micuțul Nicolas, 
Olguța și un bunic de milioane etc. Faptul că cercul a devenit din ce în ce mai 
mare, astfel încât fiecare elev s-a alăturat,  descriindu-și pe scurt cartea preferată, 
sugerează clar că este vorba despre pasiunea comună pe care elevii au ocazia să 
și-o împărtășească în cadrul acestor activități, respectând motto-ul: ,,Ai atâtea 
vieți, câte cărți citești”. 

Elevii de la Școala Gimnazială Valea Moldovei au intrat apoi în rolul  
mesagerilor, prezentând colegilor cărțile îndrăgite prin intermediul posterelor 
realizate, propunându-le spre lectură și motivându-și alegerile. Astfel au fost 
ilustrate cărți  precum: Eu sunt Malala, Războiul care mi-a salvat viața, Noaptea 
despărțirii, Un băiat numit Crăciun etc. 

La finalul activității, toți participanții au alcătuit biblioteca gândurilor 
(bilețele sub formă de carte în care au scris mesaje despre lectură, după care au 
fost invitați la desert, acolo unde au făcut un schimb de cărți, alegându-și cartea 
în funcție de mesajul găsit care era adresat cititorului).  

Zâmbete, emoții, lectură, postere, cărți, prietenii, acestea au fost câteva din 
ingredientele  folosite în realizarea unei astfel de activități de cerc literar prin care 
am reușit cu siguranță să creăm o stare de entuziasm în jurul cărților. 
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Liceu 
 

LA TÂRGUL DE CRĂCIUN SE CITEȘTE 
 
Coordonatori: Emilia Borza, Nicoleta Năsăudean, Nicolae Berindeiu  
Data: 16 decembrie 
Participanți: clubul Miercurea lecturii, clasa a IX-a, filologie 
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj 
 

Aflat între cele mai frumoase Târguri de Crăciun din Europa, cel de la Cluj-
Napoca, plasat în Piața Unirii, și-a întâmpinat vizitatorii cu o serie de căsuțe 
frumos decorate, arome de ciocolată caldă și vin fiert, patinoar, seri de colinde și 
de concerte, animație stradală și luminițele de sărbători, loc ideal, așadar, pentru 
o acțiune de anvergura celei propuse de programul Cercurile de lectură. 

Plini de entuziasm, alături de elevii din clasa a IX-a filologie și de cei de 
la clubul Miercurea lecturii, ajutați de doamna bibliotecară Nicoleta Năsăudean, 
adunăm cele mai frumoase poezii despre iarnă și Crăciun, le tehnoredactăm, le 
printăm, le asezonăm cu abțibilde și le legăm fundițe colorate. Baricadați în haine 
de sezon, înarmați cu mult curaj și veselie, pornim în 16 decembrie 2019, la ora 
14, să spunem lumii că anul 2019 a fost declarat Anul cărții și să-i rugăm frumos 
pe trecători să ne citească poezia pe care le-o oferim în dar. 

O vânzătoare ne privește uimită, așa că nu stăm prea mult pe gânduri și îi 
întindem poezie frumos împachetată, povestindu-i despre Anul cărții și despre 
„Citește cu mine!”. O rugăm să ne citească poemul. Nu numai că ne citește „Iarna 
pe uliță” a lui Coșbuc, ci ne răsplătește efortul cu o cană de ciocolată caldă, pentru 
care suntem extrem de recunoscători. Primul succes! Mergem mai departe. La 
una dintre mese, deși este extrem de frig, o doamnă completează niște acte. 
Tresare surprinsă de prezența noastră, acceptând bucuroasă această scurtă 
escapadă în „Crăciunul copiilor” de Octavian Goga. Apoi, ne atrag atenția două 
tinere care transportă un contrabas și o vioară spre a face să înflorească un zâmbet 
pe fața copiilor de la secția de oncologie. Ele au purtat astăzi, alături de muzica 
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colindelor și versurile Elenei Farago din „Ajunul Crăciunului” spre inima celor 
mai triști ca noi.  

Cea mai grea probă se îndreaptă spre noi: poliția locală. Bineînțeles că nu 
am cerut permisiune nimănui de a distribui poezii în piață, firește că nu am obținut 
nicio aprobare, dar avem inocența și exaltarea de a provoca limitele, așa că ne 
îndreptăm cu încredere spre ei. Sunt trei bărbați, șeful surâde, ia foaia și citește 
cu un glas bartional „Uite, vine Moș Crăciun” de Otilia Cazimir. Ne mulțumește 
și noi savurăm cea mai frumoasă victorie: Poliția e cu noi! 

Două doamne pensionare se uită sceptic la noi. Treptat, neîncrederea 
dispare atunci când una dintre ele, fostă profesoară, citește emoționată „Moș 
Crăciun” de Octavian Goga. Cuvintele vibrează în aer, proiectând imagini ale 
unor vremuri de mult apuse. Lacrimi mari se prelig pe obrazul ridat. Tăcerea 
numai poate salva acest moment. 

Ei, da! Asta ar fi culmea! Ce-ar fi să încercăm? Ne apropiem de un cuplu 
tânăr de coreeni. Niciunul nu vorbește românește. Nicio problemă doar am luat 
Cambridge-ul. Explicăm și lansăm provocarea. Cei doi râd, acceptă și apoi repetă 
după noi cuvintele din „Scrisoarea lui Moș Crăciun” de Elena Farago. Suntem 
fericiți!  

Au trecut deja două ore, am epuizat 100 de poezii, am întâlnit oameni 
minunați, am comunicat, am fost refuzați, dar nu ne-am supărat, ne-am învins 
timiditatea sau frica, am filmat zâmbete și nepăsare, curiozitate și plictiseală. Este 
timpul să ne odihnim. Ne retragem la Cofetăria Carpați, comandăm ceaiuri și 
ciocolată caldă și citim și noi din poeziile distribuite. Pe unele le știm de la bunici, 
pe altele de la grădiniță sau de la doamna învățătoare, altele sunt noi. Toate, însă, 
se vor așeza, însă, iernatic, într-o cutie a amintirilor. 

https://vimeo.com/381512733?fbclid=IwAR2WA_Z1unsKoUlpKt2ATm
_hRJUsCaUDBEqmy8G3ze3TPfnMppI-Y1OO13E 
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TERAPIE PRIN LECTURĂ

Coordonator: Ancuța-Simona Ciubotariu 
Data: 16-22 decembrie 
Participanți: 65 de elevi, gimnaziu și liceu 
Colegiul Tehnic Lațcu Vodă, Siret, județul Suceava 

Anul cărții în România!!! Ce frumos sună! Da! Și pentru ca această idee să 
aibă reverberații în timp am răspuns provocării de lectură propusă prin 
intermediul Proiectului „Citește cu mine”, desfășurat sub sigla ANPRO.  

În perioada 16-22 decembrie am atras elevii în lumea cărții prin 
intermediul proiectului „Terapie prin lectură” aproximativ 65 de elevi (clasele a 
VI-a, a IX-a și a X-a). Proiectul s-a născut din dorința de a le demonstra elevilor
că o carte poate schimba un destin, poate aduce o bucurie, poate îmbogăți ființa,
dar, mai ales, că poate fi de folos și celor care adesea întreabă: „Cu ce mă ajută
pe mine cartea x?”.

În prima zi de proiect i-am provocat să-și scrie pe un flip-chart temerile, 
nemulțumirile, capriciile, întrebările etc. Printre acestea am regăsit: „Eu nu pot 
ajunge om mare pentru că părinții mei nu au bani de facultate,” (elev, clasa a X-
a); „Vreau să devin DOMN, dar nu știu cum.” ( elev, clasa a VI-a);„Eu sunt 
«altfel». Cine mă va angaja?” (elevă, clasa a X-a); „Viața fără tata e grea.” (elev, 
clasa a VI-a; „M-am îndrăgostit și nu cred că e bine.” (elevă,  clasa a IX-a); 
„Mama mai face un copil...  ” (elevă, clasa a VI-a); „Vreau să vorbesc, dar 
nu pot.”(elev, clasa a X-a) etc.  

I-am provocat ca în următoarele trei zile să vadă dacă există în cărțile pe
care le citesc/le-au citit răspunsuri, rezolvări la problemele lor existențiale. Au 
fost sceptici, însă surpriza nu a întârziat să apară. În ziua a patra a proiectului 
elevii au demonstat că un bun terapeut poate fi și cartea. Au găsit răspunsuri la 
majoritatea problemelor enunțate de ei. S-au citit pasaje reprezentative din 
aproximativ 60 de cărți. (Vara în care mama a avut ochii verzi de Tatiana 
Țibuleac, Puterea Prezentului  de Eckhart Tolle, O viață și încă o zi de Alexandru 
Mihail Gulie, Alchimistul de Paulo Coelho, O viață măruntă de Hanya 
Yanagihara, Mizerabilii de Victor Hugo, Pictează vântul de Pam Munoz Ryan, 
Oscar și Tanti Roz de Emmanuel Schmitt, Insula Orfanilor de Laurel Snyder, 
Gândește cutezător de Ben Carson etc.)  

Lectura a fost condimentată cu suspine, lacrimi, zâmbete, emoție. 
CITEȘTE această carte pentru că... A fost momentul de aur al proiectului 

deoarece a constituit un bun prilej de recomandare de lectură. Momentul a fost 
completat prin activitatea „Schimb de carte”. Prin tragere la sorți elevii și-au 
dăruit cărți, motivând alegerea făcută.  

Proiectul s-a încheiat printr-o activitate care le-a plăcut foarte mult. Au 
pictat șapte metri de lectură. 
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Consider că obiectivele proiectului au fost atinse, elevii s-au implicat activ 
și afectiv în activitate, iar dovada vie a acestui fapt a fost surprinsă într-o 
fotografie făcută într-o pauză. Un elev din clasa a VI-a nu se poate despride de 
carte. S-a ascuns sub catedră și citește.  
 
 

„SPUNE-MI CE ȘI CUM CITEȘTI CA SĂ-ȚI SPUN 
CINE EȘTI ȘI CUM GÂNDEȘTI!” 

