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Limba română ca limbă nematernă (RLNM) în ciclul gimnazial – fundamentarea unui domeniu de 
cercetare

1. Cuvânt înainte
Dragi cititori,
În mod paradoxal, cuvântul înainte este cel din urmă text care se redactează la 

capătul unor întreprinderi laborioase de felul celei despre care urmează să vorbim aici. 
Cunoaştem cu toţii sentimentul că, în ciuda spaţiului generos avut la dispoziţie, ceva ne-a 
scăpat şi n-am reuşit, în sufi cientă măsură, să punem punctul pe „i”. Lucrurile nu par mai 
simple nici la redactarea cuvântului înainte: nu ştii niciodată cum să surprinzi mai bine, 
în doar câteva rânduri, esenţa unui material vast, oricât de familiar ţi-ar fi . Însă, fără doar 

şi poate, bucuria acestui moment este greu de egalat, căci el marchează o adevărată eliberare de frământările 
ce au însoţit strădaniile autorilor de a produce un material valoros şi cu adevărat folositor.

Cu atât mai mult, când vine vorba despre unul dintre rezultatele unui proiect mamut, scrierea rândurilor 
de faţă ne prilejuieşte o mare bucurie, dat fi ind că marchează un moment important al unui drum lung, început 
cu mai bine de un an în urmă, mai precis la 1 octombrie 2010, când a debutat implementarea proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/63909, Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau limba 
română minorităţilor naţionale. Astfel, ne revine plăcuta misiune de a vă prezenta suportul de curs aferent 
programului P2 din seria celor unsprezece programe de formare pe care ne-am propus să le dezvoltăm, să le 
acredităm şi să le furnizăm în cadrul acestui proiect. Este vorba despre un volum la care noi, autorii, visăm 
de mult timp şi în întâmpinarea căruia sperăm ca dumneavoastră, cei interesaţi de domeniul predării limbii 
române ca limbă nematernă (RLNM), să veniţi cu acelaşi entuziasm. Nu avem de gând să depănăm aici  
întreaga poveste a felului în care s-a născut ideea proiectului care a făcut posibilă apariţia acestui material, însă 
câteva cuvinte despre cei care s-au străduit să afl e care sunt nevoile dumneavoastră şi să vă ofere un sprijin în 
munca de predare a limbii române ca limbă a doua se cuvin a fi  spuse.

2. Cine suntem noi?
Proiectul a fost iniţiat de către Departamentul de limbă, 

cultură şi civilizaţie românească al Facultăţii de Litere din cadrul 
Universităţii Babeş-Bolyai, în calitate de benefi ciar al acestui 
proiect, având ca partener fi rma Learn&Vision din Cluj-Napoca. La 
Departamentul nostru se predă limba română ca limbă străină încă 
din 1974. Ani la rând s-au perindat prin Facultatea de Litere studenţi 
străini din toate colţurile lumii, care doreau să urmeze cursuri 
universitare sau postuniversitare în limba română. Observând 
progresele înregistrate de aceştia, în numai câteva luni de zile, în 
învăţarea limbii române şi cunoscând rezultatele puţin satisfăcătoare 
ale elevilor aparţinând altor etnii la probele de limba română (teze 
unice, examene de capacitate sau de bacalaureat), care au stârnit 
atâtea discuţii şi comentarii în media vizavi de cele mai nimerite 
metode de predare a limbii române la aceşti elevi, am considerat că 
este fi resc să exploatăm experienţa acumulată de noi în munca de 
predare a românei ca limbă străină (RLS), spre a veni în sprijinul 
celor care se străduiesc să găsească cele mai potrivite metode şi 
instrumente didactice în activitatea de predare a RLNM. 

După cum  spuneam, domeniul în care îşi desfăşoară activitatea 
didactică şi de cercetare membrii departamentului nostru este 

româna ca limbă străină. Fără nicio îndoială, e vorba de un domeniu destul de vitregit al ştiinţelor fi lologice, 
despre care s-a spus, nu de puţine ori, că n-ar fi  decât un fenomen „conversaţional” primitiv, imposibil de ridicat 
la rang academic.  Cei care, vreme de aproape 40 de ani, au predat limba română străinilor şi sunt la curent cu 
literatura ştiinţifi că axată pe didactica predării limbilor străine, înţeleg foarte bine că asemenea prejudecăţi s-au 
prelungit neîngăduit de mult şi că, astăzi, nu e cazul să mai avem asemenea complexe şi să desconsiderăm un 
întreg domeniu cu metode şi obiective specifi ce,  care oferă tinerilor cercetători posibilităţi extrem de generoase 
de cercetare. Studiile numeroase de didactică a limbilor străine publicate în cazul altor limbi, materialele şi 
instrumentele didactice  moderne destinate predării acestora vorbitorilor non-nativi, precum şi documentele 
elaborate de instituţiile europene abilitate să conceapă şi să impună o politică lingvistică unitară şi coerentă 
la nivel european ne arată care este modelul pe care ar trebui să-l urmăm şi  în ce stadiu s-ar cuveni să se afl e, 
în momentul de faţă, cercetările în domeniul limbii române ca limbă străină şi, în sens mult mai larg, al limbii 
române destinate vorbitorilor non-nativi, pentru care româna este o limbă nematernă (RLNM). 



Din păcate, în ciuda eforturilor făcute de specialiştii din domeniu pentru a umple golurile existente, 
dispunem de prea puţine materiale care să asigure o fundamentare cu adevărat ştiinţifi că a domeniului şi care să 
limiteze abordările intuitive ce predomină în practica predării/evaluării limbii române vorbitorilor non-nativi, 
fi e ei cetăţeni străini (RLS) sau cetăţeni români aparţinând minorităţilor naţionale (RLNM). Vom invoca, aici, 
un prim element care împiedică standardizarea procesului de predare/evaluare a limbii române şi alinierea 
acestuia la standardele europene: lipsa unei descrieri a nivelurilor de competenţă lingvistică corespunzătoare 
Cadrului european comun de referinţă pentru limbi (CECR), în care să se prezinte detaliat structurile morfo-
sintactice, actele de vorbire şi inventarul lexical specifi c fi ecărui nivel. O asemenea descriere a fost realizată 
doar pentru Nivelul Prag, în 2002, de către o echipă de cercetători de la UBB, însă, în ceea ce priveşte profi lul 
celorlalte niveluri, domneşte în continuare o confuzie totală în rândul autorilor de manuale, al cercetătorilor şi 
al practicienilor, deopotrivă. De asemenea, avem prea puţine manuale moderne de limba română organizate 
pe nivelurile corespunzătoare CECR, nu s-au elaborat manuale noi pentru limbajele specializate, dar nici 
sufi ciente manuale adecvate nevoilor germanofonilor, francofonilor, anglofonilor, despre a căror necesitate s-a 
discutat, în nenumărate rânduri, la diferite congrese şi simpozioane ce au reunit specialiştii din domeniu etc. 

Lipsa unor preocupări ştiinţifi ce mai serioase, capabile să scoată domeniul RLNM din impas şi să-l 
alinieze la ceea ce se întâmplă la nivel european şi mondial, se explică, într-o anumită măsură, prin absenţa 
oricărei forme de specializare pentru acest domeniu la nivel licenţă sau masterat, aşa cum există în alte ţări 
(Franţa, Germania, Cehia, Polonia etc.) şi cum ar fi  normal să se întâmple şi în cazul limbii române. Necesitatea 
unei asemenea specializări decurge, logic, dintr-un principiu ştiinţifi c elementar, şi anume acela că o limbă se 
predă după cu totul alte principii, metode şi strategii în cazul vorbitorilor nativi, comparativ cu cele utilizate în 
cazul vorbitorilor non-nativi. Chiar pentru profesorii care au absolvit specializarea limba şi literatura română, 
distanţarea de limba maternă şi abordarea ei ca limbă „nematernă” se face cu destulă difi cultate şi numai o 
experienţă îndelungată de predare a RLNM sau o specializare adecvată sunt în măsură să asigure formarea 
necesară unui cadru didactic însărcinat să lucreze cu vorbitorii non-nativi.

Totuşi, vă anunţăm cu satisfacţie că, în momentul de faţă, în facultatea noastră funcţionează un modul 
opţional de masterat intitulat Româna ca limbă străină (RLS), cu o durată de trei semestre, singurul de acest fel 
din România, menit să le ofere studenţilor noştri masteranzi o minimă iniţiere în domeniu. Interesul deosebit 
al studenţilor pentru teoria şi practica predării RLS, ca şi pentru munca de cercetare şi elaborare de materiale 
şi instrumente didactice adecvate publicului ţintă şi pretenţiilor timpurilor pe care le trăim ne-a demonstrat că 
noua generaţie a scăpat, din fericire, de prejudecăţile bătrânilor fi lologi, fi ind capabili să vadă în această ramură 
a ştiinţelor fi lologice promisiunea unor noi direcţii de cercetare. Graţie acestui modul, am reuşit să întărim 
rândurile entuziaştilor dornici să contribuie la elaborarea unor materiale didactice care să acopere neajunsurile 
– deloc puţine – ale domeniului şi să ajute la alinierea românei la standardele şi tendinţele înregistrate în cazul 
altor limbi, impuse de departamentele de politici lingvistice care funcţionează la nivel european. Rezultatele 
funcţionării acestui modul n-au întârziat să apară. Avem deja doi tineri care şi-au ales drept subiect al tezei de 
doctorat teme legate de RLS şi care fac parte din echipa de implementare a proiectului. Autorii volumului de 
faţă sunt, de altfel, tocmai patru dintre absolvenţii acestui modul de masterat, care au lucrat sub îndrumarea 
cadrelor cu experienţă în predarea RLS de la departamentul nostru.

Dacă adăugăm la reuşita acestui modul de masterat (la care s-au înscris, de pildă, numai în anul 
universitar trecut, 33 de studenţi) materialele elaborate în instituţia noastră în ultimii ani:

 ■ Nivel prag. Pentru învăţarea limbii române ca limbă străină, Strasbourg, Consiliul Europei (autori Victoria 
Moldovan, Liana Pop, Lucia Uricaru), singura descriere existentă în cazul limbii române;



 ■ primele exerciţii audio pentru RLS, organizate pe cele şase niveluri de competenţă lingvistică 
corespunzătoare CECR, material care propune modele de exerciţii pentru dezvoltarea competenţei de 
înţelegere după auz în limba română - Platon, Elena, Sonea, Ioana, Vîlcu, Dina, 2010, Exerciţii audio. 
Româna ca limbă străină (RLS). A1, A2, B1, B2, C1, C2, Cluj-Napoca, Editura Efes;

 ■ testele pe nivel publicate în 2008, Medrea, Anca, Platon, Elena, Sonea, Ioana, Vesa, Viorica, Vîlcu, 
Dina, Teste de limba română ca limbă străină - A1, A2, B1, B2, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, elaborate 
în cadrul departamentului nostru, în calitate de membri observatori ai ALTE (Asociaţia testatorilor de 
limbi din Europa), ca etapă semnifi cativă, impusă de această organizaţie spre a putea deveni membri cu 
drepturi depline în viitorul apropiat;

 ■ testele elaborate pentru Institutul Limbii Române din Bucureşti şi folosite pentru sesiunile de evaluare 
a competenţelor lingvistice în limba română, organizate de ILR anual la Paris;  

 ■ suporturile de curs pentru nivelul A1-A2, B1-B2 şi pentru cursul de cultură şi civilizaţie  românească, 
ce aşteaptă să vadă lumina tiparului, afl ându-se, în prezent, într-o fază de testare;

 ■ o serie de Caiete didactice pentru nivelurile A1 şi B1, realizate împreună cu studenţii de la modulul 
opţional de RLS, afl ate sub tipar,
socotim că putem fi  optimişti în privinţa destinului domeniului RLS-RLNM în următorii ani. 
Pentru a fi  sufi cient de convingători în privinţa calităţii programelor de formare pe care le-am dezvoltat 

în cadrul acestui proiect şi pe care vi le propunem în continuare, trebuie să insistăm asupra rezultatelor 
deosebite obţinute de echipa noastră în practica predării limbii române studenţilor străini. Astfel, în fi ecare an 
universitar, la întâi octombrie, încep cursul de limba română studenţi străini afl aţi la un nivel zero de cunoaştere 
a limbii române. După două luni de curs intensiv, aceştia ajung deja la nivelul A1, după încă aproximativ două 
luni, la nivelul A2, astfel încât, la începutul lunii iunie, ei sunt în măsură să promoveze examenul de nivel 
B2, care le permite ca, în toamnă, să se înscrie la cursuri de specialitate - medicină, ştiinţe economice, studii 
europene, ştiinţe politice, informatică etc. - în limba română. Iată că, în numai nouă luni, după aproximativ 700 
de ore de limba română, în care nu se foloseşte o altă limbă de contact decât limba română şi în care se aplică 
metode şi tehnici de predare specifi ce domeniului, se obţin perfomanţe care ne îndreptăţesc să afi rmăm că 
strategiile puse în aplicare şi-au dovedit pe deplin efi cienţa în asigurarea achiziţionării limbii române într-un 
timp atât de scurt. 

Rezultate comparabile s-au obţinut, de-a lungul timpului, şi cu studenţii internaţionali ai UBB: studenţi 
Erasmus, studenţi cu diplomă dublă, doctoranzi străini, CEEPUS, DAAD etc., cu alte categorii de public, de 
tipul interpreţilor de la Parlamentul European sau de la Consiliul Europei, precum şi cu oamenii de afaceri ai 
marilor companii străine care au solicitat cursuri de limba română la universitatea noastră. 

Din moment ce, conform Cartei europene pentru limbile regionale sau minoritare din 22 iunie/1992, 
„Protecţia şi încurajarea limbilor regionale sau minoritare nu trebuie să se facă în detrimentul limbilor ofi ciale 
şi al necesităţii de a le însuşi”, considerăm că este de datoria specialiştilor în RLNM să contribuie la sprijinirea 
învăţării limbii române ca limbă ofi cială de către minorităţi, cu scopul de a facilita integrarea acestora în cât mai 
multe din compartimentele vieţii socio-culturale, economice şi pentru încurajarea comunicării interculturale 
între populaţia majoritară şi cea minoritară. 

Pornind de la principiul fundamental conform căruia tehnicile 
de predare şi tipul de abordare în procesul didactic de predare/
evaluare a RLNM sunt diferite de cele aplicate în cazul limbii 
materne, sperăm că, prin intermediul acestor programe de formare, 
vom reuşi să schimbăm mentalităţi, oferind soluţii care să aşeze 
întreaga practică a predării RLNM pe alte fundamente. Chiar dacă 
pare un obiectiv ambiţios, ne dorim ca aceia dintre dumneavoastră 
care veţi urma programele noastre de formare să exploataţi din 
plin studiile teoretice şi mostrele de activităţi practice postate pe 
platforma electronică a proiectului, realizând, simultan, un schimb 
de bune practici cu toţi cei antrenaţi în procesul de predare/
învăţare/evaluare a RLNM. Sigur că nu avem ambiţia că vom putea 
rezolva toate problemele. Suntem convinşi însă că sugestiile noastre 
cu privire la cele mai potrivite strategii de lucru ce trebuie aplicate 
pentru ca elevii de altă etnie să-şi însuşească cât mai rapid şi mai 
bine limba română vor face ca rezultatele lor la evaluările naţionale 
să se îmbunătăţească, iar ritmul în care se însuşeşte limba română 
să se accelereze, astfel încât, organizând corespunzător predarea 
limbii române încă din ciclul primar, să nu se mai ajungă la situaţia 
în care elevii intră în liceu cu un nivel A1-A2 de cunoaştere a limbii 
române, în condiţiile în care doar nivelul B1 le-ar permite să facă faţă 
cu succes cerinţelor programei şcolare liceale. 



3. Descrierea proiectului
Înainte de a vă vorbi mai detaliat despre conţinutul propriu-zis al programului P2, se cuvine să vă 

reamintim datele generale legate de identitatea proiectului nostru.

3.1. Obiective:
Proiectul Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română 

minorităţilor naţionale este un  proiect cofi nanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea 
resurselor umane în educaţie şi formare profesională”, având ca perioadă de implementare intervalul 1 
octombrie 2010 – 30 septembrie 2013.   

Aşa cum aţi înţeles, probabil, încă din primele rânduri ale acestui cuvânt înainte, este vorba despre 
un proiect mamut, care are ambiţia de a oferi unsprezece programe de formare, menite să contribuie la 
îndeplinirea obiectivului general al proiectului nostru, care, după cum reiese şi din denumirea sa, este acela de a 
asigura perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română elevilor proveniţi din rândul minorităţilor 
naţionale (maghiară, germană, rromă, ucraineană etc.), în vederea creşterii calităţii procesului de predare /
învăţare/evaluare a românei ca limbă nematernă (RLNM), profesionalizarea şi alinierea acestuia la standardele 
europene. Pentru a infl uenţa favorabil calitatea procesului predare/învăţare/evaluare a românei ca limbă 
nematernă, ne-am propus să atingem următoarele obiective specifi ce: 

 ■ Dezvoltarea competenţelor de predare diferenţiată a RLNM, conform  nevoilor specifi ce vorbitorilor 
non-nativi, prin intermediul a trei programe de formare (P1-P3), axate pe profesionalizarea procesului 
de predare/învăţare a RLNM în ciclul primar (P1), gimnazial (P2) şi liceal (P3). Pentru fi ecare din aceste 
programe urmate şi promovate, cadrele didactice vor avea posibilitatea de a obţine 25 de credite;

 ■ Dezvoltarea capacităţii de utilizare a Cadrului European Comun de Referinţă (CECR), în vederea 
standardizării  procesului de evaluare, este obiectivul aferent programelor P4-P6, ce vizează 
standardizarea procesului de evaluare a RLNM la ciclul primar (P4), gimnazial (P5) şi liceal (P6). 
Numărul de credite acordat este tot 25, pentru fi ecare program urmat şi promovat; 

 ■ Dezvoltarea competenţelor de proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor didactice prin 
însuşirea unei pedagogii centrate pe elev  reprezintă obiectivul urmărit prin intermediul programelor 
P7-P8, două programe de pedagogie-metodică, unul pentru învăţământul primar (P7) şi celălalt pentru 
învăţământul secundar (P8), prin care se vor putea obţine 30 de credite;

 ■ Dezvoltarea competenţelor social-civile şi a atitudinilor de empatie culturală intră în atenţia 
programelor P9-P10, cele două programe de educaţie multiculturală - unul fi ind destinat învăţământului 
primar (P9), iar celălalt, învăţământului secundar (P10) - oferind, de asemenea, posibilitatea obţinerii a 
25 de credite;

 ■ Nu în ultimul rând, ne propunem dezvoltarea competenţelor de utilizare a tehnologiilor informaţiei 
şi comunicării (TIC) şi de integrare a lor în procesul de predare a RLNM, prin intermediul unui program  
de TIC (P11), nivel intermediar, de 25 de credite.

3.2. Publicul-ţintă
Proiectul nostru se adresează cadrelor didactice care predau RLNM în trei zone 

de dezvoltare ale României (vest, nord-vest şi centru), cu concentraţia cea mai mare de 
cetăţeni de altă etnie decât cea română. Conform Institutului Naţional de Statistică, în 
2008-2009, în România studiau în limba minorităţilor 199.207 elevi. Proiectul îşi propune 
să perfecţioneze 1250 de cadre didactice care predau limba română acestor elevi: 875 din 

ciclul primar, 250 din ciclul gimnazial şi 125 din ciclul liceal.
Am prevăzut ca selecţia participanţilor să se facă pe bază de înscriere, după principiul „primul venit, 

primul servit”. Se va ţine cont şi de faptul că, pentru a se putea forma o grupă în zona dorită, trebuie să existe 
sufi cienţi solicitanţi pentru a constitui o grupă. Singura condiţie este ca fi ecare candidat să desfăşoare activităţi 
în predarea RLNM fi e la clase formate integral din elevi de altă etnie, fi e la clase în care cel puţin 20% dintre 
elevi provin din rândul minorităţilor naţionale.

3.3. Activităţile şi rezultatele proiectului
 ■ A1. Pentru asigurarea calităţii programelor de formare dezvoltate şi furnizate de către experţii angajaţi 

în proiect, prima activitate planifi cată a fost furnizarea unui program de formare pentru formatori, 
acreditat CNFPA. Rezultatele acestei activităţi au constat în 77 de formatori formaţi şi certifi caţi CNFPA, 
precum şi 71 de subvenţii acordate acestora sub formă de premiu;

 ■ A2. Această activitate a prevăzut realizarea unor anchete sociologice pentru analiza detaliată a 
nevoilor grupului ţintă, necesare pentru defi nirea programelor de formare a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar care predau RLNM. Rezultatele acestor studii şi analize au constat în trei 
rapoarte de analiză;

 ■ A3. În cadrul activităţii trei, am dezvoltat o reţea virtuală care a asigurat şi continuă să asigure 



comunicarea între toţi participanţii la proiect, având ca rezultat o soluţie software (pagina web) şi un 
instrument software (portal e-learning);

 ■ A4. În urma dezvoltării celor şase programe de didactică a RLNM, au rezultat şase programe de 
formare şi şase dosare de acreditare a programelor P1-P6;

 ■ A5. În cadrul acestei activităţi s-au dezvoltat două programe de pedagogie-metodică, P7-P8, cu 
dosarele de acreditare aferente;

 ■ A6. Prin activitatea a şasea s-au dezvoltat două programe de educaţie multiculturală, P8-P9, şi s-au 
realizat două dosare de acreditare;

 ■ A7. Nu în ultimul rând, prin activitatea a şaptea, s-a dezvoltat un program de TIC, P11, având, de 
asemenea, pregătit un dosar de acreditare;

 ■ A8. În acest moment, ne afl ăm în etapa de acreditare a programelor P1-P11 la CNFP, al cărei rezultat 
va consta în unsprezece programe acreditate;

 ■ A9. Prin această activitate, se furnizează un program de metode de comunicare pentru formatori, 
menit să asigure defi nitivarea pregătirii formatorilor pentru furnizarea programelor acreditate, care 
se va fi naliza prin maximum 83 de formatori instruiţi şi certifi caţi CNFPA, cursanţii certifi caţi putând 
benefi cia de o subvenţie sub formă de premiu, conform metodologiei de acordare a premiilor afi şate pe 
pagina web a proiectului;

 ■ A10. Ultima activitate a proiectului va debuta în curând şi va consta în furnizarea programelor P1-
P11, având drept rezultat 1250 de persoane instruite şi certifi cate CNFP.

3.4. Oferta proiectului
După cum aţi putut observa, obiectivele proiectului nostru sunt destul de ambiţioase. Însă, socotim că 

există atât de multe nevoi în domeniul limbii române ca limbă nematernă, domeniu încă insufi cient de bine 
defi nit din punct de vedere ştiinţifi c, încât am încercat să propunem soluţii pentru a răspunde, atât cât este cu 
putinţă, acestor trebuinţe. Ne exprimăm speranţa că, prin calitatea programelor noastre de formare furnizate 
profesorilor de RLNM, vom reuşi să provocăm o schimbare în mentalitatea celor care predau această disciplină 
şi, implicit, în practica predării ei. Sigur că un singur proiect nu poate revoluţiona un întreg domeniu. Suntem 
însă pe deplin convinşi că, prin programele de formare propuse de noi, s-au parcurs câţiva paşi esenţiali 
pentru revigorarea domeniului RLNM şi pentru asigurarea unui program de pregătire completă a cadrelor 
didactice care predau limba română ca limbă nematernă: 

 ■ realizarea unor studii de bază privitoare la competenţele lingvistice şi la tipurile de activităţi adecvate 
formării şi dezvoltării acestora în procesul de predare/învăţare a RLNM, care vor constitui o sursă 
serioasă de documentare pentru toţi cei interesaţi, postată pe platforma electronică a proiectului; 

 ■ realizarea unei analize critice a materialelor didactice existente şi a gradului de corespondenţă a 
acestora cu programele şcolare în vigoare;

 ■ oferirea unor modele de exploatare a manualelor şcolare existente pe piaţă; 
 ■ elaborarea unui posibil şablon de unitate didactică, pentru fi ecare clasă din ciclul de învăţământ 

aferent fi ecărui program, care să funcţioneze ca un model pentru concepţia altor materiale didactice;
 ■ oferirea unor informaţii de bază despre Cadrul european comun de referinţă pentru limbi (CECR), menite 

să furnizeze criterii importante în funcţie de care să se poată asigura standardizarea procesului de 
predare – evaluare  a RLNM;

 ■ fundamentarea teoretică a procesului de evaluare, inclusiv o analiză obiectivă a modului în care este 
reprezentată evaluarea în materialele didactice existente;

 ■ elaborarea unor studii referitoare la conceperea şi producerea unor teste de evaluare a competenţelor 
lingvistice în limba română, aliniate la prevederile CECR, dar şi elaborarea unor modele de teste 
pentru clasa a IV-a şi clasa a VI-a, având în vedere calendarul de examinare propus de Noua Lege a 
învăţământului din ianuarie, 2011;

 ■ repartizarea lexicului limbii române pe niveluri de competenţă lingvistică, pusă la dispoziţia 
dumneavoastră în format electronic, pentru a oferi un instrument de lucru util în procesul de identifi care 
a profi lului lexical al fi ecărui nivel de competenţă lingvistică corespunzător CECR;

 ■ realizarea unui schimb de bune practici cu toţi colegii din ţară, pentru a oferi şansa informării 
permanente cu privire la ultimele metode şi tehnici utilizate în practica predării limbilor străine – atât 
on-line, cât şi la întâlnirile faţă în faţă organizate în cadrul proiectului. 

 ■ furnizarea a unsprezece programe de formare acreditate CNFP, care vor oferi cadrelor didactice nu 
doar şansa de a-şi îmbunătăţi metodele de predare-evaluare a RLNM, ci şi abilităţile de proiectare, 
organizare şi evaluare a activităţilor didactice, precum şi competenţele social-civice şi atitudinile de 
empatie culturală, indispensabile în munca cu elevi de altă etnie, sau pe cele de utilizare a tehnologiilor 
informaţiei şi comunicării (TIC), astfel încât programele noastre să le ofere cursanţilor oportunitatea 
unei formări complete, care să atingă absolut toate punctele de interes ale unui profesor de RLNM, 
preocupat de buna desfăşurare a propriului proces de formare continuă.



4. Specifi cul programului P2

4.1. Cheia pentru reuşita activităţii de predare a RLNM
Cu toate că, de-abia prin parcurgerea materialului de faţă, veţi 

înţelege cu adevărat care este noutatea perspectivei pe care o adoptăm 
noi asupra domeniului RLNM, nu rezistăm tentaţiei de a vă semnala că 
progresele rapide pe care le înregistrează studenţii noştri se datorează 
câtorva reguli de aur pe care le aplicăm şi încercăm să le cultivăm şi la  
ucenicii noştri decişi să se specializeze în domeniul RLS/RLNM. Deşi, 
apelând la această formulă schematică de expunere a lor, există riscul 
de a crea o impresie eronată legată de consistenţa materialului pe care 
îl punem la dispoziţia dumneavoastră, optăm pentru această reţetă, 
convinşi fi ind de utilitatea lucrurilor simple, care pot avea, adesea, un 

impact superior celui caracteristic unor tratate grele de pretenţii şi de bune intenţii:
 ■ Utilizarea exclusivă a limbii române ca limbă de comunicare între profesor şi cursanţi, ca şi între 

cursanţi, încă din primele ore de curs;
 ■ Utilizarea alternativă a unor exerciţii şi activităţi cât mai diverse, destinate dezvoltării, în egală 

măsură, a tuturor competenţelor de comunicare în limba română (receptare orală şi scrisă, producere 
de mesaje orale şi scrise);

 ■ Accentul pe dezvoltarea competenţei lingvistice (gramatică şi vocabular), nu în sensul centrării pe 
cunoştinţele despre limbă, ci pe cele de limbă, care le permit elevilor să utilizeze corect şi cu uşurinţă 
structurile proprii limbii române;

 ■ Accentul pe limba vie, în uz, specifi că situaţiilor cotidiene de comunicare;
 ■ Apelul la imagine, la mijloacele audio-video, pentru a oferi mostre cât mai variate de limbă autentică, 

menite să motiveze cât mai puternic cursanţii;
 ■ Ancorarea structurilor gramaticale în elemente de cultură şi civilizaţie românească care să le permită 

cursanţilor o cât mai bună şi mai rapidă integrare în mediul românesc, având la îndemână referinţele 
culturale elementare  (şi nu ne referim aici exclusiv  la conceptul de cultură înaltă ci, mai ales, la cel de 
cultură comportamentală) care condiţionează realizarea actului comunicării între indivizi cu un profi l 
cultural diferit.

Programul P2, al cărui suport de curs îl constituie volumul de faţă, este intitulat Procesul de predare/
învăţare a RLNM la ciclul gimnazial. Cu alte cuvinte, P2 este destinat cadrelor didactice care predau RLNM 
elevilor cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani. Vă veţi întreba, poate, de ce noi, care lucrăm în mod obişnuit cu 
adulţii, suntem de părere că metodele şi stilul nostru de lucru ar putea fi  efi cient şi în cazul copiilor afl aţi la 
această vârstă. Am putea găsi o justifi care simplă pentru încrederea în formula propusă de noi, informându-
vă, cu bunăvoinţa dumneavoastră, că niciodată vârsta - şi, aici, trebuie să precizăm neapărat că, în special 
în cadrul Cursurilor de vară ale UBB, am avut cursanţi între 15 şi 75 de ani - nu i-a împiedicat pe cursanţii 
noştri să se implice, bunăoară, într-un joc de rol, să descrie cu plăcere o imagine amuzantă, să urmărească 
un fi lm reuşit, să asculte o poveste sau să cânte împreună muzică românească cu scopul de a fi xa mai bine 
structurile specifi ce limbii române. Evident că am avut emoţii în ceea ce priveşte categoria de vârstă cu care 
lucraţi dumneavoastră. Dar, în conceperea acestui program, am benefi ciat de consultanţa unor specialişti 
în psihologie care ne-au oferit sprijinul în descrierea specifi cului vârstei, ca şi de ajutorul unor profesori 
cu experienţă de predare a RLNM la clasele gimnaziale, astfel încât, pe măsură ce elaboram materialele şi 
unităţile de învăţare-model pentru dumneavoastră, am fost tot mai convinşi că adaptarea la specifi cul vârstei 
nu reprezintă nicidecum partea cea mai grea a misiunii pe care ne-am asumat-o şi că, odată conceput şablonul 
pentru activităţile destinate dezvoltării fi ecărei competenţe, lucrurile privind adaptarea la preocupările şi 
interesele copiilor de gimnaziu vin apoi de la sine.

4.2. Structura volumului
Programul de formare al cărui support de curs îl regăsiţi în acest volum este conceput pentru 89 de ore, 

din care 48 de ore se vor desfăşura faţă în faţă, şi 41 de ore on-line.
Cele 48 de ore faţă în faţă vor fi  organizate în trei întâlniri (corespunzătoare celor trei unităţi ale 

volumului), a câte 16 ore fi ecare, din care o treime vor fi  dedicate teoriei, iar restul, activităţilor practice. 
Mai exact, pentru programul P2, vom avea 56,5 de ore consacrate activităţilor practice, 23,5, teoriei, şi 9 ore, 
evaluării. După cum puteţi observa, ponderea o deţin activităţile practice, lucru care se refl ectă, de altfel, şi 
în modul de organizare a informaţiei, care conţine, pe lângă studiile propriu-zise, câteva casete cu teme de 
refl ecţie – prin care vă sugerăm să meditaţi asupra unor puncte esenţiale legate de activitatea dumneavoastră 
de predare a RLNM, în timp ce veţi parcurge materialul pus la dispoziţie pentru programul de lucru on-line. 
Casetele cu exerciţii, unde se precizează, în general, forma de lucru (individual, în perechi, în grupuri etc.) 
refl ectă, de asemenea, genul de activităţi care se vor realiza la întâlnirile faţă în faţă, acestea reprezentând, 



desigur, numai câteva sugestii de lucru din partea celor care au conceput aceste programe, ele putând fi  
completate, la solicitarea dumneavoastră, cu alte activităţi care să răspundă nevoilor concrete legate de munca 
la clasă. 

În prima unitate - Unitatea I - ne-am propus să aducem în discuţie problemele teoretice curente legate 
de metodele şi strategiile de formare şi dezvoltare a competenţelor de comunicare la ciclul gimnazial, pentru 
a aşeza studiile de caz şi modelele de lecţii din unităţile II şi III pe un serios fundament ştiinţifi c. Astfel, 
materialul pe care am reuşit să-l aducem în faţa dumneavoastră îşi propune, în linii mari,  să vă ajute:

 ■ să identifi caţi caracteristicile fi ecărei competenţe de comunicare (receptarea unui text audiat sau scris, 
producerea unui mesaj oral sau scris), precum şi a competenţei lingvistice (gramatică şi vocabular sau, 
conform programei şcolare, elemente de construcţie a comunicării);

 ■ să identifi caţi principalele metode şi strategii de formare şi dezvoltare a fi ecărei competenţe în parte;
 ■ să plasaţi textele propuse pentru formarea competenţei de receptare orală şi scrisă pe nivelurile de 

competenţă lingvistică corespunzătoare CECR şi să le clasifi caţi în funcţie de diferite criterii;
 ■ să adaptaţi textele propuse pentru înţelegere la nivelul de competenţă lingvistică specifi c clasei şi 

intereselor elevilor.
Pentru  a clarifi ca mai bine obiectivele avute în vedere, vă oferim, mai jos, lista detaliată a competenţelor 

specifi ce pe care ne propunem să le formăm prin intermediul programului P2:  
 ■ identifi carea caracteristicilor competenţei de receptare a textelor audio;
 ■ descrierea profi lului cursantului/ascultătorului;
 ■ circumscrierea procesului de ascultare; 
 ■ identifi carea strategiilor de predare a ascultării; 
 ■ precizarea şi clasifi carea tipurilor de texte audio;
 ■ adaptarea textelor la vârsta şi la nivelul grupei de elevi;
 ■ identifi carea caracteristicilor capacităţii de receptare a textelor scrise; 
 ■ circumscrierea procesului de citire;
 ■ identifi carea strategiilor de predare a citirii/lecturii;
 ■ clasifi carea tipurilor de texte scrise;
 ■ adaptarea textelor la vârsta şi la nivelul grupei de elevi, precum şi în funcţie de scopul precizat;
 ■ identifi carea caracteristicilor competenţei de exprimare orală;
 ■ identifi carea particularităţilor de vârstă ale elevului;
 ■ identifi carea strategiilor de predare a exprimării orale;
 ■ identifi carea caracteristicilor competenţei de exprimare scrisă;
 ■ identifi carea strategiilor de predare a exprimării scrise;
 ■ identifi carea caracteristicilor comunicării la ciclul gimnazial;
 ■ descrierea principiilor care stau la baza predării foneticii, lexicului, morfologiei şi a sintaxei;
 ■ cunoaşterea principalelor strategii de predare/fi xare a competenţei lingvstice;

A doua unitate - Unitatea II -  este destinată analizei critice şi comparative a materialelor didactice 
existente pe piaţă, prin urmărirea corespondenţei dintre prevederile programei şcolare şi manuale. Se cuvine 
să precizăm că iniţierea unui asemenea demers n-a avut nicidecum vreo intenţie tendenţioasă, ci a plecat de 
la considerentul că sănătatea oricărui domeniu depinde de bunul obicei al specialiştilor de a-şi face, periodic, 
o evaluare autocritică – aspect al unei perfecte normalităţi în mediile academice străine, acolo unde didactica 
limbilor străine are o îndelungată tradiţie, iar refl exia teoretică este mult mai fl exibilă – pentru a evita fosilizarea 
activităţii profesionale. Socotim că un asemenea exerciţiu autorefl exiv ar fi  binevenit şi în cazul limbii române, 
astfel încât sugestiile autorilor, completate de observaţiile dumneavoastră bazate pe experienţa de utilizare la 
clasă a acestor manuale să fi e benefi ce şi să stimuleze autorii manualelor să îmbunătăţească structura acestora 
sau să vină, pe viitor, cu alte propuneri, mult mai adaptate nevoilor dumneavoastră şi profi lului elevilor care 
învaţă limba română ca limbă nematernă. Dacă cel puţin câteva dintre propunerile noastre de îmbunătăţire a 
materialelor existente ar fi  în măsură să determine o cât de mică schimbare de perspectivă asupra domeniului, 
ne-am considera mulţumiţi că obiectivul nostru de bază a fost realizat. Pentru a fi  mai sistematici, redăm mai 
jos competenţele specifi ce pe care ne-am propus să le formăm în cadrul celei de-a doua unităţi: 

 ■ analiza critică şi comparativă a materialelor didactice existente (manuale şcolare de RLNM, eventual 
şi a unui manual de RLM);

 ■ compararea conţinuturilor programelor cu ale manualelor pentru a observa corespondenţa/lipsa 
corespondenţei dintre acestea;

 ■ identifi carea şi utilizarea celor mai efi ciente tipuri de exerciţii şi activităţi, adaptate vârstei şi nivelului 
lingvistic al elevilor, pentru dezvoltarea fi ecărei competenţe;

 ■ elaborarea unor activităţi specifi ce, relevante pentru dezvoltarea fi ecărei competenţe;
 ■ precizarea şi clasifi carea tipurilor de exerciţii şi activităţi adecvate grupei de vârstă şi nivelului 

lingvistic;
 ■ elaborarea unui model de exploatare a unei unităţi didactice pentru fi ecare clasă din ciclul gimnazial, 

astfel încât profesorii să înveţe să folosească constructiv şi creativ până şi activităţile sau textele socotite 



a fi  mai puţin potrivite pentru îndeplinirea unui anumit obiectiv didactic.

Ultima unitate - Unitatea III - a lăsat libertate deplină de mişcare autorilor, fi ind rezervată elaborării 
unor modele de unităţi didactice pentru fi ecare clasă din ciclul gimnazial, în aşa fel încât doar imaginaţia 
şi experienţa fi ecărui autor au fost cele care au decis profi lul şi structura unităţilor propuse. Nu am impus 
un şablon unic în acest caz, dorind să vă oferim cât mai multe variaţiuni pe aceeaşi temă. Scopul acestui ultim 
modul este acela de a contribui la formarea competenţei de producere a unor materiale didactice adecvate 
grupei de vârstă şi nivelului lingvistic al elevilor, pentru fi ecare clasă din ciclul gimnazial. În speranţa că v-am 
stârnit interesul şi că programul acesta va fi  în măsură să răspundă întrebărilor care vă frământă, oferindu-vă 
soluţiile aşteptate, vă mulţumim că aţi ales acest program, vă dorim spor la treabă şi mult succes în procesul 
de perfecţionare pe care l-aţi început.