 
Coordonator: Mariana Dvorzsik  
Invitat: prof. Vasile Bunea, autorul romanului Chilia (Editura Primus, Oradea, 2019) 
Data: 19 decembrie 
Participanți: elevi din clasele IX-XI 
Colegiul Tehnic Traian Vuia și Liceul Teoretic Lucian Blaga, Oradea 
 

Am propus spre lectură și dezbatere ultima carte publicată de domnul 
profesor Vasile Bunea, romanul Chilia, apărut la Editura Primus, Oradea, 2019. 
Activitatea a luat forma unei întâlniri interactive, cu elemente inter și 
transdisciplinare la care au participat elevi de liceu dintr-un colegiu tehnic și un 
liceu teoretic.   

Dintre obiective amintim: stimularea lecturii creative și deschiderea 
interesului elevilor pentru noile apariții, exersarea abilităților de a citi un text 
laprima vedere pe roluri și de a-i descifra mesajul chiar de la o primă lectură, 
consolidarea deprinderilor de a lucra cu textul literar, exersarea capacității de a 
extrage dintr-un text citit ideile principale și de a le dezvolta aplicându-le la 
(înglobându-le în) propria experiență, dezvoltarea creativității, a gândirii critice, 
capacitatea de a distinge o carte valoroasă de una fără valoare sau de o valoare 
pur comercială, îndoielnică.  
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În acord cu cei prezenți la activitate, am lansat sloganul activității sau titlul 
proiectului nostru: „Spune-mi ce și cum citești ca să-ți spun cine ești și cum 
gândești!” sau importanța relației mentor-discipol întrebându-i pe elevi dacă acest 
slogan este adevărat. Obținând confirmarea lor, ceea ce echivala și cu o lansare a 
lecturii, elevii au fost întrebați ce înseamnă un mentor, respectiv un discipol. Am 
obținut feedback-ul scontat, căci, chiar dacă nu au știut să redea definiția din DEX 
a acestor cuvinte, au putut da un exemplu relevant al acestei relații, cea dintre 
profesor și elev. Elevii au fost împărțiți în patru grupe de câte 4-5 elevi, fiecărei 
grupe revenindu-i sarcina de a citi un pasaj mai lung din romanul Chilia..  

Înainte elevii au fost călăuziți să anticipe semnificația titlului, apoi s-a făcut 
o prezentare a temei romanului, structurii și a câtorva dintre problemele mai
importante dezbătute în roman. Romanul  propune o problematică complexă, cu
multiple fațete extrem de incitante, problematică dezbătută de cele două
personaje (Sihastrul și Lucian) între care se stabilește o relație de mentor-discipol.

În prima etapă a activității de lectură elevilor, împărțiți în grupe le-a revenit 
sarcina să găsească cel puțin o idee importantă din pasajele ce le-au fost indicate 
să le citească și să (încerce să) o exprime cu propriile cuvinte. În partea a doua a 
activității li s-a cerut să încerce să se transpună în pielea și experiența 
personajului, încercând să continue ideea acestuia din paragrafele citite, 
transformând-o într-o idee personală. Iată ideile la care au ajuns grupele:  

„Fericirea e la dispoziția tuturor, dar ea nu aparține nimănui”, oamenii 
nerealizând că fericirea depinde doar de ei și de nimeni altcineva. (Grupa I) 

Oboseala cronică la care ajunsese Lucian, personajul principal, îl 
transformase într-un sclav al muncii, într-un robot ce trăia doar pentru a munci și 
a-și plăti taxele. (Grupa a II-a)

Plăcerea scrisului îl scoate din acea stare de oboseală cronică, 
revitalizându-l. Mai mult, scrisul devine și un mijloc de autocunoaștere, un drum 
către sinele cel mai profund al personajului. (Grupa a III-a) 

Copacul este o metaforă a condiției umane sau simbol al vieții în continuă 
evoluție, în ascensiune spre cer, înlesnind comuniunea între cele trei niveluri ale 
cosmosului: subteran, prin rădăcini, suprafața pământului, prin trunchi, și înaltul, 
prin ramurile sale. Rădăcinile ființei sunt puse prin educație; trunchiul poate 
însemna cariera, viața cu drumul ei firesc, iar coroana − starea de împlinire a 
ființei și de năzuire a ei spre valori tot mai înalte. (Grupa a IV-a) 

Ultimul moment al activității a fost cel al interacțiunii dintre ei și autorul 
cărții, domnul profesor Vasile Bunea care a răspuns la întrebările elevilor. Dintre 
întrebările menționăm: De ce a pus numele cărții Chilia? De ce a ales să scrie și 
să-și publice romanul? În ce măsură se regăsește pe sine în cele două personaje? 
Care ar fi mesajul principal al cărții sale? etc. 

În aceeași zi, la Liceul Teoretic Lucian Blaga s-a derulat a doua activitate 
de lectură din cadrul acestui proiect. Activitatea s-a desfășurat în cadrul 
bibliotecii liceului, al cărei custode este Codruța Manea, care, cu amabilitatea-i 
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caracteristică, ne-a pus la dispoziție toate cele necesare. Elevii din clasele a XI-a, 
precum și câțiva elevi din a V-a, au format grupe în mod spontan interacționând 
într-un mod surprinzător cu textul. Ideile emise de ei se încadrează în parametrii 
deja semnalați mai sus, cu deosebirea că mai ales elevele din grupele I și a II-a au 
fost atât de stârnite de capacitatea de reflecție profundă a personajului Lucian 
încât pur și simplu s-au „contaminat” de felul acesta interogativ de a fi al 
personajului.  Astfel situația fundamentală a romanului, adică a relației speciale 
dintre cele două personaje (Lucian și Sihastrul), s-a reeditat în mic între mine și 
ei, întrucât ei s-au simțit asaltați de o sumă de întrebări-provocare, iar eu am 
căutat nu atât să le răspund, cât să-i determin pe ei să-și găsească propriile 
răspunsurile. 
 

 
Experimentul de lectură derulat la cele două școli (prima un liceu 

tehnologic, a doua un liceu teoretic) are foarte multe aspecte de relevat. Pe scurt, 
în cazul elevilor de la prima instituție trebuie lucrat mult mai mult la motivarea 
lor, sunt mai greu de urnit într-o activitate de lectură. De asemenea, sunt mai 
reținuți în a se implica efectiv în procesul ca atare, precum și în acela de a 
răspunde la întrebările pe marginea textului citit. Chiar și aceia ce par sau chiar 
sunt mai îndrăzneți, par a fi complexați sau trași înapoi de ceilalți, mai reticenți.  

Vom continua discuția în prima oră de curs din semestrul al II-lea, prin 
citirea și analizarea altor pasaje relevante ale cărții, căci mulți dintre cei prezenți 
au dorit să aibă cartea și s-o citească în timpul vacanței de iarnă. Posibile aspecte 
la care elevii au  fost îndemnați să mediteze au fost: spațiul în care are loc discuția 
dintre cei doi, de ce cred ei că Lucian revine constant la mănăstirea în apropierea 
căruia se află chilia Sihastrului, importanța de a avea un carnețel sau un jurnal în 
care să-ți notezi cele citite, dar și experiențele vieții, care să te ajute să reflectezi 
la ele și să te descoperi pe tine însuți. 

Realizarea activității a fost posibilă grație colaborării de excepție a 
doamnelor profesoare de limba și literatura română Mihaela Cheregi (Colegiul 
Tehnic Traian Vuia) și Claudia Creț (Liceul Teoretic Lucian Blaga), precum și 
grație prezenței domnului profesor Vasile Bunea (Colegiul Tehnic Traian Vuia), 
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autorul romanului Chilia, cărora le mulțumesc și pe această cale pentru tot 
ajutorul acordat. 
 
 

PAUZA DE LECTURĂ 
 
Coordonator: Gabriela Gâlea 
Data: 17 decembrie 2019 
Participanți: elevi de la nivelul liceal  
Colegiul Național Titu Maiorescu, Aiud 
 

E nevoie de o pauză de lectură? Sau nu putem citi decât într-un anumit loc 
sau moment din viața noastră? Ne obișnuim, pe parcursul anilor de școală să 
cerem elevilor noștri să citească liste interminabile, mai inspirate sau nu foarte 
inspirate, bibliografii care trebuie să cuprindă aproape obligatoriu, autori 
canonici. Îi învățăm să citească cu creionul la îndemână, să sublinieze, să devină 
acel cititor implicat despre care vorbesc studiile de specialitate, să intre în 
„pădure” cu instrumentele adecvate. Și lectura devine, astfel, obligatorie pentru 
școală, un punct din lista prea lungă a ceea ce trebuie făcut pentru a doua zi. Cred 
că nu e doar o stare specifică elevilor, chiar și profesorii resimt aceeași saturație 
de a citi ceea ce trebuie, fie că este vorba despre lucrările elevilor, ceea ce mai e 
nou prin programele școlare sau alte documente de același fel, sau chiar și operele 
care trebuie predate. Și atunci cum să mai vorbim despre plăcerea lecturii? Cum 
să devină aceasta o activitate de relaxare? Așa a apărut ideea unei pauze de 
lectură.   

Ideea e simplă: îmi aleg o carte − din recomandările prietenilor, după titlu 
sau în funcție de ceea ce mă inspiră −, o iau cu mine peste tot și citesc două-trei 
pagini când fac o pauză. Facem tot felul de astfel de pauze − de hidratare, de 
navigat pe internet, de povestit cu prietenii −, de ce nu am avea și o pauză de 
lectură. 

În 17 decembrie 2019 ne-am alăturat colegilor noștri în proiectul „Citește 
cu mine!” și am transformat pauza mare, de 20 de minute, într-una dedicată 
cititului. Peste 50 de elevi, din clasele a 10-a, a 11-a și a 12-a au răspuns 
provocării. Am ales un hol mai puțin circulat, ne-am așezat pe jos și preț de vreo 
15 minute am citit. Evident, provocări au fost de tot felul, colegii care treceau pe 
lângă noi, elevii care se amuzau de situația inedită, dar, în cele din urmă, am reușit 
să ne concentrăm fiecare la cartea lui. Pentru mine, ca profesor, a fost un moment 
de reală fericire, în momentul în care atmosfera de pe holul școlii a devenit mai 
degrabă una de bibliotecă. Ce a însemnat pentru elevi? Ei bine, au fost unii care 
sunt sigură că nu au alocat 15 minute cititului, până în acel moment, deci a fost 
ca un moment inițiatic. Alții au continuat lecturile în pauzele care au urmat. Au 
făcut schimb de impresii despre cărțile pe care au ales să le aducă. 
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Activitatea a fost intensă, dar va rămâne fără rezultat dacă nu o 
transformăm într-una permanentă. Prin urmare, vom lansa provocarea unei pauze 
zilnice de lectură. Aceasta poate fi la finalul unei ore, chiar într-o pauză sau o oră 
dedicată în întregime cititului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAI CU MINE, CĂLĂTORULE! 
 