Nu vom încheia însă prezentarea acestui volum, înainte de a face cunoştinţă cu prietenii – după cum 
vedeţi, am ales nişte fraţi gemeni - care vă vor însoţi pe tot parcursul acestui material, pentru a marca mai bine 
tipurile de activităţi pe care ne-am gândit să vi le propunem:

El este Refi , care o să vă vegheze în timpul activităţilor de 
refl ecţie desfăşurate în cadrul întâlnirilor faţă în faţă, dar, mai 
ales, când vă veţi opri din lectura materialului de pe platforma 

electronică pentru a medita asupra temelor propuse.

Clopoţelul lui Idi vă va ajuta să fi ţi cât se poate de vigilenţi 
pentru a memora mai uşor noile informaţii.

Exi o să vă împrumute pixul lui pentru a rezolva mai bine 
exerciţiile şi activităţile practice, iar...

Testi o să vă facă să zâmbiţi în timp ce rezolvaţi testul, ca să nu 
pătimiţi în izolare şi singurătate.

5. Şi acum, mulţumirile noastre...
Iată-ne ajunşi la ceasul mult-aşteptat al mulţumirilor! Nu se cuvine să încheiem acest cuvânt înainte fără 

să aducem mulţumirile noastre tuturor celor care au contribuit, direct sau indirect, la apariţia acestui material.
Vom începe cu echipa de experţi RLNM, şi anume cu cele două colege ale noastre, care ne-au stat alături 

în calitate de coordonatori ai volumului, Diana Burlacu şi Ioana Sonea, şi vom continua cu cei patru autori: 
Anda Bratu, Adrian Chircu-Buftea, Angela Moga, Ioana Mureşanu, Emilia Piroş, Ioana Sonea, Cornel Vîlcu, 
care au contribuit la redactarea materialelor din prezentul volum.

Mulţumim, de asemenea, echipei de experţi evaluatori - prof. univ. dr. Liana Pop, Facultatea de Litere, 
conf. univ. dr. Victoria Moldovan,  Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Catedra de limbi 
moderne şi comunicare în afaceri, Kocsis Annamária, inspector pe limba maghiară pentru învăţământul 
primar şi preşcolar, şi Varadi Izabella, consilier pentru limba maghiară în învăţământul gimnazial şi liceal, 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia pentru învăţământul în limba minorităţilor, 
care, prin rapoartele de analiză a curriculumului propus de noi, au contribuit la îmbunătăţirea conţinutului 
acestui program.

În egală măsură, aducem mulţumiri echipei de management a proiectului, condusă de managerul 
proiectului, Alin  Mihăilă, căruia îi suntem deosebit de recunoscători pentru modul în care a gestionat 
implementarea proiectului şi pentru deschiderea şi înţelegerea cu care a tratat domeniul RLNM, încă din 
momentul depunerii cererii de fi nanţare pentru acest proiect, cu atât mai demne de apreciat în cazul unui 
economist. Alături de el au stat asistent manageri, Simona Câmpean, Gabriela Souca, şi secretar, Ramona 
Iordache, care, de asemenea, merită toată recunoştinţa noastră, nu doar pentru faptul că au depus toate 
eforturile pentru a asigura buna desfăşurare a implementării activităţilor proiectului până în acest moment, 
cât, mai ales, pentru entuziasmul şi promptitudinea cu care au răspuns, de fi ecare dată, tuturor solicitărilor 
noastre, indiferent de zi, de oră sau de oboseala care stătea să ne învingă în anumite momente. 

Nu uităm să aducem mulţumiri nici conducerii Facultăţii de Litere pentru sprijinul acordat până în 



prezent proiectului nostru, în special domnului decan prof. univ. dr. Corin Braga şi d-nei Claudia Botezatu, 
secretar general, care, în calitate de asistent tehnic, a asigurat legătura cu inspectoratele şi şcolile din regiunile 
vizate, în vederea diseminării proiectului. 

Şi, pentru ca prezentul volum să ajungă în mâinile dumneavoastră în asemenea condiţii grafi ce, îi 
mulţumim, în egală măsură, celui care a realizat ilustraţiile şi coperta volumului – voluntar Vlad Platon, 
operatorului procesare text şi imagine, Robert-Ioan Coroş, dar şi tuturor prietenilor noştri care au avut 
bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie poze din arhivele personale sau chiar de a juca rolul unor modele pentru 
realizarea fotografi ilor la comandă, astfel încât imaginile noastre să fi e libere de orice restricţii impuse de legea 
cu privire la drepturile de autor.

Nu în ultimul rând, mulţumim partenerului nostru în proiect, fi rma Learn&Vision, condusă de Simona-
Elena Bernat, pentru consultanţa oferită pe întreg parcursul elaborării materialelor necesare acreditării acestor 
programe de formare.

Dar, pentru a fi  siguri că niciunul dintre cei care, într-un fel sau altul, au pus la umărul la buna desfăşurare 
a tuturor activităţilor proiectului până în momentul de faţă nu va fi  uitat, socotim potrivit să prezentăm mai 
jos lista întregii echipe de lucru, căreia ţin să-i mulţumesc încă o dată, pe această cale, pentru implicarea totală 
de care a dat dovadă:

Anghel Manuela - expert RLNM, Arba Adrian-Vasile - asistent manager, Arba Raluca - operator teren, 
Bărbos Liana-Cecilia - expert RLNM, Barbur Dana-Maria - contabil, Békési Róbert - operator date, Benţa Dan 
- expert TIC, Bernat Mirabela-Eugenia - operator teren, Bimbo Annamaria - expert evaluator, Bodean Mihaela  
- expert RLNM, Botezatu Claudia - asistent tehnic, Braga Corin - evaluator, Braşoveanu Alexandru - consilier 
juridic, Bratu Anda - expert RLNM, Buchmann Robert - expert IT, Buligan Liviu - asistent tehnic, Burlacu Cezar 
- operator date, Burlacu Diana-Viorela - expert RLNM, Câmpean Simona Maria - asistent manager, Chira Dan-
Petre - expert IT, Chircu-Buftea Adrian - expert RLNM, Ciascai Liliana - expert metodica/didactică, Ciplea 
Emil - asistent tehnic , Cobârzan Alin - expert TIC, Comşa Mircea - expert sociolog, Corcheş Cristina-Mihaela - 
expert RLNM, Coroş Ioan-Robert - operator procesare text şi imagine, Cotrău Diana Roxana - expert, Cristescu 
Simion - operator teren, Crişan Ana-Roxana - asistent manager, Crişan Emil - asistent manager, Cucuruzan 
Romana - statistician, Curea AnaMaria - expert, Danciu Anca-Elena - expert RLNM, Deteşan Georgeta Laura 
- expert RLNM, Diac Voichiţa-Augusta - expert RLNM, Dominic Cristina - secretar, Hanu Nicoleta - expert 
RLNM, Herbil Ioan - operator teren, Herbil Mihaela - operator, Iordache Ramona - secretar, Jecan Sergiu - 
expert TIC, Jurcă Elena - expert RLNM, Lăscuş Carmen-Elena - expert RLNM, Mihăilă Adrian Alin -  manager 
proiect, Mihăilă Cristina Aneta - manager executiv, Mihiş Alin-Grig - operator date, Miloş Cristina - expert 
RLNM, Moga Angela - expert RLNM, Moldovan Victoria - expert evaluator, Mureşan Ioana-Angela  - expert 
RLNM, Mureşanu Ileana-Constanţa - expert RLNM, Niţchi Ioan Ştefan - expert TIC, Oachiş Iuliana - secretar, 
Oltean Emilia-Dorina - expert RLNM, Oprea Alexandru Victor - asistent manager, Oşian  Paraschiva - expert 
RLNM, Pargea Alina-Viorica - expert RLNM, Piroş Emilia-Cristina - expert, Platon Elena - director proiect, 
Platon Oleg - operator teren şi date, Podean Marius - expert TIC, Pop Carmen - expert sociolog, Pop Liana - 
expert evaluator, Popa Stănuţa-Nicoleta - expert RLNM, Racolţa-Paina Nicoleta - statistician, Radu Anamaria-
Viorica - expert RLNM, Raţiu Mircea - responsabil resurse umane, Roman Diana Maria  - expert RLNM, 
Rusu Mariana - secretar, Săcărea Flavius-Alin - gestionar, Sonea Cristian-Sebastian - operator teren şi date, 
Sonea Ioana-Silvia - expert RLNM, Souca Călin-Sorin - operator teren, Souca Gabriela  - asistent manager, 
Stanciu Ionuţ-Dorin - expert psihologie, Suciu Antonela-Carmen - expert RLNM, Szabo Gabor - expert RLNM, 
Tărău Ştefania-Lucia - expert, Trif Eunicia - ofi ţer comunicare, Trufan Estera - responsabil achiziţii, Ujvároşi-
Brezeanu Marinela - operator teren, Ungurean Gabriela - responsabil fi nanciar, Ursa Anca-Ramona - expert 
RLNM, Vaida Viorica - secretar, Varadi Izabella-Eva - expert evaluator, Vasiu Lavinia-Iunia - expert RLNM, 
Vesa-Florea Viorica - expert RLNM, Vetişan Vasile  - referent, Vîlcu Dina-Gabriela - expert RLNM, Vîlcu 
Dumitru-Cornel - expert RLNM, Zăvăleanu Minodora Laura – expert.

Vă mulţumim şi dumneavoastră, tuturor celor care aţi binevoit să vă înscrieţi la cursurile noastre de 
formare, şi vă promitem că nu veţi fi  dezamăgiţi.

lect. univ. dr. Elena Platon, 
director de proiect
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1. Competenţa de receptare a 
mesajului oral - Ascultarea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să explicaţi rolul ascultării în cadrul diferitelor metode de 
predare;

 ■ să descrieţi tipurile de ascultare;
 ■ să specifi caţi diferenţele dintre limba scrisă şi cea vorbită, dintre 

citire şi ascultare;
 ■ să enumeraţi etapele unei lecţii dedicate ascultării;
 ■ să selectaţi sau să produceţi texte audio adecvate acestei grupe 

de vârstă.
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1.1. Introducere

Într-o perioadă în care tinerii şi-au modifi cat substanţial modalităţile de a se informa, de a interacţiona şi, 
în ultimă instanţă, de a cunoaşte lumea, profesorii rămân o categorie profesională mai degrabă conservatoare. 
Un exemplu elocvent este modul în care se desfăşoară lecţiile de limba română în cele mai multe dintre 
şcolile româneşti. Dintre cele patru competenţe – exprimarea orală, exprimarea scrisă, receptarea unui text 
şi receptarea orală –, cele care vizează mesajul scris sunt, în continuare, favorizate. De curând, manualele 
şcolare, programele şi profesorii înşişi au început să acorde o mai mare importanţă exprimării orale. Pe de altă 
parte, însă, exerciţiile dedicate dezvoltării competenţei de receptare orală sunt cvasinecunoscute atât elevilor, 
cât şi profesorilor de limba română. Trebuie să reţinem faptul că un copil este expus azi într-o măsură mult 
mai mare mesajelor pe canal auditiv decât oricăror altor tipuri de mesaje (în rivalitate directă cu cele vizuale) 
şi este de neînţeles de ce această competenţă comunicativă esenţială este ignorată în cadrul lecţiilor de limba 
română. Este adevărat că există prea puţine materiale special elaborate pentru a exersa ascultarea, dar sursele 
pe care profesorii le pot utiliza pentru a-şi crea propriile exerciţii sunt nenumărate: cărţi audio, emisiuni radio, 
interviuri, videoclipuri, fi lme de scurt sau lung metraj, cântece şi, de ce nu, o poveste sau un articol citit cu voce 
tare în clasă. Important este ca documentul audio-suport să fi e exploatat corespunzător.

1.2. Ascultarea – defi nire şi caracteristici

Prima abilitate de comunicare pe care o utilizează copiii încă de la naştere este cea de ascultare, prin 
intermediul acesteia ei învăţând limba maternă, iar, mai târziu, alte limbi, fi e nematerne, fi e străine. Chiar dacă 
reprezintă primul comportament comunicativ, în procesul de predare, i se acordă prea puţină importanţă.

Ascultarea face parte din cele patru abilităţi lingvistice (citire, scriere, ascultare şi vorbire) şi, asemenea 
lecturii, este un proces de receptare. Procesul în sine este complex, presupunând primirea mesajelor orale, 
identifi carea intenţiei vorbitorului, construirea sensului, identifi carea şi evaluarea situaţiei de discurs, dar şi 
reacţia la mesajele verbale  şi/sau nonverbale (după International Listening Association) la care vorbitorii sunt 
expuşi.

Exerciţii:
1. Ce nevoi de înţelegere a mesajului oral au elevii dumneavoastră? Ce faceţi pentru a veni în întâmpinarea 
acelor nevoi? 
2. Care credeţi că sunt cele mai mari difi cultăţi pe care le întâmpină, în comprehensiunea unui mesaj oral, 
cei care învaţă o altă limbă decât cea maternă? 
3. În ce măsură credeţi că poate fi  predată înţelegerea mesajului oral? Care credeţi că este rolul profesorului 
la lecţiile ce vizează înţelegerea după ascultare? 
4. Descrieţi activităţi pe care le consideraţi utile în dezvoltarea abilităţilor de ascultare ale elevilor.

1.2.1. Procesarea mentală a informaţiei ascultate

Bourne, Dominovski şi Coftus (1979) s-au ocupat de modul în care este reţinută informaţia şi au constatat 
că există trei tipuri de memorie: senzorială, de scurtă durată şi de lungă durată:

1. Mai întâi, mesajele auditive sunt preluate din mediu şi transmise în memoria senzorială (mesajul oral 
e reţinut aici nu mai mult de o secundă). În funcţie de calitate sau de sursă, acesta va trece în memoria de scurtă 
durată sau va fi  pierdut. 

2. În memoria de scurtă durată, mesajul e procesat pentru a se vedea în ce măsură conţine informaţie 
deja existentă sau informaţie nouă. 

3. La nivelul memoriei de lungă durată (unde se găseşte o cantitate imensă de informaţie), noul mesaj 
este plasat într-un sistem, în funcţie de utilitatea sa: 

memoria
senzorială

memoria
de scurtă 

durată

memoria
de lungă 
durată

Evident, acest model de procesare a informaţiei nu arată cum se construieşte sensul la nivel mental. 
O încercare, în această privinţă, este întreprinsă de către Johnson şi Laird (1983, 1985), care susţin că textul 
auzit e reprezentat mental sub forma unor propoziţii, a unor modele mentale sau a unor imagini, ascultătorii 
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construind aceste modele în timpul procesului de comprehensiune.
Ceea ce îşi aminteşte ascultătorul este sensul textului şi nu propoziţiile care îl compun, informaţia 

implicită fi ind, adesea, inclusă în ceea ce îşi amintesc oamenii despre text. Este important de precizat că modelele 
mentale sunt cele care oferă un context pentru a determina sensul unor expresii ambigue, iar reprezentările 
mentale ale textului audiat se schimbă, pe măsură ce ascultarea continuă.

Procesul de ascultare poate fi  privit, în principal, din două perspective : 
 ■ procesare de la bază spre vârf (buttom-up processing);
 ■ interpretare de la vârf spre bază (top-down interpretation). 

Procesarea de la bază spre vârf 
Anderson şi Lynch (1988) consideră că ascultarea este un proces de decodare a sunetelor pe care o 

persoană le aude în mod liniar; unităţile fonemice sunt decodate şi legate între ele pentru a forma cuvinte, 
cuvintele se leagă între ele pentru a forma propoziţii, propoziţiile formează fraze, iar frazele alcătuiesc textul 
complet; este un proces liniar, în care sensul reprezintă ultimul pas. 

Procesarea de la vârf spre bază 
Receptorul reconstruieşte, în mod activ, sensul pe care vrea să-l transmită emiţătorul, iar, în acest proces 

de reconstrucţie, sunetele sunt cele care îl ajută, dar îşi foloseşte şi cunoştinţele anterioare despre contextul şi 
situaţia în care are loc ascultarea. Contextul şi situaţia includ:

  cunoştinţele anterioare ale receptorului despre subiect;
  viziunea vorbitorului asupra situaţiei de discurs.

Exerciţii:
1. Lucraţi cu colegii dumneavoastră. Stabiliţi dacă dictarea, ascultarea unei poveşti lecturate de către 
profesor sau ascultarea primei lecturi a unui text sunt exerciţii de înţelegere. Argumentaţi!
2. În grup, discutaţi despre problemele pe care pot să le întâmpine în ascultare elevii, în limba lor maternă. 
Ce implicaţii au acestea în predarea limbii nematerne? 
3. Cum exersaţi la clasă competenţa de înţelegere-ascultare? Ce model folosiţi? Argumentaţi!

1.2.2. Receptarea mesajului oral într-o limbă nematernă   

Procesul de comprehensiune a mesajului oral presupune două tipuri de cunoştinţe: lingvistice şi 
nonlingvistice:

 ■ cunoştinţe lingvistice (elemente de fonologie, lexic, morfologie şi sintaxă); 
 ■ cunoştinţe nonlingvistice (despre subiect, despre context, cunoştinţe generale despre lume etc.). 

Procesul de înţelegere a unui mesaj într-o limbă nematernă diferă de cel din limba maternă prin faptul 
că, în prima situaţie, ascultătorii:

 ■ au mai puţine cunoştinţe despre această limbă;
 ■ tind să facă transferuri din limba maternă;
 ■ au insufi ciente cunoştinţe despre conţinutul socio-cultural al mesajului audiat.

În cazul limbii nematerne apar, adesea, goluri în înţelegerea textului ascultat, acestea datorându-se 
neînţelegerii unui cuvânt, a unei părţi importante din text sau chiar, în cazuri extreme, a întregului text, cu 
excepţia unor fraze sau a unor elemente lexicale izolate. 

Aceste goluri pot fi  umplute cu ajutorul unor strategii compensatorii, care presupun înţelegerea 
elementelor ce ţin de situaţia de comunicare.

Exerciţiu:
Împreună cu colegii dumneavoastră, propuneţi activităţi care să ajute la umplerea golurilor ce apar în 
înţelegerea unui text ascultat. Propuneţi cel puţin trei soluţii.

Ascultătorul se foloseşte, în mod obişnuit, de două tipuri de procese cognitive: controlate şi automate. 
Această distincţie este importantă mai ales în cazul limbii nematerne. Când cei care învaţă o a doua limbă 
îşi însuşesc un nou element lingvistic, ei trebuie să-şi concentreze atenţia asupra acestuia, dar, odată ce acest 
element a devenit sufi cient de familiar, procesul este mai rapid şi nu mai implică un efort de atenţie. 

Pentru elevii care învaţă o limbă nematernă, dacă prelucrarea informaţiei la nivel mental nu se produce 
automat, atunci şi înţelegerea va avea de suferit: cu cât ritmul vorbirii va fi  mai rapid, cu atât ascultătorii vor 
avea mai puţin timp pentru a procesa ceea ce aud. 

Trebuie precizat că, în cazul elevilor cu un nivel mai slab de limbă, procesele cognitive efectuate în 
prelucrarea informaţiei ascultate sunt controlate şi prea puţin automate.

Iată câteva motive pentru care receptarea mesajului oral eşuează în cazul elevilor care au puţine ocazii 
de a utiliza limba română în afara şcolii: 

 ■ necunoaşterea unor cuvinte;
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 ■ sintaxa complexă;
 ■ viteza mare de rostire.

Exerciţii:
1. Completaţi lista indicată mai sus. Găsiţi şi alte motive (minimum două) pentru care elevii eşuează în 
receptarea unui mesaj oral.
2. Ce abilităţi consideraţi că trebuie să deţină receptorul unei limbi nematerne pentru a înţelege, în mod 
adecvat, un act de vorbire? Faceţi o listă împreună cu colegii dumneavoastră.

În opinia lui Aitken (1978), actul de vorbire este înţeles, în măsura în care ascultătorul posedă următoarele 
abilităţi:

 ■ perceperea sunetelor accentuate şi a elementelor de intonaţie;
 ■ înţelegerea vocabularului şi capacitatea de a deduce sensul unor cuvinte necunoscute pe baza 

contextului;
 ■ înţelegerea modelelor sintactice şi a formelor morfologice caracteristice limbii vorbite;
 ■ identifi carea scopului vorbitorului;
 ■ formularea unor concluzii corecte şi a unor inferenţe valide în privinţa situaţiei de comunicare;
 ■ recunoaşterea atitudinii vorbitorului faţă de ascultător şi identifi carea subiectului discuţiei;
 ■ identifi carea mijloacelor şi a tehnicilor retorice de care uzează vorbitorul.

Stephen D. Krashen (1981) prezintă o serie de condiţii pentru dezvoltarea competenţei de ascultare (sub 
forma acronimului MINUS):

Sens
(Meaning)

Informaţia oferită are sens din punct de vedere comunicaţional?

Interes
(Interesting)

Informaţia oferită este sufi cient de interesantă pentru a reţine atenţia elevilor? Ce 
elemente fac informaţia interesantă şi demnă de a atrage atenţia?

Noutate
(New Items)

Ce elemente de limbă, idei, abilităţi sau structuri textuale care pot fi  însuşite vor întâlni 
elevii în această experienţă de ascultare?

Înţelegere
(Understanding)

Înţeleg elevii informaţia ascultată? Cum sunt ajutaţi elevii să înţeleagă informaţia? 
Cum sunt explicate elementele noi de limbă care apar?

Confort
(Stress-free)

Cum sunt controlate stresul şi anxietatea?

În cazul copiilor, e deosebit de important ca aceştia să fi e sprijiniţi în timpul activităţilor dedicate acestei 
competenţe. Iată, mai jos, câteva sfaturi: 

a. tema textelor selectate/fabricate trebuie să fi e legată de experienţele anterioare ale elevilor, fi e prin 
faptul că tratează elemente din mediul familiar al elevului, fi e, pur şi simplu, prin reluarea unor teme cunoscute 
deja elevilor din lecţiile anterioare; 

b. elevii vor fi  ghidaţi în parcurgerea textului (prin exerciţii de completare în care este oferită o parte 
din text, iar elevii trebuie să completeze spaţiile libere; prin exerciţii de ordonare a imaginilor, a ideilor; prin 
răspunsul la întrebări legate de ideile principale ale textului; prin completarea de diagrame sau etichetarea 
unor imagini);

c. se încurajează învăţarea prin cooperare (ascultarea ca muncă în grup – elevii pot negocia cu persoana 
care le oferă informaţiile);

d. oferirea de sugestii prin care elevii să ajungă singuri la sensul transmis.   

Exerciţii:
1. Discutaţi cu colegii dumneavoastră în ce măsură elevii cu care lucraţi posedă abilităţile amintite de 
Aitken. 
2. Oferiţi exemple concrete de acţiuni prin care îi sprijiniţi pe elevi în procesul de ascultare pornind de la 
modelul lui Krashen. Lucraţi în grup!

1.2.3. Caracteristici ale mesajului oral şi înţelegerea după auz la ascultătorii non-nativi   

Pronunţia, accentul, intonaţia şi viteza de vorbire reprezintă câteva din elementele cele mai importante 
în receptarea corectă a mesajului oral.

 ■ Pronunţia
  Sunetele unei limbi variază în procesul de vorbire, iar, dacă vorbirea se precipită, acestea se 

infl uenţează între ele şi cuvintele sunt mai greu de înţeles. 
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  Spre deosebire de vorbitorii nativi, care înţeleg cuvintele chiar dacă acestea au suferit modifi cări 
fonologice, non-nativii au probleme în înţelegerea mesajului oral, dacă acesta a suferit astfel de 
modifi cări. 

 ■ Accentul
  Accentul variază în funcţie de regiunea geografi că, dar şi în funcţie de grupul social căruia îi 

aparţine vorbitorul. 
  Accentuarea joacă un rol important în perceperea mesajului oral, deoarece, de obicei, într-o 

propoziţie sunt accentuate cuvintele pe care mizează vorbitorul pentru a transmite sensul.    
 ■ Intonaţia

  Intonaţia poate fi  ascendentă şi descendentă şi variază de la un grup de limbi la altul. 
  Ea poate avea funcţie emoţională, gramaticală, informaţională, textuală, psihologică, dar şi 

indexicală.
 ■ Viteza de vorbire

  Viteza constituie una dintre cele mai spinoase probleme ale ascultătorilor unei limbi nematerne 
care, de multe ori, nu înţeleg ceea ce aud, din cauză că li se pare că se vorbeşte mult prea repede. 

  Ascultătorul trebuie să proceseze mesajul audiat, aproape în mod automat; cu cât viteza de 
vorbire este mai mare, cu atât este mai afectată comprehensiunea mesajului ascultat (fapt datorat 
lipsei automatismului în procesare a informaţiei ascultate).

Temă de refl ecţie:
Care dintre cele patru caracteristici ale mesajului oral credeţi că provoacă cele mai multe probleme 
de comprehensiune a unui mesaj oral? Încercaţi să alcătuiţi o ierarhie a acestor trăsături în funcţie de 
importanţa lor pentru dumneavoastră. Argumentaţi-vă opţiunile!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Ezitările în vorbire pot fi  de mai multe tipuri:
 ■ pauze goale (perioade de linişte);
 ■ pauze pline (ahh, îhî etc.);
 ■ repetiţii (sunt repetate cuvinte sau părţi din cuvinte);
 ■ începuturi false (vorbitorul se opreşte pentru a înlocui un cuvânt, o propoziţie). 

Ezitările reprezintă o difi cultate majoră pentru ascultătorii non-nativi, care trebuie să proceseze acte de 
vorbire spontană, însă, uneori, îi pot ajuta în comprehensiune, dacă încetinesc viteza de vorbire. 

Exerciţiu:
Discutaţi cu colegii dumneavoastră în ce măsură pot fi  dezvoltate unele caracteristici ale vorbirii, astfel 
încât să contribuie la comprehensiunea mesajului perceput de ascultătorii non-nativi. 

1.2.4. Ascultarea, proces, nu produs

Expunerea îndelungată la vorbire, în limba nematernă, conduce la dezvoltarea abilităţilor de 
comprehensiune după ascultare, ajutând la stabilirea conexiunilor între grupuri de sunete şi între anumite 
elemente de vocabular. Prin urmare, profesorul va avea grijă să le ofere elevilor mostre de producţii verbale la 
fi ecare oră de limba română, fi e că este vorba despre un fragment dintr-un fi lm, o emisiune radio sau, pur şi 
simplu, lectura cu voce tare a unui articol.

În opinia lui John Field (2008), conexiunile amintite mai sus nu pot fi  stabilite decât dacă receptorul are 
sufi cientă încredere în abilităţile sale de a prelucra ceea ce aude şi, de aceea, este de datoria profesorului să-şi 
dea seama care dintre strategiile folosite de ascultător sunt utile în receptarea mesajului şi care se dovedesc 
inutile sau inefi ciente. 

Dovada că un elev a înţeles ceea ce a ascultat nu poate fi  decât indirectă, deoarece comprehensiunea este 
un proces intern, care are loc în mintea elevului şi nu poate fi  testat în mod direct. La lecţiile dedicate ascultării, 
profesorii tind să testeze ascultarea şi nu să o predea, aceştia concentrându-se mai mult pe produsul ascultării, 
şi nu pe procesul de ascultare. 

Field consideră că instructorul trebuie să petreacă mai mult timp întrebându-se unde şi cum a încetat 
procesul de înţelegere (atunci când se răspunde greşit la întrebări). Problemele de ascultare trebuie identifi cate 
şi îndreptate. Identifi când cauzele unei anumite greşeli, profesorii pot să conceapă exerciţii de microascultare, 
prin care să o remedieze.
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Exerciţiu:
Gândiţi-vă la modalităţi prin care pot fi  identifi cate problemele de înţelegere în ascultare. Discutaţi cu 
colegii dumneavoastră!

În evaluarea ascultării, accentul cade prea mult pe produsul ascultării (răspunsuri la întrebări, rezolvarea 
unor sarcini, activităţi) şi nu oferă informaţii despre procesul din care derivă acest produs. Soluţia este una 
destul de simplă: li se cere elevilor să-şi justifi ce alegerea unui anumit răspuns (indiferent dacă răspunsul e 
corect sau greşit). Dacă răspunsul a fost corect, profesorul afl ă în ce mod a ajuns elevul la acel răspuns, caută 
informaţii despre stilul de ascultare al elevului şi poate să compare tehnicile folosite de acesta cu cele utilizate 
de elevii care au dat un răspuns greşit. Dacă răspunsul este greşit, prin explicaţia oferită de elev, profesorul 
îşi dă seama care este originea difi cultăţilor întâmpinate de elev şi, astfel, poate lucra mai mult pe zonele 
problematice.

Un prim pas pe care trebuie să-l facă elevii, în procesul de ascultare, este acela de a decoda semnalele 
sonore şi de a le transforma în cuvinte. Prin decodare, ei descoperă doar sensul literal a ceea ce spune 
vorbitorul, acestuia adăugându-i-se şi cunoştinţe de altă natură (de pragmatică, sintaxă etc.), menite să ajute 
la reconstruirea sensului pe care doreşte să-l transmită vorbitorul. Elevii care cunosc mai puţin limba română, 
se bazează, în principal, pe procesarea la nivel de cuvânt, fără a acorda prea multă importanţă contextului. 

Exerciţiu:
Care ar fi  cauzele pentru care apar probleme de înţelegere la nivel de cuvânt, la elevii începători?
Lucraţi în perechi!

În această situaţie, problemele de înţelegere a mesajului oral pot să aibă următoarele cauze: 
 ■ elevul nu cunoaşte cuvântul;
 ■ îi cunoaşte forma scrisă, dar nu şi pe  cea rostită (din cauza pronunţiei);
 ■ îl confundă cu un alt cuvânt asemănător;
 ■ cunoaşte forma vorbită a cuvântului, dar nu îl recunoaşte din cauza pronunţiei;
 ■ recunoaşte forma auzită, dar nu-i ştie sensul;
 ■ recunoaşte forma auzită, dar îi atribuie un sens greşit.

Difi cultăţile identifi cate pot fi  rezolvate prin expunerea elevilor la cât mai multe exemple care să conţină 
acele structuri problematice (o serie de propoziţii care vor fi  audiate în clasă şi în care să fi e exemplifi cată 
problema în cauză). 

1.2.5. Dezvoltarea abilităţilor de ascultare prin intermediul poveştilor

Pentru elevii afl aţi în clasa a cincea sau chiar a şasea, o astfel de activitate poate fi  extrem de efi cientă în 
procesul de dezvoltare a competenţei de înţelegere a mesajului oral.  Profesorul poate stabili, în acord cu elevii, 
un anumit moment dedicat strict poveştilor, care poate fi  inclus chiar în timpul orelor de curs, la intervale 
regulate. Profesorul ar trebui să reţină faptul că, la această vârstă, elevii învaţă acţionând. Prin urmare, nu li 
se va solicita acestora să asculte în linişte deplină povestea, ci vor fi  implicaţi într-un fel sau altul în scenariul 
pregătit cu atenţie din timp.

Temă de refl ecţie:
Care sunt, în opinia dumneavoastră, trăsăturile unei poveşti reuşite, care să fi e pe placul copiilor? Faceţi 
o listă cu minimum trei.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

O poveste potrivită pentru orele de limbă nematernă ar trebui: 
 ■ să aibă personaje interesante cu care copiii să empatizeze;
 ■ ca personajele să participe la activităţi care să poată fi  pe înţelesul copiilor;
 ■ ca intriga să fi e clară;
 ■ ca povestea să aibă un fi nal neaşteptat.

A asculta o poveste reprezintă o activitate foarte utilă de învăţare, mai ales la copii, deoarece, prin 
intermediul acesteia, ei îşi exersează abilitatea de a reţine sensul unei părţi mai extinse de discurs vorbit. 
Ascultând o poveste, elevii practică ascultarea pentru perceperea înţelesului global; ei pot fi  ajutaţi să fi e atenţi 
la detalii, dacă ascultă povestea de mai multe ori. 

În cazul în care povestea este însoţită de imagini (pe care elevii le au în faţă), învăţătorul o va citi, 
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acordându-le sufi cient timp să privească imaginile. 

Etape ale lecturii: 
 ■ la o primă lectură, profesorul nu trebuie să se oprească asupra unor cuvinte sau asupra intrigii, 

putând fi  folosite imagini pentru a facilita comprehensiunea;
 ■ la a doua lectură, învăţătorul poate să facă pauze, pentru a repeta cuvinte-cheie, pentru a marca 

anumite idei sau pentru a le cere copiilor să intuiască ce se va întâmpla în continuare; 
 ■ după ascultarea poveştii, elevii trebuie încurajaţi să-şi exprime sentimentele, pe cât posibil folosind 

propoziţii simple în limba-ţintă.
O altă modalitate de abordare a poveştilor este aceea în care nu se utilizează imagini. Învăţătorul alege 

o poveste potrivită nivelului elevilor, care conţine puţine cuvinte necunoscute, şi începe să o lectureze în faţa 
clasei.

Etape:
 ■ iniţial, majoritatea propoziţiilor se citesc de două ori şi într-un ritm lent;
 ■ când apar cuvinte pe care elevii s-ar putea să nu le cunoască sau le sunt necunoscute, învăţătorul le 

scrie pe tablă şi le explică succint printr-o defi niţie simplă în limba română, printr-un desen rapid, prin 
gesturi sau, în ultimă instanţă, prin traducere în limba maternă a elevilor;

 ■ după ce elevii s-au familiarizat puţin cu povestea, învăţătorul o va citi într-un ritm mai alert, renunţând 
la repetare şi la explicaţii, scopul principal al activităţii fi ind ca elevii să poată urmări şi savura povestea;

 ■ după aproximativ 10 minute, cam la sfârşitul unui capitol, învăţătorul va încheia activitatea, care va 
fi  reluată în ora următoare. Astfel, ascultarea poveştilor va fi  similară cu vizionarea unui fi lm serial (va 
stârni curiozitatea elevilor pentru a afl a ce s-a întâmplat în continuare).

Această tehnică funcţionează dacă se îndeplinesc o serie de condiţii: 
a. elevii sunt interesaţi de ceea ce ascultă; 
b. elevii înţeleg ce ascultă; 
c. materialul este adecvat nivelului lor de limbă; 
d. există puţine cuvinte necunoscute sau parţial nefamiliare pe care ei pot să le înţeleagă cu ajutorul 

contextului sau din explicaţiile profesorului; câteva cuvinte de acest gen apar de mai multe ori în lectura 
poveştii;

e. nu se insistă prea mult asupra elementelor de limbă pentru a nu se întrerupe fl uxul poveştii;
f. există posibilităţi de interacţiune în timpul ascultării - profesorul pune întrebări, din când în când, le 

cere elevilor să anticipeze ce se va întâmpla în continuare sau elevii cer profesorului să repete, să citească într-
un ritm mai lent sau să explice;

g. elevii nu sunt solicitaţi să producă prea mult limbaj.

Exerciţii:
1. Discutaţi cu colegii dumneavoastră care sunt avantajele ascultării de poveşti sau basme la copii.
2. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu abordarea poveştilor pe secvenţe, de-a lungul mai multor lecţii. Cât 
de avantajoasă vi se pare această tehnică? Argumentaţi!

1.2.6. Metode de predare şi rolul ascultării în cadrul acestora

De-a lungul timpului, s-au dezvoltat o multitudine de metode de predare a unei limbi, în cadrul cărora 
ascultarea a avut statuturi diferite. Iată o listă a acestora (Flowerdew, Miller 2005: 4-19):

1. Metoda bazată pe traducere, în care elevului îi sunt prezentate elemente de lexic şi de gramatică, 
accentul căzând pe traducerea propoziţiilor în limba care se predă, folosindu-se limba maternă (este una 
dintre cele mai vechi metode); nu vizează receptarea mesajului oral (cu toate acestea, mai poate fi  întâlnită la 
orele de limba română predată minorităţilor naţionale). 

Temă de refl ecţie:
Ce statut are această metodă în şcolile în care predaţi dumneavoastră? Mai este utilizată? O consideraţi 
utilă? Argumentaţi-vă opiniile!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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În ceea ce ne priveşte, considerăm că metoda prezentată nu ar trebui supralicitată, deoarece, utilizând 
limba maternă ca „mediator”, elevii nu vor reuşi niciodată să stăpânească limba pe care doresc să o înveţe la 
un nivel corespunzător. Scopul este ca elevii să formuleze enunţurile direct în limba pe care o învaţă, iar acest 
ţel nu poate fi  atins prin utilizarea metodei bazate pe traducere.

2. Metoda abordării directe - atât profesorul, cât şi elevii utilizează, în timpul orelor de curs, doar limba 
care se învaţă, întrucât principiul ce stă la baza acesteia este acela că elevii învaţă mai repede şi mai bine ceea 
ce este „natural” pentru ei. 

De data aceasta, limba a doua este folosită la clasă pentru scopuri diverse, dar nu există o încercare 
sistematică de a dezvolta competenţa de ascultare sau strategiile de ascultare. 

Temă de refl ecţie:
Raportaţi această metodă la cea prezentată anterior. O consideraţi mai efi cientă? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3. Metoda bazată pe gramatică, pe de altă parte, porneşte de la ideea că, înţelegând gramatica unei limbi 
şi principiile după care se combină cuvintele între ele, se poate înţelege un mesaj oral. Exerciţiile specifi ce 
acestei metode presupun identifi carea cuvintelor după poziţia lor în propoziţie, a legăturilor dintre cuvinte şi 
propoziţii etc., ceea ce implică prezenţa, în formă scrisă, a mesajului în discuţie. 

Temă de refl ecţie:
Consideraţi că un text vorbit poate fi  înţeles doar cunoscând principiile care ţin de gramatică? Motivaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

4. Metoda audio-linguală (audio-lingual) presupune că, în procesul de receptare a mesajului oral, accentul 
trebuie să cadă pe atât de utilizata repetare în cor a mesajelor rostite de profesor, pornind de la premisa că, 
dacă un elev repetă de mai multe ori o structură corectă, o va reţine mai repede. 

Temă de refl ecţie:
În ce măsură credeţi că exerciţiile bazate pe repetare ajută în învăţarea unei limbi nematerne? Ce rol au 
acestea în dezvoltarea capacităţii de înţelegere după ascultare?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

5. Metoda itemilor separaţi (discrete-item) se ocupă de aspectele segmentale (consoane, vocale) şi 
suprasegmentale (accent, intonaţie) ale unui text vorbit şi contextualizarea acestora, accentul căzând astfel pe 
ascultarea sunetelor limbii. 

6. Metoda comunicativă are la bază următoarele principii: o activitate trebuie să fi e, din punct de vedere 
comunicativ, utilă pentru elevi, în comunicare trebuind să existe aspecte din viaţa reală; se recomandă 
tolerarea greşelilor, atâta timp cât nu împiedică în mod semnifi cativ comunicarea. De asemenea, este încurajată 
varietatea limbii (elevii folosesc ce elemente de limbaj doresc pentru a duce la îndeplinire o sarcină). 