Coordonator: Ruxandra Nechifor 
Data: 16 decembrie 2019 
Participanți: elevi de la gimnaziu și liceu  
Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, Iași 
 

Dacă luni înseamnă pregătirea și aranjarea tuturor celor necesare drumului, 
marți pornim în călătorie. O călătorie imaginară, firește, spre nordul de gheață 
sau către sudul însorit, în spații acvatice sau montane, labirintice ori întinse și 
vesele, prin hățișuri facile sau înțesate de semne orientative. Plonjăm în apele 
repezi ale lecturii și ancorăm pe o insulă de smarald, unde ne tragem sufletul. 

Probabil astfel ar explica Hermann, eroul romanului lui Michael Ende, ce 
se întâmplă la un cerc de lectură, căci așa și l-au imaginat și elevii clasei a V-a A 
de la Liceul Teoretic Vasile Alecsandri din Iași. Și tot într-o marți, pe 16 
decembrie 2019, am zăbovit și noi împreună cu alți colegi de la clasa a IX-a 
asupra unui fragment din romanul Lungul drum către Santa Cruz pe care l-am 
pus în legătură cu povestirea „Ceahlăul” scrisă de Radu Părpăuță. Prin urmare, 
am făcut două excursii într-o singură zi, care ne-au arătat că tatăl poate fi în ochii 
măriți de emoție și de admirație ai unui copil „nemuritor ca Ceahlăul” și că tot el 
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este persoana care își învață fiul că oamenii au propriul drum de parcurs, căci, 
odată ce  s-au născut, au și pornit în călătorie.  

Prelectura este stația de unde am pornit la ora 8.00, după ce am verificat 
dacă suntem toți, am cercetat o fotografie care ascundea indicii pe care trebuia să 
le urmăm pentru a găsi calea potrivită. Am explicat de ce alegem să vedem un 
lucru sau altul, apoi l-am pus în legătură cu experiența noastră anterioară, cu 
deplasările noastre sub cerul cuvintelor. 

A urmat apoi lectura cu creionul în mână, căci ne-am marcat locuri de 
revizitat, spații nemaiîntâlnite, arhitecturi speciale. Primele impresii ne-au găsit 
mai luminoși și mai dornici de aventură. Era o călătorie pe care parcă o mai 
făcuserăm, dar într-un alt mod, cu alți oameni, într-un alt timp. Cea de acum era 
unică și destinația ne promitea alte încercări, alte zări, alte orizonturi. Parcă eram 
pe un vârf de munte și abia puteam să privim până departe. Am decis să ne 
întoarcem încă o dată; de data aceasta, am mers mai încet, apoi mai repede, am 
identificat punctele tari, reperele ferme, am îmbrățișat, cu alte cuvinte, relecturile 
pentru aflarea sensurilor, ca să înțelegem ce ne spune călătoria. Am înțeles sensuri 
și expresii, am identificat trăsături pozitive și negative ale oamenilor întâlniți în 
călătoria noastră, am văzut cum se leagă un spațiu (textual) în timp și spațiu, am 
stabilit apoi ordinea întâmplărilor prin care am trecut, am răspuns la întrebările 
întâlnite pe un panou cu adevărat și fals. Apoi ne-am oprit un pic. Ne-am întrebat: 
oare expediția noastră ne-a spus ceva? Dar mintea și sufletul nostru ce spun 
călătoriei? Și am reluat drumul cu relecturile pentru interpretarea lui, pentru a 
vedea țesătura pe dedesubt. Am înțeles care au fost consecințele timpului ploios 
ales, importanța muntelui pe care nimeni nu-l putea urni din loc, am văzut 
lucrurile de pe o colină, dintr-o perspectivă, apoi de pe o altă colină, dintr-o altă 
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perspectivă, am stat jos și am făcut un portret, apoi un tablou după natură, apoi 
un poster pe care o să-l agățăm în dormitorul nostru. Ce călătorie palpitantă! 
Privind în urmă, după călătorie (un fel de postlectură, dar trec numai așa, pentru 
cei mai mari), am ales câte un loc care ne-ar putea ajuta în viitor și am decis să 
scriem o scrisoare celui mai drag om pe care l-am întâlnit în drumul nostru. Și 
când te gândești că a fost o călătorie de doar două ore! Data viitoare, hai cu mine, 
călătorule! 

Cred că ați înțeles, dragi cititori, că textul de mai sus a fost un joc. Un joc 
de-a lectura. Dacă vreți să-l jucați și voi, iată ce aveți de făcut: 

a. Prelectura; 
b. Lectura;  
c. Primele impresii; 
d. Relectura pentru aflarea sensurilor. Ce spune textul?; 
e. Relectura pentru interpretarea textului. Cum interpretăm textul?. 
f. Postlectura.  

 
 

CU NASUL ÎN CĂRȚI! 
 
Coordonator: Geanina Oprea 
Data: 16 și 19 decembrie 2019 
Participanți: elevi de gimnaziu și de liceu, cercul de lectură O carte, vă rog! 
Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 
 

Proiectul educațional național „Citește cu mine!”, un proiect marca 
ANPRO, dedicat lecturii și desfășurat sub egida „Anul cărții în România, în 
perioada  16-22. XII. 2019, le-a pregătit celor mici și mari multe surprize, 
provocări, încercări puse la cale de o… „Joimăriță afurisită și rea”, care a vrut să 
se convingă (a câta oară…?) de faptul că elevii citesc. Și citesc nu oricum, citesc 
de plăcere! 

Harnică și implicată precum o știm, nu a stat prea mult pe gânduri și a 
purces la treabă! Și-a suflecat mânecile, a aruncat un ochi aprig în cele patru 
puncte cardinale și a dat sfoară-n țară! Bineînțeles că ajutoarele ei de bază au dat, 
ca de obicei, o mână de ajutor și… „ca vântul și ca gândul” au împrăștiat 
Cuvântul! Ce a făcut, cum a făcut nu știm, fiindcă a păzit cu strășnicie secretul, 
dar cert este că ecoul a ajuns până dincolo de munți, tocmai în Oltenia, în orașul 
atestat istoric de domnitorul Mircea cel Bătrân, în colegiul care-i poartă cu 
mândrie numele. Curioși nevoie-mare, bobocii din clasa a IX-a E (profil Științele 
Naturii, bilingv-engleză), aflați la prima lor experiență într-ale Lecturii, nu s-au 
lăsat mai prejos și… s-au gândit, s-au sfătuit în „chilia” lor, sala 46, cum să o… 
îmblânzească pe „afurisita de Joimăriță”. Cum aflaseră că-i plac tare mult cărțile, 
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au decis că „Povestea cărții mele" ar fi un punct de plecare pentru orice ucenic 
Solomonar aflat la început de drum. 

 
Povestea cărții mele… Pe lângă adevărații prieteni tăcuți, cărțile, de un 

real ajutor le-au fost în acea zi jocul DIXIT și cărțile ilustrate cu imagini, 
achiziționate la conferința internațională „Arhitecții Educației", din Cluj, în 
noiembrie 2018, de o… ucenică de-a Joimăriței. Ce au făcut? Fiecare ucenic și-a 
adus cartea preferată, pe care a prezentat-o celorlalti, nu înainte însă de a alege 
cartonașul a cărui imagine sugera mesajul operei respective. Pe rând, tăcute, ca 
într-un dans, cărțile celor prezenți au încercat să-i convingă pe ceilalți să le aleagă 
pentru a fi citite: Jurnalul unui adolescent timid a avut drept „parteneră” o pasăre 
Phoenix, lungul drum al suferinței Malalei a fost asemănat cu un turn sau cu o 
caracatiță tocmai pentru a sugera puterea interioară și încrederea ei în educație, 
Misterul crimei fără cadavru pare un labirint în care te poți pierde cu ușurință, 

mai ales atunci când încerci să afli Ce se 
întâmplă cu noi?. Alegerea imaginii 
copacului ce a prins viață, dezvoltându-și 
coroana încărcată cu inimioare, este 
elocventă de altfel! Jurnalul Annei Frank 
nu poate fi asociat decât cu un chip mirat al 
unui copil care caută încă răspunsuri la 
întrebări, iar Bunicuța hoțomană nu-și 
poate explica... pasiunea ei pentru aventură 
precum copiii de pe cartonaș. 

A fost o oră interdisciplinară, 
încântătoare prin mesajele cărților 
prezentate și al cartonașelor DIXIT, în care 
elevii au (re)descoperit frumusețea lecturii. 
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Cu nasul în cărți! este cea de a doua activitate din cadrul proiectului, pe 
care elevii clasei a IX-a E (Științele Naturii, bilingv-engleză) au propus-o, de 
această dată invitându-i pe colegii lor mai mici, din clasa a V-a B, "învățăcei într-
ale lecturii", la un dialog cu și despre cărți! 

Ce am făcut? am oferit cărți, surprize... dulci, gânduri de sfârșit de an, am 
râs, ne-am cunoscut, (re)cunoscut și, bineînțeles, am compus! Provocarea a 
constat în lucrul în echipe mixte (V B si IX E), elevii dovedindu-și creativitatea 
în texte create/scrise de ei pornind de la titlurile cărților oferite de cei mari celor 
mici... și au găsit muuulte titluri captivante! Pentru că piticii erau pentru prima 
oară invitați de colegii lor mai mari și aveau emoții, m-am gândit că putem… 
îndulci momentul cu prăjiturele, cozonac și bomboane. Am avut ceva emoții, 
recunosc, deoarece nu știam cât de bine/repede se vor cunoaște și vor 
interrelaționa.  

Odată ajunși în sală, cei mici au fost invitați să își aleagă o carte dintre cele 
oferite, care îi așteptau tăcute, atrăgându-i prin mesajele care le însoțeau („Ce fel 
de cărți te atrag?”, „După ce criterii îți alegi o carte?”, ”Ai vrea să călătorești 
alături de un elefant?”, „Visurile noastre trebuie să fie mai puternice decât 
amintirile”; „Mama-i înger și tata rege! ș.a.  

După ce și-au exprimat opiniile în legătură cu alegerea cărții, am notat toate 
titlurile pe tablă, elevii lucrând în echipe mixte, fiecare echipă nou formată 
realizând o compunere care să cuprindă cât mai multe dintre titlurile notate, 
ulterior acestea fiind citite. Am făcut cunoștință astfel cu Peter Pan, Micul Prinț, 
Cititorul din peșteră, Cartea junglei, Găinușa care voia să zboare, Viața pe 
Marte, Minunea, Cronicile din Narnia, Descântec pentru Lună și multe altele. Și, 
fiindcă cei mici nu au vrut să fie mai prejos decât gazdele lor, le-au oferit 
surprizele pregătite de ei: cărți, dulciuri, globulețe pentru pomul de iarnă, cănuță 
pentru ceai, semne de carte etc. 

Bineînțeles că am răspuns cu toții și provocării, notând pe postituri colorate 
răspunsuri la întrebarea adresată de Ana Maria Sandu: „Care e cartea care v-a 
transformat din copii obișnuiți în niște cititori?", răspunsurile fiind variate 
(Minunea, Eu sunt Malala, Prinț și cerșetor, Heidi, fetița munților, Cititorul din 
peșteră, Harry Potter, Războiul care mi-a salvat viața, Matilda). 

Și, pentru că trebuia să desemnăm, totuși, cea mai captivantă compunere, 
iar Teddy, mascota cercului de lectură O carte, vă rog!, a felicitat din inimă toți 
copiii, am rugat-o pe... „Joimărița cea afurisită și rea” să desemneze câștigătorul 
celei mai expresive compuneri! 

A fost o zi minunată, în prag de Sărbători, care ne-a umplut sufletul de 
frumusețe, iubitorii de  Lectură reușind „să zboare în infinita lume a cărților și să 
descopere adevăratele valori ascunse în paginile acestora”. 
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EXPLOREAZĂ ADÂNCUL UMAN! 

Coordonator: Lidia Carmen Pircă 
Data: 18 decembrie 2019 
Participanți: elevi din clasa a XII-a  
Colegiul Național Octavian Goga, Sibiu 

Proiectul „Citește cu mine!” inițiat de ANPRO și desfășurat în săptămâna 
16-22 decembrie 2019 a fost nu atât o invitație la lectură, cât o provocare de a
desfășura într-un mod aparte ora de Limba și literatura română. Acest lucru s-a
întâmplat și la Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu, la clasa a XII-a B,
filologie-bilingv, la care în cadrul orei de limba română, eleva Oana Cicur,
olimpică națională, ne-a lansat tuturor invitația de a citi romanul Pe râurile ce
duc…, scris de Antonio Lobo Antunes, un autor portughez contemporan.

În societatea digitalizată, când ecranul telefonului sau al tabletei este strâns 
legat de retină, am dorit să derulăm proiectul „Explorează adâncul uman!” prin 
apropierea de proza postmodernă, prilej de lectură și investigare concretă a 
psihicului uman, nu prin fragmente decupate sau imagini atractive, ci prin 
răsfoirea paginilor cărții, ce a declanșat descuții ample și dezbateri cu trimiteri la 
alți scriitori și opere contemporane (vezi raportul). Memoria dezvoltată prin 
fragmente și episoade create în imaginația proprie prin actul lecturii este cea care 
clădește fundația adevăratei culturi și ne apropie de zei. 

Raport. Invitație la lectură și introspecție. Cu gândul de a descrie și a 
evalua activitatea cu sloganul „Explorează adâncul uman!”, redactez acest raport, 
purtând speranța de a devoala autentic cele desfășurate miercuri, 18 decembrie, 
la Colegiul Național Octavian Goga” din Sibiu.  

În cadrul orei de limba română am realizat cu sprijinul doamnei profesoare 
Pircă Lidia un cerc de lectură, o masă rotundă, unde le-am prezentat colegilor mei 
filologi o carte deosebită. Am ales acest format de lucru pentru a încuraja dialogul 
și schimbul de idei care să aibă ca nucleu central bucuria lecturii. Am așezat 
scaunele în cerc în sala de clasă și i-am invitat pe colegii mei să își cerceteze 
lumea lăuntrică prin creația neobișnuită a autorului. 

Am ales cartea cu note autobiografice Pe râurile ce duc…, scrisă de 
Antonio Lobo Antunes, un autor portughez contemporan care mi-a schimbat 
modul în care mă raportam la universul literaturii. Începând ex abrupto, am citit 
incipitul cărții spre a stârni interesul și curiozitatea colegilor. Concluzia la care s-
a ajuns a fost că stilul lui Antunes nu este convențional, ci nonconformist. Într-o 
înșiruire aparent ilogică a frământărilor interioare autorul redă printr-o frază 
incomensurabilă esența neliniștilor sale: neputința în fața unei boli creionate 
metaforic drept „castana ghimpoasă”, cancerul. Am adus apoi în prim-plan 
importanța formației profesionale a scriitorului portughez în ceea ce privește actul 
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scrierii. De aceea, am prezentat date biografice, accentuând ideea că, la origine, 
Antonio Lobo Antunes este un psihiatru care debutează cu proza la vârsta de 37 
de ani. Impresionant este și numărul mare de premii obținute. Am țesut întreaga 
prezentare în jurul ideii delirului ca fiind reprezentativă pentru romanul tip 
mărturisire al scriitorului latin.  

Am continuat activitatea cu rugămintea îndreptată spre colegi de a extrage 
un bilețel dintr-o cutie. Am notat pe bucățele de hârtie fragmente dintr-un dialog 
între Antonio Lobo Antunes și Dinu Flămând, poetul și eseistul care a tradus din 
portugheză romane ale autorului. Acesta a fost purtat în contextul decernării 
titlului de doctor honoris causa la Facultatea de Litere din cadrul Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj în anul 2014. Colegii au ales un fragment și au expus în 
fața celorlalți semnificația afirmației sau însemnătatea ideii. Frânturile de interviu 
ne-au ajutat să construim treptat imaginea personalității lui Antunes. 
Comentariile participanților la discuție au fost pertinente, citate ca, de exemplu, 
„Ceea ce mă interesează e să vorbesc de la inimă la inimă.”, „Mi-ar plăcea ca şi 
cititorul să stoarcă de vlagă cartea aşa cum m-a stors ea de vlagă pe mine.” sau 
„O carte bună nu se termină niciodată. Nu termini niciodată Doamna Bovary.” 
fiind interpretate într-o manieră originală. 

După creionarea portretului cu puterea cuvintelor, am evidențiat conținutul 
cărții, atrăgându-le atenția colegilor că diegeza nu conține observațiile unui 
specialist în domeniu medical sau mărturisirile unui bolnav aflat în prag de 
moarte, ci sunt conturate trăirile ființei ce se confruntă cu propria finitudine. 
Însuși titlul Pe râurile ce duc… prefigurează ideea unui sfârșit inexorabil prin 
motivul curgerii, astfel că am comentat pe scurt paratextul. Am scos în evidență 
și părerea avizată a criticului Dinu Flămând care accentua identificarea cititorului 
cu neputința în fața bolii care se petrece mai adesea decât recunoașterea în 
„eroismul stoic”. 
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Cu rol de feedback, am distribuit mai apoi colegilor o listă cu patru citate 
cu sarcina de a asocia una dintre afirmații cu ceea ce au aflat despre romanul de 
200 de pagini. Părerile au fost diverse și argumentate, astfel încât s-a întregit 
spectrul de percepție și interpretare a cărții. Au fost realizate și conexiuni cu alte 
opere literare ca romanul Clopotul de catifea de Lazăr Zăhan, Privind înăuntru 
de Petronela Zăhan sau capodopera lui Thomas Mann − Muntele vrăjit. 

În final, le-am transmis colegilor invitația de a se avânta într-o călătorie în 
lumea lui Antonio Lobo Antunes pentru a descoperi în același timp noi valențe 
ale propriului suflet. Literatura scriitorului portughez răspunde nevoilor omului 
contemporan, fiind o variantă proaspătă a introspecției. 

BIBLIOTECA VIE! 

Coordonator: Rodica-Mariana Popescu  
Slogan: „Lectura este muzica gândurilor scrise.” Claudiu Ovidiu Tofeni 
Data: 16-22 decembrie 
Participanți: elevi de la liceele din Petroșani, clubul de lectură „InfoArt" 
Colegiul Național de Informatică Carmen Sylva, Petroșani 

Cu prilejul evenimentului ,,2019 − ANUL CĂRȚII ÎN ROMÂNIA", în 
cadrul programului național ,,România citește", clubul de lectură al Colegiului 
Național de Informatică Carmen Sylva din Petroșani a inițiat proiectul 
,,Biblioteca Vie" ce s-a derulat în săptămâna 16-22 decembrie 2019, reunind elevi 
de la toate liceele din municipiul Petroșani, precum: Colegiul Național Mihai 
Eminescu, Colegiul Economic Hermes și Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida. 

Prin această provocare, cărţile au avut marele avantaj de a-i chema pe 
cititori să le atingă, să le răsfoiască, să le citească. 

Activitatea a debutat cu prezentarea participanților și a regulamentului, 
necesar pentru reușita evenimentului. Elevii au avut ocazia să se prezinte și să 
prezinte timp de cinci minute conținutul unei cărți citite, stârnind curiozitatea și 
interesul ascultătorilor pentru cartea respectivă. 
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A urmat o discuție în plen în care s-au susținut avantajele lecturii: lectura 
unei cărți aduce liniște interioară, aduce odihnă, deconectarea de la gândurile de 
zi cu zi. În plus, o carte ar putea fi terapie pentru un adolescent. Să presupunem 
că acesta suferă, cititul îl va ajuta să lase deoparte zbuciumul său. Creierul eliberat 
de stres, va fi capabil să găsească soluții. 

Lectura vindecă! Cartea înseamnă relaxare și plăcere! Lectura înseamnă a-
ți întinde aripile și a zbura cu ajutorul unor fluturi de hârtie și cerneală. A zbura 
deasupra tărâmurilor neumblate ale minților altora. Deasupra tărâmurilor literare 
create de alții sau chiar de noi înșine se zboară cu diferite tipuri de aripi. În primul 
rând, sunt aripile cuvintelor. În al doilea rând, sunt aripile înțelesului, sensului și 
semnificațiilor pe care autorul le-a ascuns în cuvinte. Apoi, sunt aripile 
simbolurilor. Ultimele aripi sunt însăși indefinibilul suflet care absoarbe în el ca 
un fel de sugativă tot ce se poate absorbi și varsă uneori acestea în creație. Cititul 
este o călătorie miraculoasă.  