Temă de refl ecţie:
Această metodă propune ca erorile să fi e tolerate dacă nu împiedică actul comunicării. Cum vă raportaţi 
la această afi rmaţie? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

7. Metoda bazată pe activităţi în care elevii trebuie să devină ascultători/receptori activi: aceştia au 
sarcina de a asculta descrierea unor situaţii autentice, fi ind necesar să utilizeze în mod activ informaţia (de 
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exemplu, să completeze o diagramă, un tabel, să deseneze ceva etc.).

Temă de refl ecţie:
Ce statut acordaţi descrierii situaţiilor autentice la orele de limbă nematernă? Facilitează acestea învăţarea 
limbii?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

8. Metoda bazată pe strategiile de învăţare ale elevilor mizează pe faptul că elevii trebuie să-şi dea seama 
ce strategii de ascultare sunt utile pentru ei şi în ce situaţii. Activităţile ar trebui să activeze schemele mentale 
ale elevilor, să fi e autentice, să presupună un efort similar cu cel din viaţa reală, să fi e foarte variate, pentru ca 
elevii să utilizeze strategiile de ascultare în contexte cât mai diverse, permiţându-le acestora să „interacţioneze” 
cu sarcina, nu doar să asculte şi să răspundă.

9. Metoda integrativă recomandă pregătirea unor activităţi înainte de ascultare (menite să activeze 
cunoştinţele anterioare ale elevilor despre temă şi să îi pregătească pentru ascultare), în timpul ascultării 
şi după ascultare (consolidarea comprehensiunii textului audiat). Cele trei etape reprezintă, la ora actuală, 
şablonul unei lecţii care are ca scop dezvoltarea abilităţilor de înţelegere a mesajelor orale. 

Exerciţii:
1. Care dintre metode consideraţi că este mai potrivită pentru dezvoltarea abilităţilor de ascultare? De ce? 
Lucraţi în perechi!
2. În opinia dumneavoastră, care credeţi că este cea mai adecvată metodă pentru predarea ascultării la nivelul 
începător de învăţare a unei limbi nematerne? Argumentaţi! Afl aţi şi părerea colegilor dumneavoastră!

1.2.7. Principii în predarea la nivelul începător de studiere a limbii

Profesorul de română ca limbă nematernă trebuie să aibă în vedere cinci principii de bază în procesul 
de predare: 

a. concentrarea asupra sensului şi asupra unităţilor de limbă relevante  la nivelul elevilor (mai degrabă 
asupra unor elemente de limbă pe care elevii să le poată utiliza în situaţii reale de comunicare, şi nu asupra 
elementelor de gramatică sau a unor cuvinte care nu sunt utile în mod direct; 

b. menţinerea interesului printr-o varietate de exerciţii (activităţile 
trebuie să fi e scurte şi variate, să implice mişcare, folosirea de obiecte reale şi a 
unor imagini, planifi carea unor ieşiri în afara clasei, folosirea unor cântece între 
două activităţi mai solicitante, introducerea şi practicarea noilor conţinuturi 
prin jocuri);

c. evitarea supraîncărcării elevilor cu prea multe cuvinte noi sau cu 
structuri gramaticale inutile; 

d. pentru a se asigura că tot ceea ce se predă este înţeles, se recomandă 
folosirea de materiale vizuale, dar şi de sprijin „contextual” - imagini, gesturi, 
mimică, obiecte; profesorii trebuie să fi e atenţi şi la limba pe care o folosesc în 
predare. Aceasta trebuie să fi e simplă, dar corectă, să se folosească o singură 
formă pentru un singur sens);

e. crearea unui mediu prietenos de învăţare (anxietatea infl uenţează în 
mod negativ dorinţa de a comunica în limba care se învaţă; experienţele de 
învăţare nu trebuie să fi e percepute ca stresante, iar profesorul va încerca să fi e 
tolerant cu elevii, atunci când aceştia greşesc).

1.2.8. Diferenţe între limba vorbită şi cea scrisă, respectiv, ascultarea şi citirea

Procesul de ascultare implică înţelegerea limbii vorbite care este foarte diferită de cea scrisă. 

Exerciţiu:
Gândiţi-vă la diferenţele dintre limba vorbită şi limba scrisă şi faceţi o listă cu acestea. Discutaţi cu colegii 
dumneavoastră!

Exerciţiu:
Faceţi o ierarhie a 
principiilor prezentate 
în funcţie de importanţa 
acestora pentru 
dumneavoastră. 
Argumentaţi şi discutaţi 
cu colegii!
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CARACTERISTICI ALE LIMBII SCRISE CARACTERISTICI ALE LIMBII VORBITE
 ■ rămâne imprimată pe pagină, nu este 

efemeră;
 ■ dispare după ce s-a încheiat actul de vorbire;
 ■ viteza de vorbire variază în funcţie de 

persoană;
 ■ foloseşte semne de punctuaţie şi majuscule 

pentru a marca propoziţiile;
 ■ propoziţiile şi cuvintele cheie sunt indicate 

prin accent şi intonaţie;
 ■ include litere, cuvinte, propoziţii şi semne 

de punctuaţie care alcătuiesc împreună un 
text;

 ■ include acte de vorbire, propoziţii 
incomplete sau cuvinte izolate;

 ■ nu are suport vizual (cu excepţia imaginilor, 
tabelelor, diagramelor etc.);

 ■ vorbitorul utilizează limbajul trupului 
pentru a transmite sensul; gesturile şi mimica 
îl ajută pe ascultător să înţeleagă ce spune 
vorbitorul;

 ■ este bine organizată (propoziţiile se succedă 
într-o ordine logică);

 ■ nu este atât de bine organizată, deoarece 
conţine întreruperi, ezitări, repetiţii şi 
schimbări de subiect frecvente;

 ■ foloseşte, de obicei, un anumit vocabular şi 
o gramatică mai complexă.

 ■ foloseşte, de multe ori, un vocabular mai 
degrabă general şi o gramatică simplă.

Pentru a înţelege limba vorbită, ascultătorul trebuie să aibă în vedere toate aceste caracteristici, la care 
se adaugă cunoştinţele despre contextul în care se vorbeşte şi cunoştinţele generale despre lume.

Atât ascultarea, cât şi citirea, sunt abilităţi de receptare, însă, între ele, se pot identifi ca anumite diferenţe:

ASCULTAREA CITIREA
 ■ un text audio poate apărea neorganizat (la 

nivel de structură);
 ■ un text scris este, de obicei, organizat din 

punct de vedere structural (şi acest fapt se 
remarcă la o simplă privire);

 ■ sensul este transmis prin intermediul 
accentuării unor cuvinte cheie şi al intonaţiei;

 ■ textul scris utilizează semne de punctuaţie;

 ■ are loc în timp real (viteza de vorbire);  ■ elevii au posibilitatea să revadă anumite 
părţi din text pe care poate nu le-au înţeles şi 
pot să lectureze  într-un ritm diferit;

 ■ toţi elevii posedă abilităţi de ascultare în 
limba maternă.

 ■ nu toţi elevii au abilităţi de citire sufi cient 
dezvoltate pentru limba  maternă.

1.3. Etapele procesului de ascultare

În literatura de specialitate, o lecţie consacrată dezvoltării abilităţilor de ascultare urmează câteva etape 
standard: pre-ascultarea (înainte de ascultare), ascultarea propriu-zisă şi post-ascultarea (după ascultare). 

Exerciţiu:
Ce credeţi că trebuie să conţină fi ecare dintre cele trei etape? Discutaţi cu colegii dumneavoastră!

Etapa „înainte de ascultare” (pre-ascultarea):
 ■ stabilirea contextului (situaţia, tema şi genul textului care va fi  ascultat);
 ■ stimularea unui interes pentru mesajul ce urmează să fi e audiat (de exemplu, profesorul scrie pe tablă 

un titlu şi le cere elevilor să anticipeze ceea ce vor auzi, astfel creându-se anumite aşteptări);
 ■ predarea, în prealabil, a unor elemente de vocabular cruciale pentru înţelegerea mesajului.

Etapa de ascultare propriu-zisă:
 ■ elevii trebuie să aibă în faţă întrebări prestabilite pentru a şti spre ce să îşi îndrepte atenţia atunci când 

ascultă textul;
 ■ se pot pregăti anumite activităţi în care elevii trebuie să utilizeze într-un fel, informaţia extrasă din 

text: 
  etichetarea;
  selectarea;
  desenarea;
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  completarea unor propoziţii sau a unor tabele etc.
Aceste activităţi le solicită elevilor răspunsuri individuale, însă este destul de difi cil de stabilit măsura 

în care elevii au înţeles mesajul, apelând doar la competenţa de înţelegere după auz, fără a recurge la celelalte. 

Etapa „după ascultare” (post-ascultarea, reascultarea):
 ■ analiza atentă a textul audiat; se pot desfăşura activităţi prin care:

  elevii ascultă şi repetă anumite structuri;
  descoperă sensul unor cuvinte necunoscute, în funcţie de contextul de apariţie.

 ■ se pot pregăti activităţi care să valorifi ce reacţia elevilor la mesajul audiat sau să îl relaţioneze cu 
experienţele lor de viaţă. 
O lecţie dedicată dezvoltării competenţei de ascultare trebuie să cuprindă toate etapele enumerate 

anterior, fără a se acorda importanţă exagerată procesului de ascultare în sine.

Exerciţiu:
Concepeţi o lecţie dedicată ascultării pentru elevi începători. În propunerea activităţilor, ţineţi cont de cele 
trei etape. Lucraţi în perechi!

1.4. Strategii de ascultare  

Modul în care o persoană ascultă depinde, în foarte mare măsură, de scopul ascultării.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi! Faceţi o listă cu posibile motive care ghidează procesul de ascultare.

Având în vedere acest criteriu, iată un tabel al principalelor strategii de ascultare (a se consulta Spratt 
2005: 31-33): 

ASCULTAREA CARACTERISTICI
 ■ pentru a desprinde informaţia esenţială;  ■ o ascultare rapidă a textului pentru a obţine 

o idee generală despre ceea ce conţine;
 ■ pentru informaţii specifi ce (scanare);  ■ centrarea atenţiei asupra acelor părţi din text 

care conţin informaţia de care este interesat 
ascultătorul;

 ■ pentru detalii;  ■ centrarea atenţiei asupra detaliilor textului 
audiat;

 ■ pentru atitudine.  ■ ascultare pentru a observa atitudinea 
vorbitorului.

Exerciţiu:
Potriviţi instrucţiunile cu strategia de ascultare corespunzătoare. Lucraţi individual! Comparaţi 
răspunsurile cu cele ale colegului dumneavoastră!
1. Ascultaţi înregistrarea pentru a auzi cum arată femeia. Cum credeţi că se simte?
2. Ascultaţi perechile de cuvinte. Spuneţi dacă sunt la fel sau diferă.
3. În ce oraş locuieşte băiatul? Ascultaţi pentru a afl a!
4. Ascultaţi descrierea băiatului şi a fetei şi desenaţi-i!
5. Ascultaţi şi subliniaţi cuvântul din propoziţie pe care vorbitorul îl accentuează.  
6. Ascultaţi povestea şi stabiliţi care este cel mai potrivit titlu pentru aceasta.

a. a asculta pentru a desprinde esenţa
b. a înţelege limbajul trupului
c. a asculta sunete individuale
d. a asculta pentru detalii
e. a asculta accentul propoziţiilor
g. a asculta pentru informaţii specifi ce

O altă clasifi care a strategiilor de ascultare include:
 ■ ascultarea sintetică – identifi carea ideii globale a textului, fi ind asemănătoare cu ascultarea pentru 

desprinderea esenţei;
 ■ ascultarea analitică – care presupune concentrarea atenţiei asupra anumitor elemente din textul 
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ascultat (este asemănătoare cu ascultarea pentru detalii);
 ■ ascultarea critică – prin care se emit judecăţi vizavi de mesajul ascultat; 
 ■ ascultarea creativă – care implică utilizarea informaţiei ascultate în mod creativ.

Exerciţiu:
Propuneţi sugestii pentru dezvoltarea tipurilor de ascultare prezentate mai sus. Lucraţi în grup!

1.5. Texte audio

Textele care se propun pentru ascultare la grupa de vârstă vizată ar trebui să aibă următoarele 
caracteristici:

 ■ lungimea – să fi e scurte sau, dacă sunt mai lungi, să fi e împărţite în secvenţe;
 ■ viteza – să adopte un ritm mai lent, în cazul vorbitorilor mai puţin efi cienţi sau unul mai rapid, în 

cazul celor care cunosc bine limba română;
 ■ autenticitatea – să nu sune artifi cial (se impune un anumit nivel de autenticitate a limbii)
 ■ difi cultatea – să nu conţină structuri de limbă care depăşesc nivelul de competenţă al elevilor.

Temă de refl ecţie:
Ce teme consideraţi că ar trebui să abordeze textele audio destinate acestei grupe de vârstă?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Exerciţiu:
Ce resurse tehnologice credeţi că s-ar putea utiliza pentru a facilita dezvoltarea capacităţii de ascultare? 
Discutaţi în perechi!

Iată o serie de sugestii:
 ■ internetul – poate oferi documente de limbă autentice pentru orele dedicate ascultării;
 ■ înregistrările audio – mesajul transmis poate fi  adaptat nivelului de limbă al elevilor;
 ■ înregistrările video – îi ajută pe elevi să utilizeze informaţia vizuală (gesturi, mimică) pentru a decoda 

mesajul ascultat;
 ■ vizionarea unor fi lme – permite lărgirea orizontului cultural al elevilor, obişnuindu-i, în acelaşi timp, 

cu limba utilizată de vorbitorii nativi.

1.6. Concluzii

Cele două competenţe de receptare – ascultarea şi scrierea - au caracteristici asemănătoare: ambele 
presupun eforturi de decodare a mesajului din partea receptorului, în amândouă situaţiile se utilizează, în 
acest scop, cunoştinţele lingvistice, dar şi cele generale despre realitatea înconjurătoare. Şi în cazul înţelegerii 
după auz, receptorul construieşte o reprezentare mentală a ceea ce a înţeles. În fi nal, în ambele situaţii strategiile 
metacognitive sunt esenţiale (Vandergrift 2006: 9). Poate cea mai importantă diferenţă dintre receptarea mesajului 
oral şi a celui scris este viteza de reacţie, capacitatea de a înregistra şi a interpreta informaţii în urma audierii 
unei secvenţe de discurs efemere, în timp real, neavând, ca în cazul lecturii, posibilitatea de a reveni asupra 
ei. Procesele cognitive care se desfăşoară în timpul audierii textului sunt, prin urmare, mult mai solicitante. 
Dincolo de informaţia lingvistică, există alţi factori care trebuie luaţi în considerare: accentul, intonaţia etc.

La nivelurile inferioare – A1, A2 – elevii trebuie să dovedească o înţelegere a textului din punct de vedere 
lexical, sintactic şi propoziţional. Informaţiile sunt verifi cate întotdeauna în ordinea în care apar, sensurile 
enunţurilor sunt literale. La nivelurile superioare, elevilor li se cere să facă inferenţe, să interpreteze corect 
enunţuri non-literale, să se folosească de ceea ce numim „competenţele pragmatice” pe care le deţin, cu alte 
cuvinte, de abilitatea de a înţelege secvenţe de limbă într-o varietate de contexte. Un vorbitor competent poate 
recepta în mod corect un mesaj, la nivelul sensului enunţului, dar trebuie să identifi ce şi intenţia enunţătorului, 
chiar şi în situaţia în care acesta nu şi-o exprimă în mod explicit. 

O procesare efi cientă a datelor presupune capacitatea de a te concentra asupra informaţiei relevante, 
de a accesa cunoştinţele de tip lingvistic şi de a le aplica la situaţia de comunicare.  Acesta este şi unul din 
motivele pentru care timpul acordat audierii şi apoi rezolvării exerciţiilor este limitat, ritmul în care este rostit 
textul înregistrat este relevant (fi e că este lent, uşor artifi cial, fi e că e apropiat de cel al vorbitorilor nativi). Un 
experiment relativ recent (Vandergrift 2006) a demonstrat, folosind ca subiecţi adolescenţi între 14 şi 15 ani 
care studiază limba franceză ca limbă străină, că înţelegerea unui text audiat depinde, într-o mai mare măsură, 
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de cunoştinţele lexicale ale candidaţilor şi mai puţin de cele gramaticale. Pe de altă parte, în cazul întrebărilor 
care necesitau operaţii inferenţiale, rezultatele studiului au arătat că studenţii ar putea avea de câştigat dacă ar 
fi  ajutaţi să-şi exerseze competenţele de înţelegere după auz pe o perioadă îndelungată de timp şi dacă li s-ar 
indica şi câteva strategii metacognitive, cu ajutorul cărora să compenseze anumite lipsuri în cunoştinţele lor de 
vocabular. Pentru îmbunătăţirea capacităţii lor de a face inferenţe, ei trebuie să înveţe să-şi utilizeze propriile 
cunoştinţe despre lume pentru a completa informaţiile care le lipsesc.

IDEI DE LUAT ACASĂ

  Nu uitaţi că elevii prelucrează informaţia ascultată pornind de la cuvânt, deoarece au 
insufi ciente cunoştinţe pentru a reconstrui, în mod activ, sensul textului. Prin urmare, adaptaţi 
ritmul textului la viteza de ascultare a elevilor.

  Folosiţi activităţi prin intermediul cărora să descoperiţi care dintre strategiile de ascultare 
folosite de elevi sunt efi ciente şi care se dovedesc inefi ciente. Reţineţi că ascultarea este un proces, 
şi nu un produs.

  Utilizaţi metode de predare în cadrul cărora procesul de ascultare să aibă un rol însemnat.

  Ţineţi seama de numeroasele diferenţe dintre învăţarea limbii materne şi a unei limbi nematerne 
şi adaptaţi-vă metodele şi tehnicile în funcţie de acestea.

  Alocaţi timp fi ecăreia dintre cele trei etape ale procesului de ascultare şi nu excludeţi niciuna 
dintre acestea!

  Propuneţi exerciţii care să exploateze cât mai multe strategii de ascultare.

  Ţineţi seama de elemente precum: temă, lungime, viteză şi grad de autenticitate, în alegerea 
textelor audio.
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TEST

A. Alegeţi varianta corectă:

1. Procesul de ascultare are
a. trei etape.
b. două etape.
c. o singură etapă.

2. Identifi carea temei unui text ascultat este o strategie de
a. ascultare analitică.
b. ascultare critică.
c. ascultare sintetică.

B. Răspundeţi cu adevărat sau fals:

1. La elevii cu un nivel slab de limbă, procesarea mentală a informaţiei ascultate urmează modelul 
„de la vârf spre bază”. 
2. În conceperea textelor audio, gradul de autenticitate al limbii utilizate trebuie să fi e foarte 
ridicat. 
3. Cele mai importante elemente în etapa de pre-ascultare sunt stabilirea contextului şi crearea 
unei motivaţii pentru ascultare. 

C. Completaţi spaţiile libere:

1. Modelul de procesare de la bază spre vârf presupune că ascultarea este un proces de 
............................. a sunetelor auzite în mod liniar.
2. Dovada că un elev a înţeles ceea ce a ascultat este ………….................., pentru că ascultarea este 
un proces intern. 
3. O poveste reuşită trebuie să aibă o intrigă …………...................... şi personaje interesante, cu 
care elevii să …………............. .
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2. Formarea competenţei de 
receptare a mesajului scris - Citirea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să utilizaţi principalele metode şi strategii de formare a 
competenţei de receptare a mesajului scris;

 ■ să descrieţi procesul cognitiv care se declanşează în momentul 
citirii unui text;

 ■ să identifi caţi factorii care intervin în procesul cognitiv de 
înţelegere a unui text scris;

 ■ să utilizaţi suporturi de curs care să îmbunătăţească procesul de 
receptare a mesajului scris.
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2.1. Defi niţia şi obiectivele înţelegerii unui text scris

În volumul Practical English Language Teaching: Young Learners (Linse 2005: 69) se menţionează că lectura 
presupune un set de competenţe care includ activităţi de conferire a sensului şi de interpretare a cuvântului 
scris. Cu alte cuvinte, pentru a citi, trebuie să fi m capabili să decodăm cuvintele şi să înţelegem ceea ce citim. 
Pentru cei care învaţă o limbă străină, există trei elemente care au impact asupra procesului de receptare 
a mesajului scris: cunoştinţele anterioare, cunoştinţele lingvistice şi strategiile sau tehnicile pe care aceştia 
le folosesc pentru a aborda un text. De exemplu, pentru ca un copil să poată decoda literele, acesta trebuie 
să înţeleagă ce reprezintă fi ecare simbol scris. Conform dicţionarului, „a citi” reprezintă procesul prin care 
cunoştinţele şi aptitudinile transformă literele în cuvinte. 

Aşadar, pentru a asigura o bună receptare a mesajului scris, se impune dezvoltarea abilităţilor de 
identifi care a cuvintelor scrise şi de interpretare a sensului. În cadrul acestui proces, au fost identifi cate trei 
faze succesive:

 ■ Faza logografi că
Această primă fază corespunde primului contact pe care elevul îl are cu textul scris. Elevul va recunoaşte 

global, dar nu precis, elementele care aparţin textului. El nu citeşte cu adevărat, nu distinge decât câteva 
trăsături proeminente ale cuvântului şi se sprijină pe context. În această fază, nu se produce tratarea analitică 
a textului, întrucât elevul nu face corespondenţa între litere şi sunete. Această primă fază este specifi că elevilor 
din clasa I, în primele zile de contact cu lectura cuvintelor scurte.

 ■ Faza alfabetică
Dacă prima fază nu este recunoscută ca fi ind indispensabilă pentru o bună receptare a mesajului scris, 

în a doua fază, lucrurile se petrec altfel. Cititorii vor deveni conştienţi că între limba scrisă şi cea vorbită există 
diferenţe. Potrivit principiului alfabetic, literele corespund, fi e izolat, fi e grupat, entităţilor fonologice abstracte 
pe care le numim foneme. După conştientizarea acestui fapt, elevul va observa o serie de corespondenţe grafo-
fonologice. Este de notat faptul că pătrunderea în codul scris nu va fi  posibilă dacă un cuvânt nu este cunoscut 
din limba vorbită. Este cazul elevilor care au un bagaj lexical foarte sărac în momentul învăţării citirii.

Faza alfabetică se manifestă în momentul în care copilul învaţă să scrie literele, în clasa I, în primele luni 
de şcoală.

 ■ Faza ortografi că, cea a scrierii propriu-zise, apare pe la mijlocul clasei I, în cazul limbii materne, şi 
în clasa a II-a, în cazul limbii a doua. Pentru a citi într-o limbă maternă, trebuie să stăpânim mai multe 
tehnici de lectură, însuşite, cel mai adesea, în şcoală.

În procesul de achiziţie a limbii române, în cazul vorbitorilor non-nativi, se urmăreşte dezvoltarea unui 
set de competenţe esenţiale în receptarea textului scris:

 ■ competenţa de bază: se referă la captarea informaţiei ce apare explicit în scris;
 ■ competenţa intermediară: vizează reconstituirea organizării explicite a documentului;
 ■ competenţa aprofundată: priveşte descoperirea sensului implicit al unui document scris.

În dezvoltarea competenţei de înţelegere a unui text scris, obiectivul principal este acela de a aduce 
elevul, progresiv, către sensul acelui text. Ţinta nu este înţelegerea imediată a unui text, ci învăţarea progresivă 
a strategiilor de lectură care, pe termen lung, trezesc copilului curiozitatea şi dorinţa de a citi. Elevii vor 
stăpâni, până spre sfârşitul clasei a II-a, metode care le vor permite, în timp, să se adapteze şi să acţioneze în 
situaţii autentice de comunicare. Activităţile care urmăresc dezvoltarea înţelegerii după lectură se derulează 
sub forma unor exerciţii realizate regulat, cu scopul de a le forma elevilor refl exe, care să-i ajute să înţeleagă 
un text.

Elevul care vorbeşte limba română ca limbă nematernă trebuie să fi e capabil să înţeleagă despre cine 
şi despre ce se vorbeşte în text, să înţeleagă informaţii punctuale, dar şi să identifi ce fi rul narativ al unei 
scrieri (cauzalitate, consecinţă, înlănţuire cronologică etc.), să stăpânească regulile principale ale codului scris 
(acorduri, tipuri de fraze, forme verbale ş.a.) şi, mai apoi, să fi e capabil să povestească ceea ce a citit. La fel 
ca în cazul exprimării orale, elevul va descoperi, prin intermediul textului, alături de structuri gramaticale, 
elemente de cultură şi civilizaţie, care, împreună, îl vor conduce către atingerea obiectivelor.

Reacţia fi rească a elevului în faţa oricărui text nou este de a deschide imediat dicţionarul şi de a căuta 
cuvintele necunoscute. Prin această tehnică se iroseşte însă timp preţios. Sufocat de detalii, elevul este, cel mai 
adesea, incapabil să aibă o viziune globală asupra textului. Pe de altă parte, de frică să nu răspundă greşit, 
el rămâne prizonierul cuvintelor utilizate în text, preluând elemente lexicale sau chiar fraze întregi din text 
pentru a răspunde la întrebările care verifi că înţelegerea.

Explicaţia acestor difi cultăţi rezidă în abordarea liniară a înţelegerii, care se bazează pe acumularea de 
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semnifi caţii, fără a avea o perspectivă globală. Astfel, pus în faţa unui text, elevul cu un nivel slab de limbă îl 
va citi cuvânt cu cuvânt, fără să-l pună în raport cu paratextul, fără să încerce, în prealabil, o înţelegere globală 
a documentului. Activităţile destinate formării competenţei de înţelegere a unui text scris în limba română 
vor urmări evitarea unui comportament pasiv, în favoarea unei atitudini active, bazate pe tehnici adecvate, 
pe care elevul le va aplica în toate situaţiile de comprehensiune, căutând similitudini între limba sa maternă 
şi limba română.

Exerciţii:
1. Formaţi grupuri de câte patru persoane, în care să discutaţi despre felul în care se realizează trecerea de 
la faza logografi că la cea alfabetică, în cazul elevilor care nu vorbesc limba română ca limbă maternă. Citiţi 
şi discutaţi diferitele răspunsuri!
2. Realizaţi, împreună cu colegii dumneavoastră, un portret al elevului care acum învaţă să citească în 
limba română ca limbă nematernă.

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi prezintă activităţile de receptare vizuală (lectura sau 
înţelegerea unui text scris), în care utilizatorul, ca lector, foloseşte textele cu care vine în contact. În acest 
document, regăsim ideea că, în general, citim pentru: 

 ■ a ne orienta;
 ■ a ne informa;
 ■ a urma instrucţiuni;
 ■ plăcere.

De asemenea, în procesul de lectură, scopul nostru poate fi  acela de a înţelege:
 ■ o informaţie globală;
 ■ o informaţie particulară;
 ■ o informaţie detaliată;
 ■ un discurs.

2.2. Procesul de lectură

2.2.1. Competenţa lingvistică

Potrivit Cadrului european comun de referinţă pentru limbi, competenţa de receptare a mesajului scris 
include mai multe componente: o componentă lingvistică, o componentă socio-lingvistică şi una pragmatică. 
Competenţa lingvistică  este cea care priveşte cunoştinţele de lexic, fonetică, sintaxă şi alte dimensiuni ale 
sistemului unei limbi. 

Competenţa lingvistică se formează nu doar pe baza cunoştinţelor  anterioare ale elevului, ci şi prin 
organizarea cognitivă şi modul de stocare în memorie a acestor cunoştinţe. Organizarea cognitivă şi accesul 
la orice tip de informaţii variază de la un elev la altul. Acest lucru se datorează mai multor factori, precum 
experienţa anterioară ca cititor, exersarea lecturii sau chiar mediul social şi educaţia din familie. Atunci când 
se învaţă sistemul fonetic al unei limbi, cunoştinţele pot fi  conştiente şi explicabile. Vom considera, astfel, că 
organizarea cognitivă a lexicului, stocarea locuţiunilor etc. depind, printre altele, de caracteristicile culturale 
ale comunităţii în care elevul îşi manifestă activitatea de învăţare.

2.2.1.1. Dezvoltarea competenţelor lingvistice

Obiectivul dezvoltării competenţei de receptare a mesajului scris la elevii non-nativi poate fi  atins, dacă 
modalităţile prin care lexicul, gramatica, pronunţia şi ortografi a unei limbi sunt asimilate cât mai efi cient.

Astfel, dezvoltarea vocabularului se poate realiza:
 ■ prin simpla citire a cuvintelor şi a expresiilor utilizate în texte, cărora li se pot adăuga sinonime, 

antonime etc. ;
 ■ prin prezentarea cuvintelor, însoţită de imagini, gesturi, obiecte diverse, care să atragă elevul şi să îi 

trezească interesul pentru lectura următoare;
 ■ prin traducerea cuvintelor, cu participarea activă a elevilor, prin deducţie, în funcţie de indiciile 

textuale şi paratextuale;
 ■ prin explorarea câmpurilor semantice şi lexicale – prin jocuri de cuvinte;
 ■ prin utilizarea dicţionarelor bilingve şi unilingve, a glosarelor sau a altor lucrări de referinţă;
 ■ prin explicaţii în legătură cu funcţionarea structurilor lexicale (derivarea, sufi xarea, sinonimia, 

antonimia, cuvintele compuse, idiomurile etc.).
Un vocabular bogat reprezintă un parametru esenţial în dobândirea capacităţii de receptare a mesajului 
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scris. 

Exerciţiu:
Formaţi grupuri de câte trei persoane şi creaţi o listă cu tipuri de jocuri pe care le propuneţi la clasă în 
momentul în care alcătuiţi câmpul lexical al unui cuvânt necunoscut. Simulaţi, în faţa colegilor, un astfel 
de joc!

2.2.2. Tipuri de lectură

Constantin Onofraşi (2011) defi neşte textul ca fi ind „o secvenţă discursivă (orală sau scrisă), înscrisă 
într-un domeniu particular şi într-un loc dat, ca obiect sau ca menţiune, ca proces sau ca produs al activităţii 
lingvistice realizate prin rezolvarea unei sarcini”. Astfel, se identifi că mai multe tipuri de lectură:

 ■ Lectura liniară e o formă de lectură, în care textele sunt parcurse secvenţial şi în întregime (de la 
început până la sfârşit). Subvocalizarea e înlăturată; ea mai apare, totuşi, incidental, când cititorul 
întâlneşte un cuvânt care-i lipseşte din repertoriu, e puţin frecvent sau prea greu discriminabil (de 
exemplu, din cauza lungimii). Acest tip de lectură limitează participarea cititorului, care stă deoparte, 
având o participare pasivă la lectură. 

 ■ Lectura receptivă e o variantă „îmbunătăţită” a lecturii liniare, în care textul este parcurs în întregime, 
însă viteza lecturii variază în funcţie de revenirile ocazionale la text şi la paratext, la introducere sau la 
concluzii, pentru a înregistra complet şi exact, cu maximă acurateţe, ceea ce comunică textul; e o lectură 
intensivă, analitică, adecvată în cazul unor manuale, cursuri, lucrări specializate etc. 

 ■ Lectura asociativă reprezintă o formă a celei receptive, în care lecturarea se realizează cu maximă 
atenţie, însă presupune reveniri, refl ecţii sau momente de întrerupere.

 ■ Lectura literară constituie o variantă a lecturii receptive şi asociative. Acest tip de lectură este abordat 
în funcţie de specifi citatea textului (poezie, poveste, basm etc.). Lectura literară transpune cititorul în 
lumea textului, el se instalează în fi cţiune, fi ind interesat mai mult de „cum” se spune decât de „ce” se 
spune; vorbim de o lectură lentă, cu  întreruperi.

 ■ Lectura informativă, globală e o lectură selectivă, ce are ca obiectiv obţinerea unei idei de ansamblu 
asupra textului (examinarea unei reviste, răsfoirea unei cărţi, a unui manual etc.); cititorul explorează 
cu privirea suprafaţa textuală în căutarea unor puncte de sprijin. Cu ajutorul paratextului şi al unui 
cuvânt-cheie, cititorul încearcă să înţeleagă despre ce este vorba, fără să citească în detaliu. În cazul 
acestui tip de lectură superfi cială, riscul ca textul să nu fi e înţeles este destul de ridicat (prin omisiune, 
confuzie, neînţelegere etc.).

 ■ Lectura exploratorie constă în reperarea unui simbol sau a unei imagini predeterminate din ansamblul 
unui text (găsirea unei referinţe în dicţionar, a unui număr de telefon etc.). Cititorul se focalizează asupra 
unui singur punct şi are ca sprijin ordonarea alfabetică a suportului citit, cronologică etc. 

 ■ Lectura de cercetare este o variantă a lecturii exploratorii, constând în identifi carea unei informaţii 
pe o temă prestabilită, dar căreia nu-i cunoaştem cu precizie reprezentarea simbolică; e caracterizată de 
inspecţia atentă a textului în direcţia globalităţii, nu însă a liniarităţii, şi de frecvente mişcări de tipul 
„înainte-înapoi”. 

 ■ Lectura rapidă constă în scanarea unui text cu scopul de a dobândi o lecturare din ce în ce mai rapidă 
şi de a asimila cât mai efi cient conţinutul. Lectura rapidă se pretează textelor scurte, ordonate. În cazul 
lecturii rapide, este vorba de cea mai superfi cială modalitate de citire, din punct de vedere calitativ.

Exerciţiu:
Formaţi o masă rotundă la care să discutaţi ce tip de lectură consideraţi că este mai frecvent în cazul 
elevilor de gimnaziu.

2.2.3. Procese cognitive implicate în lectură, în funcţie de vârstă

Potrivit opiniei lui Costantin Onofraşi, lectura apare în diverse ipostaze, în funcţie de vârstă. Astfel, 
după perioada de iniţiere, denumită rebus reading, lectura începe de pe la 9-10 ani să se confi gureze ca o 
activitate plăcută, fără a avea un scop bine defi nit (e rareori intenţionat selectivă); caracterul ei emoţional e 
foarte evident, iar comprehensiunea nu constituie o preocupare capitală. 

În jurul vârstei de 11-12 ani, elevul dispune de o capacitate sporită de înţelegere: e în stare să răspundă 
unor întrebări despre cele citite, îşi poate controla în oarecare măsură ritmul lecturii;  apare o tendinţă de 
smulgere din tirania „cuvântului de cuvânt”. 

La 13-14 ani, se schiţează o abordare critică; textul e supus interogaţiilor, sunt sesizate unele contradicţii, 
puncte vulnerabile etc., autorul începe să-şi piardă „aura”, elevul se descoperă ca sursă de valorizare. 
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La 15-16 ani, lectura devine fi abilă, adaptându-se scopurilor urmărite: e liniară, dar şi selectivă 
(exploratorie ori global informativă), uzează de viteze şi modalităţi variate; cititorul e capabil să esenţializeze, 
să compare ceea ce are sub ochi cu ceea ce s-a mai scris înainte pe aceeaşi temă, să poarte un dialog critic 
cu autorul şi cu sine însuşi etc.; în continuare, sunt posibile şi alte progrese, mergând însă, cu precădere, pe 
linia adâncirii ori a extinderii abilităţilor câştigate, şi mai puţin pe cea a dobândirii altora noi. Iată că lectura 
reprezintă o activitate complexă şi multiformă; ea pune în mişcare un set de procese şi capacităţi care relevă, 
mai ales, comportamente afective, sociale şi motivaţionale. 

2.2.3.1. Mobilizarea sistemelor memoriei

José Morais (2005) discută despre procesele cognitive care stau la baza lecturii. Astfel, în timpul lecturii, 
procesul de comprehensiune solicită, în egală măsură, atenţia şi memoria, realizându-se un schimb între 
memoria de lucru şi cea pe termen lung. La fi inţele umane, în general, se disting trei tipuri de memorie:

 ■ memoria de scurtă durată, care permite reţinerea pentru o perioadă de timp destul de scurtă a unui 
număr limitat de informaţii (între 4 şi 9). Această memorie este cea pe care o utilizăm când, de exemplu, 
ni se spune un număr de telefon pe care îl reţinem doar până îl notăm pe hârtie; 

 ■ memoria pe termen lung permite stocarea defi nitivă a informaţiilor noi, de natură semantică. Memoria 
de lungă durată nu cunoaşte limite de capacitate sau privitoare la durata memorizării;

 ■ memoria de lucru este compusă dintr-un administrator central, care are un rol de atenţie, de gestiune a 
tratamentelor şi de coordonare a două sisteme: cel fonologic şi cel vizual-spaţial.
Acest ultim tip de memorie este un sistem de memorie activă, care se ocupă cu tratarea şi menţinerea 

informaţiilor pe termen scurt. El se sprijină pe două sisteme:
 ■ un sistem al stocării temporare a informaţiilor fonologice şi vizual-spaţiale;
 ■ un sistem executiv, care coordonează fl uxul de informaţii între primul sistem şi memoria de scurtă 

durată, având ca funcţii activarea cunoştinţelor anterioare, coordonarea informaţiilor în primul sistem 
şi dezactivarea informaţiilor mai puţin importante.

În timpul lecturii, elevul construieşte o reprezentare internă a „situaţiilor” redate în text. Distingem trei 
procese implicate în înţelegerea textului la această categorie de vârstă:

 ■ procese elementare, care corespund lecturii cuvintelor şi asamblării în interiorul structurilor 
semantice şi sintactice, în mod inconştient.

 ■ procese de comprehensiune: sistemul tratează apoi unităţi elementare de sens, numite „propoziţii”, 
care se compun din reprezentări interne ale sensului cuvintelor şi din propoziţii semantice în jurul 
acelor cuvinte. Copilul citeşte, deci, un scurt pasaj din text şi extrage concepte şi propoziţii. Propoziţiile 
sunt activate şi reţinute sau abandonate, în funcţie de pertinenţa lor în raport cu textul. Propoziţiile 
reţinute sunt păstrate în memoria de lucru. Acest proces este ciclic, elevul citind apoi un alt text sau 
paragraf, din care activează şi integrează alte propoziţii.

 ■ un al treilea proces care intervine în înţelegerea textelor este cel strategic sau metacognitiv. El 
permite planifi carea, controlul şi reglarea procesului de comprehensiune. Din nefericire, tocmai aceste 
procese metacognitive sunt foarte puţin exersate în cazul elevilor, deşi joacă un rol esenţial în procesul 
de lectură. 
Înţelegerea textului rezultă din intervenţia a două tipuri de abilităţi: pe de o parte, capacitatea de a 

identifi ca elementele lexicale scrise şi, pe de altă parte, o serie de cunoştinţe lingvistice şi cognitive care intervin 
şi în cazul comprehensiunii limbajului oral. Aceste două tipuri de capacităţi sunt diferite, din punct de vedere 
cognitiv, ambele fi ind necesare pentru a asigura înţelegerea textului şi niciuna, sufi cientă.