Lectura este precum un izvor nesecat ce așteaptă să potolească setea celui 
curios, a celui frământat de multitudinea de întrebări fără răspuns. Cititul este o 
punte între lumea reală, invadată de tehnologie și indiferență, și tărâmul 
necunoscut spre care poți aspira către cunoaștere, dorința de a vedea dincolo de 
bariere, dincolo de ceea ce ni se oferă pe tavă în fiecare zi. 

Asemenea unor critici literari cu experiență, elevii au reușit să trezească 
interesul celor prezenți. Activitatea a fost foarte interesantă cu atât mai mult, cu 
cât cărțile prezentate au fost diferite, fără a se repeta vreuna dintre ele. Această 
călătorie în lumea cărților s-a desfășurat pe un fundal muzical clasic. 

Activitatea cercului de lectură, va fi continuată cu un banchet și o șezătoare 
literară în cadrul cărora se vor organiza jocuri și concursuri literare, menite să 
îmbunătățească competența de lectură. 

 
Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către 

aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşire personalităţii 
lor, constituie  reușita activității. 
 
 

LECTURA, REȚETĂ NUTRITIVĂ PENTRU SUFLET  
 
Coordonator: Claudia Stan 
Data: marți, 17.12.2019 
Participanți: 11 elevi din clasele a IX-a și a X-a 
Colegiul Economic Ion Ghica, Bacău și Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret 
 

Obiective: obiectivul general al clubului − citirea a zece cărți în cele zece 
luni ale anului școlar 2019-2020 (fiecare elev citește o carte/ lună, pe care o 
prezintă colegilor la întâlnirea lunară – ultima zi de marți din fiecare lună); 
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obiectivul activității: prezentare de carte prin motivarea mottoului Lectura, rețetă 
nutritivă pentru suflet (fiecare elev demonstrează, în maximum zece minute, 
motivul/motivele pentru care cartea citită ar putea fi un medicament pentru 
sufletul celorlalți membri ai clubului); 

 
Descrierea activității: Astăzi, 17.12.2019, cei zece decatloniști (care, între 

timp, au devenit unsprezece  ) s-au reîntâlnit pentru a patra oară, împărtășindu-
și reciproc impresii legate de ultimele lecturi, aliniindu-se astfel la activitățile 
naționale ale proiectului „Citește cu mine!! 

Provocarea zilei a fost să-și prezinte cartea citită, argumentând mottoul 
întâlnirii „Lectura − rețetă nutritivă pentru suflet”. Întâlnirea a fost − ca de obicei 
− una relaxa(n)tă, elevii răsfățându-și papilele gustative cu ceai, ciocolată caldă 
și capuccino și mintea − cu surprinzătoare idei. Să le ascultăm argumentele: 

Georgiana prezentând cartea P.S. Te mai iubesc, confirmă că lectura este 
„o formă de eliberare, un moment de respiro”. 

Adina consideră că toate cărțile citite „ne pot ajuta în momente dificile și 
ne pot binedispune”, așa cum i s-a întâmplat și ei când a citit cărțile Se numea 
Sarah sau Trandafirii din Mexic.  

Andreea crede că o carte „este ca o hrană pentru suflet” iar lectura 
romanului Insula Delfinilor Albaștri i-a hrănit mintea și sufletul, făcând-o mai 
curajoasă și determinând-o să capete mai multă încredere în ea. Deși mărturisește 
că citește destul de greu o carte, perseverează ducând-o până la capăt de fiecare 
dată.  

Cristiana − noua membră a clubului de lectură, este de părere că, așa cum 
alimentele sănătoase ne dau mai multă putere, „așa și lectura ne hrănește sufletul 
prin nenumăratele sentimente și trăiri ale personajelor”. Ultimele două cărți citite 
dintr-o răsuflare, Dacă aș rămâne și Dacă te-aș găsi au determinată-o să înțeleagă 
rolul binefăcător al muzicii în viața ei, având în vedere că uneori uită să mai 
exerseze la vioară. Cristiana susține că s-a identificat personajului Mia pe 
parcursul lecturii, acțiunea din cele două romane ajutând-o să dea sens timpului 
petrecut în cămin.  

Elena, iubitoare de lectură relaxantă, ceai și capuccino, simte că atunci 
când citește o carte bună începe să se aprindă în ea sentimentul de liniște, căldură 
și entuziasm. Cititul o liniștește, după cum afirmă după finalizarea romanului 
Absolut tot. Acțiunea i-a plăcut atât de mult și a fost atât de contrariată de decizia 
mamei, personajul din roman, încât recunoaște că a evaluat relația cu mama sa, 
privind-o dintr-o nouă perspectivă.  

Roxana susține cu tărie că ultima carte citită, Mici focuri pretutindeni, a 
reprezentat un balsam sufletesc atât pentru ea, cât și pentru mama sa, care i-a 
solicitat volumul pentru a-l citi în paralel.  

https://www.facebook.com/mariacristiana.matei?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCBwYE3zIUfbKim1SjPuNqhsq-BwhzHeWxEvWW4wVZ57JYoNjPcgN_F4DW0ukArnQ4P16_BueVBMML6&fref=mentions
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Deși considerat un volum pentru cititorii masculini, romanul Vineri sau 
viața sălbatică este, după cum susține Ramona, antrenant și vindecător al fricilor 
banale pe care le avea până acum. 

Antonia opinează că romanul Copila stea ar fi trebuit citit în clasa a IX-a, 
când avea nevoie de mai multă încurajare în adaptarea la viața de licean; oricum, 
experiența personajului feminin enigmatic a determinat-o să-și analizeze mai bine 
prietenii, pentru a se convinge de sinceritatea lor. 

Robert încearcă să-și convingă colegii de faptul că Jules Verne rămâne 
autorul lui preferat, romanul Căpitan la 15 ani, recitit pentru a treia oară, fiind un 
medicament pentru vindecarea de plictiseală și nonsens existențial. Acțiunea te 
ține cu sufletul la gură și te determină să te sustragi prezentului, uitând de banalul 
cotidian. 

Alexandru, cititor al seriei Narnia, recunoaște că a fost puțin dezamăgit de 
acțiunea din volumul al treilea și așteaptă cu nerăbdare următorul volum, pentru 
a se convinge că atunci când începi o serie ești fascinat până la finalul ei de 
peripețiile personajelor. 

Profesoara Claudia Stan prezintă elevilor cartea Cele cinci limbaje ale 
iubirii pentru adolescenți de Gary Chapman, care a ajutat-o să înțeleagă mai bine 
reacțiile adolescenților. Ea le promite elevilor de clasa a IX-a aplicarea unui 
chestionar prin care să îi ajute să înțeleagă care le este limbajul primar de iubire, 
pentru a-și îmbunătăți relația pe care aceștia o au cu părinții/cu adulții din viața 
lor. 

 

 

 

 

 

 

Concluzia activității: a patra întâlnire a clubului și-a atins obiectivul – 
discuții relaxante despre cărți, ceai cald, atmosferă prietenoasă, idei 
surprinzătoare, schimb de cărți și sugestii de lectură pentru vacanța de iarnă. Se 
pare că, fără a fi cu adevărat bolnavi, ne dorim lecturi-balsam pentru următorul 
an! 
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CITI-THOR: CITITUL TE FACE NEMURITOR! 

Coordonator: Georgiana Stoica 
Perioada: 16- 22 decembrie 2019 
Participanții: elevii din gimnaziu și liceu și profesorii de Limba și literatura română: Daniela 
Ștefan, Adelina Voicu, Andreia Dosaru, Radu Petrescu, Irina Niculescu 
Liceul Teoretic Școala Europeană București” 

În cadrul proiectului ANPRO „Citește cu mine!”, Liceul Teoretic Școala 
Europeană București a desfășurat o serie de activități care au dat săptămânii 16-
22 decembrie 2019 un farmec aparte. Sub deviza „Citi-Thor: cititul te face 
Nemuritor!”, profesorii de limba și literatura română au implicat în acest proiect 
un număr mare de elevi de gimnaziu și de liceu.  

Propunerile școlii noastre pentru proiectul ANPRO au fost următoarele: 
Iată vin colindători, prin povești nemuritori, clasele de IB (prof. Daniela Ștefan), 
Crăciunul din și prin povești, clasa a V-a  (prof. Adelina Voicu), Lectura cu 
arome de ceai cald și cu gust de biscuiți crocanți..., clasele a V-a  și a X-a  (prof. 
Andreia Dosaru), Lectură, muzică și ceai, clasa a V-a  (prof. Irina Niculescu), 
Citește cu 6A! (prof. Radu Petrescu), Cititori de ieri, cititori de azi, clasa a VI-a 
(prof. Georgiana Stoica), Îmi place POEZIA, clasa a VIII-a (prof. Georgiana 
Stoica). 

Materialul de față prezintă succint modul în care s-au desfășurat aceste 
activități, deși cuvintele sunt insuficiente pentru a putea surprinde atmosfera 
caldă și primitoare care a învăluit clasele pe tot parcursul acestei săptămâni.  

Iată vin colindători, prin povești nemuritori. Profesorul organizator a 
planificat și denumit activitatea, i-a provocat pe câțiva dintre absolvenții SEB la 
o călătorie înapoi în timp (afectiv, vorba lui Camil Petrescu, ca doar acela ne face
nemuritori!) la o oră de literatură română, iar aceștia au răspuns invitației și au
venit la ore pentru a le vorbi colegilor mai mici despre cărțile lor preferate și
pentru a le citi fragmente care le-au marcat devenirea. De asemenea, elevii din
anul 1 și 2 care studiază Literatura Română în programul IBDP au citit și ei
fragmente de proză, de teatru sau poezii preferate (uneori chiar creații proprii) și
au schimbat impresii cu colegii mai mari. Fiindcă DECEMBRIE este despre
reîntoarceri acasă și despre reîntâlniri cu oameni dragi, absolvenții s-au
reîntors cu bucurie și emoție ACASĂ la SEB, iar atmosfera de poveste a fost
îndulcită cu ceai și turtă dulce. (prof. Dana Ștefan)

Crăciunul din și prin povesti. În săptămâna „Citește cu mine!”, timp de 
trei zile, copiii de clasa a V-a au (re)descoperit magia cărților: au citit, au notat 
metafore și structuri care le-au deschis apetitul pentru discuții și pentru scris 
compuneri „fără limită de spațiu” cu subiecte la solicitarea elevilor. Clopoțelul 
de la sfârșitul orei a devenit inamicul numărul 1 al lecturii. Iar când următoarele 
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ore de limba română încep cu replici precum ,,Doamnaaaa, putem să mai citim și 
astăzi (toată ora) și să scriem legende despre Crăciun?”, începi să crezi că magia 
își extinde imperiul înspre realitate... (prof. Adelina Voicu) 

Lectura cu arome de ceai cald și cu gust de biscuiți crocanți... În orele de 
literatură din această săptămână, elevii din clasele a V-a și a X-a s-au bucurat 
împreună de personajele preferate, au râs și au suferit în taină alături de ele, 
savurând, odată cu poveștile lor, și aromele diverse ale ceaiului cald, amestecate 
cu cele ale delicioșilor biscuiți crocanți. (prof. Andreia Dosaru) 

Lectură, muzică și ceai. Proiectul a creat un liant între copil și universul 
cărților, menit să aducă bucurie și plăcere. Astfel, în compania unei cărți bune, a 
muzicii jazz, savurând ceaiul preferat, lectura a devenit parte dintr-o zi obișnuită. 
(prof. Irina Niculescu) 

Citește cu 6A! După ce au 
consumat împreună o bucată de 
„Pastramă trufanda”, pentru elevii 
clasei a VI-a a urmat digestia. Cu o 
singură excepție, elementele 
nutritive au fost asimilate de 
pofticioși, semn că masa în familie 
e întotdeauna benefică! (prof. Radu 
Petrescu) 

 
Cititori de ieri, cititori de azi   
Activitatea a fost inspirată 

de cartea Adinei Popescu „8 
povestiri pe Calea Moșilor”, care a 
devenit o poartă între două lumi. 
Astfel, micilor cititori de la clasa a 
VI-a C li s-au adăugat doi dintre 
părinții lor care le-au povestit cum 
era lumea acum 30 de ani. Cine 
erau cei care au citit revista 
„Cutezătorii” sau romanul „Cireșarii”? 

Cum arătau Calea Moșilor sau magazinul Bucur Obor? La ce filme se uitau, la ce 
desene animate? La aceste întrebări le-au răspuns părinții invitați și d-na 
profesoară, totul într-o atmosferă de Crăciun, cu aroma vremurilor de demult și a 
mirosului de cozonac. (prof. Georgiana Stoica) 

Îmi place POEZIA. Activitatea desfășurată la clasa a VIII-a a avut ca scop 
descoperirea gustului pentru poezie. Este vorba despre un proiect mai amplu, 
desfășurat pe parcursul mai multor săptămâni, care a avut etapa finală în săptămâna 
dedicată lecturii. Elevii au descoperit teme literare, au făcut selecții de poezii, au 
recitat, au creat texte literare, au pictat sau au desenat, aplicând Teoria Inteligențelor 
Multiple, iar, în final, au (re)definit POEZIA. (prof. Georgiana Stoica) 
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2019 a fost Anul Cărții în România, după cum s-a decis prin scurta Lege 
nr. 357/2018. Proiectul național „România citește” nu a avut un prea mare ecou, 
proiectul ANPRO însă a avut impact. Activitățile desfășurate la Liceul Teoretic 
Școala Europeană București, în cadrul săptămânii „Citește cu mine!”, nu au avut 
ca scop doar promovarea lecturii, ci au însemnat mult mai mult − au adus aproape 
elevi, profesori și părinți. Astfel, cei implicați, mici sau mari, au putut să-și 
exprime cu plăcere părerile despre universul cărților preferate, i-au descoperit pe 
cei din jur sau chiar s-au redescoperit, creând conexiuni adevărate și momente de 
neuitat, dovedindu-se încă o dată că lectura dezvoltă empatia și compasiunea în 
fiecare dintre noi. 

EXERCIȚIU DE MARKETING LITERAR PRIN 
„BIBLIOTECA VIE” 

Coordonator: Simona Stoica  
Data: 16-22 decembrie 2019.Săptămâna cărților deschise 
Participanți: 50 de liceeni, clubul Biblioaventrua 
Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galați 

Ca profesor de română, mă confrunt adesea cu situația elevilor pentru care 
lectura de plăcere nu există sau care parcurg „de nevoie” titlurile școalare 
deoarece se regăsesc în programa de bacalaureat. Am încercat să schimb această 
situație, oferindu-le posibilitatea de a discuta periodic, pe parcursul unui 
semestru, despre cărțile pe care le propun ei, care sunt gustul lor. Pentru acesta, 
le-am cedat rolul de profesor pentru a face prezentări convingătoare, creative, 
intercative, asumate. Am fost surprinsă să descopăr că le plac cărțile 
problematizante, cu un conținut psihologic, care abordează aspecte din societatea 
contemporană și care implică un grad sporit de maturitate și sensibilitatea pentru 
înțelegerea lor.  

Metodele și mijloacele folosite de unii dintre ei au fost inedite, întărindu-
mi convingerea că elevii sunt mult mai pricepuți și știu mai multe decât arată, iar 
în procesul de evaluare au un acut simț critic. Propunătorii au pregătit mesaje 
personalizate cu citate din cărțile lor pentru colegi, au transformat coperta într-un 
joc puzzele, au gătit madeleine decorate cu simbolurile cărților și cu răvașe care 
conțin fragmente din acestea, au ales să își acompanieze prezentarea de un intro 
muzical, folosindu-se de chitară sau au reprezentat grafic personajele din cărți 
cărora colegii le-au asociat trăsăturile trecute pe bilețelele extrase. Un moment 
emoționant, cu adevărat răscolitor, a fost creat de un elev orb din naștere care nu 
percepe decât umbre vagi, dar care este un cititor pasionat. A avut un discurs 
sigur, jovial, profund, cu un bun simț oratoric, în ciuda prezenței sale discrete de 
până atunci. Surprinzător, el le-a vorbit colegilor despre culoare, lumină, prietenie 
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și despre scriitorul lui preferat Stephen King, citând cu precizie fragmente ample 
din carțile acestuia.  

Am simțit că cei mai buni promotori ai lecturii sunt elevii înșiși și am dat 
amploare ideii pe care am transformat-o într-un proiect intitulat „Ziua cărților 
deschise într-o bibliotecă vie cu cititori de zece”, organizat de profesoarele Stoica 
Simona și Cojocaru Eleny. Prima activitate a acestuia a presupus transformarea 
prezentărilor din clasă în recenzii scrise și postate pe pagina de facebook 
„Biblioaventura”, care găzduiește o comunitate de elevi din clase diferite, care 
împart mediul on-line pentru a-și prezenta activitățile conexe orei de limba și 
literatura română. Numărul de aprecieri primite pe rețeaua de socializare indică 
titlurile de interes pentru cei mai mulți elevi. A doua activitate a constat în 
realizarea unor postere de tip „Wanted”. Metoda presupune realizarea unor afișe 
cărților, cu o imagine sugestivă asociată câtorva cuvinte cheie, care să ajute 
potențialii viitori cititori să își creeze un univers de așteptare. Produsele realizate 
de elevi sunt expuse temporar în spațiul deschis al școlii. Etapa finală a 
proiectului a coincis cu propunerea ANPRO de a ne alătura și de a derula 
activității în cadrul proiectului Național „Citește cu mine!”. Pentru acesta așa cum 
anticipa și titlul am adaptat metoda nonformală, Biblioteca vie, care substituie 
cărțile de pe raft cu elevii cititori care și-au împrumutat vocea pentru a le 
promova, într-un dialog viu, autentic, cu întrebări mai mult sau mai puțin generale 
care, însă, și-au gasit răspunsuri sincere, autentice, personale. Am plecat de la 
ideea că alegerea unei cărți de către un vorbitor oglindește ceva din personalitatea 
acestuia și îi conturează profilul de cititor. Cei apoximativ 50 de participanți s-au 
cunoscut „altfel”, s-au inspirat și poate au scăpat de prejudecățile despre lectură. 
Au putut călători în universul ficțional al cărților prezentate, au descoperit titluri 
interesante, au făcut liste de lecturi sau și-au împrumutat cărțile în care s-au 
regăsit, cu senzația că acele volume sunt prelungiri firești ale vieții pe care pot 
alege dacă le trăiesc sau nu prin lectură.  

Un juriu format tot din elevi a deliberat care a fost cel mai bun vorbitor, 
cea mai creativă prezentare sau cea mai captivantă carte, prin centralizarea 
punctajului obținut la secțiuni diferite de promovare, în baza unei grile de 
evaluare. Câștigătorii sunt stabiliți și prin centralizarea voturilor dintr-o urnă 
secretă, acordate de elevii școlii care au avut posibilitatea audierii prezentărilor 
prin participarea liberă la activitate. 

Câștigători au fost toți cei implicați, atât vorbitorii care au însuflețit cărțile 
prin vocea lor,  exersându-și, cu această ocazie, discursul public, cât și ascultătorii 
care au învățat din ceea ce au văzut și au audiat și au primit în dar semne de carte, 
pregătite în atelierul hand-made, de colegii prezentatori. Mesajele secrete lăsate 
în urna de vot și implicarea lor în toate etapele de derulate a proiectului au arătat 
că elevii au nevoie să fie ascultați, scoși din rutina orelor de curs, pentru a se simți 
liberi, valorizați, apreciați. Se realizează implicit o stimulare a receptivității lor 
față de orele de limba și literatura română și se formează ca viitori cititori.  
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Ca impresie generală privind impactul activității, dincolo de orice 
apreciere personală care poate fi subiectivă, reproduc mesajul Mihaelei, elevă 
participantă la activitate, care a postat pe pagina de facebook Biblioaventura un 
feedback pentru ceea ce s-a întâmplat și a culminat în săptămâna 16-21 
decembrie, 2019: „Mi-a plăcut să răspund provocărilor lansate pentru că mă fac 
sa evoluez și să-mi testez ambiția, imaginația, curajul. Am putut face din materia 
„obligatorie”, o ocazie de a învăța distrându-ne, iar asta este minunat pentru noi! 
Atunci când ni s-a propus să citim și să vorbim despre ce ne place, ne-am simțit 
importanți, am simțit că dintre toți oamenii pe care îi vedem zi de zi la catedră, 
cuiva îi pasă și de ce vor copiii, nu doar de ce «trebuie să vrei», iar asta ne 
stimulează și ne face să construim astfel de momente frumoase!”. 