Identifi carea unui cuvânt scris presupune extragerea, din reprezentarea grafi că, a semnifi caţiilor care 
îi corespund. Pentru cititorii experimentaţi, activitatea mentală care duce la identifi carea cuvintelor scrise 
se realizează rapid, în mod automat şi fără conştientizarea procesului implicat. Dacă urmărim un cititor 
experimentat, am putea crede că textul se citeşte continuu. În realitate, se face apel la legături succesive, 
separate. 

Practica lecturii este esenţială pentru învăţare. Rapiditatea învăţării depinde şi de codul ortografi c al 
limbii, care poate fi  mai mult sau mai puţin complex. Codul ortografi c al unei limbi reprezintă totalitatea 
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regulilor de corespondenţă dintre grafeme şi foneme (importante pentru lectură) şi dintre foneme şi grafeme 
(importante pentru scriere) ale acelei limbi. Codurile ortografi ce ale limbilor diferă între ele prin gradul de 
complexitate a regulilor (contextuale, poziţionale) şi prin numărul şi importanţa excepţiilor. 

Expresia „cunoştinţe lingvistice şi cognitive” include numeroase elemente eterogene: vocabular, 
semantică, sintaxă, pragmatică, ale căror baze sunt dobândite în copilăria timpurie, la fel ca şi cunoştinţele 
despre lume. Cunoştinţele copilului sunt, în general, sufi ciente cât să îi permită să înveţe şi să practice frecvent 
lectura. Există însă şi diferenţe individuale importante, datorate, în mare, factorilor socio-culturali, iar aceste 
diferenţe sunt foarte puternice în ceea ce priveşte lexicul. Or, amploarea lexicului fonologic joacă un rol 
important în învăţarea lecturii. Aşadar, intră în atribuţiile cadrelor didactice, încă de la grădiniţă, să încerce să 
reducă aceste diferenţe.

Există şi elevi care întâmpină difi cultăţi în înţelegerea unui text după lectură. Cei hiperlexici, de exemplu, 
au o capacitate destul de bună de identifi care a cuvintelor scrise, dar întâmpină probleme cognitive foarte 
severe. Pe de altă parte, copiii dislexici (aproximativ 30% din populaţie) au cunoştinţe bune, dar prezintă un 
defi cit important în identifi carea cuvintelor scrise.

2.2.4. Procese cognitive implicate în lectură, în funcţie de nivelul de competenţă lingvistică

Înţelegerea unui text reprezintă un proces complex, care implică mai mult decât simpla recunoaştere 
şi interpretare a unităţilor fonologice, lexicale sau sintactice care îl alcătuiesc. Cititorul aduce cu sine propria 
viziune asupra lumii, cunoştinţele sale anterioare despre tema în discuţie, care îi vor permite să facă un 
număr potenţial infi nit de conexiuni şi inferenţe. Este, în egală măsură, adevărat că nivelul cunoştinţelor sale 
lingvistice este hotărâtor pentru complexitatea operaţiilor pe care le poate efectua în timpul lecturii.  

Pentru a considera că un exerciţiu de înţelegere a textului scris e „valid”, este necesară o evaluare a 
capacităţii sale de a solicita cititorului să efectueze procese cognitive similare cu cele din viaţa reală (Weir şi 
Khalifa 2008: 3). Astfel de procese generice trebuie să fi e avute în vedere în proiectarea activităţilor dedicate 
lecturii, în aşa fel încât acestea să nu se transforme în exerciţii artifi ciale, scoase din context şi, prin urmare, 
mai mult sau mai puţin inutile.

Cyril Weir propune un model teoretic de înţelegere-citire (vezi Figura 1), pe care îl vom descrie succint 
în cele ce urmează. Potrivit acestuia, în lectura unui text, este esenţială identifi carea exactă a scopului. De 
pildă, avem de-a face cu o lectură atentă sau cu una expeditivă? Faptul poate părea banal, la prima vedere, 
o chestiune de alegere personală. În realitate, nu putem uita că elevii utilizează resurse electronice zilnic sau 
aproape zilnic, unde numărul de pagini este de ordinul sutelor de mii. Identifi carea ideilor principale într-un 
text necunoscut, găsirea acelor detalii care servesc scopurilor cititorului sunt „talente” indispensabile în astfel 
de circumstanţe. Prin urmare, exerciţiile pe care le concepem ar trebui să presupună şi efectuarea acestui tip 
de operaţii, în care elevul este nevoit să se orienteze rapid şi să descopere esenţialul într-un timp cât mai scurt. 

Critică este şi interpretarea corectă a cerinţelor: un exerciţiu de verifi care a comprehensiunii poate urmări 
identifi carea ideilor principale, a detaliilor relevante, înţelegerea la nivelul propoziţiei sau frazei, dar şi a 
textului în ansamblul lui. Pentru o viziune globală  asupra textului, acesta trebuie privit din perspectiva 
macro-structurilor existente şi a relaţiilor care se stabilesc între ele (Weir şi Khalifa 2008: 4). Aceste macro-
structuri pot fi  reprezentate de ceea ce numim, în mod curent, „idei principale” şi sunt marcate de către autor 
prin paragrafe diferite. 

Printre tipurile de exerciţii care verifi că înţelegerea globală a textului se numără ordonarea paragrafelor, 
alegerea unor subtitluri pentru paragrafe, ordonarea ideilor principale. Pentru identifi carea unor detalii 
concrete, sunt potrivite exerciţiile de tip adevărat/fals sau cele de alegeri multiple. Uneori, este necesară o 
lectură atentă, liniară, alteori, una selectivă, rapidă, este sufi cientă. 

În coloana centrală a modelului lui Cyril Weir sunt prezentate procesele cognitive pe care un cititor 
le efectuează, în funcţie de nivelul de competenţă lingvistică la care se găseşte. La nivelurile A1 şi A2, el 
este capabil să asocieze forma unui cuvânt cu o reprezentare mentală. Pe măsură ce vorbitorul acumulează 
experienţă în utilizarea limbii-ţintă, această operaţie se automatizează. La un nivel superior se afl ă cunoştinţele 
privind familia lexicală  a elementului de vocabular, combinaţiile în care acesta poate apărea, regulile sintactice 
şi morfologice cărora li se supune. Iată de ce, la nivelul A2, e esenţială, în selectarea textelor potrivite, o analiză 
atentă a lexicului folosit. Numărul cuvintelor familiare, frecvent utilizate, variază în funcţie de nivelul de 
competenţă. În acest scop, au fost create programe informatice care sunt capabile să analizeze un text în funcţie 
de complexitatea vocabularului pe care îl cuprinde. Cuvintele sunt grupate apoi în structuri superioare, în 
propoziţii sau fraze. O bună înţelegere a structurilor sintactice este şi ea crucială pentru comprehensiunea 
textului. În ordinea operaţiilor cognitive, în funcţie de gradul de difi cultate, la nivelul următor se afl ă stabilirea 
sensului propoziţional, mai precis, a sensului literal. 

Urmează apoi capacitatea de a face inferenţe, de a trece dincolo de sensul explicit al propoziţiilor şi 
de a descoperi ceea ce se comunică implicit. Pentru a înţelege mesaje indirecte, cititorul trebuie să cunoască 
elementele de vocabular care alcătuiesc enunţul, regulile gramaticale, dar şi expresii, convenţii sociale, reguli 
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pragmatice de utilizare a enunţului respectiv (Naoko Taguchi 2008: 36). Se trece dincolo de informaţiile pur 
lingvistice. Introducerea unor inferenţe de acest tip în exerciţiile de înţelegere a textului scris poate cauza 
unele difi cultăţi, întrucât cunoştinţele cititorului despre realitatea de dincolo de text sunt greu de apreciat. 
Inferenţele ar trebui să fi e foarte puţin prezente la nivelurile A1 şi A2, într-un număr sufi cient la B1 şi mai 
numeroase la nivelurile B2, C1, C2. 

În ceea ce priveşte construirea modelului mental, această operaţie implică „punerea în relaţie a informaţiilor 
noi cu cele care au fost comunicate anterior, în aşa fel încât să contribuie la dezvoltarea unei reprezentări a 
textului (n.n. în ansamblul său), să fi e relevante, semnifi cative şi consecvente cu restul secvenţelor. Acest 
proces implică abilitatea de a identifi ca ideile principale, de a le lega de ideile precedente, de a distinge între 
propoziţii minore şi majore, de a aşeza informaţiile din text într-o anumită ierarhie” (Field 2004: 241). 

În timpul lecturii, cititorul operează o continuă interpretare a textului, folosindu-se de cunoştinţele 
anterioare, stocate în memoria de lungă durată (Weir 2008: 6). În fi nal, cititorii cei mai efi cienţi, capabili de o 
înţelegere foarte bună a secvenţelor de limbă pe care le întâlnesc (la un nivel comparabil cu cel al vorbitorilor 
nativi), pot interpreta textul şi din perspectiva caracteristicilor sale discursive – procedee retorice, gen etc.

Remediere, corectare, 
când este necesar

Monitorizare

Stabilirea scopului
Selectarea tipului potrivit 
de lectură
Lectură atentă

 ■ la nivel local: înţelegere 
la nivelul propoziţiei

 ■ la nivel global: 
înţelegerea ideilor 
principale, înţelegerea 
textului în ansamblul lui, 
înţelegerea mai multor 
texte
Lectură expeditivă

 ■ la nivel local: 
identifi carea unor 
informaţii specifi ce

 ■ la nivel global: 
identifi carea ideii centrale 
a textului sau a detaliilor 
semnifi cative, printr-o 
lectură pe diagonală

Crearea unei structuri la 
nivelul textului
Construirea unei 
reprezentări asupra 
textului în ansamblul lui

Construirea unui „model 
mental”

 ■ integrarea unor 
informaţii noi

 ■ îmbogăţirea sensului 
propoziţional

Inferenţe

Stabilirea sensului 
propoziţional (la nivelul 
propoziţiei şi frazei)

Recunoaşterea unităţilor 
sintactice

Acces lexical

Recunoaşterea cuvintelor 
la nivel fonetic şi 
morfologic

Input vizual

Cunoştinţe privind 
structura textului:

 ■ gen
 ■ mijloace retorice

Cunoştinţe generale 
despre lume
Cunoştinţe legate de tema 
textului

Cunoştinţe de sintaxă

Lexicon
Lema:

 ■ semnifi caţie
 ■ clasă lexicală

Formă
 ■ ortografi e
 ■ fonologie
 ■ morfologie

Figura 1 - Modelul de înţelegere după lectură propus de Cyril Weir
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2.3. Strategii de predare a lecturii

2.3.1. Demersul didactic pentru formarea capacităţii de receptare a mesajului scris

Pe site-ul AUF, www.lb.refer.org/fl e, am descoperit câteva metode de 
dezvoltare a competenţei de înţelegere a textului scris, metode aplicabile şi în 
cazul predării limbii române minorităţilor. 

Aici, se recomandă să distribuim documente scrise elevilor, indicându-le 
să lucreze în echipe, pentru a-şi compara rezultatele, şi să le adresăm întrebări 
referitoare la texte, încă înainte de a le citi. Acest lucru le va stârni interesul faţă 
de conţinutul textului, ajutându-i la înţelegerea globală a acestuia.

În al doilea rând, este important ca lectura să fi e silenţioasă, precizându-
se timpul pe care elevii 
îl au la dispoziţie 
pentru lectură. 
Obiectivul este de a 
descoperi textul şi de 
a-i ajuta pe aceştia să îi 
înţeleagă sensul. Putem 
să le distribuim un 
document în care să se 

regăsească numeroase întrebări şi detalii de descoperit. 
E important ca primele întrebări să ducă înspre o înţelegere globală a documentului scris.

Apoi, elevii vor emite ipoteze pentru a-i face să participe la conversaţie. Se pot verifi ca ipotezele lor şi 
din perspectiva celorlalţi colegi. Pentru a verifi ca dacă au înţeles textul, li se pot adresa întrebări. 

După modelul francez, iată câteva sfaturi utile privind exploatarea textelor scrise:
 ■ întrebările nu trebuie să facă apel la o înţelegere liniară a textului;
 ■ e recomandat să le adresăm întrebări deschise. Sunt de evitat întrebările închise, care cer răspunsuri de 

tipul da sau nu. Dacă, totuşi, acest tip de întrebări există, este indicat să i se ceară elevului să construiască 
o frază completă, prin care să-şi justifi ce răspunsul; 

 ■ e indicat să reformulăm întrebările, pentru a le simplifi ca, în cazul în care acestea nu au fost înţelese; 
 ■ întrebările trebuie adaptate nivelului cursanţilor.

Elevilor care au un nivel de competenţă lingvistică elementar li se poate da sarcina de a analiza diferitele 
elemente preluate din text, precum conectorii logici, punctuaţia etc. Punând întrebări referitoare la aceste 
elemente, se poate contura sensul textului. Trebuie să fi m atenţi să nu neglijăm explicarea conectorilor, întrucât, 
ca profesori, avem tendinţa să explicăm mai mult cuvinte cu conţinut semantic. 

În cele din urmă, este momentul să se răspundă la câteva întrebări sau să se completeze un tabel, înainte 
de a se trece la o lectură cu voce tare, realizată de către profesor şi, apoi, de către elevi. Lecturarea textului de 
către profesor are scopul de a le oferi elevilor un exemplu de lectură expresivă. După aceea, profesorul poate 
corecta eventualele erori fonetice, de ritm şi de intonaţie.

2.3.2. Ajutorul exterior pentru îndeplinirea unei sarcini

Ajutorul primit din afară are rolul de a reduce eventualele difi cultăţi de înţelegere a unui text. De 
exemplu, o fază pregătitoare poate activa cunoştinţele anterioare, cerinţele clare permiţând evitarea confuziilor, 
iar organizarea activităţii în subgrupe oferind elevilor posibilitatea de a primi ajutor şi de a coopera:

 ■ faza pregătitoare: crearea de aşteptări, furnizarea de cunoştinţe de bază necesare, stimularea învăţării 
şi fi ltrarea difi cultăţilor lingvistice în timpul unei etape de pre-lectură, toate acestea reduc difi cultăţile 

sarcinii primite. Un ajutor contextual poate fi  şi răspunsul la o serie de întrebări 
(plasate, de preferinţă, înaintea unui text citit), prezenţa indicilor contextuali 
precum ilustraţiile, punerea în pagină etc.;

 ■ cerinţele simple, pertinente şi sufi ciente (conţinând nici prea multă, nici prea 
puţină informaţie) reduc posibilitatea de confuzie în ceea ce priveşte demersul 
şi obiectivele;

 ■ munca în subgrupe; pentru unii elevi, mai ales pentru cei care lucrează mai 
lent, acest tip de activitate, care presupune ca înţelegerea unui text scris să 
se realizeze în colaborare cu ceilalţi, va avea cu adevărat un efect pozitiv în 
îndeplinirea sarcinii, în mai mare măsură decât o activitate individuală. De 
fapt, elevii lucrează împreună pe text şi îşi dau feedback reciproc în legătură 

Reţineţi:
Se pot utiliza întrebări legate de paratext 
precum: 

 ■ ce observaţi dincolo de text?
 ■ de unde este luată această pagină?
 ■ ce putem identifi ca la fi nalul textului?
 ■ ce elemente găsim la începutul textului? Un 

titlu, o adresă…

Exerciţiu:
Stabiliţi un lider de grup 
care să coordoneze o 
dezbatere pe tema: Care 
sunt cele mai efi ciente 
întrebări pe care le adresăm 
elevilor din clasa a V-a, în 
urma parcurgerii unui text 
nou?

Exerciţiu:
Realizaţi, în trei echipe, 
câte un tabel cu sarcini, 
pe care îl daţi elevilor 
în urma lecturării unei 
poezii, a unui anunţ, 
respectiv a unei scurte 
poveşti. Prezentaţi, pe 
rând, tipurile de cerinţe 
pentru fi ecare tip de text.
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cu procesul de comprehensiune.
2.3.3. Recomandări cu privire la formarea competenţei de receptare a mesajului scris

Exerciţiile de înţelegere scrisă nu trebuie să se reducă la simpla furnizare a unui text însoţit de un set 
de întrebări la care elevul este obligat să răspundă. Este vorba despre o veritabilă activitate de formare, care 
contribuie, precum celelalte competenţe, la învăţarea unei limbi. Înţelegerea unui text scris trebuie să fi e o 
activitate care se realizează şi între elevi. Poate fi  un exerciţiu interesant, uneori, să le verifi căm ipotezele, să 
confruntăm răspunsurile date şi să le verifi căm împreună cu aceştia. Este primordial ca profesorul să ceară o 
explicaţie pentru fi ecare răspuns, în cazul întrebărilor cu variante multiple, de exemplu. 

În timpul unei ore de curs, exersarea acestei competenţe trebuie tratată cu cât mai multă fl exibilitate, 
întrucât ea poate deveni repede plictisitoare pentru elevi. De aceea, e bine ca textele alese pentru lecturare să 
fi e autentice, să trateze teme pe care ei le apreciază mai mult. Creativitatea este un punct forte în exerciţiile de 
înţelegere a unui text; elevilor le place să fi e surprinşi în timpul învăţării. 

2.4. Caracteristicile textelor scrise

2.4.1. Caracteristicile textului

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi prezintă câţiva factori care trebuie luaţi în considerare în 
selectarea unui text: complexitatea lingvistică, tipul textului, lungimea acestuia şi interesul pe care îl poate 
trezi elevului.

 ■ Complexitatea lingvistică: o sintaxă complexă consumă un potenţial de atenţie care ar putea fi  
transferat asupra conţinutului (de exemplu, fraze lungi, cu numeroase subordonate, cu multiple negaţii 
etc.). 

 ■ Tipul textului: familiarizarea elevului cu tipul de text sau cu domeniul de referinţă îl va ajuta să 
anticipeze conţinutul şi structura textului. Este posibil ca natura, mai mult sau mai puţin abstractă a 
textului, să joace un rol: de exemplu, o descriere sau o poveste concretă o să fi e, fără îndoială, mai puţin 
difi cile decât o argumentare sau o explicaţie abstractă.

 ■ Structura discursului: coerenţa textuală (de pildă, articularea temporală, prezentarea şi punerea în 
evidenţă a punctelor importante înainte de a le explica, prezentarea explicită a informaţiei, absenţa 
informaţiilor în contradictoriu sau neaşteptate) contribuie semnifi cativ la reducerea complexităţii 
operaţiilor de tratament al informaţiilor.

 ■ Condiţiile materiale: fără îndoială că un text scris prezintă difi cultăţi în măsura în care acesta nu 
poate fi  parcurs în condiţii normale studiului unui text. Zgomotul, distorsiunile şi interferenţele cresc 
difi cultatea de înţelegere.

 ■ Lungimea textului: în general, un text scurt este mai puţin difi cil decât unul lung pe acelaşi subiect, 
întrucât ultimul tip cere mai multe operaţii cognitive; memoria este mult mai solicitată şi poate interveni 
oboseala  în cazul unei astfel de activităţi (mai ales pentru elevii de vârstă mică). 

 ■ Interesul elevilor: motivarea copiilor în faţa unui text depinde de prezentarea acestuia şi de activităţile 
care îl înconjoară. Utilizarea unui vocabular pretenţios poate să crească difi cultatea unui text. De aceea, 
elevii vor fi  încurajaţi să-şi utilizeze cunoştinţele prealabile. Exprimarea ideilor şi a opiniilor în timpul 
activităţilor de comprehensiune poate creşte motivarea, activând înţelegerea textului. 

2.4.2. Răspunsuri aşteptate în urma lecturii

Chiar dacă un text este relativ difi cil, cerinţele pe care le formulăm pot fi  manipulate astfel încât să fi e 
adaptate nivelului de competenţă şi caracteristicilor de vârstă ale elevilor. Conceperea activităţii va depinde, 
în mod fi resc, şi de obiectivul său, care poate să dezvolte competenţa de comprehensiune sau să o verifi ce. 

Ştim că activitatea de citire presupune o înţelegere globală a textului, una selectivă sau identifi carea 
unor detalii importante. De aceea, unele sarcini îi vor cere elevului să înţeleagă informaţii prezentate explicit în 
text, pe când altele vor necesita realizarea unor inferenţe. O sarcină poate fi  sumativă (să fi e executată pe baza 
unui text în întregimea lui) sau structurată în aşa manieră încât să trimită la subunităţi (de exemplu, însoţind 
fi ecare parte a textului), făcându-se, astfel, mai puţin apel la memorie.

E posibil ca o activitate de înţelegere să antreneze un răspuns non-verbal (de exemplu, o acţiune simplă 
sau un asterisc pe o imagine) sau unul verbal. Elevilor li se va solicita să identifi ce şi să reproducă informaţii 
dintr-un text, cu un scop precis; de asemenea, le putem cere elevilor să completeze textul sau să producă un 
nou text, pe baza unuia pe care l-au citit în prealabil.

Timpul acordat pentru îndeplinirea sarcinilor variază în funcţie de gradul de difi cultate. Cu cât elevul 
dispune de mai mult timp pentru a citi sau a reciti un text, cu atât va avea mai multe şanse de a-l înţelege şi de 
a pune în valoare un set de strategii.
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Exerciţii:
1. Analizaţi textul dat şi stabiliţi care sunt principalele puncte slabe în ceea ce priveşte difi cultatea pe care 
o impune elevilor. 
2. Individual, stabiliţi care sunt principalele difi cultăţi pe care elevii le întâmpină în faţa unei sarcini după 
lectură. Prezentaţi colegilor răspunsurile şi discutaţi-le!

2.4.3. Competenţă strategică. Funcţii executive. Autoevaluare metacognitivă

În Fundamental considerations in language testing (1990) şi în Language testing in practice (Bachman şi Palmer, 
1996), se propune un model teoretic numit Communicative language ability, cu trei componente principale: 
1. competenţa lingvistică – „un set de cunoştinţe specifi ce utilizate în comunicarea prin limbă”; 2. competenţa 
strategică – „capacitatea mentală de a implementa competenţa lingvistică  în utilizarea contextualizată a limbii” 
şi 3. componenta psihosocială – „procesele neurologice şi psihologice implicate în procesul de comunicare privit 
ca un fenomen fi zic” (Bachman, 1990, 84). 

În privinţa competenţei strategice, aceasta se confundă, în cea mai mare parte, cu un set de procese 
metacognitive, care reprezintă obiectul de studiu al unor cercetări calitative ce pornesc de la mostre de producţii 
verbale şi de la înregistrări făcute în timp ce elevii rezolvă exerciţii, făcând comentarii cu voce tare  (aşa-
numitul think aloud language protocol). Se înregistrează, astfel, impresiile, observaţiile, dar şi strategiile urmate 
de aceştia.

Potrivit unor studii recente de psihologie, procesele metacognitive sunt fundamental diferite de cele 
cognitive (există centre specializate pe creier pentru fi ecare). „Indivizii pot fi  învăţaţi să-şi supravegheze şi 
să-şi regleze comportamentul, iar operaţiile pe care acest tip de activitate le presupune fac posibilă o anumită 
automonitorizare şi un control asupra propriilor performanţe” (Bransford, Brown şi Cocking, 1999, xii). Cu 
alte cuvinte, sunt funcţii executive, cu ajutorul cărora elevul îşi poate evalua propriile procese cognitive, dar 
şi o viitoare evoluţie a acestora. Capacitatea de autoevaluare infl uenţează în mod decisiv performanţele 
individuale în învăţarea unei limbi străine.

Elevii trebuie încurajaţi să acorde atenţie formei şi să-şi dezvolte strategii metacognitive de autoevaluare 
şi de monitorizare a propriei performanţe. Simpla însuşire a unor cunoştinţe de gramatică nu garantează 
succesul în procesul de învăţare a unei limbi străine. Cei care obţin rezultatele cele mai bune însă nu sunt 
cei care au cea mai bună înţelegere a sistemului unei limbi, ci aceia care sunt capabili să aplice cunoştinţele 
deţinute în contexte noi. Pentru a face faţă „provocărilor lingvistice”, este necesar un sistem executiv responsabil 
pentru utilizarea efi cientă a cunoştinţelor teoretice, un „control” asupra performanţei lingvistice, precum şi o 
capacitate de autoanaliză corectă şi realistă.
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Pentru ca un text să fi e corect înţeles, este necesară respectarea unor parametri în cadrul acestui 
proces: lectură silenţioasă, timp sufi cient pentru citire, suporturi de curs pentru fi xarea cuvintelor 
noi şi a sensurilor acestora, conversaţii pe baza textului.

  La baza lecturii există un proces cognitiv care permite înţelegerea şi analiza oricărui text. 
Astfel, se vorbeşte despre trei tipuri de memorie: memoria de scurtă durată, memoria pe termen 
lung şi memoria de lucru. Cea din urmă permite elevului să reţină informaţiile proaspăt citite şi 
să le redea, activând informaţii anterioare, care completează tabloul lecturii.

  Dobândirea competenţei de receptare a unui text scris presupune utilizarea unor suporturi de 
curs efi ciente. Acest lucru implică analiza textelor ce urmează a fi  lecturate, din punctul de vedere 
al tipologiei lor, al structurii discursului, al complexităţii lingvistice, al lungimii acestora şi, nu 
în ultimul rând, din punctul de vedere al interesului elevului din ciclul primar faţă de tematica 
textului.

TEST

A. Răspundeţi cu adevărat sau fals:

1. Receptarea  mesajului scris presupune elaborarea de texte literare şi non-literare.
2. Pedagogia modernă încurajează participarea activă a elevului în cadrul activităţii de lecturare.
3. Conform modelului propus de Constantin Onofraşi, există cinci tipuri de lectură.

B. Alegeţi varianta/variantele corectă/e:

1. La oameni se disting
a. două tipuri de memorie;
b. trei tipuri de memorie;
c. patru tipuri de memorie.

2. Printre caracteristicile unui text se numără
a. complexitatea lingvistică;
b. structura discursului;
c. lungimea textului.

3.  Interesul elevului faţă de tematica unui text
a. are o importanţă majoră în abordarea acestuia;
b. nu are deloc importanţă;
c. nu este relevant.
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C. Completaţi spaţiile libere:

1. Pentru a citi, trebuie să fi m capabili să decodăm …………… şi să înţelegem ceea ce citim.

2. Lectura informativă, globală, e o lectură …………… care are ca obiectiv obţinerea unei idei de 
ansamblu asupra textului (examinarea unei reviste, răsfoirea unei cărţi, a unui manual etc.).

3. Pe la 11-12 ani, elevul dispune de o capacitate …………….. de înţelegere: e în stare să răspundă 
unor întrebări despre cele citite, îşi poate controla, în oarecare măsură, ritmul lecturii; apare o 
tendinţă de smulgere din tirania „cuvântului de cuvânt”.
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3. Formarea competenţei de 
receptare a textului literar -

Textul literar

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să caracterizaţi competenţa de receptare a textelor literare;
 ■ să descrieţi diversele abordări ale receptării;
 ■ să explicaţi importanţa şi rolul receptării în procesul de predare-

învăţare;
 ■ să descrieţi etapele procesului de receptare şi caracteristicile 
fi ecărei etape;

 ■ să caracterizaţi tipurile de texte literare din perspectiva receptării 
şi temele specifi ce acestei competenţe la ciclul gimnazial.
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3.1. Despre competenţa de receptare a textului literar

3.1.1. Introducere

În ciclul gimnazial, elevii proveniţi din rândurile minorităţilor naţionale se afl ă în plin proces de însuşire 
a limbii române ca limbă nematernă. Aceasta ridică o serie de probleme în ceea ce priveşte sensul local al unui 
text, la nivelul cuvintelor, dar şi al sensului global, în cazul operelor lirice.

În studierea operelor literare, procesul de receptare reprezintă un moment fundamental, fi ind punctul de 
plecare în analiza şi interpretarea acestora. De aceea, în mod obligatoriu, pe parcursul procesului de predare-
învăţare a literaturii române, elevii proveniţi din rândurile minorităţilor naţionale trebuie pregătiţi pentru 
apropierea de textul literar şi înţelegerea deplină a acestuia. Calea de acces spre sensurile pe care le presupune 
textul literar este receptarea corectă a acestuia. Aşadar, după părerea noastră, capacitatea de receptare este 
esenţială în studiul întregii literaturi, cu atât mai mult la gimnaziu, când asimilarea se face în dublu sens: 

 ■ din punct de vedere lexical, elevii care învaţă limba română ca limbă nematernă încă au difi cultăţi 
în înţelegerea unor cuvinte din vocabularul fundamental; în cazul limbajului artistic, în special al 
limbajului poetic, difi cultatea creşte, fapt ce reclamă exerciţii variate care să construiască treptat şi sigur 
receptarea textului;

 ■ din punctul de vedere al teoriei literare, în gimnaziu se pun bazele conceptelor operaţionale; 
acum se dezvoltă strategiile de lucru cu textul. De aceea, o dată în plus, sunt necesare exerciţiile de 
comprehensiune, atât din punct de vedere ideatic, cât, mai ales, lingvistic, ţinând cont de faptul că elevii 
studiază limba română ca limbă a doua.

Exerciţii:
1. Defi niţi, din punctul dumneavoastră de vedere, capacitatea de receptare.
2. Daţi exemple de tipuri de texte literare (gen, specie, epocă de apariţie) care ridică probleme din punctul 
de vedere al comprehensiunii. Argumentaţi şi discutaţi cu colegii!
3. Există diferenţe între elevi atunci când receptează textul literar în altă limbă decât cea nematernă? Care 
sunt factorii care provoacă aceste diferenţe? Argumentaţi şi oferiţi exemple pe care le-aţi întâlnit în clasă!

3.1.2. Ce este receptarea de text literar?

Încă din Antichitatea greco-romană, textele literare încep să nu mai fi e scrise doar sub forma pieselor de 
teatru, care presupuneau receptarea intermediată de actori şi destinată publicului de diferite categorii sociale. 
Se dezvoltă treptat, în şcoală, spiritul analitic şi critic, care presupune, în primul rând, o bună strategie de 
receptare a textului, secondată de interpretare.

De-a lungul timpului, receptarea, echivalată de cele mai multe ori cu comprehensiunea, primeşte 
diferite sensuri şi valori:

 ■ Etimologic, comprehensiune provine din latinescul comprehension, -onis, preluat în limba română prin 
fi liera franceză comprehension, care înseamnă capacitate de a pătrunde cu uşurinţă în esenţa lucrurilor 
şi de a înţelege ceva.

 ■ În sens larg, potrivit lui Paul Cornea, comprehensiunea presupune „a clarifi ca ceea ce textul «vrea» 
să spună […] la un nivel mai profund”, „a găsi ceea ce textul «poate» spune, fără a-i depăşi coerenţa 
globală”, „a inventa sensuri conexe, cu mare libertate asociativă” (Cornea 2006: 96-97).

 ■ Din punctul de vedere al didacticii, comprehensiunea reprezintă, alături de analiză şi interpretare, 
unul dintre momentele fundamentale ale „întâlnirii” cu textul literar. Acest moment presupune mai 
multe etape: 

  pre-lectura sau conturarea orizontului de aşteptare, moment decisiv în stârnirea interesului 
elevilor pentru textul literar care urmează a fi  studiat;

  lectura propriu-zisă (prima lectură), care reprezintă momentul întâlnirii directe cu textul; 
aceasta trebuie fi e precedată, fi e secondată de exerciţii de lexic pe baza cuvintelor şi/sau a 
expresiilor difi cile în textul literar;

  re-lectura (a doua lectură), care poate să vizeze comprehensiunea în momentul în care aceasta 
se face prin intermediul întrebărilor; de obicei, această strategie se utilizează în cadrul textelor 
poetice sau epice scurte şi explicaţiile lexicale se realizează în cadrul celei de-a doua lecturi.

  post-lectura, care, în cadrul competenţei de receptare, se poate valida prin intermediul unor 
texte asemănătoare cu textul studiat prin structură, tematică, epocă prezentată, perioadă de 
apariţie, curent literar. Acest moment este asociat cu extensia studiului textului: în cazul în care 
elevii şi-au însuşit, în mod corect şi efi cient, strategiile de receptare a textului propriu-zis, în cazul 
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postlecturii, prin texte asemănătoare, receptarea se va realiza mult mai uşor, fi ind un criteriu prin 
care ne putem da seama dacă strategiile utilizate anterior au fost operative. 

 ■ Din punctul de vedere al relaţiei efective cu textul, Robert Scholes construieşte un model care cuprinde 
trei etape succesive de lectură:
1. „Lectura inocentă: «producere de text din (within) text»;
2. Lectură interpretativă: «producere de text despre (upon) text»;
3. Lectura critică: «producere de text împotriva (against) textului»” (Pamfi l 2004: 142). Dintre cele trei 

etape, comprehensiunea corespunde întâlnirilor cu textul, în care avem de-a face cu „producerea de text din 
text”.

 ■ Alina Pamfi l defi neşte comprehensiunea ca fi ind „cuprinderea textului din interiorul lumii lui şi 
aparţine privirii inocente sau ingenue” (Pamfi l 2004: 142).

 ■ Umberto Eco consideră că relaţia dintre cititor şi text trebuie să fi e una de conlucrare, în care fi ecare 
dintre elementele trinomului: autor – text – cititor are partea lui; astfel, el pune accentul în egală măsură 
pe cele trei intenţionalităţi, intentio auctoris, intentio lectoris, intentio operis; astfel, în opinia acestuia, 
comprehensiunea ar reprezenta descifrarea intenţionalităţilor operei şi ale autorului de către lector. 
Receptarea vizează, aşadar, construirea de sens.

 ■ Din punctul de vedere al întrebărilor referitoare la receptare, acestea sunt întrebări închise, întotdeauna 
vizând un răspuns prezent în text; acesta intermediază şi transformă realitatea textului într-un univers 
imaginar, cât mai aproape de elev, pentru a facilita „intrarea” acestuia în lumea textului şi explorarea 
cu un ochi critic şi competent a acesteia; în momentul în care nu se realizeză o receptare bună a textului, 
relaţia dintre elevul-lector şi textul explorat se anulează sau este incompletă, ducând la eşec.

Teme de refl ecţie:
1. Defi niţi, din punctul dumneavoastră de vedere, lectura inocentă.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2. Ce părere aveţi despre defi niţiile oferite mai sus? Sunt ele relevante? Alegeţi o defi niţie care vi se pare 
mai sugestivă şi argumentaţi-vă alegerea.
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3. Consideraţi că este util ca profesorul să utilizeze o gamă variată de strategii în vederea realizării receptării 
textelor? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

3.1.3. Avantajele şi limitele receptării

a) Avantajele receptării textelor literare:
 ■ Textele literare studiate la clasă, în special în gimnaziu, presupun un set de metode şi strategii 

didactice axate pe receptare, favorizând astfel „lucrul cu textul”;
 ■ Pentru elevii proveniţi din clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale este vitală, pentru 

partea de receptare, în special, cea care vizează aspectele lingvistice.
 ■ În cazul textelor aparţinând genului epic, dar care păstrează trăsături de limbaj popular sau de limbaj 

specifi c unei epoci mai vechi, este necesar, ca preambul la lectura propriu-zisă, să aplicăm un set de 
exerciţii care să vizeze înţelegerea efectivă a spiritului limbii utilizate.

  Pentru texte relativ scurte, ce se vor studia în clasă integral şi care cuprind cuvinte arhaice 
(Alexandru Lăpuşneanul şi Sobieski şi românii, de Costache Negruzzi) care refac lingvistic o perioadă 
îndepărtată, se vor propune exerciţii care să deschidă atât orizontul de aşteptare al elevului-
cititor, cât şi aşteptările lingvistice legate de un astfel de text.

  Pentru textele lungi, cum ar fi  romanul (Baltagul, de M. Sadoveanu) sau nuvela (Două loturi de 
I.L. Caragiale), aspectele lingvistice care ţin de construcţia receptării pot fi  studiate în prealabil 
şi exersate pe fragmente scurte de text, creându-se cadrul necesar ca elevul să poată continua şi 
individual comprehensiunea lingvistică.

  La nivelul înţelegerii globale, se vor utiliza întrebări închise (întrebări al căror răspuns se 
regăseşte în text, nepresupunând nici analiză, nici interpretare şi nici opinie proprie), care să 
ghideze planul simplu şi planul dezvoltat al textului.

  Pentru textele aparţinând genului liric, pe lângă receptarea lingvistică, trebuie realizată şi o 
comprehensiune semantică, ţinând cont de specifi cul limbii române şi de mecanismul de creare a 
fi gurilor de stil; odată desluşit acest mecanism, odată defi nită şi caracterizată fi ecare fi gură de stil 



Unitatea 1

52

importantă, elevul va putea şi individual, după mai multe exerciţii, să recunoască fi gurile de stil 
din text şi să înţeleagă mai bine specifi cul stilistic din textele lirice româneşti.

  Pentru textele dramatice, este necesar să se realizeze, mai ales, jocul de rol, şi să se valorifi ce 
importanţa didascaliilor în înţelegerea textului destinat, în special, punerii în scenă.

Aşadar, fi ecare gen literar în parte îşi reclamă metodele care să vizeze comprehensiunea şi care, bine 
dozate şi aplicate, reprezintă cel mai mare avantaj în apropierea elevului de textele literare.

 ■ Accesul spre sensurile globale şi particulare ale operelor literare se realizează mult mai ordonat şi 
mai simplu prin intermediul exerciţiilor de receptare.

 ■ O bună construcţie a receptării unui text literar poate să ajute nu numai la înţelegerea textului în sine, 
ci şi la înţelegerea unor texte literare de aceeaşi factură (gen, specie, curent literar, autor, stil).

 ■ Receptarea încetineşte contactul cu textul literar, fapt ce poate să ajute la o privire mai atentă asupra 
acestuia şi la observarea unor detalii semnifi cative pentru înţelegerea complexă şi pentru producerea de 
texte de analiză literară cu care se fi nalizează studiul operelor literare.

 ■ O bună receptare poate să stârnească imediat curiozitatea elevilor pentru texte asemănătoare tematic 
sau structural sau pentru texte aparţinând aceluiaşi autor, fapt ce ar putea duce la sporirea interesului 
pentru lectură.

 ■ Ea constituie un punct de plecare în analiza şi interpretarea textului literar, în absenţa acesteia, cele 
două competenţe fi ind nişte experienţe ratate.  

 ■ Activitatea poate fi  realizată în paralel cu analiza şi interpretarea, prin aşa-zisele „întrebări în oglindă”, 
fapt care ajută la o mai bună reactualizare a datelor necesare pentru producerea de „text despre text”.

 ■ Pentru consolidarea înţelegerii textului literar, didactica modernă propune predarea integrată 
(conceptele gramaticale studiate pe baza exemplelor din textul literar propus la clasă pot să ajute la 
înţelegerea mai profundă şi mai complexă a textului respectiv).

Exerciţii:
1. Ce alte avantaje credeţi că mai are receptarea textului literar prin raportare la lectura suplimentară şi 
subiectivă sau la lectura obligatorie căreia îi lipsesc paşii receptării? Lucraţi în perechi şi argumentaţi-vă 
răspunsul!
2. Care consideraţi că ar fi  avantajele procesului de receptare în analiza şi interpretarea operei literare? 
Argumentaţi şi discutaţi cu colegii!

Temă de refl ecţie:
Bazându-vă pe experienţa la catedră, care este diferenţa dintre un text studiat în absenţa unei exersări 
a receptării şi unul studiat respectând toţi paşii necesari înţelegerii propice a textului? Argumentaţi şi 
exemplifi caţi pe texte literare prevăzute în programa şcolară de gimnaziu.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

b. Limitele procesului de formare şi exersare a receptării:
 ■ Poate fi  simţită ca fi ind cronofagă, de aceea, de cele mai multe ori, nu i se acordă importanţa cuvenită, 

mulţi dintre profesori preferând să treacă direct la analiză şi interpretare.
 ■ Dat fi ind faptul că elevii provin din rândul minorităţilor naţionale, există un risc mai mare decât la 

ceilalţi elevi (de naţionalitate română) de discrepanţă mai evidentă în ceea ce priveşte atât înţelegerea 
limbii române uzuale, cât mai ales a structurilor semantice (în special a celor fi gurate), fapt ce va 
îngreuna receptarea textului literar.

 ■ În cazul textelor literare poetice, de exemplu, se poate ca receptarea, prin utilizarea dicţionarului 
explicativ (DEX) să nu fi e sufi cientă, lucru ce va îngreuna munca individuală a elevului, sporind, în 
acelaşi timp, şi implicarea profesorului în procesul de receptare (prin explicaţii suplimentare şi prin 
exemple sugestive alese cu grijă în prealabil).

 ■ În cazul textelor mai lungi, care nu pot fi  studiate integral în clasă, există pericolul ca elevii să nu 
poată realiza individual receptarea, iar fragmentele propuse să nu fi e nici sufi ciente, nici reprezentative 
pentru sensurile globale sau particulare ale textului.

 ■ Fiecare structură textuală reclamă anumite metode şi strategii specifi ce, fapt ce poate duce la un 
amalgam care să îi deruteze pe elevi, mai ales în cazul în care se consolidează anumiţi termeni de teorie 
literară; astfel, pot fi  întâlnite, destul de des, confuzii în ceea ce priveşte conceptele operaţionale; de 
exemplu, gen şi specie, mod de expunere; plan dezvoltat şi plan simplu; rezumat şi subiect, temă şi 
motiv literar. 
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Temă de refl ecţie:
Ce alte dezavantaje credeţi că mai are receptarea textului literar prin raportare la conturarea unui sens 
imediat şi concret pentru opera literară studiată? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Exerciţiu:
Care credeţi că ar fi  pericolul accentuării procesului de receptare a textului literar în detrimentul analizei 
şi interpretării acestuia? Argumentaţi şi discutaţi cu colegii!

3.1.4. Abordări clasice şi moderne ale receptării textului literar

Încă din Antichitate, în special în Antichitatea Romană, se pun bazele ideii de relaţie dintre cititor şi 
text. Astfel, poetul latin Horaţiu, în arta sa poetică, descrie raportul dintre text şi lectorul acestuia, anticipând 
orientarea postmodernă în care textul are independenţa lui în crearea de sens:

„Te-atrage vreuna de-aproape,
Alta te-ncântă mai mult, dacă stai s-o priveşti de departe;
Una preferă-ntuneric, iar alta voieşte lumină,
Ne-nspăimântată deloc de părerea acerbului critic;
Una, odată-a plăcut, însă alta mereu o să placă.”1

(Horaţiu 1976: 216)
Aşadar, din punctul de vedere al înţelegerii textului, este importantă conlucrarea dintre cititor şi text; 

fi ecare text este unic; acest fapt reclamă ca în Didactică, accentul să cadă pe strategiile de lectură şi interpretare 
atât generale (care să deschidă posibilitatea înţelegerii oricărui tip de text), cât şi particulare (specifi ce unor 
anumite categorii de texte, cum ar fi  poeziile sau textele postmoderne sau operele dramatice etc.).

Misiunea profesorului de limbă şi literatură este de a intermedia relaţia elevului-cititor atât cu textul 
obligatoriu, propus de programele şcolare, cât mai ales relaţia individuală a elevului cu textul în general, cu 
atât mai mult cu cât elevii fac parte din rândul minorităţilor conlocuitoare. În acest context, rolul profesorului 
este cu miză dublă:

 ■ pe de o parte, el trebuie să sporească atât calitativ, cât şi cantitativ, achiziţiile lingvistice pe care elevul 
le are în ceea ce priveşte limba română ca limbă nematernă; în acest sens, prima întâlnire cu textul ar 
trebui anticipată de exerciţii care să vizeze dimensiunea pur lingvistică a textului;

 ■ pe de altă parte, el trebuie să aibă în vedere şi dimensiunea textuală propriu-zisă, cea care este 
responsabilă de construcţia de sens pe baza operei literare studiate.
De-a lungul momentelor importante din evoluţia didacticii şi a programelor care vizează Limba şi 

literatura română, accentele s-au mutat în funcţie de contextele socio-culturale şi politice ale vremii.
Astfel, aşa cum înregistrează Alina Pamfi l (2005), studiul literaturii române trece prin momente în care 

prioritare sunt diferite dimensiuni reclamate în şcoală de contextul exterior şcolii. În acest sens, se observă că, 
înaintea Primului Război Mondial, accentul cade pe cultivarea unor „«sentimente nobile în tinerime», «trăiri», 
în care se înscriu sentimentul religios, cel naţional, dar şi sentimentul estetic” (Pamfi l 2005: 240). Apoi, în 
perioada interbelică, studiul limbii şi al literaturii se orientează asupra lexicului şi al stilisticii, pentru ca mai 
apoi să se orienteze înspre texte care să propună ideologii politice, pierzându-se din vedere valoarea estetică 
a acestora.

În etapa actuală a evoluţiei didacticii, receptarea este pusă sub semnul capacităţii de comunicare în care 
se observă „redesenarea subdomeniilor didacticii: se vorbeşte astăzi tot mai mult de o didactică a redactării 
(focalizată asupra formării competenţelor de producere de text literar şi nonliterar) şi de o didactică a oralului 
(ce vizează comprehensiunea şi producerea de discurs oral)” (Pamfi l 2004: 13).

Aşadar, acum, literatura ca disciplină, cu atât mai mult pentru elevii care studiază limba română ca limbă 
nematernă, nu mai este privită ca un domeniu separat de realitatea contextuală şi de denumirea individuală 
a fi ecărui elev, ci ca un mod esenţial care deschide înspre o comunicare interpersonală şi cu sinele autentică.

Doar intermediată de literatură, comunicarea în limba română a elevilor aparţinând minorităţilor 
naţionale poate să atingă un grad ridicat de complexitate, corectitudine şi nuanţare.

1 Horaţiu, Arta Poetică, Epistola către Pisoni, Traducere în versuri de Ionel Marinescu, Notiţă introductivă şi note de D.M. Pippidi 
(p. 216).
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Exerciţii:
1. Daţi exemple de opere literare care credeţi că ar fi  reprezentative pentru cultivarea sentimentelor 
nobile/a analizei lexicale şi stilistice/a ideologiilor politice. Discutaţi cu colegii şi argumentaţi!
2. Numiţi care ar fi , din perspectiva comunicării, importanţa studierii literaturii în şcoală. Argumentaţi!
3. În ce măsură credeţi că este important, în perioada actuală, receptarea textului literar la clasele de 
gimnaziu, dar şi deschiderea înspre lectura individuală a elevului? Discutaţi şi argumentaţi!

3.1.5. Rolul competenţei de receptare  a textelor literare

Formarea competenţei de receptare a textelor literare la elevii de gimnaziu (clasele V-VIII) este o 
problemă actuală şi importantă în dezvoltarea psihică a acestora.

În ceea ce priveşte noile orientări în didactica predării limbii nematerne, se pune accent pe predarea 
integrată a limbii şi literaturii. Problemele de limbă trebuie să se afl e în strânsă legătură cu textele literare, 
pentru a-i oferi elevului mai uşor accesul la stilurile şi tipurile de limbaj.

Potrivit programelor şcolare, după cum afi rmă şi Alina Pamfi l (2004: 18-20), studierea limbii şi literaturii 
în şcoală este una foarte importantă, dat fi ind că asigură:

 ■ „practica raţională şi funcţională a limbii”: 
  înţelegerea structurii şi funcţionarea limbii literare ca sistem unitar în permanentă devenire şi 

ca ansamblu al elementelor de construcţie a comunicării;
 ■ „activarea cunoştinţelor de limbă pentru a percepe şi a realiza fapte de comunicare scrisă”:

  redarea într-o formă accesibilă, clară şi armonioasă, a propriilor idei, judecăţi şi opinii.
 ■ „formarea unei culturi literare şi a unui univers afectiv şi atitudinal coerent”:

  înţelegerea semnifi caţiei limbii şi literaturii române în conturarea identităţii naţionale şi 
înţelegerea acesteia în contextul culturii universale.

  interiorizarea valorilor culturale, naţionale şi universale vehiculate prin limbă şi literatură.
  structurarea unui sistem axiologic coerent, fundament al unei personalităţi autonome şi 

independente, integrate dinamic în societate;
  stăpânirea modalităţilor principale de înţelegere a unor texte literare;
  dezvoltarea disponibilităţilor de receptare a mesajelor orale şi scrise.

Prin urmare, receptarea nu este doar un simplu concept operaţional, aparţinând didacticii, ci are o 
fi nalitate mult mai complexă.

Exerciţii:
1. Daţi exemple de situaţii în care receptarea trebuie însoţită şi de alte procedee de abordare a textelor 
literare. Discutaţi şi argumentaţi!
2. Exemplifi caţi, pe baza unui text la alegere, fi nalităţile studierii literaturii în şcoală, în special a dezvoltării 
competenţei de receptare. Discutaţi şi argumentaţi!

3.2. Procesul de receptare

Receptarea textului literar este un proces complex, care are la bază mai multe elemente esenţiale, mai 
ales în cadrul orelor de literatură pentru gimnaziu, când se pun fundamentele relaţiei dintre elevul cititor 
şi text. În această etapă din parcursul şcolarizării, elevul conştientizează şi asimilează strategiile de lectură 
şi interpretare care vor fi  utile mai târziu, la celelalte nivele de şcolarizare sau, şi mai mult, în viaţa socio-
profesională.

Pentru o bună realizare a procesului de receptare, competenţa de comprehensiune presupune elemente 
fără de care aceasta nu s-ar putea realiza:

 ■ La nivel lingvistic, este necesar ca elevii care provin din rândul minorităţilor naţionale să cunoască 
semnifi caţia termenilor specifi ci unui anumit tip de text, de exemplu:

  În cazul genului epic, de exemplu opera Sobieski şi românii, de Costache Negruzzi, este necesar 
ca profesorul să utilizeze exerciţii care să vizeze termeni arhaici; pentru opera Florin scrie un 
roman, de Mircea Cărtărescu, profesorul poate propune exerciţii în care să existe neologisme.

  Pentru genul liric, elevii trebuie să cunoască elemente specifi ce unui anumit domeniu: de 
exemplu, din religie pentru Psalm, de Tudor Arghezi, despre natură pentru La mijloc de codru..., 
de Mihai Eminescu, Iarna sau Miezul iernei, de Vasile Alecsandri, Toamna, a lui Octavian Goga.

  În ceea ce priveşte genul dramatic, profesorul trebuie să propună exerciţii care vizează jocul 
de cuvinte din care să reiasă tipurile de comunicare. De exemplu, în opera O scrisoare pierdută, de 
Ion Luca Caragiale, comicul se observă din limbajul utilizat. 
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 ■ În ceea ce priveşte nivelul stilistic, profesorul trebuie să propună exerciţii din care elevii să-şi dea 
seama de mecanismul de construcţie al fi gurilor de stil; aceasta se întâmplă în special în cazul operelor 
lirice în care predomină fi gurile de stil şi imaginile artistice.

Exerciţii:
1. Daţi exemple de (alte) cunoştinţe pe care trebuie să le deţină elevii în momentul receptării textelor 
literare. Discutaţi cu colegii şi argumentaţi!
2. Care ar fi  diferenţa dintre receptarea textelor literare la un elev de gimnaziu şi unul de liceu? Discutaţi 
şi argumentaţi, pe baza unei specii literare studiate/diferite.

3.2.1. Cunoştinţe/aplicaţii procedurale necesare receptării textelor literare

Profesorul de limba română care predă la copiii minorităţilor naţionale trebuie să respecte mai multe 
etape care ar trebui exploatate în acest scop. Putem aminti aici relaţiile dintre cele două perechi de elemente: 
textul literar şi receptorul şi comprehensiunea şi interpretarea.

Foarte importantă în acest sens este „întâlnirea” elevului cu textul literar. Lectura care nu este condusă 
de către profesor (mai ales în clasele primare), până când elevii se familiarizează cu anumite tipuri de texte 
literare, poate duce la o receptare/comprehensiune eronată.

Observăm diferenţe majore în ceea ce priveşte receptarea textelor literare la clasele primare şi gimnaziale.
 ■ Prelectura textului literar

Pentru a observa aceste diferenţe, Alina Pamfi l propune două etape de a accede la textul literar:
  „facilitează înţelegerea prin explicarea cuvintelor şi a expresiilor presupuse necunoscute”;
  „modelează orizontul de aşteptare al elevilor prin apropierea de problematică (conturarea 

temei, anticiparea conţinutului pornind de la titlu sau de la cuvinte-cheie)” (Pamfi l 2009: 144).
Metodele mai sus amintite se pot continua la clasele gimnaziale, ajutând elevii, mai ales pe cei care 

provin din rândul minorităţilor naţionale, să-şi mărească sfera de cunoaştere a anumitor teme, continuând 
legătura cu textele pentru a-i da elevului posibilitatea de a lucra singur.

Pentru ca ambele strategii de deducere a sensului să fi e efi ciente în ora de literatură, trebuie prezentate 
activităţile care privesc direct studiul vocabularului (Pamfi l 2004: 146).

Cuvântul necunoscut

Privesc cuvântul
                           

Privesc în jurul 
cuvântului

                              

Morfologia
(afi xe, 

rădăcină)
   

Categoria 
gramaticală

                

Sensul 
propoziţiei

   

Sensul 
frazei, al 

propoziţiilor 
din jur

Exerciţii:
1. Daţi exemple concrete de exerciţii prin care să conturaţi sensul global al operelor lirice în corelaţie cu 
titlul. Argumentaţi!
2. Credeţi că este necesară conturarea orizontului de aşteptare al unui text, indiferent dacă acesta este epic, 
liric sau dramatic? Discutaţi cu colegii şi argumentaţi-vă răspunsul!

 ■ Lectura textului literar
În această etapă sunt posibile diferite abordări pentru realizarea lecturii:

  Textul poate fi  citit de profesor (lectura model, aceasta este preferată mai ales la clasele de 
gimnaziu);

  Textul poate fi  citit de elevi (aceasta permiţându-le elevilor să citească fi ecare în ritmul său);
  Elevii pot fi  solicitaţi să citească textul cu voce tare, fapt ce presupune lectura orală; această 

modalitate le permite elevilor din clasă să compare felul în care citesc colegii lor şi să le poată oferi 
perspective diferite asupra textului.
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Lectura textelor propuse de manual nu se face aleatoriu, ci ar trebui să existe fi nalităţi bine stabilite pe 
care să le urmărească atât profesorii, cât şi elevii:

  Să înţeleagă textul citit, deoarece trebuie să fi e învăţaţi să răspundă sarcinilor de lucru precizate;
  Să identifi ce propriile puncte tari şi puncte slabe referitoare la felul în care citesc textul respectiv;
  Să conştientizeze modalităţile pe care le pot folosi în procesul lecturii.

Observăm, aşadar, că e important ca profesorul să-i încurajeze pe elevi să înţeleagă scopul lecturii, să 
anticipeze, să facă predicţii, să accepte ambiguităţile textului, să refl ecteze asupra celor citite.

 ■ Postlectura textelor literare
În această etapă, elevii trebuie conduşi de profesor să refl ecteze asupra celor citite. Prin discuţii sau 

sarcini de înţelegere, elevilor li se cere să-şi clarifi ce ideile şi să aprofundeze lectura textului.
În postlectură, există patru scopuri specifi ce, care ghidează profesorul pentru a proiecta activităţi care 

să stimuleze participarea elevilor, prin practici de lectură diverse, la construirea sensului:
  Solicitarea primelor impresii după lectură;
  Sprijinirea elevilor în scopul dezvoltării şi al extinderii răspunderilor iniţiale date de lectura 

textului;
  Îndrumarea elevilor spre lărgirea orizontului lor, spre întâlnirea cu texte care pot fi  corelate cu 

textul studiat.
  Ghidarea elevilor spre extinderea analizei textului

(Sâmihăian 2007: 89,97)

Exerciţii:
1. Care credeţi că sunt principalele diferenţe dintre lectura de plăcere şi lectura dirijată (propusă de 
profesori sau de manualele şcolare)? Argumentaţi şi discutaţi cu colegii!
2. Credeţi că are un rol constructiv îndrumarea elevilor în procesul lecturii de către profesor? Discutaţi şi 
argumentaţi!

3.2.2. Cunoştinţe contextuale necesare receptării textelor literare

În proiectarea demersului didactic, coerenţa unei unităţi de învăţare este dată de gruparea tematică a 
textelor literare. Fiecare unitate de învăţare trebuie să conţină cel puţin două texte literare şi cel puţin unul 
non-literar. Avem, aşadar, posibilitatea de a corela cunoştinţelele elevilor legate de textul literar şi nonliterar în 
cadrul aceleiaşi ore. Scopul acestui fapt este folosirea optimă a cunoştinţelor lingvistice, formarea deprinderilor 
de comunicare şi asimilarea unor reprezentări culturale.

Profesorul trebuie să încerce, în proiectarea actului didactic, să facă legături cu ceea ce a fost învăţat 
anterior, neevitând să aplice diverse strategii pentru a-i determina pe elevi să participe activ la actul învăţării. 
Astfel, elevii vor fi  interesaţi să cunoască şi să exploreze noi locuri.

Obiectivele care trebuie urmărite sunt discutarea lumii textului din perspectiva asemănării cu lumea 
reală, deosebirea textului publicitar/text epic, plecând de la textul literar (Pamfi l, Onojescu 2003: 33).

Valorile pe care le dobândeşte elevul la sfârşitul şcolii se desprind, în mare parte, şi din conţinutul 
specifi c al orelor de limba şi literatura română. Un exemplu bun în acest sens este textul literar – fabula, care 
poate contribui la formarea unui ideal educaţional. După interpretarea textului ca operă epică cu personaje-
animale, elevii sunt conduşi prin dezbatere, problematizare şi exerciţii de interpretare de text, să observe că 
învăţătura care se desprinde din fabule se poate regăsi într-un cod etic al clasei (de exemplu, fabula Câinele şi 
căţelul, de Grigore Alexandrescu).

 Avem ca obiective: manifestarea interesului pentru mesajul primit şi pentru partenerii de discuţie, 
utilizarea accentului şi a intonaţiei pentru a evidenţia scopul comunicării orale, adaptarea vorbirii la dialog 
sau la monolog, deosebirea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit, identifi carea 
modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică. Elevii trebuie să observe 
limbajul, acţiunea la care participă, personajele, locul şi timpul (Pamfi l, Onojescu 2003: 129-131).

Dacă elevii „abordează un text aducând cu ei propria personalitate şi propriile trăsături de caracter, 
experienţele şi amintirile personale, situaţiile şi grijile personale, pregătirea şi perspectiva culturală, precum 
şi propriul bagaj lingvistic” (Karolides 1997), atunci şi cititorul-elev se confruntă permanent cu receptarea 
textelor. Prin urmare, un lucru foarte important este acela ca profesorul să fi e în permanenţă conectat la această 
realitate, să adopte situaţii comunicaţionale în care să aibă ca referent personalitatea, pregătirea, experienţa şi 
bagajul lingvistic al cititorilor (elevii).

Concluzia este aceea că dezvoltarea capacităţilor de receptare a textului literar se realizează prin 
familiarizarea elevilor cu diferite situaţii de comunicare, cu texte literare specifi ce vârstei.
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Teme de refl ecţie:
1. Care credeţi că este importanţa unei lecturi dirijate în comprehensiunea textului? Argumentaţi-vă 
răspunsul!
2. Consideraţi că este important ca elevii să dobândească deprinderea de a recepta diferite tipuri de texte 
literare? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................

3.2.3. Etapizarea receptării textului literar

Procesul de receptare trebuie să se realizeze în funcţie de specifi citatea fi ecărui text literar în parte. 
Astfel, profesorul trebuie să ţină cont de trăsăturile dominante ale textului, cum ar fi : gen literar, specie 
literară, structură textuală dominantă, perspectivă auctorială, mod de expunere, abundenţa anumitor tipuri 
de fi guri de stil şi imagini artistice. Astfel, întreaga responsabilitate, cel puţin în primele clase de gimnaziu, a 
întâlnirii efi ciente dintre elevul-cititor şi text o poartă profesorul, care trebuie să conceapă strategii coerente şi 
constructive pentru textul studiat. 

Acestea trebuie să-şi dovedească efi cienţa şi sincronic, prin studierea unui alt text asemănător, plasat 
în postlectură, cât şi diacronic, deschizând drumul spre o receptare mai complexă, odată cu dezvoltarea 
intelectuală şi culturală a elevului. Aşadar, se pot remarca etape distincte pentru texte literare aparţinând 
unor genuri literare diferite. 

Secvenţele scenariului didactic sunt centrate pe comprehensiune, iar strategiile care o pot orienta sunt:
 ■ Strategii ce vizează etapa pre-lecturii, momentul poriecţiei iniţiale a sensului; câteva întrebări specifi ce 

ar fi : „Ce gânduri provoacă lectura foii de titlu?”, „Cum aproximăm sensul pornind de la titlu, subtitlu, 
motto?”, „Cum se orientează lectura după prima secvenţă citită?”

 ■ Strategii ce vizează exprimarea şi valorifi carea reacţiilor emoţionale pe care le provoacă lectura; 
întrebările specifi ce ar fi : „Ce sentimente a provocat lectura textului?”, „Ce amintiri personale a suscitat 
lectura textului?”;

 ■ Strategii care urmăresc corelarea aşteptărilor iniţiale cu rezultatele 
primei lecturi: „Cum a răspuns textul aşteptărilor iniţiale?”, „În ce 
măsură a depăşit aşteptările, a dezamăgit, a provocat?”;

 ■ Strategii ce urmăresc înţelegerea procesului lecturii: lectura 
anticipativă şi harta lecturii;

 ■ Strategii care urmăresc înţelegerea corectă a nivelului literal al textului: 
explicaţia, chestionarul pe marginea textului, descrierea secvenţelor 
textului, identifi carea ideilor principale, rezumatul, glosarea textului, 
identifi carea câmpurilor lexicale.

Aşadar, receptarea şi importanţa cunoaşterii exacte a nivelului literal, 
presupune, după J. Giasson, acurateţea microproceselor, a proceselor de 
integrare şi a macroproceselor.

O activitate în acest sens poate urmări: 
 ■ înscrierea operei în orizontul creaţiei autorului din punct de vedere 

tematic, cronologic sau biografi c;
 ■ înscrierea operei în perioada căreia îi aparţine din punct de vedere 

istoric şi/sau estetic.

Explicarea contextului este, în gimnaziu, un demers necesar. Explicaţia este un gest binevenit în măsura 
în care leagă textul de realitatea de dincolo de el, oferind date ce pot facilita receptarea.

Explicarea cuvintelor necunoscute – cuvintele şi expresiile necunoscute pot fi  conţinuturi ale explicaţiei 
- este un alt demers important, iar soluţiile oferite sunt:

 ■ aşezarea momentului explicativ înainte de prima lectură, selecţia cuvintelor şi a expresiilor realizând-o 
profesorul;

 ■ situarea momentului explicativ după prima lectură; în această situaţie, identifi carea cuvintelor şi a 
expresiilor o realizează elevii;

 ■ structurarea unei secvenţe explicative desfăşurate după prima lectură.
Aceste situaţii se realizeză în funcţie de numărul de cuvinte necunoscute şi în funcţie de rolul cuvintelor 

în înţelegerea textului. Referitor la modalitatea de abordare a cuvintelor necunoscute, avem două variante 
didactice: sensurile pot fi  oferite sau deduse.

Exerciţii:
1. Numiţi alte strategii 
care credeţi că au un rol 
important în receptarea 
textului literar în 
gimnaziu. Discutaţi!
2. Pe ce consideraţi că se 
axează comprehensiunea 
la nivelul textului 
literar? Argumentaţi-vă 
răspunsul!
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Pentru sensurile oferite, există soluţia cuvintelor/expresiilor sinonime date de elevi sau de către profesori, 
ori a celor descoperite de către elevii înşişi prin consultarea dicţionarelor. În situaţia în care profesorul indică 
folosirea dicţionarelor, se impune verifi carea clarităţii defi niţiilor.

Referitor la sensurile deduse, circumscrierea sensului cuvintelor necunoscute se poate realiza prin 
formularea unor ipoteze bazate pe context sau prin analiza morfologică a cuvântului. Acest tip de analiză 
presupune transferul unor cunoştinţe legate de mijloacele de îmbogăţire a vocabularului. Pentru a fi  efi ciente 
în ora de literatură, cele două strategii de deducere a sensului trebuie prezentate şi exersate în activităţi 
referitoare la studiul vocabularului.

Calitatea interpretării este determinată de acurateţea comprehensiunii, fapt ce explică numărul mare al 
strategiilor şi importanţa lor. Aceste strategii vizează fi e prima lectură, fi e activităţi ce urmează primei lecturi. 
Avem astfel:

Varianta I Varianta a II-a Varianta a III-a
Explicaţia (inclusiv expresii şi 
cuvinte necunoscute)

Abordarea textului prin 
intermediul câmpului lexical

Discuţie (circumscrierea 
orizontului de aşteptare)

Prima lectură integrală sau 
lectura anticipativă

Prima lectură Prima lectură

Valorizarea răspunsului 
subiectiv.
Verifi carea  comprehensiunii 
sensului global: comprimarea 
textului

Explicaţie (cuvinte şi expresii 
necunoscute)

Verifi carea  comprehensiunii 
textului global. Explicarea 
cuvintelor necunoscute.

A doua lectură A doua lectură A doua lectură
Verifi carea comprehensiunii 
în detaliu; reconstituirea 
textului

Valorifi carea răspunsului 
subiectiv.
Verifi carea comprehensiunii 
sensului global: comprimarea 
sensului

Verifi carea comprehensiunii 
textului: reconstituirea 
textului.

A treia lectură A treia lectură A treia lectură
Interpretarea textului Verifi carea comprehensiunii 

textului în detaliu
Interpretarea textului

Exerciţii de redactare Interpretarea textului Exerciţii de redactare
Am prezentat, mai sus, etapele întâlnirii cu textul, cu cele trei variante de structurare a unui grup de 

lecţii consacrate studiului textelor literare (Pamfi l 2004: 143-149).

Teme de refl ecţie:
1. Care credeţi că sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, variantele de structurare a unor lecţii cu 
referire la textul literar? Argumentaţi-vă răspunsul!
2. Consideraţi că strategiile prezentate au un rol important în producerea de „text împotriva textului”? 
Dacă da, de ce?
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................

3.3. Tipuri de competenţe specifi ce vizate în receptarea textelor literare

Actuala programă şcolară a fost elaborată din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare curriculară 
centrat pe obiective – elaborat şi implementat în sistemul românesc de învăţământ la mijlocul anilor �90 – la 
modelul centrat pe competenţe. Adoptarea noului model de proiectare curriculară este determinat de nevoia 
de a realiza o structură coerentă şi unitară a concepţiei programelor şcolare la nivelul ciclului de învăţământ 
gimnazial.

Pornind de la ideea că un demers de proiectare curriculară trebuie să acorde conceptului de competenţă 
semnifi caţia unui „organizator”, în relaţie cu care sunt stabilite fi nalităţile învăţării, sunt selectate conţinuturile 
specifi ce şi sunt organizate strategiile de predare-învăţare-evaluare.

Finalităţile disciplinei se refl ectă nemijlocit în competenţele generale şi în setul de valori şi atitudini 
enunţate în programă, din care derivă întreaga structură curriculară.
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3.3.1. Identifi carea ideilor principale după citirea globală a unui text

Dacă, la clasa a V-a, ne axăm pe extragerea ideilor principale şi a celor secundare, în clasele ce urmează 
elevii vor fi  capabili să observe atât subiectul operei sau tema acesteia, cât şi conţinutul şi structurarea textelor 
epice în strofe sau versuri. De exemplu, în povestirea Căprioara, de Emil Gârleanu, elevii se întâlnesc cu un 
vocabular variat şi sugestiv, cu elementele naturii, învaţă despre naraţiune (ca mod de expunere).

Un demers propus de profesor ca exemplifi care a strategiei poate să evidenţieze secvenţa de modelare 
prin formulări de tipul:

 ■ după citirea atentă a textului, ne întrebăm care este problema pe care textul o tratează, care este 
subiectul textului;

 ■ urmează apoi afl area celei mai importante informaţii pe care textul o oferă;
 ■ după încheierea demersului, profesorul va relua succint paşii, oferindu-le elevilor un text nou pentru 

a aplica strategia.
Profesorul propune elevilor, ca activitate în această situaţie, o reprezentare simbolică a structurii textului 

în care aceştia pot lucra individual sau pe grupe:
1. Citesc cu atenţie textul.
2. Identifi c problema centrală a textului.
3. Formulez problema şi scriu în dreptul ei „subiect”.
4. Mă întreb care este informaţia cea mai importantă pe care textul o oferă despre problemă.
5. Formulez succint informaţia şi scriu idei principale.
6. Mă întreb dacă există informaţii legate de ideea principală.
7. Le caut în text, le formulez succint şi scriu în dreptul lor „idei secundare”.

3.3.2. Identifi carea modurilor de expunere într-un text narativ şi epic, şi a procedeelor de expresivitate 
artistică într-un text liric

Întrebările specifi ce abordării textelor narative la elevii de clasa a V-a sunt:
 ■ „Ce” se povesteşte (ce se întâmplă, care este acţiunea relatată);
 ■ „Cine” ia parte la acţiune (personajele, trăsăturile fi zice şi morale ale acestora);
 ■ „Cine” povesteşte (naratorul);

La clasa a VI-a, există mai multe conţinuturi asociate, cum ar fi :
 ■ Caracteristicile operelor epice: naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I, subiectul operei literare, 

momentele subiectului, timpul şi spaţiul naraţiunii, autor, narator, personaj; rolul dialogului şi al 
descrierii într-o naraţiune; dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor;

 ■ Figurile de stil au un rol foarte important în diferitele texte literare: personifi cări, comparaţii, epitete, 
enumeraţie, repetiţie, antiteză;

 ■ Tipurile de rimă: monorimă, rimă împerecheată, rimă încrucişată, rimă îmbrăţişată;
 ■ Diferenţierea dintre opera epică şi opera lirică;
 ■ Trăsăturile speciei literare: pastelul, fabula, doina populară.

Ca reprezentare grafi că, ne putem folosi de următorul tabel, oferit de Alina Pamfi l:

Întrebare Răspuns
Subiect Despre ce este vorba în text?

Care este problema centrală a 
textului?

Despre o căprioară

Idee principală Care este lucrul cel mai important 
prezentat de autor despre căprioară?

Privindu-şi iedul, în sufl etul 
căprioarei încolţeşte un sentiment 
de milă pentru puiul ei, întrucât, în 
curând, trebuie să se despartă.

Idei secundare Ce informaţii oferă textul despre 
căprioară?

 ■ Căprioara îşi priveşte iedul;
 ■ În sufl etul acesteia încolţeşte un 

sentiment de milă pentru puiul ei;
 ■ În curând trebuie să se despartă, 

deoarece venise timpul înţărcatului;
 ■ La mugetul de durere al căprioarei, 

iedul deschide ochii.
          (Pamfi l 2004: 214)
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Exerciţii:
1. Propuneţi o altă activitate de reprezentare a structurii textului pentru elevii de clasa a V-a. Discutaţi!
2. Alegeţi o operă literară din programa pentru clasele a V-a – a VIII-a şi prezentaţi-i ideea principală, 
subiectul şi ideile secundare. Discutaţi cu colegii!

3.3.3. Identifi carea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un text literar

 ■ Sinonime şi antonime (la clasa a V-a);
 ■ Rolul sinonimiei, al antonimiei şi al omonimiei într-un text dat; sensurile cuvintelor în contexte 

diferite, expresivitatea formelor arhaice şi regionale (pentru elevii de clasa a VI-a);
 ■ Categoriile morfologice specifi ce părţilor de vorbire: verbul, substantivul, pronumele, numeralul, 

adjectivul, adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia; relaţii şi funcţii sintactice; raporturi de coordonare 
şi subordonare în propoziţie şi frază (pentru clasa a VIII-a);

 ■ Elemente etice şi culturale în texte literare şi exprimarea propriei atitudini faţă de ele.
Esenţiale sunt, în procesele comprehensiunii sau în formarea competenţei de lectură, structurile textuale 

care au făcut obiectul unor studii diverse.
Orice text este, aşadar, o negociere subtilă între necesitatea de a fi  înţeles şi cea de a fi  neînţeles, de a fi  

cooperativ şi de a destabiliza într-un fel sau altul automatismele lecturii.
Putem, deci, să considerăm receptarea o secvenţă care primează în faţa scrierii/producerii de text. Fiind 

o noţiune vastă, ea priveşte orice tip de mesaj.
Textul literar se suprapune conceptului de operă literară, care are următoarele caracteristici:

 ■ este o modalitate de cunoaştere subiectivă a realităţii umane;
 ■ arta refl ectă realitatea;
 ■ are subtext emoţional şi valoare estetică;
 ■ limbajul artistic se constituie într-un cod specifi c reprezentat de mijloace artistice.

3.3.4. Sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate, a valorii expresive a 
unităţilor lexicale în textele citite

 ■ Categoriile morfologice specifi ce părţilor de vorbire:  verbul, substantivul, pronumele, numeralul, 
adjectivul, adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia; relaţiile şi funcţiile sintactice: raportul de 
coordonare şi de subordonare în propoziţie şi frază;

 ■ Rolul utilizării categoriilor morfologice şi sintactice într-un text;
 ■ Schimbarea unor cuvinte în funcţie de contextul în care apar;
 ■ Relaţiile de sinonimie, antonimie, omonimie şi polisemie într-un text dat;
 ■ Mijloacele de îmbogăţire a vocabularului: derivarea, seriile derivative, compunerea, schimbarea 

valorii gramaticale sau conversaţia.
Toate aceste conţinuturi contribuie la procesul de receptare a textelor şi fac uşor accesul la textele literare 

de la o clasă la alta.

3.3.5. Folosirea unor tehnici/strategii de lucru cu textul/cartea

Elevii vor fi  încurajaţi să identifi ce problemele principale abordate în textele literare: idei principale, 
secundare, subiectul, tema, motivul, simbolurile,  cuvinte-cheie existente în anumite texte.

Atenţia profesorului se va fi xa asupra procesului de comprehensiune, şi nu asupra structurilor pe care 
lectura le activează.
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Procesele lecturii

Microprocese  
    

Procese de 
integrare     

Macroprocese 
    

Procese de 
elaborare     

Procese 
metacognitive

                                                                                                                            

Recunoaşterea 
cuvintelor.

Lectura 
grupurilor de 

cuvinte.

    

Utilizarea 
referenţilor, a 
corectorilor.
Interferenţe 
fondate pe 

scheme.

    

Identifi carea 
ideilor 

principale.
Rezumarea. 
Identifi carea 

structurii 
textelor.

    

Predicţii; 
Imaginar 
mental;
Răspuns 
afectiv;

Corelaţii 
cu alte 

cunoştinţe.     

Identifi carea 
momentelor 
de disfuncţie 
a comprehen-

siunii.
Corectarea 

disfuncţiilor.

(Pamfi l 2000: 54-55)

3.3.6. Dovedirea înţelegerii unui text literar, pornind de la cuvinte date

Următoarele conţinuturi specifi ce îi facilitează elevului accesul la literatură, cu ajutorul lor putând să 
înţeleagă diferenţele şi deosebirile dintre problemele cu care se confruntă:

 ■ structura textelor narative: logica acţiunii, timpul, spaţiul naraţiunii;
 ■ relaţiile dintre personaje;
 ■ structura textelor lirice, eul liric;
 ■ modurile de exprimare; ordinea logică şi cronologică a ideilor/întâmplărilor dintr-un text; procedee 

de expresivitate artistică în textele studiate: fi guri de stil, alegoria, repetiţia, aliteraţia, metafora, 
hiperbola, epitetul, comparaţia, repetiţia, enumeraţia;

 ■ sensul fi gurat al cuvintelor într-un text dat;
 ■ versifi caţia: rima, ritmul, măsura, versul, strofa;
 ■ trăsăturile specifi ce celor trei genuri: epic, liric şi dramatic în operele studiate sau în texte la prima 

vedere.
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Raportată la textul literar în sine, receptarea de texte literare cunoaşte o serie de avantaje, dar 
şi câteva limite. 

  În conferirea de sens unui text literar, accentul cade pe conducerea a trei intenţionalităţi: a 
textului, a autorului, a cititorului.

  Formarea şi dezvoltarea competenţei de receptare a textelor literare presupune urmarea unor 
principii/strategii esenţiale, unele specifi ce profesorilor, altele, elevilor.

  Înainte de a recepta, elevii trebuie să-şi clarifi ce problemele legate de situaţia de comunicare 
(receptori, emiţători);

  Pentru receptarea textului literar, trebuie urmate câteva etape premergătoare acesteia: 
pregătirea, atenţia, vocabularul, toate fi ind raportate la nivelul de limbă al elevilor.

  Elevii trebuie să aibă oportunităţi şi încurajări pentru receptare, astfel că o serie de tehnici şi 
activităţi sunt necesare în clasă pentru implementarea diferitelor aspecte ale receptării.

TEST

 ■ Oferiţi o defi niţie a receptării!

 ■ Care sunt caracteristicile receptării? Precizaţi câteva avantaje!

 ■ Care sunt diferenţele dintre abordarea clasică a receptării şi cea/cele modernă (e)?

 ■ Precizaţi importanţa, scopul şi locul activităţilor de receptare în procesul predării-învăţării.

 ■ Daţi exemple de tipuri de teme şi de texte specifi ce ciclului gimnazial.

 ■ Propuneţi câteva tipuri de activităţi de receptare pentru fi ecare clasă a ciclului gimnazial.

 ■ La ce tipuri de strategii trebuie să recurgă profesorul pentru stimularea receptării textelor 
literare şi pentru dezvoltarea capacităţii de receptare? Argumentaţi şi oferiţi exemple!

 ■ Care sunt avantajele receptării textelor literare? Dar limitele? Exemplifi caţi!