De asemenea, tot în Săptămâna Cărților Deschise, având în vedere și 
perioada specifică din an, apropiată sărbătorilor de iarnă, s-a organizat Secret 
Santa constând în oferirea cărților cu mesaj pentru colegi, după modelul celor 
realizate la Lecturiada elevilor în 2019 și valorificând ua sugestii ale Mihaelei 
Nicolae, „Leapșa cititorilor” și „Întreabă cartea”, prezentate în „Consilierul de 
lectură” nr. 3/2017. Urările, aprecierile sau încurajările din mesaje au fost 
desprinse dintre paginile acestora, astfel încât să se creeze o legătură între cartea 
cadou și destinatar. 

POEZIA ÎN BĂTAIA INIMII 

Coordonator: Roxana Vasiliu  
Slogan: „Fii liber, citind!” 
Data: 16 decembrie 2019 
Participanți: cercul de lectură Buchiniștii 
Colegiul Tehnic Miron Costin, Roman  

Cercul de lectură Buchiniștii, înființat în urmă cu 10 ani la CTMC Roman, 
a primit inițiativa ANPRO de a derula campania „Citește cu mine!” cu reală 
satisfacție, cu atât mai mult cu cât a fost singura inițiativă de amploare și cu 
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vizibilitate la nivel național care să concretizeze, fie chiar și la final, proiectul 
înaintat prin decret  prezidențial și instituit prin lege „2019 − Anul Cărții în 
România” , proiect girat de Parlament cu obiectivul declarat de a susține și 
stimula în toate unitățile școlare lectura prin Programul național „România 
citește!”. Nu rămâne nicio îndoială la finele lui 2019 în legătură cu gustul amar 
lăsat de confirmarea unui truism care pare să ia în stăpânire demersurile 
legislative ale statului român, că orice lege e făcută pentru a fi încălcată. Aceleiași 
fatalități a fost supusă și mult trâmbițata lege, de a muri din fașă, chiar dacă 
statisticile ne situează printre codașii Europei în ceea ce privește consumul de 
carte, chiar dacă tinerei generații de elevi cultura scrisă trebuie să-i parvină ca o 
un fenomen viu iar nu muzeificat și enumerarea ar putea continua. Pe cât de 
salutară dispunerea prin lege așadar, pe atât de dezamăgitoare și flagrantă 
încălcarea legii din partea autorităților, prin lipsa acțiunilor concrete care să 
faciliteze întâlnirile săptămânale ale elevilor cu voluntari (profesori, bibliotecari, 
părinți, artiști), cu scriitorii pentru a pune în act pactul cu cartea. Am ținut să fac 
această introducere pentru a-mi exprima gratitudinea atât față de inițiativa 
ANPRO, dar și considerația față de toți participanții la această campanie, față de 
activitățile atât de variate, creative, originale în care s-au implicat cu vădită 
bucurie. Am ales ca prin intervenția cât mai personală pe care ați încurajat-o în 
descrierea activității să surprind această mobilizare lăudabilă a zeci de școli, 
înțelegând că toate aceste reușite nu au  apărut din neant și nici peste noapte. Au 
ieșit, de fapt, la rampă cei care slujesc cu adevărat cartea și nu de azi, de ieri, cei 
care, iată, în ciuda absenței unui real demers oficial, fac din lectură un angajament 
de onoare personal, cei care „trebuiau să poarte-un nume”, iar „Citește cu mine!” 
le-a dat acest prilej.  

 
Personal, în calitate de coordonator, am încurajat și îndrumat membrii 

cercului de lectură să celebreze cu entuziasm, cu deschidere către cunoaștere și 
cu pasiune „2019 − Anul Cărții” la fiecare întâlnire: fie că s-a materializat în 
grupul Facebook Față în față cu poezia sau numărul aniversar intitulat „PoeZiar”, 
în parteneriatele cu biblioteca municipală Centenar Ion D. Sîrbu. Memorial al 
condiției poetului în spatele Cortinei de Fier sau Despre transparență de la fizică 
la metafizică (Max Blecher, Mircea Cărtărescu, Radu Vancu), în demersul de a 
lua parte cu elevii la întâlnirile din cadru FILIT − 2019 (întâlniri cu scriitorii, 
conferințe și lansări de carte) și BacFest – Grădina cu poeți, în cadrul concursului 
pe care anual îl desfășurăm la nivel local, Campania electorală a cărților, în 
organizarea lansării de carte Apocalipsis, Adrian G. Romila la Roman, fie în 
activitatea „Poezia în bătaia inimii”, înscrisă în campania „Citește cu mine!”, prin 
care am dorit să pun față în față, în imediata realitate a poeziei care se instaurează 
în sfera imponderabilului sensibilității celor două inimi la unison, poetul care 
scrie și poetul care citește, scriitorul și cititorul pe parcursul a două întâlniri: cu 
scriitoarea romașcană Iulia Stoleriu, învitând autoarea și elevii la lectura 
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poemelor din volumul În spatele oglinzii, publicat în 2017 , dar și a unor poeme 
inedite care urmează a fi incluse în următorul volum de poezii și cu scriitorul 
Radu Vancu, în cadrul lansării celui mai recent volum de versuri Psalmi -2019. 

„Poezia în bătaia inimii” a prilejuit prin prima întâlnire, cea cu poeta Iulia 
Stoleriu, invitată în cadrul liceului în data de 16 decembrie, pe durata a două ore 
de lectură de text poetic, întâlnirea cu un scriitor local, în încercarea de a surmonta 
distanța care se interpune între scriitor și cititor, distanță nu doar fizică, ci și 
spirituală, în virtutea preconcepției că poetul trăiește în consacratul „turn de 
fildeș”, solitar și autosuficient. Încercarea a devenit foarte repede o reușită 
indubitabilă, grației apropierii autorului de lectorii săi într-o manieră foarte 
palpabilă, „coborârea” în mijlocul lumii a creatorului în carne și oase, dar mai 
ales în tot largul trăirii sale, a inimii lui, care a vibrat prin materialitatea efemeră, 
dar atât de intensă a vocii, a intonației, a mimicii și gesticii. Punerea în act a 
poeziei se măsoară la aceiași parametri ca reprezentația teatrală, performance-ul 
este unic și este o împărtășire irepetabilă între actor și spectator. La fel și poezia 
citită de autor în prezența receptorilor și invers, de către cititori în prezența 
autorului, este o regenerare permanentă de sens a textului poetic. Elevii au 
conștientizat proximitatea poeziei, faptul că această sublimă formă de trăire și 
expresie nu locuiește decât simbolic pe muntele Parnas – reședința muzelor și 
descinde metaforic din lira lui Orpheus, fiind de găsit dacă nu la sine, în mod 
sigur în apropiere, la cineva cu care poți împărți strada, orașul în care locuiești, 
parcul unde te plimbi, autobuzul cu care circuli sau supermarketul de unde îți faci 
cumpărăturile. Am ales să deschid activitatea nu prin prezentarea directă a 
autoarei, ci prin familiarizarea elevilor cu mediul sensibil care urma să găzduiască 
această întâlnire: mediul inimii, leit-motivul reflectat și de titlul activității, dar și 
de volumul eseistic semnat de Andrei Pleșu – Despre inimă”, Humanitas, 2017, 
(același an în care a apărut și volumul autoarei invitate), din care am selectat un 
pasaj interpretat de eseist, un comentariu al lui Grigorie Palama „Inima noastră e 
primul organ corporal cu acces la Logos”, precum și de creațiile poetice ale 
autoarei: „Despre inimă”, în lectura elevei Tania Constantinescu; „Căutări”, 
„Poveste”, „Constatare”, „Inima”, „Inimi terestre”, în lectura Iuliei Stoleriu, 
„Despre neliniștea mea”, în lectura Anei Filimon, „Cântec”, în lectura lui Ionuț 
Sofronie  și „Rugă” în lectura mea. Scriitoarea a dat citire și câtorva poeme 
inedite, lansând provocarea ca elevii să găsească un titlu sugestiv uneia dintre 
poezii. În dialogul deschis care a urmat lecturilor, în cel mai firesc mod s-a ajuns 
pe calea inimii și a poeziei la un mod aparte de a înțelege lumea și pe noi înșine, 
de a configura apoi universul în care trăim. Am asistat cu toate mecanismele 
perceptive activate la un extraordinar experiment, un accelerator de emoții și de 
sens. 

Cea de-a doua întâlnire, prefigurată tot sub semnul poeziei, ne-a adus de 
data asta pe noi în fața scriitorului Radu Vancu, în cadrul evenimentului de 
lansare a volumului Psalmi, desfășurat la Biblioteca Județeană C. Sturdza din 
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Bacău. Cu un grup de șase membri ai cercului nostru de lectură am asistat la 
prezentarea realizată de criticul literar Bogdan Crețu, la dialogul inițiat între autor 
și public, precum și la momentul de lectură. Radu Vancu a recitat poemul „Guten 
Abend, Meistere al bratwurștilor”, lectură urmată de intervenția elevilor prezenți. 
La îndemnul autorului, am selectat două poeme: „Utopia mea a fost inima ta” și 
„Sigur că frumusețea e o acuzație” pe care le-a citit eleva Miruna Neculai. 