 ■ Ce rol are competenţa de receptare a textelor literare în ciclul gimnazial?
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4. Competenţa de producere a 
mesajelor orale - Vorbirea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să identifi caţi caracteristicile competenţei de producere a 
mesajelor orale;

 ■ să aplicaţi diferite metode de dezvoltare a competenţei de 
exprimare orală;

 ■ să utilizaţi diverse strategii didactice în dezvoltarea acestei 
competenţe.
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4.1. Competenţa de producere a mesajelor orale

Într-o eră a vitezei, realizarea unei comunicări efi ciente reprezintă nu doar un atu, ci un imperativ. Iată de 
ce, competenţa de producere de mesaje orale este, alături de cea de receptare, unul dintre conceptele-cheie ale 
programei şcolare pentru disciplina Limba şi literatura română. Defi nită drept capacitatea care permite producerea 
şi interpretarea mesajelor, precum şi negocierea sensului în contexte specifi ce, asimilate situaţiei de comunicare, această 
competenţă nu se referă strict la volumul de cunoştinţe deţinute de un vorbitor, ci la valoarea lor funcţională. 
De altfel, Alina Pamfi l, preluând defi niţia lui H. Widdoson, subliniază tocmai acest aspect: competenţa de 
comunicare „nu e reproducerea itemilor afl aţi în memorie, ci un set de strategii sau procedee creative, ce 
permit înţelegerea valorii elementelor lingvistice în context, o abilitate de a participa la discurs, fi e el vorbit sau 
scris, printr-o desfăşurare abilă a cunoştinţelor despre funcţionarea limbajului” (Pamfi l 2000: 42). 

Temă de refl ecţie:
Parcurgând programele şcolare, aţi observat mutarea accentului pe valoarea funcţională a cunoştinţelor 
elevilor? În ce măsură se refl ectă această viziune în activitatea dumneavoastră?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Pentru a dezvolta această competenţă, e necesar să parcurgem următorii paşi: 
 ■ însuşirea unui vocabular adecvat vârstei;
 ■ asimilarea unor structuri gramaticale;
 ■ recunoaşterea/identifi carea unor factori pragmatici: contextul, elementele para- şi nonverbale 

(gesturi, mimică, intonaţie, poziţia corpului etc.).

Exerciţiu:
Propuneţi câte două activităţi pe care le-aţi desfăşurat cu elevii dumneavoastră, care să ilustreze parcurgerea 
paşilor necesari în vederea dezvoltării acestei competenţe!

4.1.1. Caracteristici
 
Caracteristicile competenţei de comunicare, identifi cate de Canale şi Swain, se referă  atât la aspectele 

lingvistice, cât şi la cele culturale: 
 ■ dimensiunea lingvistică – presupune capacitatea elevului de a folosi corect limba, din punct de 

vedere gramatical, fonetic sau lexical. De asemenea, ea vizează înţelegerea sensului fi gurat al anumitor 
cuvinte;

 ■ dimensiunea socio-lingvistică – reprezintă capacitatea elevului de a-şi adapta mesajul la interlocutor, 
la contextul social sau la situaţia în care are loc comunicarea. Tot de această dimensiune ţine şi natura 
temei de discuţie. Ea trebuie să prezinte interes pentru ambii parteneri de dialog şi să fi e adecvată 
vârstei lor, bazându-se pe cunoştinţele elevului referitoare la cultura din care provine, la regulile sociale 
sau la anumite tabuuri;

 ■ dimensiunea discursivă – ţine de capacitatea elevului de a recunoaşte şi de a folosi diversele registre 
ale limbii;

 ■ dimensiunea strategică – are în vedere capacitatea vorbitorului de a recurge la strategii de comunicare, 
cu scopul de a compensa insufi cienta cunoaştere a codului lingvistic;

 ■ dimensiunea culturală – se bazează pe cunoaşterea  unor elemente de cultură şi civilizaţie şi pe 
raportarea la contextul socio-cultural în care e folosită limba;

 ■ dimensiunea socio-afectivă – presupune abilitatea de a se angaja într-o interacţiune cu cineva şi de a 
o menţine în mod corespunzător.
Cu alte cuvinte, competenţa de exprimare orală presupune utilizarea limbii: 

 ■ corect, din punctul de vedere al vocabularului, al pronunţiei şi al structurilor gramaticale;
 ■ corespunzător, ţinând cont de contextul social sau de situaţia de comunicare;
 ■ cu tact şi politeţe;
 ■ competent în ceea ce priveşte background-ul cultural.

Exerciţiu:
Discutaţi, în perechi, infl uenţa pe care o poate avea asupra  comunicării fi ecare dintre dimensiunile 
prezentate! 
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4.1.2. Abordări clasice/abordări moderne

Actul comunicării a constituit, pentru lingvişti, teritoriul a numeroase confruntări între specialişti. 
Modelul care s-a impus este cel propus de R. Jackobson, prezent, de altfel, şi în manuale.

                         
CONTEXT

(funcţia denotativă, cognitivă sau referenţială) 

EMIŢĂTOR (DESTINATOR) ………...……….. MESAJ ………...……….. DESTINATAR
         (funcţia expresivă/emotivă)          (funcţia poetică)  (funcţia conativă)

                       
 CONTACT 

(funcţia fatică)

COD
(funcţia metalingvistică)

Alina Pamfi l prezintă, în paralel, alături de modelul devenit deja canonic, taxonomia lui Michael 
Halliday, subliniind faptul că această a doua perspectivă accentuează dimensiunea intenţională a limbajului:

Taxonomia lui R. Jakobson Taxonomia lui M. Halliday

 ■ funcţia referenţială – se manifestă atunci 
când limbajul e orientat spre context;

 ■ funcţia reprezentaţională – modul de 
folosire a limbajului pentru a face afi rmaţii, 
a exprima fapte, cunoştinţe, a explica sau a 
descrie realitatea;

 ■ funcţia euristică – folosirea limbajului 
pentru a obţine cunoştinţe; este reprezentată 
printr-o serie de întrebări;

 ■ funcţia expresivă – se manifestă atunci 
când limbajul e centrat pe emiţător şi se referă 
la exprimarea directă a atitudinii subiectului 
faţă de ceea ce spune;

 ■ funcţia personală – permite vorbitorului 
să-şi exprime sentimentele, emoţiile, 
personalitatea;

 ■ funcţia conativă – indică orientarea 
limbajului spre destinatar şi se realizează, la 
nivel gramatical, prin folosirea vocativului şi 
a imperativului;

 ■ funcţia instrumentală – serveşte în 
manipularea realităţii imediate, face ca unele 
evenimente să se întâmple;

 ■ funcţia reglatorie – permite controlul 
asupra evenimentelor, reglarea relaţiilor 
dintre oameni, aprobarea, dezaprobarea, 
controlul comportamentului, crearea legilor 
şi a regulilor;

 ■ funcţia poetică – orientează limbajul 
asupra lui însuşi;

 ■ funcţia imaginativă – permite crearea unor 
sisteme imaginare (poveşti, glume, povestiri 
etc.);

 ■ funcţia fatică – accentuează contactul 
şi serveşte în mod esenţial la stabilirea, 
prelungirea sau întreruperea comunicaţiei.

 ■ funcţia interacţională – serveşte la 
asigurarea contactului social.

 ■ funcţia metalingvistică – este centrată pe 
cod şi permite interlocutorilor să verifi ce dacă 
folosesc corect codul.

Acest model e mai efi cient, pentru că propune o perspectivă funcţională asupra limbajului, depăşind 
funcţia referenţială care-l reducea la rolul de a transmite informaţii cu caracter descriptiv. În plus, faptul că, 
în programele actuale, această competenţă deţine un loc important, o determină pe Alina Pamfi l să propună 
o adecvare didactică a situaţiei de comunicare şi a funcţiilor limbajului, citând-o pe cercetătoarea S. Moiran, 
ce cadrează problematica situaţiei de comunicare printr-o serie de întrebări: Cine vorbeşte? Cui i se adresează? 
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Ce comunică? Despre ce comunică? În prezenţa cui? Unde? Când? Cum? Cu ce scop? Care sunt relaţiile dintre cei ce 
comunică? Dar relaţiile dintre cei ce comunică şi ceea ce este comunicat?

Ţinând cont de situaţia de comunicare şi de funcţiile limbajului, Todor Erika face o prezentare diacronică 
a diferitelor metode care au fost folosite, de-a lungul timpului, în predarea unei limbi nematerne: 

 ■ „metoda învăţării limbii prin lectură porneşte de la constatarea că activităţile unităţilor didactice nu 
oferă timp şi condiţii adecvate însuşirii calitative a limbii. Acest tip de învăţare se bazează pe exersarea 
abilităţilor activate prin citire, propunând o deschidere mare prin bogăţia lexicală achiziţionată. Nu 
e vorba despre o lectură intensivă, căreia să i se asocieze exerciţii interpretative, ci de una extensivă, 
bazată pe comprehensiunea semnifi caţiei transmise;

 ■ metoda învăţării intensive se caracterizează prin achiziţia cât mai rapidă şi mai cuprinzătoare. 
E cunoscută şi sub numele de Army Method şi urmăreşte, în special, însuşirea deprinderilor orale,  a 
pronunţiei, a vorbirii curente, expresive printr-un program intensiv, dar de scurtă durată, parcurgând 
următoarele segmente didactice de învăţare: imitaţia-repetiţia, traducerea, exersarea conversaţiilor;

 ■ metoda audio-linguală urmăreşte două aspecte esenţiale: achiziţia limbii prin structuri lingvistice, 
adică fi xarea stimulilor lingvistici prin perceperea directă a modelelor lingvistice, oferite prin mijloace 
audio-vizuale sau prin modelul profesorului, iar, mai târziu, prin intermediul laboratoarelor lingvistice. 
Competenţele comunicaţionale se însuşesc în următoarea ordine: ascultare-vorbire, citire-scriere; 

 ■ metoda audio-vizuală are ca punct de plecare al demersului achiziţional propus un tot 
comunicaţional (descrierea unei situaţii, prezentarea unui eveniment) de la care  se  porneşte pentru 
analiza substructurilor. Sunt propuse trei niveluri de dezvoltare: nivelul de bază - situaţii existenţiale 
simple, cotidiene;  nivelul intermediar – include, pe lângă situaţiile centrate pe comunicare, lectura şi 
familiarizarea cu stilul publicistic;  cel de al treilea nivel adaugă la conţinuturile însuşite discursuri 
ştiinţifi ce, limbajul de specialitate;

 ■ metoda cognitivă: învăţarea limbii se bazează pe formularea ipotezelor care capătă rezolvări, adică 
infi rmări sau confi rmări prin analize, comparaţii, generalizări de reguli;

 ■ sugestopedia plasează în centrul atenţiei personalitatea elevului şi are drept scop înlăturarea 
efectelor negative datorate stresului cu care se asociază difi cultăţile de învăţare. În cadrul acestui demers 
educaţional, iniţierea se realizează prin receptarea dialogurilor, urmată de prelucrarea stimulilor 
lingvistici prin traducere. Activarea  deprinderilor creative de limbaj se realizează treptat, la început 
prin răspunsuri nonverbale, apoi prin enunţuri simple, formulate cu sprijinul profesorului;

 ■ metoda consultativă presupune formarea abilităţilor comunicaţionale prin rezolvări de probleme, 
prin învăţarea cooperativă şi euristică. Forma de lucru e cea a activităţii în grup. Deşi elementul central 
al exersării îl reprezintă comprehensiunea comunicaţională, metoda nu neglijează nici exersarea 
deprinderilor de scriere şi citire;

 ■ învăţarea nonverbală valorifi că funcţiile limbajului interior. Însuşirea se realizează prin stabilirea 
corespondenţelor lexicale pe baza materialului lingvistic analizat. Specifi cul acestei metode constă în 
întregirea situaţiilor comunicaţionale orientate de temele discuţiei, cu sarcinile motivatoare ale învăţării 
prin descoperire;

 ■ învăţarea prin acţiune valorifi că infl uenţa pozitivă şi caracterul implicativ al acţiunilor umane 
în memorarea stimulilor lingvistici. Procesul achiziţional începe cu executarea acţiunilor cerute de 
profesor, iar denumirea reacţiilor motrice se fi xează tocmai prin mişcările repetate. Următoarea etapă a 
învăţării şi exersării limbii rezidă în formularea sarcinilor de execuţie pentru profesor şi colegi. Calitatea 
vocabularului devine mai nuanţată odată cu înaintarea pe treptele învăţării, centrându-se asupra 
dezvoltării capacităţii de a utiliza limba;

 ■ modelul comunicativ-funcţional se bazează pe învăţarea interactivă, mutând accentul de pe 
performanţă, pe competenţă lingvistică, de pe memorare, pe exersarea funcţiilor limbii, de pe prelegeri, 
pe învăţarea prin descoperire sau problematizare. Demersurile didactice preferate sunt: jocul de rol, 
învăţarea prin cooperare, studiul de caz, lectura empatică, dezbaterea, eseul argumentativ, jurnalul de 
lectură, portofoliul” (Todor, 2005:65).

Exerciţiu:
Lucraţi în grup!
Pornind de la experienţa dumneavoastră, prezentaţi avantajele şi dezavantajele pe care le implică fi ecare 
dintre metodele prezentate anterior.

4.1.3. Locul competenţei de exprimare orală în predare 

Ştiinţele educaţiei au defi nit competenţa de comunicare, în primul rând, prin capacitatea de a activa 
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cunoştinţe, de a manifesta atitudini, de a le contextualiza în sfera inter-relaţionării. În noul model curricular 
al disciplinei, se precizează că scopul acesteia este „construirea unei culturi comunicaţionale şi literare de 
bază, elevul devenind capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze, 
în mod efi cient şi creativ, capacităţile proprii, pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, 
să poată continua, în orice fază a existenţei sale, procesul de învăţare, să fi e sensibil la frumosul din natură şi 
la cel creat de om” (Programe şcolare. Limba şi literatura română. Clasele a V-a – a VIII-a, 2009, p. 2). Programele 
actuale propun abordarea limbii ca instrument de comunicare şi sunt construite pe ideea aplicării „modelului 
comunicativ-funcţional” în predarea limbii şi literaturii. Acesta se înscrie în „pedagogia comunicării”, care 
se caracterizează printr-un pronunţat caracter funcţional şi prin „dezvoltarea integrată a capacităţilor de 
receptare şi de exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă” (Programe 
şcolare. Limba şi literatura română. Clasele a V-a – a VIII-a, 2009, p. 2).

Exerciţiu:
Discutaţi cu ceilaţi membri ai echipei ponderea pe care o deţine comunicarea orală în actualele programe 
şcolare. Daţi exemple prin care să demonstraţi cât este de importantă exprimarea orală, mai ales pentru 
vorbitorii de limba română ca limbă nematernă.

4.1.4. Exprimare orală/exprimare scrisă

Diferenţele majore dintre exprimarea orală şi cea scrisă ţin de faptul că, în timp ce prima se realizează 
prin codul sonor, cealaltă foloseşte codul scris. Limba vorbită are un caracter discontinuu şi alternativ, cea 
scrisă având un caracter continuu şi linear. Exprimarea orală este caracterizată de spontaneitate şi unele 
imperfecţiuni, în vreme ce regulile de ortografi e şi punctuaţie asigură corectitudinea celei scrise.

Temă de refl ecţie:
V-aţi gândit, în activitatea dumneavoastră didactică, să asiguraţi o dozare echilibrată a activităţilor dedicate 
competenţelor de exprimare orală şi scrisă? În caz că nu, pe care dintre ele aţi avut tendinţa să o favorizaţi?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

4.1.5. Strategii didactice

Dezvoltarea competenţei de producere a mesajului oral constituie un proces care se realizează în timp, 
parcurgând o serie de etape. Dacă, în cadrul activităţilor dedicate competenţelor de receptare a mesajului oral 
şi a celui scris, elevul se poate baza pe un material concret (text de citit/casetă de ascultat, exerciţii de rezolvat), 
când e vorba despre producerea liberă a mesajelor orale sau scrise, elevii trebuie să creeze ei înşişi fragmente 
de limbă. Acest lucru devine greu de realizat dacă nu stăpânesc bine limba, dacă nu au sufi ciente informaţii 
sau nu ştiu cum să le folosească. Pentru a-i ajuta să producă mesaje orale, profesorul trebuie să pornească 
de la activităţi controlate complet de profesor, continuând cu cele ghidate de către acesta şi terminând cu 
conversaţia liberă. Unii cercetători sunt de părere că, în ciclul primar, însuşirea limbii nematerne ar trebui să 
parcurgă cu necesitate aceşti paşi, în timp ce, în clasele V-VI, e mai bine ca activităţile impuse să fi e înlocuite 
cu cele ghidate şi, cu cele complet libere, în clasele VII-VIII. Alţii, în schimb, ne sfătuiesc să îmbinăm cele trei 
tipuri de activităţi. Din punctul nostru de vedere, această viziune este cea mai potrivită, deoarece, în gimnaziu, 
învăţarea unei limbi nematerne ar trebui  să presupună atât activităţi ghidate, cât şi de exprimare liberă. Dar, 
indiferent de tipul sarcină pentru care optăm, e indicat ca, în conceperea acestora, să ţinem cont de vârstă şi de 
nivelul lingvistic la care se afl ă elevii.

Temă de refl ecţie:
Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, paşii care ar trebui urmaţi pentru a dezvolta mai rapid 
şi mai efi cient competenţa de exprimare orală? 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

a. Activităţi ghidate 
Profesorul trebuie să nu uite că producerea mesajelor orale se bazează pe spontaneitate. Conversaţia 

înseamnă interacţiune, creare de mesaje, transfer de informaţie şi negocierea sensului. De aceea, sarcina 
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profesorului este să-i îndrume pe elevi să practice conversaţia creativă. Pentru a vedea în ce mod se poate 
realiza acest lucru, oferim câteva exemple de activităţi:

 ■ întrebare – răspuns – se bazează pe un text deja studiat. La început, profesorul pune întrebări pentru 
a vedea dacă elevul a înţeles mesajul textului sau sensul anumitor cuvinte din text. Apoi, li se poate cere 
elevilor să pună ei înşişi întrebări, la care să răspundă colegii;  

 ■ continuarea unor propoziţii sau paragrafe;
 ■ completarea unor propoziţii, pornind de la diferite materiale suport; 
 ■ descrierea unui peisaj sau a unei persoane, sarcina de lucru fi ind însoţită de materiale auxiliare (hartă, 

fotografi i cu obiecte sau peisaje);
 ■ crearea unei poveşti, având, ca suport, o planşă în care să fi e prezentate o succesiune de imagini. 

Aceste activităţi se dovedesc a fi  extrem de efi ciente, pentru că dezvoltă, simultan, mai multe abilităţi: 
capacitatea de a parafraza, de a rezuma, de a organiza ideile într-un text. În acest sens, în cadrul acestor 
activităţi ghidate, e bine ca profesorul să le ceară elevilor să realizeze scurte discursuri ghidate. A vorbi 
neîntrerupt  şi coerent în faţa unui auditoriu,  timp de câteva minute, se poate dovedi a fi  o sarcină destul de 
grea, chiar şi pentru elevii buni.

b. Activităţi de exprimare liberă, neghidate de profesor 
Folosindu-se de activităţile ghidate, profesorul i-a antrenat pe elevi să fi e mai puţin dependenţi de 

materialul-suport. E recomandat ca elevii care se dovedesc a fi  mai spontani, lipsiţi de inhibiţii, expansivi,  
să îi încurajeze şi să îi susţină şi pe cei mai timizi, care îşi găsesc cu greu cuvintele. De aceea, la început, se 
recomandă ca activităţile care vizează exprimarea liberă să se realizeze în grupuri mici de elevi. E esenţial, 
mai ales pentru însuşirea limbii române ca limbă nematernă, ca profesorul să propună situaţii de conversaţie 
care să aibă legătură cu viaţa reală. În cadrul acestor activităţi, rolul profesorului este acela de organizator, de 
modelator. Cele mai obişnuite activităţi de acest tip sunt dialogurile sau jocul de rol. În cadrul dialogurilor, 
elevii sunt învăţaţi să ceară sau să obţină diferite informaţii, iar, prin jocul de rol, ei pot da naştere unui 
personaj şi pot simula diverse relaţii sociale. În acest mod, elevii îşi exersează  deprinderile sociale, astfel încât 
ei nu se mai rezumă la a transmite informaţii, ci valorifi că partea funcţională a limbajului, în funcţie de rolul pe 
care îl adoptă. Jocul de rol este o activitate des întâlnită  în cadrul orelor de comunicare, mai ales la gimnaziu. 
Profesorul trebuie să fi e atent ca elevul să înţeleagă rolul pe care îl interpretează, dar şi situaţia de comunicare, 
cu pretenţiile şi restricţiile de ordin lingvistic pe care aceasta le implică. De asemenea, e bine să acorde elevului 
libertatea de a crea. Acest tip de activitate e deosebit de importantă, pentru că îi provoacă să folosească, într-o 
manieră creativă şi realistă, vocabularul asimilat.

 
c. Activităţi de organizare a discursului oral şi a dezbaterii

 ■ Discursul oral presupune mai multe etape:
1. elaborarea  lui:  elevii trebuie să se gândească la ceea ce vor spune şi la felul în care îşi vor exprima 

opinia, vor căuta în dicţionar cuvintele necunoscute, vor scrie ideile principale;
2. conţinutul: structura discursului necesită formularea unei ipoteze care poate fi  realizată prin 

interogaţii retorice, apelul la experienţa personală, paralela cu o operă literară; argumentele trebuie să fi e 
pertinente: e bine ca primul să facă referire la textul de la care se porneşte, celelalte putându-se baza pe 
experienţa de viaţă, sau elevii pot face apel la exemple concludente din alte opere citite. Aceste ipoteze vor fi  
introduse prin conectorii adecvaţi exprimării unei ipoteze, care, în cazul românei ca limbă nematernă, e bine să 
fi e prezentaţi sistematic, în prealabil. Concluzia e  la fel de importantă ca ipoteza. Aceasta trebuie să fi e scurtă, 
să facă referire la ipoteză şi, dacă este cazul, să sintetizeze, printr-o maximă, întregul discurs;

3. elemente paralingvistice: tonalitatea vocii, intonaţie mimică, gesturi etc. 
 ■ Dezbaterea presupune o bună stăpânire a limbii, din acest motiv, o asemenea activitate poate fi  

realizată cu succes la clasele terminale din gimnaziu. Dezbaterea porneşte, de obicei,  de la o moţiune, 
formulată sub forma unui enunţ, care poate stârni controverse. Moţiunea ar trebui să fi e de interes 
general şi să aibă legătură cu viaţa lor cotidiană. Clasa se împarte în două echipe: afi rmatorii şi negatorii. 
Fiecare echipă are dreptul să-şi susţină opinia, iar, la fi nal, se organizează o sesiune de întrebări. Câştigă 
echipa care îşi susţine cel mai bine punctul de vedere.

4.1.6. Recomandări didactice

Activităţile care vizează dezvoltarea acestei competenţe pot fi  folosite la începutul lecţiei, pe parcursul 
ei sau la sfârşitul scenariului didactic. În funcţie de momentul în care sunt introduse, aceste activităţi trebuie 
concepute diferit: 

 ■ înainte de citirea textului – activităţile de comunicare au menirea de a introduce termenii noi, de a 
activa experienţele elevilor sau de a le provoca imaginaţia, de a-i implica emoţional. În acest sens, în 
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gimnaziu, mai ales, elevilor le place să discute pe marginea ilustraţiilor care însoţesc textul din manual 
şi să facă presupuneri legate de acţiune sau de tipul personajelor. De asemenea, se poate porni de la un 
exerciţiu de brainstorming declanşat de titlul operei;

 ■ în timpul lecturii – se pot adresa întrebări prin care profesorul să verifi ce dacă elevii au înţeles sensul 
anumitor cuvinte sau, în cazul în care textul e unul complet necunoscut, se va utiliza metoda predicţiilor;

 ■ după lectură – profesorul poate formula întrebări de verifi care a înţelegerii mesajului textului, la 
nivel local sau global. Aceleaşi întrebări pot reprezenta puncte de pornire pentru diferite dezbateri, 
precum şi pentru susţinerea unor discursuri pe diferite teme.

Exerciţiu:
Propuneţi câte un exerciţiu pentru fi ecare dintre momentele scenariului didactic, pornind de la acelaşi text. 
Lucraţi individual, apoi discutaţi cu colegul dumneavoastră!

IDEI DE LUAT ACASĂ

  Competenţa de comunicare include abilitatea de a participa la un dialog.

  Pentru ca elevii să-şi însuşească această competenţă, e necesar ca profesorul să ţină cont de 
dimensiunea lingvistică, discursivă, strategică, culturală, socio-afectivă şi socio-lingvistică.

  Din punct de vedere metodic, însuşirea acestei competenţe se poate realiza, la început, prin 
activităţi ghidate şi organizate de profesor, urmate de activităţi de exprimare liberă, neghidate, 
iar, în fi nal, elevul îşi va organiza singur discursul.

  Există activităţi specifi ce pre-lecturii, altele care se realizează în timpul lecturii şi unele după 
lectură.
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TEST

A. Numiţi trei dimensiuni ale competenţei de comunicare şi precizaţi elementele caracteristice.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

B. Prezentaţi o strategie didactică adecvată dezvoltării competenţei de comunicare, diferită de 
cele prezentate în suportul de curs.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

C. Indicaţi, în dreptul fi ecărei activităţi, dacă poate fi  folosită înainte de lectură, în timpul 
lecturii sau după lectura unui text literar:

1. dezbaterea ..................................................................................................................................................
2. jocul de rol .................................................................................................................................................
3. descrierea imaginii care însoţeşte textul literar .....................................................................................
4. predicţii ......................................................................................................................................................
5. întrebare-răspuns ......................................................................................................................................
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5. Competenţa de producere de 
mesaje scrise - Scrierea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să precizaţi tipurile de scriere şi de texte pe care le propune 
programa actuală;

 ■ să stabiliţi etapele elaborării unui text;
 ■ să propuneţi şi să aplicaţi o serie de strategii didactice în vederea 

dezvoltării competenţei de producere a mesajelor scrise;
 ■ să identifi caţi problemele legate de predarea textului/discursului 

argumentativ.
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5.1. Despre scriere

Scrierea este una dintre cele mai frumoase aventuri umane şi, poate, cea mai prolifi că. Ea reprezintă 
nu numai „un sistem de semne grafi ce, convenţionale, menite a reprezenta în scris, sunetele unei limbi” (vezi 
DEX), ci un demers creativ, generat de dorinţa de a oferi semnifi caţii unor experienţe psihologice, culturale, 
sociale, interpersonale etc. Pentru a ajunge însă să producă texte originale, elevii (în special cei aparţinând 
minorităţilor) trebuie să treacă printr-o perioadă de acomodare cu strategiile, mecanismele, „legile” redactării 
aşa-numitelor texte funcţionale, dar şi a scrierilor cu caracter personal sau refl exiv. Mai mult, dezvoltarea 
competenţei de producere a mesajelor scrise în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse, vizează, 
dincolo de dobândirea unor cunoştinţe în ceea ce priveşte confi gurarea diverselor tipologii textuale, şi 
dezvoltarea unor competenţe sociale, elevilor  facilitându-li-se inserţia în comunitate şi accesul la serviciile 
acesteia. De altfel, ei preferă (din păcate, poate), într-o proporţie semnifi cativă, să redacteze o  cerere, un 
CV, un proces-verbal etc., sau să-şi exprime opiniile în legătură cu subiecte actuale, decât să comenteze, să 
analizeze sau să interpreteze opere literare.

Temă de refl ecţie:
Aţi remarcat şi dumneavoastră preferinţa elevilor pentru elaborarea textelor funcţionale? Care tipuri de 
texte consideraţi că ar trebui privilegiate în activitatea la clasă: cele literare sau cele funcţionale?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

5.1.1. Defi niţie 

Defi nită drept „ansamblul  de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini  de care are nevoie fi ecare individ pentru 
împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe 
piaţa muncii” (Programe şcolare. Limba şi literatura română. Clasele a V-a – a VIII-a, 2009, p. 2), competenţa de 
producere de mesaje scrise ţine de latura practic-aplicativă, cu o fi nalitate pragmatică, a demersului didactic.

Exerciţiu:
Propuneţi o defi niţie a competenţei de producere de mesaje scrise, subliniind diferenţele care apar în cazul 
în care elevii sunt vorbitori de limba română ca limbă nematernă.

5.1.2. Caracteristici

Potrivit programei în vigoare, în gimnaziu, textele se clasifi că în literare şi non-literare. La nivelul 
conţinuturilor însă, există şi o altă clasifi care. Astfel, se constată o diversifi care a contextelor de redactare, 
programa schiţând liniile generale ale procesului scrierii, pe care le particularizează la nivelul a patru tipuri 
de scriere: funcţională, refl exivă, imaginativă şi cea despre textul literar sau non-literar.

 ■ Scrierea funcţională – are ca scop bine defi nit însuşirea unor clişee compoziţionale sau a unor tehnici 
specifi ce de realizare. Se caracterizează, în general, printr-o exprimare clară, precisă, neatractivă, are un 
caracter informativ, foloseşte drept modalităţi de comunicare monologul scris, respectă terminologia 
consacrată, cuvintele sunt folosite cu sensul lor de bază, evitând sensurile fi gurate, pentru a elimina 
posibila ambiguitate. Include, la gimnaziu, o serie de texte diverse care fac parte din universul cotidian 
al elevilor: notiţele, temele, extemporalele. În aceeaşi categorie intră şi textele pe care le folosesc în afara 
şcolii, cum ar fi  cererea, CV-ul, invitaţia etc. În a treia categorie, Alina Pamfi l include textul informativ 
(specifi c unor rubrici din presa scrisă, de tipul informaţiilor meteo sau al anunţurilor, articolelor de 
dicţionar) şi cel  injonctiv, care poate fi  considerat o variantă a textului informativ, fi ind întâlnit în cartea 
de bucate sau în prospecte (Pamfi l 2000: 104). 

 ■ Scrierea refl exivă – include, din perspectiva programelor actuale, redactarea unei scrisori familiale 
sau de felicitare, relatarea unor fapte şi întâmplări cu caracter personal, dar şi argumentarea unui punct 
de vedere. De aceea, se caracterizează prin varietatea şi bogăţia vocabularului, folosirea unui limbaj 
accesibil, a stilului direct, cu note de spontaneitate şi trăire autentică, uneori, textul conţinând interogaţii 
sau exclamaţii retorice.

 ■ Scrierea imaginativă – cuprinde compunerile libere, textele descriptive, narative sau dialogate. Este 
tipul de scriere cel mai lipsit de limitări şi restricţii, prin intermediul căruia se cultivă creativitatea 
elevilor, presupunând însă mai multă precizie şi rigoare decât celelalte. Contribuie la dezvoltarea 
personală, de aceea, obiectivele vizează „autoînţelegerea (înţelegere a propriei deveniri), înţelegerea 
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a ceea ce înseamnă să exişti ca fi inţă umană şi capacitatea de a extinde continuu autoînţelegerea şi 
înţelegerea” (Pamfi l 2008: 41).

 ■ Scrierea despre textul literar sau non-literar include rezumatul, conspectul, caracterizarea de 
personaj sau comentarea unor secvenţe din textele studiate şi presupune însuşirea unor deprinderi de 
lectură, pe de-o parte, şi a unor competenţe de analiză, pe de altă parte. Este tipul de scriere cel mai 
frecvent utilizat la gimnaziu, fi ind legitimat şi de subiectele propuse la evaluare.

Exerciţiu:
Semnalaţi benefi ciile utilizării scrierii funcţionale/refl exive/imaginative/ despre textul literar, pentru 
elevii care vorbesc limba română ca limbă nematernă. Lucraţi în grupuri, fi ecare grup alegând un tip de 
scriere. 

5.1.3. Abordări clasice/abordări moderne

În tiparul tradiţional, redactarea ocupa un loc mai puţin important, elevul având conştiinţa că scrie pentru 
profesor, fi e că se raporta la el ca la instanţă atotştiutoare, fi e ca la un evaluator al unui produs mai degrabă 
artifi cial, abstract, fără legătură cu comunicarea autentică. Ceea ce aduce în plus noul model comunicativ 
promovat  de programele actuale este multiplicarea situaţiilor de redactare, evaluarea nu atât a produsului cât, 
mai ales, a procesului, accentuarea laturii creative şi integrarea activităţilor dedicate redactării acestor tipuri 
de texte în orele de comunicare. În acest sens, Alina Pamfi l identifi că câteva principii ale didacticii redactării:

 ■ „specifi carea şi diversifi carea situaţiilor de comunicare; elevul ar trebui să înveţe să-şi adecveze 
mesajul la context;

 ■ focalizarea activităţii de scriere asupra substanţei şi coerenţei mesajului; concentrarea asupra 
conţinuturilor transmise;

 ■ orientarea activităţilor de scriere spre dezvoltarea tuturor funcţiilor limbajului; diversifi carea tipurilor 
de texte;

 ■ dublarea actului producerii de text printr-un demers refl exiv; elevul trebuie să fi e conştient de etapele 
redactării, de difi cultăţi, şi să fi e pus în situaţia de a găsi soluţii de depăşire a lor;

 ■ mutarea accentului dinspre valorizarea textului produs spre valorizarea procesului producerii 
textului; e valorifi cat procesul scrierii în întregul lui”(Pamfi l 2000: 131).

5.1.4. Etapele elaborării unui text

Indiferent de natura subiectului, etapele alcătuirii unei compuneri sunt aceleaşi: alegerea, formularea şi 
analiza subiectului, invenţiunea, dispoziţiunea, elocuţiunea şi redactarea. 

 1. Alegerea subiectului – constituie punctul de plecare al întregului proces. El trebuie să trezească 
interesul pentru a putea mobiliza posibilităţile creatoare ale elevului. Subiectul poate fi  impus de profesor, 
propus de elev sau ales în urma discuţiilor dintre profesor şi elevi. Brainstromingul reprezintă o metodă 
efi cientă de a găsi subiecte incitante. De asemenea, ar fi  bine ca profesorul să aibă în vedere şi felul în care 
formulează subiectul. Indicaţiile trebuie să fi e clare, precise şi să ţină cont de nivelul de pregătire şi de vârsta 
elevilor. 

2. Documentarea şi căutarea ideilor – constă în selectarea faptelor, a exemplelor adecvate, pentru a 
răspunde solicitărilor subiectului. Căutarea ideilor, cunoscută şi sub numele de invenţiune, reprezintă procesul 
de gândire în care sunt selectate faptele şi exemplele care se subordonează viziunii autorului. Documentarea 
reprezintă cercetarea unor surse bio-bibliografi ce (manuale, lucrări ştiinţifi ce, dicţionare, lucrări de critică 
literară), dar şi valorifi carea experienţei personale.

3. Dispoziţiunea sau planul – în cadrul acestei etape, potrivit lui H. Benac, citat de Constantin Parfene 
(1980: 145), se cer respectaţi următorii paşi: 

a. stabilirea planului de dezvoltare;
b. precizarea concluziei;
c. stabilirea intrării în subiect.
4. Elocuţiunea (dezvoltarea ideilor din plan) – datele selectate se transformă în discurs. Ea reprezintă 

punctul fi nal al procesului de elaborare a unui text, etapa cristalizării ideilor în cuvinte.
5. Redactarea – în această etapă, elevul trebuie să aibă grijă să utilizeze un vocabular adecvat, să respecte 

normele gramaticale, ortografi ce şi de punctuaţie, să adopte un stil potrivit, să aranjeze corect textul în pagină.

Exerciţiu:
Propuneţi un model alternativ celui de mai sus! Găsiţi alte etape/sub-etape ale procesului de redactare a 
unui text! Lucraţi în grup! 
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5.2.Tipuri de texte

În programele actuale, contextele de redactare descrise anterior implică următoarele tipuri de texte:

Clasa a V-a 
 ■ scrierea funcţională: notiţele, lucrarea semestrială, articolul de dicţionar şi reclama;
 ■ scrierea refl exivă: relatarea unor întâmplări, aprecieri personale referitoare la textele literare studiate 

(referitoare la personaje, fi guri de stil, moduri de expunere etc.);
 ■ scrierea imaginativă: povestirea unor întâmplări reale sau imaginare;
 ■ scrierea despre textul literar şi non-literar: transformarea textului dialogat în text narativ.

Clasa a VI-a 
 ■ scrierea funcţională: oferirea de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare 

(instrucţiuni de utilizare a unui aparat, prospecte), anunţul, ştirea, cererea;
 ■ scrierea refl exivă: scrisoarea familială; 
 ■ scrierea imaginativă: descrierea de tip tablou, de tip portret;
 ■ scrierea despre textul literar şi non-literar: povestirea, rezumatul, aprecieri personale referitoare la textele 

epice şi lirice studiate.

Clasa a VII-a 
 ■ scrierea funcţională: fi şa de lectură, prezentarea unui eveniment cultural (lansare de carte, vernisaj al 

unei expoziţii, premiera unui spectacol de teatru, festivităţi de premiere etc.);
 ■ scrierea refl exivă: descrierea unor personaje sau persoane considerate drept modele şi motivarea 

opţiunilor;
 ■ scrierea imaginativă: compuneri narative, descriptive şi informative; inserarea dialogului în compuneri;
 ■ scrierea despre textul literar şi non-literar: comentarea unor secvenţe din textele studiate; comentarea 

semnifi caţiilor titlului, caracterizare de personaj.

Clasa a VIII-a 
 ■ scrierea funcţională: conspectul;
 ■ scrierea refl exivă: textul argumentativ (susţinerea preferinţelor şi a opiniilor);
 ■ scrierea imaginativă: nu există în programa de clasa a VIII-a;
 ■ scrierea despre textul literar şi non-literar: comentarea unor secvenţe din operele studiate sau din texte 

la prima vedere, pe baza unor cerinţe date.

Exerciţiu:
Analizaţi una dintre ipostazele scrierii, aşa cum apare în programa de gimnaziu, din perspectiva textelor 
pe care le include. Propuneţi şi alte texte care ar putea fi  incluse în programă. Motivaţi alegerea făcută! 
Formaţi patru grupuri, fi ecare dintre ele se va ocupa de unul dintre tipurile de scriere propuse.

5.3. Strategii didactice

Redactarea unor texte cu diferite scopuri poate fi  introdusă atât la începutul orei, cât şi la sfârşitul ei, 
sau e posibil să constituie subiectul unui întreg demers didactic. Atunci când îşi proiectează lecţia, profesorul 
va trebui să facă, în permanenţă, efortul de a relaţiona informaţiile noi cu cunoştinţele dobândite anterior 
de către elevi în cadrul orelor de literatură sau limbă. De exemplu, scrisoarea ar trebui introdusă la clasa a 
VI-a după textul literar, Istoria unei plăcinte, de Costache Negruzzi, pentru că fragmentul selectat face parte 
dintr-o scrisoare a autorului. De asemenea, elevii studiază, în cadrul acestei unităţi, verbul, iar scrisoarea 
poate fi  un bun prilej de a exersa diversele timpuri verbale însuşite. Totodată, didacticienii, mai ales cei care 
se ocupă de predarea limbii române ca limbă nematernă, recomandă organizarea lecţiei pe baza principiului 
concentric şi propun, la început, organizarea unor acţiuni controlate de profesor, pentru a se trece, apoi, la cele 
ghidate, astfel încât, în fi nal, elevul să fi e capabil să redacteze textul singur. În proiectarea demersului didactic, 
profesorul va ţine cont de tipul de scriere pe care îl vizează activitatea respectivă. 

Scrierea funcţională presupune pregătirea, în prealabil, a unor materiale auxiliare, care să incite şi să 
provoace elevul. Este un fapt general cunoscut, de altfel, că orele dedicate acestor tipuri de texte sunt extrem 
de aride. Din aceste considerente, demersul didactic trebuie atent construit, pentru a evita plictiseala sau 
rutina. Punându-şi în valoare creativitatea, profesorul poate găsi o serie de soluţii inedite. Cităm, în acest sens, 
activităţile preluate de Alina Pamfi l de la Y. Reuter (Pamfi l 2000: 105):

 ■ analiza de texte în care codurile textuale sunt evidente;
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 ■ culegerea unor texte ce reiau şi modulează acelaşi tipar textual;
 ■ completarea unor texte din care s-au eliminat una sau mai multe din secvenţele structurii minimale;
 ■ trierea unor texte, activitate orientată fi e spre descoperirea empirică a unor constante, fi e înspre 

verifi carea cunoştinţelor elevilor;
 ■ recompunerea unor texte-puzzle, activitate ce presupune decuparea unui întreg textual, aşezarea 

secvenţelor în dezordine şi formularea unei cerinţe legate de refacerea ordinii;
 ■ analiza unor texte trucate, lucru ce presupune introducerea, într-un text, a unor secvenţe eterogene 

din punct de vedere tipologic şi formularea unor cerinţe legate de identifi carea lor.
Adriana Vizental (2008: 248) ilustrează activitatea de redactare a unei scrisori, ţinând cont de cele trei 

etape amintite anterior: la început, li se oferă elevilor diferite modele de scrisori, exerciţiile vizând identifi carea 
elementelor specifi ce acestui tip de scriere; după ce sunt familiarizaţi cu ele, se poate trece la a doua etapă, în 
care li se dă o scrisoare din care lipsesc anumite elemente, elevii fi ind solicitaţi să completeze spaţiile libere, 
pentru ca, în fi nal, să fi e capabili ei înşişi să redacteze un astfel de text. La fel se poate proceda cu toate textele 
funcţionale incluse în programă.

Exerciţii:
1. Dintre activităţile prezentate, care credeţi că e cea mai efi cientă şi cea mai puţin efi cientă în a-l ajuta pe 
elev să-şi însuşească competenţa  de redactare a unor texte funcţionale? Aduceţi argumente pro şi contra, 
lucrând în perechi!
2. Pornind de la experienţa dumneavoastră, expuneţi alte activităţi pe care le-aţi folosit, în demersul 
didactic, şi care i-au ajutat pe elevi în redactarea textelor funcţionale. Lucraţi în grup, dând cât mai multe 
exemple!

În ceea ce priveşte scrierea refl exivă, activităţile specifi ce vizează relatarea unor întâmplări personale, Ph. 
Leujeune, citat de Alina Pamfi l, propune o serie de exerciţii care să vină în sprijinul elevilor: 

a. fi şa biografi că oferă posibilitatea elevilor de a se descoperi (de exemplu: Relataţi evenimentele importante 
ale vieţii voastre pe o singură fi lă, în 10 minute);

b. autobiografi a imaginară e o formă hibridă, ce reuneşte scrierea imaginativă cu cea refl exivă;
c. Îmi amintesc... este un exerciţiu ce presupune o recuperare a experienţelor trecute, provocată de 

imaginea unui obiect, a unui miros etc.);
d. jurnalul personal redă gândurile, trăirile şi analiza reacţiilor;    
e. jurnalul de lectură oferă posibilitatea de a nota emoţiile, trăirile, sentimentele pe care le declanşează 

lectura unor cărţi.

Alte activităţi specifi ce scrierii refl exive sunt argumentarea unui punct de vedere personal, prezentarea de 
carte şi argumentaţia.

Exerciţiu:
Identifi caţi unităţile de învăţare din planifi carea calendaristică sau semestrială în care aţi putea include 
fi ecare dintre activităţile amintite anterior. Detaliaţi! Lucraţi în perechi!

Scrierea imaginativă câştigă tot mai mult teren, incluzând cele mai atractive activităţi.  Alina Pamfi l (2008: 
43) le clasifi că astfel: 

a. jocurile de creativitate (centrate pe un cuvânt sau pe grupuri de cuvinte, pe fragmente de text sau 
chiar pe texte întregi). Gianni Rodari, cu Gramatica fanteziei, şi Ana Petean, cu Ocolul lumii în 50 de jocuri creative, 
pot oferi sufi ciente exemple pentru a ilustra şi a dezvolta creativitatea elevilor;

b. exerciţiile de stimulare a imaginaţiei focalizate pe un singur obiect, metamorfoze, amalgamuri etc.;
c. modelele de generare a unor invenţii la nivelul limbii, la nivelul confi guraţiei textuale sau la cel al 

universului fi cţional.

Exerciţiu:
Daţi exemple de alte activităţi folosite de dumneavoastră în vederea exersării scrierii imaginative. 
Împărtăşiţi experienţa dumneavoastră colegilor! Realizaţi, împreună cu grupul din care faceţi parte, o 
plachetă care să cuprindă cele mai interesante şi inedite activităţi pe care credeţi că le-aţi putea aplica la 
clasă. Realizaţi un clasament al acestora, justifi când opţiunile făcute!
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5.4. Predarea noţiunilor primare de argumentare în gimnaziu

5.4.1. „Preliminarii” la provocările liceului

În programele de limba şi literatură română aferente gimnaziului, temei „argumentare” i se consacră 
foarte puţin spaţiu şi, în fond, foarte puţină atenţie. În schimb, de îndată ce elevii depăşesc această etapă şi sunt 
admişi în liceu, situaţia se modifi că fundamental: argumentarea devine, cel puţin declarativ (în „deschiderea 
ofi cială” a programelor), o „competenţă generală” situată în rând cu cele pe care eram obişnuiţi a le numi, 
generic, „limbă”, respectiv‚ „literatură română”. 

Competenţe generale
care vor trebui „educate“ odată cu începutul liceului

Utilizarea corectă 
şi adecvată a limbii 
române în receptarea şi 
producerea mesajelor, 
în diferite situaţii de 
comunicare.

Folosirea modalităţilor 
de analiză tematică, 
structurală şi 
stilistică în receptarea 
diferitelor texte literare 
si nonliterare.

Argumentarea în scris 
şi oral a unor opinii 
în diferite situaţii de 
comunicare.

Or, în aceste condiţii, o întrebare ce nu doar că ar fi  naturală (ca auto-interogaţie) pentru fi ecare dintre 
noi, dar care începe să fi e pusă în materialele ofi ciale, afl ate în plină reelaborare, ale Ministerului Educaţiei, 
ar fi : nu este oare necesară „declanşarea” predării/evaluării competenţei de argumentare încă din perioada 
gimnazială, sau chiar (de) mai devreme?

Întrebarea fi rească pe care, în calitate de cadre didactice, ajungem să ne-o punem este dacă nu cumva 
ar trebui încercată introducerea treptată a acestei tematici (chiar dacă nu prezentată elevilor ca atare, sub 
acest nume) încă din perioada gimnaziului. Cert este că putem benefi cia de condiţii, dacă putem spune astfel, 
facilitante, în măsura în care capacitatea de a argumenta pare a fi  o însuşire naturală a oricărei fi inţe umane 
ajunsă, sau care se pregăteşte să ajungă la maturitate. Orice copil care îşi doreşte ceva va realiza, intuitiv, 
indiferent dacă e conştient sau nu de ce face, o argumentare: va apela la raţiunea interlocutorilor, explicând 
utilitatea (sau necesitatea... indispensabilă) a ceea ce vrea să obţină, sau la afectivitatea acestora, mizând pe 
relaţia sufl etească pe care o are cu ei etc.

Cu alte cuvinte, ceea ce ar trebui să facem ar fi  să introducem, treptat şi „cu blândeţe”, mai multă 
refl exivitate (conştiinţă-de-sine) şi un mai consistent ansamblu de „mijloace tehnice” (tehnici de persuasiune) 
într-o competenţă argumentativă pe care o are orice copil/elev obişnuit.

Pentru a putea face aceasta, este însă util să ne întrebăm ce cunoştinţe, idei şi convingeri avem noi 
înşine, „profesorii”, despre argumentare, defi niţia şi formele ei fundamentale.

5.4.2. O trimitere „semi-internă”

Am tratat problemele teoretice şi, eventual, epistemologice ale argumentării, mult mai elaborat şi 
sistematic, în cadrul suportului nostru de curs pentru programul P3 (predare, liceu). Fireşte, lucrurile expuse 
acolo, şi mai cu seamă intrarea în dezbaterile sugerate cu acel prilej nu sunt necesare, ca atare, în relaţie cu clasele 
gimnaziale, şi nu pot nicidecum fi  folosite în mod direct în relaţie cu elevii afl aţi la o vârstă mult prea timpurie. 
Pentru formabilii care sunt cadre didactice angajate în predare/evaluare la gimnaziu, partea pronunţat-teoretică 
a capitolului cu pricina s-ar putea însă vădi de folos pentru orientarea generală în problema argumentării.

5.4.3. Un exerciţiu-dezbatere

Să ne amintim normele/dimensiunile fundamentale ale discursului retoric antic, aşa cum se structura 
el în perioada de apogeu a Republicii romane, spre exemplu în „opera” lui Cicero:
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Etape Întrebări specifi ce Teorii/competenţe utilizate

Invenţie

Care este teza pe care trebuie s-o 
afi rmăm?
Care sunt „locurile comune” pe  care 
ne putem baza?
Ce argumente putem utiliza spre a o 
„apăra” cât mai bine?

topica (cunoaşterea locurilor 
comune, a opiniilor general 
împărtăşite)
teoria raţionamentului

 ■ entimema
 ■ exemplul

Dispoziţie

Cum să ne „aşezăm” argumentele 
de-a lungul (proiectului) discursului?
Care e ordinea cea mai efi cientă a 
argumentelor?

teorie a (etapelor) discursului:
 ■ exordium/captatio benevolentiae;
 ■ expunere a faptelor (narratio/ 

divisio);
 ■ discuţie (argumente pro confi rmatio 

+ combaterea argmentelor contra 
confutatio);

 ■ peroraţie (concluzie).

Elocuţie

Care sunt fi gurile de stil cele mai 
potrivite?
Cum se prezintă oratorul?
Cum ţine el cont de public?

stil
 ■ ethos
 ■ pathos

Memorizare

Cum reuşeşte oratorul să-şi pună în 
acţiune memoria?
Cum reuşeşte el să se pună în contact 
cu memoria publicului? 
Cum se foloseşte el de memoria 
colectivă?

metoda locurilor comune (gr. v. 
topoi)

Acţiune

Care sunt tipurile de discurs?
Care este tipul de public?
Care este situaţia oratorică?

[teorie a] rolul[ui] contextului în 
receptarea argumentului
cele trei genuri de discurs:

 ■ judiciar (drept vs. nedrept, corect 
vs. incorect, legal vs. ilegal)

 ■ deliberativ (util vs. dăunător)
 ■ epidictic (nobil vs. vulgar) 

Teme de refl ecţie:
 ■ Sistematizarea de mai sus priveşte ansamblul retoricii, aşa cum era înţeleasă această disciplină/artă în 

Roma antică. În ce măsură vi se pare ea adecvată/utilă pentru o discuţie privind argumentarea în lumea 
contemporană?

 ■ Sunteţi de acord cu analogia între ceea ce astăzi se poate numi argumentare şi retorica antică, sau credeţi, 
mai degrabă, că argumentarea ar trebui apropiată de demonstraţia logică?

 ■ Cât de corectă vi se pare a fi  ideea că fundamentarea discursului argumentativ se face mai degrabă 
plecând de la „locuri comune” (topoi: ‚adevăruri’/credinţe/valori împărtăşite de participanţii la actul de 
discurs) decât plecând de la expunerea obiectivă a unor fapte?

 ■ Dintre aceste posibile dimensiuni ale elaborării/desfăşurării unui demers argumentativ, pe care le-
aţi considera demne de a fi  „predate” (fi reşte, la un nivel nu foarte complex şi excluzând teoretizările 
explicite, conceptele difi cile etc.) elevilor de gimnaziu?

 ■ Cât de importantă vi se pare includerea, în viziunea ciceroniană privind retorica, a unei importante 
dimensiuni ce priveşte cunoaşterea auditoriului pentru argumentaţiile noastre? Aţi include acest domeniu 
printre cele cu care să-i familiarizaţi pe elevii dumneavoastră? Cum aţi stimula/exersa deschiderea lor 
spre „adaptarea” propriului discurs la specifi cul publicului?

 ■ Cât de adecvate vi se mai par, pentru discursul argumentativ de astăzi, aşa-numitele „fi guri de stil”? 
„Credeţi” mai degrabă într-o argumentaţie puternic colorată retoric, sau într-una care îmbracă aparenţa 
unei simple demonstraţii tehnice/logice? Dincolo de oportunitatea, evidentă, de a folosi în introducerea 
temei „argumentare” cunoştinţele de stilistică pe care elevii de gimnaziu se presupune că le au deja, în 
cât de mare măsură credeţi că ei ar trebui orientaţi spre argumentarea „retorică”? Trebuie aceasta să 
predomine sau trebuie, dimpotrivă, ca, atunci când argumentăm ceva, să păstrăm (măcar) aparenţa unui 
discurs sec şi obiectiv, care ar expune, pur şi simplu, faptele?
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5.4.4. Înapoi la nivelul ... gimnaziului

Fără îndoială, dezbaterea (între cadrele didactice) sugerată mai sus poate părea fastidioasă: foarte puţine 
dintre concluziile la care, eventual, am putea ajunge au şanse de a pătrunde „ca atare” (altfel spus, inclusiv 
sub aspectul lor teoretic şi/sau conceptual) în predarea la nivelul gimnaziului. Cu alte cuvinte, putem avea 
senzaţia că o astfel de abordare nu poate fi  decât over-qualifying şi prezintă mai multe riscuri decât avantaje. 
Trebuie, totuşi, în opinia noastră, ţinut cont de câteva circumstanţe care ar putea-o justifi ca:

 ■ deşi fi rească la nivelul conţinuturilor/tehnicilor de predare, distincţia gimnaziu vs. liceu e arareori 
funcţională la nivelul pregătirii cadrului didactic, în sensul în care, oricum, foarte mulţi dintre noi 
predau atât la clase mici cât şi la anii mari, astfel încât efortul de a „uita” lucrurile prea complicate atunci 
când lucrăm cu „copii” ne este familiar;

 ■ în ce priveşte, strict, problema argumentării, saltul de abordare în trecerea de la gimnaziu la liceu 
este, aşa cum am arătat-o, important - cel puţin la nivelul „declarativ” al programelor; în consecinţă, nu 
poate fi  nicidecum greşit a încerca o pregătire a elevilor noştri pentru schimbarea de perspectivă;

 ■ în fi ne, nu trebuie uitat că nu discutăm aici despre predarea unor noţiuni tehnice, în ele însele mult 
mai difi cil de asimilat şi, în relaţie cu dezvoltarea competenţei lingvistice funcţionale mult mai puţin 
folositoare - cum ar fi , să spunem, conceptele analizei gramaticale (ştim bine că nu e necesar să cunoşti 
gramatica teoretică a limbii materne pentru a o putea vorbi bine, inclusiv la nivelul ei „cult”). Avem în 
vedere, subliniem aceasta încă o dată, o abilitate generală, specifi că oricărui vorbitor „normal”. Mai mult 
decât atât, argumentarea este în mult mai mică măsură un subdomeniu al cunoaşterii limbii, decât unul 
al competenţei lingvistice universale şi/sau textuale. Cu excepţia unor liste, şi ele destul de artifi ciale, de 
termeni folosiţi cu precădere, în cutare sau cutare limbă, pentru discursul de tip argumentativ, „restul” 
capacităţii noastre de a argumenta logic şi/sau convingător este, cu siguranţă, supra-idiomatic.
Aşadar:

 ■ cultivarea abilităţilor de argumentare ale elevilor noştri trebuie, negreşit, începută cât mai devreme;
 ■ lipsa de materiale dedicate acestei teme în manualele şcolare nu trebuie să ne descurajeze - mai ales 

în măsura în care, aşa cum bine ştim, didactica gimnazială mizează pe dimensiunile „limbă” (ce e drept, 
cu aspecte mai noi de comunicare) şi „literatură”; or, argumentarea, deşi se petrece, evident, utilizând 
instrumente lingvistic-idiomatice, nu ţine propriu-zis de limbă - şi cu atât mai puţin de studiul/analiza 
literaturii;

 ■ va fi  necesar, probabil, să ne creăm propriile materiale didactice, pe cât posibil pornind de la 
argumentaţiile cotidiene pe care trebuie să le facă o persoană de 11-15 ani. Vom evita, astfel, şi unul din 
pericolele cele mai serioase care apar atunci când lucrăm cu cerinţe de genul: „argumentaţi că textul 
x este o descriere, argumentaţi că autorul y este un mare poet”: riscul de a-i face pe elevi să creadă că 
argumentaţia (alături de noţiuni tehnice cum ar fi  „epitet”, „personifi care”, „gen” sau „specie literară” 
etc.) ar fi  doar încă un concept de utilitate foarte regională - şi anume, un termen denumind o procedură 
a analizei/criticii/teoriei literaturii. Or, în opinia noastră, nimic nu e mai periculos decât a-i face pe elevi 
să capete o viziune artifi cială şi reducţionistă asupra unui fenomen uman atât de natural şi de general-
operant în viaţa de zi cu zi.
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Competenţa de producere de mesaje scrise cuprinde scrierea funcţională, imaginativă, 
refl exivă.

  Fiecare tip de scriere cuprinde o serie de texte, incluse în programă, în funcţie de nivelul de 
vârstă al elevilor, de interesele lor sau de gradul de accesibilitate.

  În activităţile consacrate acestei competenţe, trebuie respectate etapele elaborării unui text: 
alegerea subiectului, documentarea, dispoziţiunea sau planul, elocuţiunea, redactarea.

  Abordările moderne ale scrierii presupun o serie de principii, dintre care cel mai important 
vizează mutarea accentului dinspre valorizarea textului produs înspre valorizarea procesului 
producerii textului, procesul scrierii fi ind, astfel, exploatat în întregime.

  Există o serie de activităţi specifi ce fi ecărui tip de scriere, ce au în vedere asimilarea unor 
aptitudini şi deprinderi care să le permită elevilor să elaboreze diferitele tipuri de texte incluse 
în programă. 

  Cultivaţi abilităţile de argumentare ale elevilor dumneavoastră cât maoi devreme, pentru ca 
ei să vadă în argumentare un fenomen natural, uman, operant în viaţa de zi cu zi, şi nu doar o 
sursă de stres.
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TEST

1. Numiţi trei tipuri de texte specifi ce scrierii imaginative, refl exive şi funcţionale.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2. Propuneţi un demers didactic prin care să dezvoltaţi competenţa de producere de mesaje scrise, 
cu aplicaţie la scrierea funcţională.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

3. Consideraţi că etapele redactării unui text scris trebuie respectate? Argumentaţi!
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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6. Strategii de formare şi 
dezvoltare a competenţei lingvistice 

(lexic, noţiuni de fonetică, 
morfosintaxă) - Gramatică şi 

vocabular
La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să identifi caţi elementele de construcţie a comunicării;
 ■ să vă însuşiţi principalele strategii de predare a elementelor 

componente ale comunicării;
 ■ să stăpâniţi şi să aplicaţi principiile care stau la baza predării 

lexicului, a foneticii, a morfologiei şi a sintaxei;
 ■ să selectaţi faptele de limbă în funcţie de vârstă;
 ■ să identifi caţi, să creaţi şi să aplicaţi la clasă cele mai adecvate 

exerciţii de fi xare a elementelor fonetice, lexicale ori gramaticale.
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6.1. Despre competenţa lingvistică

Considerăm că, pentru o înţelegere adecvată a demersului nostru, este 
necesar să lămurim accepţiunea termenului competenţă comunicativă, atât de 
des invocat, în ultimii ani, în învăţarea unei limbi străine. 

În dicţionarele de termeni lingvistici publicate în străinătate, competenţa 
comunicativă (communicative competence, competencia comunicativa, compétence 
communicative) este înţeleasă ca „what a speaker needs to know, and what 
a child needs to learn, to be able to use language appropriately in specifi c/
cultural settings” (Swann et al 2004: 43) sau ca  o „capacidad de dominar 
sitruaciones de habla, también de emplear adecuadamente subcódigos 
diferentes” (Lewandowski 1995: 62). 

Cât despre autorii Noului Dicţionar Enciclopedic de Ştiinţe ale Limbajului, 
tradus şi în limba română, aceştia inserează competenţa comunicativă în 
domeniul mai larg al sociolingvisticii şi o defi nesc ca „ansamblul regulilor 
sociale care permit folosirea apropriată a competenţei gramaticale” (Ducrot, 
Schaeffer 1996: 98).

La noi, în principalele lucrări de terminologie lingvistică apărute în anii 
din urmă, dar nu numai, competenţa comunicativă (lingvistică) este defi nită fi e ca 
„un sistem abstract care nu poate fi  studiat direct” (Dobridor 1998: 63), fi e ca  
„ansamblul cunoştinţelor lingvistice, interacţionale şi culturale internalizate 
de vorbitorul nativ al unei limbi, care îi permite să se manifeste adecvat în 
contexte comunicative specifi ce” (DSL 2001: 121). 

De asemenea, pe lângă toate aceste repere de ordin lingvistic, trebuie 
avut în vedere, aşa cum s-a amintit, şi mediul social în care apare şi se 
dezvoltă capacitatea comunicativă, deoarece impactul social, mai ales în sfera 
comunicării, este unul dominant şi răspunde nevoii de a comunica corect, clar 
şi economic cu celălalt. 

6.2. Despre competenţa lexicală

În ultimele decenii, în predarea limbilor, fi e acestea materne sau 
nematerne, s-a constatat faptul că accentul s-a deplasat din zona gramaticii în 
sfera vocabularului, care, astfel, ocupă un loc central. Predarea acestuia trebuie 
să se facă progresiv şi să fi e corelată cu vârsta şi cu nevoile comunicaţionale ale 
grupului ţintă.  

În general, competenţa lexicală se referă la capacitatea unei persoane 
de a cunoaşte şi de a stăpâni vocabularul unei limbi şi de a-l folosi în situaţii 
determinate. La un prim nivel, interesează atât achiziţia de noi unităţi lexicale, 
cât şi modul în care acestea sunt folosite.

În CECR, prin competenţă lexicală, se înţelege „cunoaşterea şi [...] 
capacitatea de a folosi vocabularul unei limbi care se compune din elemente 
lexicale şi din elemente gramaticale şi capacitatea de a le utiliza” (2003: 92).

La ciclul gimnazial, trebuie să discutăm mai ales despre lărgirea bagajului 
lexical, căci însuşirea vocabularului de bază s-a făcut la nivelul primar. De fapt, 
acesta din urmă este cel care facilitează accesul la noile cunoştinţe. Însuşirea 

vocabularului începe să-şi arate roadele, deoarece nu mai este vorba despre o redare a cuvintelor în contexte 
simple, ci de o utilizare mai susţinută, care facilitează alcătuirea de enunţuri complexe. La acest ciclu de studii, 
ar trebui să ne situăm aproximativ la nivelurile B1 şi B2, unde se prevede următorul volum de vocabular:

Nivel Volumul vocabularului
B1 

(clasele 
a V-a şi 
a VI-a)

Stăpâneşte un vocabular sufi cient, pentru a se exprima cu ajutorul parafrazelor asupra 
majorităţii subiectelor privind viaţa sa cotidiană, cum ar fi : familia, ocupaţiile în timpul 
liber şi centrele de interes, călătoriile, munca şi actualitatea. 

B2
(clasele

a VII-a şi
a VIII-a)

Stăpâneşte o gamă bogată de vocabular pentru subiectele legate de domeniul său şi 
subiectele mai generale. Poate să-şi varieze formulările, pentru a evita repetările dese, 
dar anumite lacune lexicale, cât şi utilizarea parafrazelor mai pot încă isca ezitări.

Temă de refl ecţie:
Pe baza cunoştinţelor 
asimilate până în 
prezent, încercaţi să 
defi niţi conceptele de 
lexic, fonetică şi gramatică.
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

Exerciţiu:
Care consideraţi că 
sunt cele mai adecvate 
activităţi folosite la clasă 
pentru dezvoltarea unei 
competenţe, alta decât 
cea lingvistică?

Exerciţii:
1. Încercaţi, pe 
baza experienţei 
dumneavoastră la clasă, 
să arătaţi ce/cât loc 
ocupă, în cadrul orelor 
de limba şi literatura 
română, predarea 
vocabularului, la clasele 
de/cu minorităţi.
2. Ce modifi cări 
consideraţi că ar trebui 
făcute?
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Exerciţii:
1. Întoarceţi-vă la defi niţia competenţei lexicale şi încercaţi să o puneţi în relaţie cu defi niţia propusă de 
Cadrul european comun de referinţă (CECR). Cu ce diferă? De ce credeţi că trebuie să i se aducă acesteia din 
urmă îmbunătăţiri? 
2. Consideraţi că grilele prezente în CECR sunt conforme cu realitatea? Pot ele constitui puncte de referinţă, 
atunci când li se predau elevilor elemente de vocabular? Argumentaţi-vă răspunsul!

După ce s-au făcut, la nivel primar, primii paşi în vederea achiziţiei de unităţi lexicale, considerăm că 
este necesar să se treacă la îmbogăţirea şi consolidarea vocabularului elevilor. Modalităţile de predare şi de 
selectare a cuvintelor trebuie să se facă atât pe criterii lingvistice, cât şi pe criterii sociale. Profesorul de limba 
şi literatura română trebuie să vegheze la învăţarea progresivă.

6.2.1. Selectarea lexicului

Spre deosebire de nivelul primar, la nivel gimnazial, trebuie să avem în vedere faptul că elevii posedă 
deja un bagaj lexical necesar nevoilor cotidiene şi se pot exprima relativ uşor. Chiar dacă vocabularul 
minimal a fost însuşit, trebuie continuate demersurile de predare-învăţare, astfel asigurându-se trecerea spre 
vocabularul fundamental şi spre vocabularul reprezentativ, în fi ne, de ce nu, înspre masa vocabularului (mai 
ales terminologia ştiinţifi că de strictă necesitate, care tinde să pătrundă în sfera vocabularului fundamental). 

De asemenea, avem în vedere şi lărgirea sensului unor cuvinte deja învăţate şi modul în care acestea sunt 
folosite în situaţii comunicaţionale determinate. Strategiile folosite la clasă de către profesor pentru desluşirea 
înţelesului unor cuvinte ar trebui urmate şi în viaţa de zi cu zi. Accesul la semnifi caţia unor cuvinte facilitează 
şi dezvoltarea unor capacităţi înrudite.  

Exerciţii:
1. Aduceţi-vă aminte de perioada în care aţi învăţat o limbă străină/ nematernă şi dezvăluiţi-le colegilor 
cum aţi învăţat, la început, lexicul minimal. Profesorul a aplicat anumite strategii sau acestea au fost 
deduse de către dumneavoastră? 
2. Care este prima strategie pe care aţi aplica-o cu elevii dumneavoastră pentru a-i ajuta să înţeleagă sensul 
unor cuvinte? 
3. Care metode sunt pe placul elevilor, atunci când învaţă cuvinte noi?

6.2.1.1. Principii de selecţie a lexicului la grupa de vârstă 10-15 ani

Pentru însuşirea unor noi cuvinte şi pentru dezvoltarea vocabularului elevilor de gimnaziu, profesorul 
de limba şi de literatura română ar trebui să respecte anumite criterii de selectare a cuvintelor care urmează să 
fi e învăţate. În funcţie de situaţie, acestea pot fi  aplicate selectiv, însă, uneori, sunt complementare. 

De altfel, trebuie să se ţină cont de faptul că vocabularul pe care îl are un elev poate fi  uşor diferit de cel 
al colegului. Astfel, profesorul se vede obligat să ţină cont de nivelul întregii clase. În principiu, criteriile care 
trebuie avute în vedere sunt următoarele:

1. Frecvenţa utilizării cuvintelor în textele selectate şi folosite la clasă. Se iau, ca punct de reper, şi datele 
oferite de dicţionarele de frecvenţă, dar se va lua în considerare şi contextul social. Prin frecvenţă, se „încearcă 
o stratifi care a cuvintelor de importanţă diferită în vocabular” (DSL: 224). Frecvenţa este cea care „indică de 
câte ori se întrebuinţează un cuvânt într-un text dat; cu cât apare mai mult, frecvenţa e mai mare şi invers” 
(DSL: 224). Unii specialişti consideră că „însemnătatea unui cuvânt nu depinde atât de frecvenţa întâlnirilor 
noastre în viaţa de toate zilele cu referentul său, cât, mai ales, de caracteristici specifi c lingvistice, precum 
productivitatea lexicală, polisemia sau numărul de expresii şi unităţi frazeologice la care participă acesta ” 
(Dinu 2009: 98).

2. Necesitatea folosirii unui cuvânt este şi ea importantă. Profesorul de limba şi literatura română 
trebuie să aibă în vedere acele cuvinte care sunt relevante în/pentru comunicare. Este vorba, în această situaţie, 
despre vocabularul minimal. La baza întocmirii vocabularului minimal, stau, în principiu, mai multe surse: 
„fondul principal al limbii române, lista cuvintelor folosite cel mai frecvent în presă [...], lista cuvintelor din 
limba administrativă, publicistică, ştiinţifi că şi cea a literaturii, ca şi primele 2000 de cuvinte din dicţionarul de 
frecvenţă” (Iliescu, Costăchescu 1994: 8).

3. Capacitatea combinatorie a cuvintelor reprezintă o „aptitudine a oricărei unităţi lingvistice de a 
stabili relaţii de succesiune (sintagmatice) cu altă unitate (alte unităţi) în vederea obţinerii unor combinaţii mai 
largi” (DSL : 115). Luând în considerare acest criteriu, vor fi  selectaţi acei termeni care intră în relaţie cu un 
număr important de cuvinte (de pildă, verbe ca a avea, a fi , a face, dar şi substantive ori adjective). Acest criteriu 
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va facilita formarea a numeroase enunţuri cu un număr relativ redus de cuvinte. 
4. Puterea derivaţională reprezintă capacitatea unui cuvânt de a participa, ca bază, în formarea unor 

noi unităţi lexicale. Limba română este o limbă derivativă prin excelenţă, ceea ce îi asigură, pe de o parte, 
individualitatea, iar, pe de altă parte, ajută la identifi carea sensului unui cuvânt. Trebuie selectate acele 
cuvinte din vocabularul fundamental, dar nu numai, care au cel puţin cinci derivate (nu intră în discuţia de 
faţă prepoziţiile şi conjuncţiile).  

5  Sfera semantică a cuvintelor este şi ea importantă, căci, în general, trebuie selectaţi acei termeni care 
denumesc noţiuni, obiecte, caracteristici ori acţiuni familiare, cum ar fi  elemente referitoare la om, familie, 
viaţa afectivă, şcoală, natură, casă, oraş, fenomenele meteorologice. 

6. Nu vor fi  aleşi toţi termenii, ci doar cei care fac parte şi din vocabularul reprezentativ, care constituie 
partea cea mai importantă din punct de vedere funcţional şi care conţine cuvinte ce „denumesc noţiuni 
fundamentale, selectaţi pe baza bogăţiei semantice şi puterii de derivare, dar se deosebeşte de fondul principal 
prin criteriul frecvenţei (în locul acestuia este folosit în stabilirea fondului principal criteriul vechimii)” (Sala 
2001: 612).

7. De asemenea, trebuie avut în vedere factorul cultural, important mai ales atunci când ne adresăm 
elevilor sau cursanţilor care vin din afara limbii române şi care au un orizont cultural diferit. Acest aspect 
devine important, deoarece pot apărea unele disfuncţionalităţi ori confuzii în receptarea unor informaţii. 
Strâns legat de acest aspect este şi factorul social, întrucât trecerea de la societate la alta nu este uşoară şi îşi 
poate pune amprenta asupra celui care învaţă o nouă limbă. Se poate întâmpla ca un anumit concept să aibă 
altă prioritate sau perspectiva asupra acestuia să fi e diferită.

Suntem convinşi că toate aceste criterii sunt benefi ce pentru selectarea vocabularului, însă nu luate 
separat. Dimpotrivă, acestea sunt complementare în predarea vocabularului şi optimizează procesul de 
predare, căci „la aceasta se poate ajunge nu prin promovarea simplistă a unui criteriu unic de selecţie, ci 
printr-o sinteză creatoare a diverselor concepţii care tind să îmbrăţişeze, fi ecare din alt unghi, infi nita realitate 
a comunicării lingvistice” (Hîrlăoanu 1972: 74).

Teme de refl ecţie:
1. Care consideraţi că este cel mai potrivit criteriu pentru a selecta cuvinte pentru lecţiile de vocabular, la 
clasele gimnaziale? 
2. La clasă, ţineţi cont de aceste criterii sau vă ghidaţi după manual? Care credeţi că sunt avantajele sau 
inconvenientele folosirii manualului/selecţiei personale a cuvintelor? 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

6.2.1.2. Câte cuvinte ar trebui introduse în cadrul unei lecţii?

În predarea vocabularului, e necesar să avem în vedere şi numărul de cuvinte care trebuie transmise/
însuşite. Cuvintele nu pot fi  „turnate cu pâlnia”, iar profesorul nu rămâne un simplu furnizor de informaţie 
lexicală. Acesta din urmă trebuie să transforme elevul într-un partener de dialog care reuşeşte să comunice 
efi cient, atunci când este solicitat sau când o anumită situaţie impune acest lucru. 

La nivel gimnazial, achiziţia vocabularului nu trebuie să se facă doar pe verticală, în sensul că doar 
adăugăm noi cuvinte, ci mai ales pe orizontală, deoarece vocabularul trebuie dezvoltat, iar, de la un cuvânt de 
bază, anterior însuşit, elevul trebuie să perceapă şi sensurile secundare, dar şi sensul cuvintelor care alcătuiesc 
o familie lexicală.

Specialiştii au avansat ideea că, pentru învăţarea vocabularului unei limbi străine/nematerne, e necesar 
să se predea un număr optim de cuvinte, care ar facilita, progresiv, înţelegerea. Alan Hunt şi David Beglar 
(2002) consideră că ar trebui învăţate 5-7 cuvinte pe zi, ceea ce nu e departe de realitate şi de nevoile celui care 
studiază o limbă străină/nematernă.

Făcând o medie anuală, putem constata că este vorba despre un număr de circa două mii de cuvinte, cu 
condiţia ca persoana care îşi însuşeşte vocabularul unei limbi să înveţe (să reţină) zilnic numărul de cuvinte 
stabilit. Dacă avem însă în vedere că, în cazul elevilor, avem şi pauze în învăţare (vacanţe, zile libere, zile în 
care nu este predată limba în discuţie), atunci numărul cuvintelor scade simţitor. Putem discuta despre cinci 
sute de cuvinte (Cameron 2005: 75), numărul variind în funcţie de vârstă şi de nivelul lingvistic.

Din cele prezentate, rezultă că însuşirea unui număr de cuvinte nu depinde doar de o anumită statistică, 
ci şi de nivelul intelectual al celui care învaţă o limbă ori de vârstă (copil/adult), la care se adaugă atât 
complexitatea noii limbi (vocabularul unei limbi înrudite este mai uşor de asimilat), cât şi armonia cuvintelor 
(aglomerarea de consoane într-un cuvânt îngreunează însuşirea unei noi unităţi lexicale).
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Teme de refl ecţie:
1. Care este situaţia elevilor dumneavoastră? 
2. Câte cuvinte consideraţi că ar trebui predate/învăţate pe zi? 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

6.2.1.3. Ce presupune însuşirea/cunoaşterea unui cuvânt?  

Spre deosebire de ciclul primar, la nivel gimnazial, se presupune că elevii posedă deja un bagaj lexical, 
care le permite să discute pe o anumită temă, în ciuda faptului că mai apar unele discontinuităţi în exprimare. 

Foarte importantă rămâne activarea vocabularului, deoarece aceasta arată că însuşirea lexicului s-a 
făcut în mod corect. Este momentul în care elevul reuşeşte să folosească din ce în ce mai bine, la clasă sau 
în vorbirea cotidiană, cuvintele pe care le-a învăţat. Nu se mai pune problema unei simple reproduceri, căci 
elevul cunoaşte sensul şi ştie să întrebuinţeze cuvântul în contexte diferite, adaptându-se la diverse situaţii de 
comunicare. 

Bagajul lexical se îmbogăţeşte treptat, iar profesorul e nevoit să introducă noi cuvinte. Se trece progresiv 
din sfera vocabularului minimal (destul de redus) înspre vocabularul fundamental, care trebuie, la rândul 
său, actualizat. De asemenea, la primele lecţii de vocabular, la ciclul gimnazial, se reactualizează vocabularul 
anterior însuşit, pentru a observa dacă nu sunt lacune. 

Astfel, se ia „pulsul clasei”, în ceea ce priveşte cunoştinţele despre vocabular şi stăpânirea acestuia. 
Se pot relua unele lecţii tematice (omul, familia, viaţa afectivă, şcoala, natura, casa, oraşul, satul, fenomenele 
meteorologice), care vor permite o evaluare a nivelului clasei (general) şi a nivelului elevilor (individual). Spre 
deosebire de ciclul primar, la nivel gimnazial, se pot omite unii paşi în învăţare, cum ar fi  repetarea în cor, 
repetarea izolată, rostirea în diferite contexte. 

Pentru o mai bună înţelegere a sensului unui cuvânt nou e necesar ca acesta să fi e întâlnit de cât mai 
multe ori. Apariţia sa sporadică nu este benefi că, întrucât nu oferă o însuşire adecvată. Această familiarizare 
permite o corelare a informaţiei lexicale cu situaţia de comunicare. Pentru fi xarea cunoştinţelor, se poate 
face apel, mai ales în cazul lecţiilor tematice, la rebus sau la metoda ciorchinelui, care facilitează învăţarea şi 
problematizarea. 

Exerciţii:
1. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu numărul de ocurenţe ale unui cuvânt pe parcursul 
învăţării ?
2. Ce paşi urmaţi la clasă, pentru a facilita însuşirea unor cuvinte? Argumentaţi-vă răspunsul! Care sunt 
exerciţiile pe care le folosiţi?  
3. Cum verifi caţi dacă un cuvânt a fost însuşit în mod corect?