 
Finalitatea acestei activități s-a conturat în spiritul motto-ului cercului 

nostru de lectură: „Fii liber, citind!”, atât în conştientizarea importanţei lecturii 
întru desăvârşirea personalităţii la elevii de liceu, cât şi în descoperirea motivaţiei 
interioare spre lectură, ca act creativ, cognitiv şi afectiv. Aşadar rezultatul cel mai 
palpabil aşteptat l-a reprezentat plăcerea de a citi, apropierea tinerilor de carte și 
de scriitori dintr-o nevoie şi dintr-o determinare interioare. Ne-am dorit ca prin 
acest proiect să învestim cartea cu valoare de obiect esenţial al culturii generaţiei 
tinere, valoare pe care şi-a dobândit-o prin creditul atâtor generaţii şi epoci de 
înfloritoare cultură.  Prin aducerea împreună a scriitorilor și cititorilor am  
intenţionat să stimulez elevii să adopte lectura nu doar ca sarcină obligatorie 
prevăzută de programele şcolare, așadar ca act formal, impersonal, ci ca pe o 
modalitate de comunicare, de cunoaștere și autocunoaştere, de devenire personală 
și ca reper consacrat al situării în lume.  
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SCRIITORI ÎN OGLINDA TIMPULUI 

Coordonator: Ramona Vișan 
Data: 17-18 decembrie 2019  
Participanți: clasa a IX-a  
Colegiul Național Octavian Goga, Sibiu 

Într-o lume a virtualului şi tehnicii, este nevoie de literatură, de a reînvăţa 
bucuria lecturii prin întoarcerea la text. Adesea însă se ajunge la textul despre text 
mai repede decât la conținutul propriu-zis al operei. De aceea, o apropiere directă 
de scriitori este o provocare pentru cititor. În acest context, proiectul „Scriitori în 
oglinda timpului”, desfășurat în perioada 17-18 decembrie 2019, le-a propus 
elevilor din clasa a IX-a, dispuşi să accepte perspective plurale şi divergente, 
lecturi fără prejudecăţi, invitând spre (re)citirea operelor literare 
printre paravanele de lectură deja existente și provocându-i să se uite în oglinda 
operei la ei înşişi. Textele propuse pentru unitatea Joc, joacă, aparținând unor 
perioade și culturi diferite, sunt o confirmare a faptului că spațiul literar este un 
spaţiu prin excelenţă plural, dialogic, tensionat, viu în care coexistă valorile 
culturii româneşti şi universale; din această panoplie, am selectat fragmente din 
operele lui Mircea Cărtărescu, Travesti, Lucian Blaga, Hronicul și cântecul 
vârstelor, Vladimir Nabokov, Vorbește memorie!, Johan Huizinga, Homo ludens 
și Tudor Mușatescu, Dicționarul umoristic al limbii române. 

Văzută că o experiență a gândirii creative și nu numai, lectura i-a pus pe 
liceeni în situația de a proiecta o mișcare interioară în care ei au devenit regizori, 
respectiv, actori ai acțiunii. Pe parcursul lecturilor, atenţia lor a trebuit să fie la 
pândă, focalizată dincolo de cuvintele pe care ochiul le vede. Astfel, tinerii cititori 
au traversat  vocabulele, situându-se într-o fertilă așteptare. Au descoperit în acest 
mod că gândirea este influenţată de text, nu direct, prin sensul pe care-l poartă, ci 
prin felul în care se lasă pătruns de el, că în timpul lecturii, cititorul nu trăiește 
doar experiențele personajelor, ci și propria experienţă. Lectura trezește 
sentimente diverse și profunde, arată experiențe variate, personaje cu care elevul 
uneori se identifică și de care se leagă sufletește, îi oferă crâmpeie din vieți 
trecute, dar care îl ajută să înțeleagă cine este, de unde provine. Pe lângă faptul 
că poate trăi o infinitate de alte vieți prin intermediul cărților, copilul poate simți 
lucruri pe care nici nu credea că este în stare să le simtă, se poate regăsi în 
protagonist sau poate realiza că se regăsește, mai degrabă, în personajul negativ. 
Citind se va descoperi... 

Metodele valorificate în aceste demersuri au fost diverse: am pornit de la 
provocarea adresată de Simona Popescu cititorilor, aceea de lectură atentă a 
textului și de lucru efectiv cu textul propus: „…este de datoria voastră de cititori 
să subliniați cu roșu pasajele care vi se par a fi în neregulă, să vă notați pe un 
carnețel sau pe ce aveți la îndemână, pe dosul palmei sau pe spătarul scaunului, 
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numele personajelor suspecte sau pe ale celor cu comportament 
necorespunzător.”. Inițiativa le-a permis elevilor libertatea unor lecturi critice, 
altfel spus, libertatea de a emite judecăți de valoare, de a trece dincolo de litera 
textului, interogându-i sensurile, de a reflecta asupra validității și/ sau adecvării 
unor informații sau idei, în lumina cunoștințelor pe care le au și în funcție de 
nivelul lor de înțelegere a lumii. Activitățile complementare de lectură și scriere 
creativă au variat, pornind de la  ipoteza imaginativă, care a  presupus construirea 
unor texte personale − ca feedback la oferta din textele propuse lecturii − prin 
reluarea formulei ce a generat Metamorfoza lui Kafka: Ce s-ar întâmpla dacă....?, 
binomul imaginativ, care le-a permis copiilor să creeze posibile/imposibile 
conexiuni între cuvinte selectate din cărțile citite, pe care le-au folosit ulterior în 
compuneri cu număr limitat de rânduri, ajungând la formula scrierii unui alt 
început/sfârșit sau a rescrierii unor scene preferate din operele propuse, prin 
transpunerea acestora în epoca actuală.  

Demersurile propuse tinerilor cititori au fost oportunități pentru aceștia să 
privească realitățile expuse în cărți prin prisma inteligenţelor lor multiple, să se 
implice în lectura cărților și mai apoi să se detaşeze de ele, vorbind autentic, 
natural despre acestea. Cărțile au reprezentat doar stimulul care a trezit în cititori 
spontaneitatea, nicidecum starea de fascinaţie şi de supunere, pe scurt, textele i-
au determinat să gândească singuri și să vorbească sincer despre cărți. Iată de ce 
în literatură nu doar povestea, informaţia, mesajul ce par a fi purtate de cuvinte 
contează, ci însăşi experienţa lecturii: „Orice cititor care, citind un roman, e 
preocupat să ştie cum vor sfârşi personajele, fără să se întrebe cum va sfârşi el 
însuşi, nu merită să i se satisfacă curiozitatea”, spunea Miguel de Unamuno.  

Prin ofertele de lectură propuse tinerilor citiori, am intenționat să-i 
provocăm să gândească liber și să trăiască afectiv, prin urmare, efectiv realitățile 
transfigurate artistic, să aibă curajul de a hotarî ce și cum vor să fie, cum vor să 
evolueze.  

Așadar, cărțile îi ajută pe elevi să se inițieze, să se transforme, să-și 
dorească să descopere, să trăiască diferite experiențe de viață, să facă alegeri și 
să ia decizii împreună cu personajele, lectura oferindu-le destule cunoștințe și 
resurse menite să îi pregătească pentru experiențele reale, din viață și lumea 
aceasta mare.  
 
 

CAFENEAUA LITERARĂ „CITEȘTE CU MINE!” 
 
Coordonator: Ana-Maria Zăloagă  
Data: 18.12.2019 
Participanți: clasa a IX-a  
Colegiul Tehnic Miron Costin, Roman, județul Neamț 
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În ultima săptămână a primului semestru din acest an școlar, elevii clasei a 
IX-a A au primit cu bucurie provocarea de a promova ultima carte citită sau cartea 
preferată din biblioteca personală, prin organizarea unei cafenele literare la ultima 
oră din semestru. La activitate a fost invitată și doamna dirigintă, pentru a se 
bucura de reușitele elevilor și pentru a contura „familia educațională” a clasei a 
IX-a A. La lecția anterioară, elevii au primit sugestii legate de organizare, 
explicații legate de conceptul „cafeneaua de învățare”, acordul referitor la 
prelucrarea datelor pentru a fi semnat de părinți. 

În ziua anunțată, cu mic, cu mare, elevi și profesori, ne-am asigurat că 
atmosfera din clasă se apropie de cea a unei cafenele, am dispus mobilierul școlar 
într-un mod diferit, am verificat sistemul audio. Prin brainstorming, s-a făcut o 
trecere în revistă a emoțiilor colorate, fiecare elev numind o culoare asociată cu 
starea din momentul respectiv (curios lucru, au dominat nuanțele de albastru și 
verde, poate și prin prisma celor doi brazi ornați din clasă). Spectrul cromatic 
conturat – un curcubeu al emoțiilor − a devenit emblema clasei, pornind de la 
conceptele anterior învățate (familie, imagine, simbol, siglă, emblemă, sigiliu 
etc.). 

Elevii au fost organizați în ateliere, după ce au evocat titlurile cărților cu 
care au venit. Pornind de la pretextul culorii volumelor aduse, profesorul i-a 
distribuit pe elevi în ateliere, în fapt, urmărindu-se diversitatea tematică, stilistică 
a cărților și ținându-se cont de inteligența de care dispun copiii, de interesele lor: 
Tema (Familia) studiată la ultimele lecții a ajutat mult, elevii fiind dispuși să se 
cunoască mai bine, să accepte formarea de noi grupuri și de provocări. S-au 
conturat câteva ateliere: 

Atelierul OffBook − atelier de confecționat semne de carte 
Atelier Grafic – atelier de realizat desene/colaje după mesajul cărții 
Atelier de lectură expresivă 
Atelier kinestezic 
Toate atelierele au urmărit identificarea modalității optime de promovare 

a lecturii, prin realizarea unui produs comun. Pentru rezolvarea sarcinii, elevii au 
avut de prezentat în propriul atelier cărțile selectate individual, de votat o carte 
reprezentativă pentru fiecare atelier (după dezbaterea subiectului, prin vot), de 
conceput o modalitate de prezentare a cărții pentru a-i convinge pe colegii din 
celelalte ateliere să o citească. 

Profesorul a oferit sugestii de realizare a sarcinilor pentru fiecare atelier, a 
indicat intervalul de timp, apoi a jucat rolul chelnerului, mediind între elevi, 
oferind dulciuri și ceai participanților. În realizarea activității, doamnei diriginte 
i-a revenit rolul de monitor, intervenind pentru a anunța timpul de lucru rămas 
sau pentru a solicita prezența „chelnerului” la vreun atelier. Profesorul și 
dirigintele au observat implicarea elevilor în realizarea sarcinilor, modalitățile de 
colaborare, de exprimare. 
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Raportarea frontală a presupus 
prezentarea produselor atelierelor de 
către un reprezentant, precum şi 
autoevaluarea muncii în echipă.  Au fost 
prezentate semnele de carte realizate 
(Fantoma Aniei, Vera Brosgol), colajul 
de fotografii și desenele concepute de 
elevi, s-a citit expresiv un fragment 
literar (Fata cu palton albastru de 
Monica Hesse) pe un fundal muzical, s-
a urmărit dramatizarea unei secvențe 
(Amintiri din copilărie – Ion Creangă).  

Au fost apreciate eforturile elevilor de către cei doi profesori prezenți, au 
fost evidențiate produsele inteligenței colective, la finalul activității. Elevilor li s-
a cerut să noteze în jurnalul reflexiv cum s-au simțit la cafeneaua literară și ce 
culoare ar adăuga curcubeului inițial al emoțiilor, iar tema de vacanță a fost 
organizarea unei activități similare cu membrii familiei sau cu prietenii, pentru a 
împărtăși din emoțiile lor și, mai ales, din experiența de lectură. 
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