6.2.2. Modalităţi de dezvoltare/predare a vocabularului 

În general, în predare, este bine să facem apel atât la metodele moderne, cât şi la cele tradiţionale. 
Pe lângă consultarea dicţionarului, elevii de gimnaziu reuşesc să deducă sensul cuvântului în context. Spre 
deosebire de ciclul primar, unde elevii încep să înveţe cuvinte noi scoase din context, în gimnaziu, elevii au 
ocazia să vadă cuvintele în contexte mult mai ample. Aceştia sunt capabili să perceapă sensul cuvintelor şi pot 
realiza enunţuri de o complexitate diferită. Exerciţiile pot fi  de identifi care sau de fi xare. Trebuie să se pună 
accent nu numai pe forma cuvântului, ci şi pe sensul acestuia. 

Pentru evitarea confuziilor, cuvintele sunt alese atât din punct de vedere formal (mono-, bi-, tri-, 
plurisilabice), cât şi din punct de vedere semantic (sensurile trebuie să difere). Ar fi  bine ca inventarul lexical 
să fi e variat şi din punct de vedere gramatical, în sensul că este necesar să alegem părţi de vorbire diferite, 
atunci când vrem ca elevii să-şi însuşească diferite cuvinte. 

Considerăm că selectarea sau conceperea unor exerciţii diversifi cate este bine venită, mai ales că, la 
nivel gimnazial, elevii sunt familiarizaţi cu unele noţiuni fundamentale, pe care să le recunoască în diverse 
situaţii de comunicare.

Modalităţile de dezvoltare a vocabularului propuse de Caroline T. Linse (2005) şi Alan Hunt împreună 
cu David Beglar (2002) îşi găsesc aplicabilitatea şi pentru această grupă de vârstă. 

Caroline T. Linse discută despre o abordare formală, prin instruire directă, care are loc atunci când 
elevul învaţă sau descoperă sensul cuvântului, şi despre o abordare informală, care presupune descoperirea 
sensului pe baza analogiei. În schimb, Alan Hunt şi David Beglar identifi că trei strategii de achiziţie a noilor 
unităţi lexicale: învăţarea accidentală, învăţarea explicită şi strategiile individuale. 
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Învăţarea accidentală se realizează prin citire şi prin ascultare (expunerea elevului la cuvânt), iar 
învăţarea explicită se bazează pe selectarea cuvintelor, defi nirea lor şi introducerea în contexte. Cât depre 
strategiile individuale, acestea se referă la identifi carea sensului în context şi confruntarea lui cu cel înregistrat 
în dicţionar.  

Exerciţii:
1. Care abordare vi se pare mai potrivită la clasa/clasele dumneavoastră? De ce?
2. Formaţi două grupe şi discutaţi despre folosirea şi utilitatea demersului propus de Beglar.

6.2.3. Predarea lexicului

În general, în predarea vocabularului la nivel gimnazial, se pleacă de la un text-suport, relevant pentru 
studiul unor anumite elemente lexicale. 

La lecţiile de limba română dedicate lexicului, trebuie să ne axăm, în special, pe îmbogăţirea vocabularului 
şi să urmărim modul în care se stabilesc, între cuvinte, diferite relaţii (de sinonimie, de antonimie, de paronimie, 
de omonimie). Astfel, după formarea bazei lingvistice, se are în vedere exprimarea bogată şi nuanţată.  Nu 
se mai insistă exclusiv asupra sensului sau a formei, ci „pe însuşirea deprinderii de a folosi cuvintele, de 
valorifi care activă a posibilităţilor lor combinatorii, de realizare a însuşi actului vorbirii” (Şerban, Ardelean 
1980: 101). 

Se observă că, în predarea lexicului, se acordă prioritate perspectivei pragmatice, prin intermediul 
căreia limba nu mai este privită „ca sistem de semne, ci ca acţiune şi interacţiune comunicativă” (DSL 2001: 
396). Elevul nu trebuie doar să acumuleze informaţie lexicală. Acesta începe să stabilească conexiuni între 
cuvinte, iar acestea să facă sens. Nu este îndeajuns ce se spune, ci cum se spune, deoarece simpla ascociere a 
unor termeni luaţi din context nu are întotdeauna rezultatul scontat în comunicare.  „Obişnuinţa semantizării 
prin context generează şi dezvoltă capacitatea foarte importantă pentru cel care învaţă o limbă de a înţelege un 
text sau o discuţie, chiar dacă nu-i sunt cunoscute toate cuvintele” (Şerban, Ardelean 1980: 102).

Lucrând în acest mod, elevii vor încerca să gândească şi să se exprime direct, fără a ezita în selectarea 
cuvintelor. Sensul cuvintelor nu va mai fi  introdus decât rar prin exemplifi care (folosirea unui obiect, utilizarea 
fi gurinelor, gestică, mimică, fotografi i, desene, planşe, imagini etc.), prioritare fi ind explicaţiile verbale.

Prin intermediul acestora, se încearcă să se defi nească noul cuvânt, cu ajutorul cuvintelor pe care elevul 
le-a învăţat anterior. Defi nirea e necesară doar atunci când cuvântul nu a putut fi  dedus direct din text/
context. Se poate face apel şi la perifraze, care facilitează înţelegerea sensului. De asemenea, putem întrebuinţa 
antonimele sau sinonimele unor cuvinte care sunt deja cunoscute de către cel care învaţă o limbă nematernă. 

În cazul în care sensul cuvântului nu poate fi  perceput, avem la îndemână traducerea, care nu este 
întotdeauna benefi că în predare. Această ultimă metodă reprezintă o piedică în dezvoltarea competenţei 
comunicative, întrucât elevul nu este stimulat să gândească. În ciuda acestei constatări, există cercetători care 
consideră că „pentru elevii care găsesc difi cil studiul limbii, sunt mai efi ciente explicaţiile în limba maternă – 
scurte, coerente şi la obiect, urmate de exersarea activă a elementelor discutate” (Rivers 1977 : 88).

Sintetizând toate aceste discuţii, putem realiza următoarea schemă:

Identifi carea 
textului/

situaţiei-sursă

Actualizarea 
cuvântului în 

enunţ

Însuşirea 
sensului

Corelaţia formă 
- conţinut
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Exerciţii:
1. Care au fost criteriile de selecţie a textului-sursă? Ce metodă consideraţi că este benefi că în introducerea 
unui cuvânt nou? Care sunt metodele alese de colegii dumneavoastră?
2. Care dintre metode are un randament redus, în predarea vocabularului? Discutaţi cu colegii pe marginea 
acestui subiect!

6.2.3.1. Exerciţii de fi xare a vocabularului

Aceste exerciţii sunt destul de importante, deoarece, cu ajutorul lor, se urmăresc măsura în care elevii 
şi-au însuşit unele cuvinte în timpul activităţilor de predare-învăţare, dar şi capacitatea acestora de a înţelege 
şi de a utiliza, în contexte noi, unele cuvinte. Exerciţiile de fi xare sunt diversifi cate şi pot viza mai multe 
competenţe. Potrivit metodelor moderne, dezvoltarea vocabularului poate fi  abordată din două direcţii: 
„aspectul explicativ şi aspectul aplicativ”, iar „îmbogăţirea vocabularului vizează împletirea explicaţiei cu 
aplicaţia” (Şerban, Ardelean 1980: 100).

1. În zilele noastre, personalizarea a rămas una dintre metodele cel mai des aplicate în învăţarea limbilor. 
Prin trimiterile repetate la experienţa personală, elevii reuşesc să înţeleagă mult mai bine sensul unor cuvinte. 
Intervine, în acest caz, şi factorul social (referirea la realitatea imediată) care facilitează învăţarea. 

Exerciţiile au în vedere raportarea la situaţiile cotidiene, ceea ce permite vehicularea unui lexic 
întrebuinţat în viaţa reală. După parcurgerea, în prealabil, a unei teme, se pot realiza exerciţii de tipul: Adevărat 
sau Fals sau Eliminarea intrusului, care permit verifi carea modului în care s-au asimilat noile cuvinte (atât din 
punct de vedere formal, cât şi semantic). La acestea, se pot adăuga şi exerciţii de completare a spaţiilor libere. 

 Exerciţiile de însuşire a cuvintelor au rolul de a facilita înţelegerea şi fi xarea cuvintelor noi, întâlnite 
în textele literare din cadrul unităţilor de învăţare. Se pot realiza exerciţii care vizează fi xarea sinonimelor, a 
omonimelor ori a antonimelor. 

2. În ciuda noilor tehnologii (internetul, calculatorul), care reduc gustul pentru lectură, dicţionarele 
rămân şi în zilele noastre foarte utile, întrucât permit descoperirea sensului şi valorile contextuale ale cuvintelor. 
Sunt foarte bine-venite dicţionarele de tip analogic, care ilustrează şi asocierile de cuvinte. 

Dicţionarul poate fi  util la exerciţiile de tip rebus, unde se porneşte de la defi nirea sensului (în special prin 
parafrazare). Dicţionarul ajută şi la constituirea ori identifi carea unor familii de cuvinte. Odată înţeles sensul 
unui cuvânt, se pot crea familii de cuvinte, ai căror membri obţinuţi se pot verifi ca în paginile dicţionarelor. 

3. Destul de frecvent, sunt folosite şi jocurile lingvistice, care îi antrenează pe elevi şi îi obligă să se 
concentreze, pentru a rezolva sarcinile stabilite. Prin joc, elevii se redescoperă, iar munca în echipă le dezvoltă 
şi capacitatea comunicativă.

Jocurile cu caracter lingvistic urmăresc şi 
dezvoltarea elevilor din punct de vedere social şi 
psihologic, deoarece, în fi ecare dintre aceştia, există 
dorinţa de afi rmare. Tot în sfera jocurilor lingvistice se 
înscriu şi exerciţiile care vizează imitarea unor situaţii 
conversaţionale cotidiene: Cum întrebăm/cerem ceva?,  Cum ne scuzăm?, Cum oferim o informaţie?, La poştă, La 
magazin etc.

Prin urmare, odată „încorporate în activitatea didactică, elementele de joc imprimă acesteia un caracter 
mai viu şi mai atrăgător, aduc varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie şi de bucurie, de divertisment 
şi de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii. Restabilind un echilibru în 
activitatea şcolarilor, jocul fortifi că energiile intelectuale şi fi zice ale acestora, furnizează o motivaţie secundară, 
dar stimulatorie, o prezenţă indispensabilă în ritmul muncii şcolare” (Cerghit 1980: 214-215).

Exerciţii:
1. Ce activităţi folosiţi la clasă, în vederea fi xării vocabularului? 
2. Formaţi două grupuri. Alegeţi un exerciţiu clasic de fi xare a vocabularului (de exemplu, repetarea 
cuvântului/lecţii tematice) şi unul modern. O echipă va demostra că metoda tradiţională este adecvată, 
iar cealaltă echipă va argumenta efi cienţa metodei moderne. 
3. Propuneţi trei tipuri de activităţi prin care doriţi să fi xaţi lexicul pe tema Spaţiul. Notaţi cele trei activităţi 
şi prezentaţi-le colegilor. Identifi caţi şi alte metode! 
4. Consideraţi jocul didactic ca fi ind un bun mijloc de achiziţie şi de îmbogăţire a vocabularului?  
Argumentaţi!
5. Folosiţi jocuri la clasă? Dacă da, care anume?
6. Ce jocuri preferă elevii dumneavoastră?

Reţineţi:
Jocul didactic are scopul de a-l familiariza pe 
elev cu sistemul limbii.
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6.3. Despre capacitatea fonologică 

În ceea ce priveşte această componentă a competenţei lingvistice, 
trebuie să recunoaştem că, la nivel gimnazial, ea este trecută, în general, în 
plan secund, deoarece bazele fonologice au fost puse la ciclul primar, situaţiile 
în care e relevantă fi ind punctuale, cu referinţă specială la un anumit aspect. 

Conform CECR (2003: 96), capacitatea fonologică are în vedere „o 
cunoaştere a percepţiei şi o aptitudine de a percepe şi a produce: unităţile 
sonore ale limbii (foneme) şi realizarea lor în contexte specifi ce (alofone), 
trăsăturile fonetice care disting fonemele, compoziţia fonetică a cuvintelor, 
prozodia sau fonetica frazei.”

În CECR, este prevăzută, şi pentru această competenţă, o grilă în care 
sunt prezentate principalele aspecte care ar trebui urmărite în însuşirea unei 
limbi străine, din punct de vedere fonologic. Spre deosebire de competenţa 
fonologică de nivel A1 ori A2, la nivelurile B1 şi B2, eforturile de însuşire a 
unor sunete şi producerea acestora nu mai sunt atât de susţinute. 

În tabelul de mai jos, se remarcă progresul în dobândirea competenţei 
fonologice. 

Nivel Stăpânirea sistemului fonologic
B2 (clasele 
a VII-a şi 
a VIII-a)

A dobândit o pronunţie şi o intonaţie clare şi fi reşti.

B1 (clasele 
a V-a şi 
a VI-a)

Pronunţarea este clar inteligibilă, chiar dacă un accent străin care produce erori de 
pronunţare este uneori perceptibil şi ocazional.

Considerăm că, pentru nivelul B2, elevii au nevoie de multă practică 
şi de exersarea pronunţiei într-un mediu lingvistic compact. Exerciţiile de 
pronunţare trebuie să fi e susţinute, pentru a avea rezultate, întrucât accentul 
din limba maternă se pierde cel mai greu, aşa cum, de altfel, se dobândeşte 
şi accentul specifi c unei limbi nematerne. Aceste piedici pot fi  înlăturate prin 
efortul comun al protagoniştilor: pe de o parte, al profesorului, pe de altă 
parte, al celui care învaţă limba. Pronunţia profesorului rămâne un model ce 
trebuie imitat.

6.3.1. Noţiunile de fonetică şi specifi cul limbii române 

În cazul predării limbii române, este bine să se „ţină seama atât de 
specifi cul limbii [...], cât şi de specifi cul fonaţiunii şi audiţiei” (Şerban, Ardelean 
1980: 19). Profesorul de limba şi literatura română trebuie să continue eforturile 
depuse de învăţător în ciclul primar pentru însuşirea unei pronunţii adecvate 
şi pentru un auz fonematic corespunzător. 

Chiar dacă s-au ameliorat receptarea mesajului şi producerea acestuia, 
este totuşi nevoie de reluarea unor aspecte, în cazul în care se observă unele 
disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte accentul, redarea consoanelor sau a 

vocalelor caracteristice limbii române (ă, â, î, ţ şi ş), pronunţia grupurilor de sunete (ghe, ghi, che, chi, ge, gi, şt, 
jd, sc, şc) etc.

Exerciţii:
1. Discutaţi cu colegii dumneavoastră principalele aspecte difi cile, întâmpinate în predarea noţiunilor de 
fonetică. Selectaţi un număr de trei difi cultăţi şi încercaţi să găsiţi soluţii pentru o mai bună asimilare a lor. 
2. Care credeţi că este principalul obstacol în învăţarea limbii române? Argumentaţi-vă alegerea!

6.3.2. Pronunţia adecvată

Atunci când se predă o limbă străină ori nematernă, e necesar ca profesorul de specialitate să vegheze 
permanent la buna însuşire a pronunţiei, deoarece numai astfel se pot urmări progresul şi acurateţea în 
pronunţare. Din această perspectivă, profesorul de limba şi literatura română continuă demersul început de 

Exerciţiu:
Reveniţi la activitatea de 
refl ecţie de la începutul 
acestei secţiuni şi 
comparaţi defi niţia dată 
de dumneavoastră cu 
cea prezentă în paginile 
CECR. Evidenţiaţi 
diferenţele şi asemănările 
dintre acestea!

Exerciţii:
1. Împreună cu colegii 
d u m n e a v o a s t r ă , 
analizaţi modul în 
care ar trebui stăpânit 
sistemul fonologic. Poate 
fi  acesta un punct de 
reper pentru predarea 
elementelor care ţin de 
fonetică? Argumentaţi-
vă răspunsurile! 
2. Descriptorii din grila 
de mai sus sunt sufi cienţi 
sau consideraţi că trebuie 
să fi e mult mai ampli? 
Ce consideraţi că ar mai 
trebui adăugat?
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către profesorul pentru învăţământul primar.  
Robert Lado (1964: 73) susţine că, pentru o pronunţie corectă, este nevoie 

de trei niveluri de acurateţe, şi anume: acurateţe în scop comunicaţional, 
acurateţe în predare (cum predau/explică profesorii), acurateţe în folosirea L2 
ca limbă naţională (performanţă lingvistică în perspectivă socială). 

Prin urmare, trebuie acordată o atenţie sporită tuturor acestor aspecte 
atât la nivel individual, cât şi general. 

6.3.3. Predarea aspectelor de ordin fonetic

Multe dintre aspectele de ordin fonetic au fost abordate în clasele primare, iar, la nivel gimnazial, 
putem discuta mai degrabă despre o rafi nare a pronunţiei decât despre o însuşire a acesteia. Atunci când 
abordăm aspecte care ţin de îmbogăţirea vocabularului, este bine să urmărim şi pronunţia sau elementele 
suprasegmentale (accent sau intonaţie), care facilitează şi comunicarea, mai ales în cazul omonimelor (prin 
accent, se dezambiguizează sensul: a se compara véselă şi vesélă). Corectarea accentului anterior şi adaptarea la 
noua limbă presupun eforturi din partea cadrului didactic. Exemplul de pronunţie pe care îl avem la îndemână 
este pronunţia profesorului sau diferitele înregistrări. 

De asemenea, pot fi  rezolvate, în clasă, exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe, ceea ce facilitează 
identifi carea sunetelor în cuvânt. Exerciţiile pot viza şi pronunţarea unui sunet la începutul, în interiorul şi la 
sfârşitul cuvântului (mai ales când avem un i fi nal post-consonantic, un i care urmează după grupul muta cum 
liquida, un i semivocalic sau un i plenison). 

Exerciţiile de ordin fonetic vor continua şi atunci când sunt abordate chestiuni care ţin de nivelul 
morfologic al limbii. În această situaţie, se găsesc alternanţele fonetice (în special diftongii) din interiorul 
cuvintelor, care sunt specifi ce limbii române şi care ridică probleme nu numai în pronunţie, ci şi în scris. 
Pentru o însuşire adecvată a acestora, ar trebui efectuate exerciţii la clasă, prin intermediul cărora să se fi xeze 
toate aceste particularităţi. 

Aplicaţiile la clasă pot fi  sub formă de: 
1. Exerciţii de imitare, ce constau în repetarea unor sunete, a unor 

grupuri de sunete sau a unor cuvinte;
2. Exerciţii structurale (substituţie, transformare, completare), în cadrul 

cărora, elevii trebuie să ofere forma corectă a unor substantive, adjective 
sau verbe (declinare, în cazul membrilor grupului nominal, substantive ori 
adjective/conjugare, în cazul verbului: de pildă, pot fi  efectuate exerciţii de 
transformare a formelor de indicativ prezent, cu sau fără sufi x gramatical, în 
forme de conjunctiv prezent); 

3. Exerciţii de receptare a unor sunete, grupuri de sunete ori cuvinte 
pronunţate de către vorbitori nativi;

4. Exerciţii care vizează producerea unor sunete, grupuri de sunete ori 
cuvinte, pronunţate de către cei care învaţă limba română ca limbă nematernă.

6.4. Despre competenţa gramaticală

Competenţa gramaticală presupune cunoaşterea informaţiei de ordin 
gramatical şi aplicarea acesteia. În CECR (2003: 94), competenţa gramaticală 
este defi nită ca o  „capacitate de a înţelege şi de a exprima sensuri, producând 
şi recunoscând fraze formate conform acestor principii, şi nu de a le memoriza 
şi de a le produce ca pe nişte formule rigide.”

Autorii CECR (2003: 95) propun şi pentru această competenţă o grilă, 
după care ne putem ghida, atunci când abordăm, la clasă, aspecte de ordin 
gramatical. Ea este structurată de la simplu la complex, urmărindu-se atât 
progresul achiziţiei de noţiuni gramaticale, cât şi modul în care acestea sunt 
întrebuinţate în situaţii de comunicare determinate.

Nivel Corectitudinea gramaticală
B2 (clasele 
a VII-a şi 
a VIII-a)

Menţine un bun control gramatical; gafe ocazionale, erori nesistematice şi mici greşeli 
sintactice se mai pot produce, dar sunt rare şi pot fi  adeseori corectate retrospectiv. Menţine 
un control gramatical destul de bun. Nu face greşeli care să conducă la neînţelegeri.

Exerciţiu:
Când consideraţi că se 
poate discuta despre 
acurateţe în pronunţie? 
Din experienţa 
dumneavoastră în 
predare, când credeţi că 
se atinge acest obiectiv? 

Exerciţiu:
Credeţi că exerciţiile 
amintite sunt efi ciente? 
Numiţi şi alte tipuri 
de activităţi pe care 
le folosiţi la clasă, în 
vederea ameliorării şi a 
perfecţionării pronunţiei 
la grupa de vârstă 10-15 
ani. 

Exerciţiu:
În ce măsură 
defi niţia propusă 
de dumneavoastră 
concordă cu cea prezentă 
în paginile CECR? 
Relevaţi asemănările 
şi deosebirile dintre 
cele două defi niţii. 
Ce aspecte aţi omis 
din circumscrierea 
c o m p e t e n ţ e i 
gramaticale?
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B1 (clasele 
a V-a şi 
a VI-a)

Comunică cu sufi cientă corectitudine în contexte familiare; de regulă, are un bun control 
gramatical, în pofi da unor infl uenţe clare ale limbii materne. Se pot produce erori, dar 
sensul general rămâne clar. Poate folosi cu sufi cientă corectitudine un repertoriu de 
turnuri şi expresii frecvent utilizate şi asociate unor situaţii mai curând previzibile.

Exerciţiu:
Analizaţi împreună cu unul dintre colegii dumneavoastră grila propusă pentru evaluarea corectitudinii 
gramaticale. Este aceasta relevantă, dar şi utilă pentru dumneavoastră? Ce alte informaţii s-ar mai putea 
adăuga? 

După cum s-a remarcat deseori, există o permanentă legătură între gramatică şi vocabular, deoarece, 
chiar dacă reuşim să constituim un enunţ corect din punct de vedere gramatical, acest fapt nu înseamnă că 
face sens. 

Cuvintele trebuie alese şi asociate în funcţie de mesajul pe care dorim să-l transmitem. „Este clar că un 
cuvânt, prin legătura stabilită între sens şi formă, nu poate fi  învăţat şi folosit izolat. De asemenea, o formă 
gramaticală, prezentată independent nu are nicio semnifi caţie pentru cel ce învaţă o limbă străină” (Şerban, 
Ardelean  1980: 38).

Chiar dacă gramaticii nu i se mai acordă atenţie precum odinioară, aceasta contribuie, fără îndoială, 
atât la structurarea corectă a enunţului, cât şi la receptarea mesajelor. De fapt, putem afi rma că gramatica se 
învaţă după fonetică şi vocabular, deoarece face ordine în informaţia asimilată până într-un anumit moment 
şi permite comunicarea cu celălalt, nelăsând loc ambiguităţilor de ordin semantic.

Exerciţii:
1. Cum vedeţi dumneavoastră legătura dintre vocabular şi gramatică? Există situaţii în care domină unul 
dintre cele două niveluri?
2. Sunteţi de acord cu ordinea aleasă pentru descrierea celor trei competenţe (lexicală, fonetică şi 
gramaticală)? Argumentaţi-vă răspunsul!

Spre deosebire de ciclul primar, unde se acordă o mai mare importanţă foneticii şi lexicului, la ciclul 
gimnazial, studiul gramaticii este prioritar, fi indcă elevii sunt mult mai atenţi la structurarea enunţului. 
Gramatica nu mai este situată atât de mult sub semnul abstractului, iar terminologia vehiculată începe să fi e 
înţeleasă şi să fi e funcţională, aceasta permiţând comunicarea efi cientă. 

6.4.1. Particularităţi gramaticale ale limbii române

Pe parcursul învăţării, va trebui să le dezvăluim progresiv elevilor principalele particularităţi de ordin 
gramatical, care ridică probleme în însuşirea corectă a limbii române şi a sistemului acesteia. Aplecându-se cu 
atenţie asupra structurii gramaticale a limbii române, specialiştii au identifi cat o serie de trăsături gramaticale 
care ridică probleme în învăţare. Dintre acestea, amintim:

 ■ genul substantivului (în special, genul neutru şi genul personal);
 ■ alternanţele vocalice şi consonantice (fl exiunea internă) care intervin la formarea pluralului 

substantivelor şi adjectivelor;
 ■ categoria gramaticală a cazului substantivelor (mai ales cele feminine);
 ■ pronumele de politeţe;
 ■ fl exiunea verbului (diversitatea formelor modale şi temporale);
 ■ topica părţilor de propoziţie în enunţ;
 ■ reluarea şi anticiparea CO şi CI.

Exerciţiu:
Căror alte particularităţi consideraţi că ar trebui să li se acorde o atenţie sporită în activităţile de predare-
învăţare? Discutaţi cu colegii şi identifi caţi şi alte aspecte!

6.4.2. Abordări clasice şi moderne

Înainte de a descrie diferitele abordări existente în predarea gramaticii, trebuie menţionat faptul că, în 
studierea unui fenomen gramatical, nu există o singură metodă de predare care să se adreseze tuturor elevilor 
şi să poată fi  aplicată în fi ecare moment. 

Pot fi  însă combinate mai multe metode, în funcţie de grupul ţintă căruia demersul didactic îi este 
adresat (Hinkel, Fotos 2002: 1). În plus, Robert Lado vorbeşte despre modele în cazul învăţării gramaticii unei 
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limbi, modele care, în cazul copiilor, sunt mai uşor de însuşit prin paralelism cu limba lor maternă. Oricum, 
aceste modele ar trebui predate gradat, în funcţie de reacţia elevilor la aceste structuri. 

Exerciţii:
1. Care este metoda folosită de dumneavoastră la clasă, în momentul predării unui fenomen gramatical? 
Care consideraţi că îi sunt avantajele şi limitele?
2. Aţi folosit şi alte metode în predare? De ce aţi renunţat la ele?
3. Discutaţi cu colegii şi descoperiţi care sunt metodele de predare a gramaticii preferate de aceştia. Notaţi-
le şi apoi, prezentaţi-le celorlalţi!

V. Şerban şi Liliana Ardelean (1980) propun învăţarea unui fenomen gramatical în trei etape:
1. crearea bazei lingvistice, limitându-se la aplicarea mecanismelor gramaticale cuprinse în gramatica 

fundamentală minimală;
2. formarea de automatisme prin exerciţii structurale;
3. trecerea spre utilizarea cunoştinţelor de gramatică, pentru realizarea unei exprimări spontane, 

independente de modelele limitate, oferite de exerciţiile structurale (Şerban şi Ardelean 1980: 37).

Descriem, în cele ce urmează, cele trei etape propuse în învăţarea unui fenomen gramatical. 

1. Crearea bazei lingvistice
Deşi, la această grupă de vârstă, nu interesează terminologia gramaticală şi cea sintactică, este necesar 

ca elevii să conştientizeze fenomenele gramaticale, predarea acestora trebuind să urmeze principiul „se învaţă 
limba, şi nu despre limbă” (Şerban şi Ardelean 1980: 37). Ceea ce interesează, în predarea modernă, este 
,,dobândirea deprinderilor lingvistice, viziunii gramaticale rămânându-i rolul de a sistematiza şi completa” 
(Şerban şi Ardelean 1980: 37). 

În ceea ce priveşte învăţarea sintaxei, lucrurile sunt mai simple, întrucât aceasta poate fi  învăţată odată 
cu morfologia. 

2. Formarea automatismelor prin exerciţii structurale
Exerciţiile de acest tip au rolul de a exersa structurile abia învăţate şi de a dezvolta automatisme în 

limba învăţată, însă acestea nu asigură capacitatea de utilizare a structurii gramaticale corect într-o situaţie de 
comunicare. 

3. Exerciţiile funcţionale
Au rolul de a face trecerea înspre fenomenul comunicării libere, vorbitorul ,,câştigând deprinderea de 

a construi enunţuri corecte, rapide şi elastice” (Şerban şi Ardelean 1980: 41), urmărind transmiterea mesajului 
şi nu validitatea structurii gramaticale folosite. 

Exerciţiu:
Sunteţi de acord cu abordarea unui astfel de model în predarea gramaticii? Evidenţiaţi-i avantajele şi 
limitele!

6.4.2.1. Structura predării unui fenomen gramatical în perspectivă clasică 

Predarea unui fenomen gramatical, în perspectivă clasică, putea urma fazele de mai jos (Şerban şi 
Ardelean 1980: 43):

1. Dialog pregătitor cu semantizarea completă a formelor;
2. Prezentarea formelor în contexte (faza de structurare);
3. Exerciţii structurale de fi xare (faza de exersare);
4. Exerciţii funcţionale (faza de generalizare);
5. Integrarea fenomenului în microconversaţie.

Exerciţiu:
Credeţi că acest model este adecvat predării gramaticii la clasele dumneavoastră? De ce?

În sintaxă, singurii termeni metalingvistici care interesează, la acest nivel, sunt propoziţie, subiect, predicat, 
atribut şi complement. Este şi cazul morfologiei, unde, de asemenea, interesează doar denumirea fenomenului 
gramatical (de exemplu, substantiv, verb, pronume, adjectiv, numeral etc.).
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6.4.2.2. Predarea structurilor gramaticale, între tradiţie şi inovaţie 

 ■ Traducerea gramaticală
Aplicarea acestei metode nu este indicată, deoarece şi-a dovedit, în timp, inefi cienţa. Paşii urmaţi, în 

acest caz, sunt: defi nirea noii noţiuni gramaticale, prezentarea declinărilor/conjugărilor, inventarul formal, 
tipologii, reguli, excepţii. Adesea, în cadrul acestor activităţi, se fac traduceri din limba-sursă în limba-ţintă şi 
invers. Difi cultatea acestei metode rezidă în aceea că elevii trebuie să opereze, în permanenţă, cu noţiunile sau 
structurile care tocmai le-au fost predate, renunţându-se la sprijinul cunoştinţelor anterior dobândite.

 ■ Imitarea - memorarea 
În anumite cazuri, aplicarea acestei metode în predare a dat roade, mai ales atunci când li s-au oferit 

elevilor enunţuri-model, care au trebuit memorate şi a căror semnifi caţie a fost tradusă în limba maternă. 
După ce modelele oferite au fost însuşite, elevii primesc unele explicaţii care vor asigura fi xarea noilor noţiuni. 
Enunţurile folosite pe larg în situaţiile comunicaţionale vor fi  integrate în dialog. 

 ■ Exersarea structurilor-tip
Această metodă se numără printre cele mai efi ciente în predarea structurilor gramaticale şi are în vedere 

următoarele etape:
a. captarea atenţiei cu ajutorul unor enunţuri în care se găseşte structura vizată;
b. selectarea unor exemple contrastive, în care apare structura care interesează;
c. repetarea exemplelor şi constituirea altora similare;
d. discuţii în vederea generalizării regulii;
e. exersarea noii structuri.

Exerciţii:
1. Dintre metodele prezentate mai sus care vi se pare cea mai adecvată în predarea noţiunilor gramaticale? 
Argumentaţi-vă răspunsul!
2. Parcurgeţi încă o dată descrierea metodei care vizează achiziţia noţiunilor gramaticale, prin intermediul 
traducerii. Care consideraţi că sunt/au fost avantajele aplicării acestei metode? 

Dacă, la ciclul primar, este mult mai efi cientă imitarea-memorarea, la ciclul gimnazial, oportună este 
exersarea structurilor-tip, mai ales că elevii sunt deja familiarizaţi cu o bună parte dintre noţiuni. Textele şi 
enunţurile relativ scurte, întrebuinţate la clasă, mijlocesc descoperirea şi însuşirea regulilor ce caracterizează 
o anumită structură. Astfel, se poate proceda fi e pornind de la particular spre general, fi e de la general spre 
particular. Amândouă demersurile trebuie să ţină cont de vârstă şi de nivelul cunoştinţelor dobândite de elevi. 

Exerciţiu:
Ce demers didactic folosiţi la clasă? De ce îl preferaţi? 

6.4.3. Tipuri de exerciţii

Exerciţiu:
Întrebaţi-vă colegii ce tipuri de exerciţii folosesc la clasă, în vederea înţelegerii şi fi xării unei noţiuni 
gramaticale: 

 ■ alcătuiţi o listă cu aceste exerciţii;
 ■ păstraţi-o până când se va prezenta tipologia exerciţiilor;
 ■ comparaţi lista dumneavoastră cu ceea ce vi s-a prezental la curs şi relevaţi diferenţele;
 ■ discutaţi despre efi cienţa noilor exerciţii pe care le-aţi descoperit.

În vederea însuşirii noţiunilor de ordin gramatical, la clasă, sunt folosite diverse tipuri de exerciţii, dintre 
care vom selecta câteva. Este vorba, în special, de exerciţii de tip structural, clasic ori funcţional. La acestea, 
se pot adăuga şi alte tipuri, dintre care amintim: compunerile gramaticale, dialogurile tematice. Bineînţeles că 
toate aceste categorii de aplicaţii pot fi  adaptate la situaţia de învăţare.  

6.4.3.1. Exerciţii de tip structural

Acestea sunt bine venite în predare, întrucât, prin intermediul lor, se pot crea automatismele, atât 
de necesare în însuşirea unei limbi străine. De obicei, „deprinderile nu pot fi  transmise prin indicaţii. Ca să 
deprindă o acţiune, elevul trebuie să încerce, să facă, să refacă, să repete până ce intră în posesia modelului 
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acţiunii respective; până ce această acţiune se naturalizează, adică se automatizează şi se interiorizează 
devenind o a doua natură (o deprindere, o obişnuinţă). Numai prin practică repetată se învaţă cel mai bine o 
deprindere” (Cerghit 1980 : 191).

Unii autori (Şerban, Ardelean 1980: 86) consideră că exerciţiile structurale ar trebui să se caracterizeze 
prin: 

 ■ vizarea unei singure difi cultăţi;
 ■ progresia lentă;
 ■ cunoaşterea aprofundată a lexicului;
 ■ exersarea unei structuri specifi ce;
 ■ construirea de enunţuri complete;
 ■ lipsa de ambiguitate în conceperea enunţului;
 ■ rapiditatea rezolvării (aproximativ 1-2 minute);
 ■ selectarea unui număr redus (5-6) de poziţii;
 ■ aplicativitatea mai ales pentru exersarea orală, însă nici aspectul scris nu este omis.

Benefi ciile acestor exerciţii sunt majore, deoarece, cu ajutorul lor, „se dezvoltă concomitent aparatul 
auditiv şi aparatul fonator, capacitatea de a înţelege ceea ce se aude, de a articula corect enunţurile şi de a 
organiza unităţile lexicale în propoziţii, conform cu normele limbii respective” (Şerban, Ardelean 1980: 87).

6.4.3.1.1. Clasifi carea exerciţiilor structurale (după Şerban, Ardelean 1980)

1. Exerciţii structurale de imitaţie sau de repetare; rolul acestora este de a-l iniţia pe cel care învaţă 
o limbă străină să întrebuinţeze o anumită structură. Dacă nu sunt bine structurate, acestea pot duce la 
plictiseală.  

Este recomandabil ca, în succesiunea de două exerciţii, să nu se aleagă acelaşi tip de exerciţiu, cu aceleaşi 
cerinţe. 

2. Exerciţii structurale de substituţie (înlocuire). Acestea cunosc mai multe variante, dintre care amintim:

a. substituţie simplă (înlocuirea unui cuvânt cu altul din aceeaşi clasă morfologică):

Exemplu: Maria are o casă mare (mică, frumoasă, nouă, înaltă, luminoasă, veche etc.)
b. substituţie prin expansiune (simplă şi piramidală). Prin aceasta, se urmăreşte introducerea unor 

elemente noi:
  b1. substituţie simplă: 

Exemplu: Eu mă plimb prin parc. (+ acest) / Eu mă plimb prin acest parc.

  b2. substituţie piramidală:

Exemplu:  Eu mă plimb prin parc. (+ acest)
   Eu mă plimb prin acest parc. (+ mare)
   Eu mă plimb prin acest parc mare. ( + dimineaţa)
   Eu mă plimb prin acest parc mare dimineaţa. (+ devreme)
   Eu mă plimb prin acest parc mare dimineaţa devreme.

c. exerciţii de substituţie complexă (sau de corelaţie). Prin înlocuirea unui  element esenţial, în enunţ, 
apar transformări majore (e vizat, în special, acordul – schimbarea numărului subiectului antrenează şi 
schimbarea numărului verbului-predicat):

Exemplu:  Eu mă plimb prin parc. (Noi)
   Noi ne plimbăm prin parc.

d. exerciţii de substituţie tripartită, ce presupun înlocuirea mai multor segmente dintr-un enunţ:

Exemplu:  Eu mă plimb prin acest parc.
            acel
   Eu mă plimb prin acel parc mare.
               umbros.
   Eu mă plimb prin acel parc umbros.
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3. Exerciţii structurale de transformare. Prin intermediul acestora, se trece de la o structură la alta. Pot 
fi  avute în vedere schimbări ale formei verbale (mod, timp, diateză), se poate trece de la afi rmaţie la negaţie. 
Sarcina elevului „este de a transforma modelul dat, care încorporează un stimul, într-o altă propoziţie care să 
constituie răspunsul solicitat” (Şerban, Ardelean 1980: 89).

Exemplu: Eu mă plimb prin parc.
  Eu m-am plimbat prin parc. 

  Mihai a fi lmat un concert.
  Concertul a fost fi lmat de (către) Mihai. 

4. Exerciţii de combinare sau joncţiune. Acestea vizează unirea mai multor segmente (combinarea a 
două sintagme sau propoziţii):

Exemplu: Formaţi fraze:

1. A participat atât la spectacol,  a) încât ştia totul pe de rost.

2. A repetat atât de mult,   b) cât şi la premierea lui. 

5. Exerciţiile de îmbinare se bazează pe combinarea caracteristicilor celorlalte exerciţii structurale 
(profesorul poate indica doi stimuli):  

Exemplu: A vinde, maşina
- Ai vândut maşina ?
- Da, am vândut-o.

6.4.4.1. Exerciţii de tip clasic

Pe lângă exerciţiile de tip structural, în predarea limbilor, se face adesea apel şi la cele clasice, care 
vizează utilizarea în diferite contexte a faptelor de limbă anterior însuşite. Dintre trăsăturile lor (inventariate 
de către Şerban, Ardelean 1980: 92), amintim:

 ■ nu uzează de model;
 ■ cerinţa este explicită în enunţ;
 ■ enunţul este clar formulat;
 ■ se foloseşte terminologie metalingvistică în formularea enunţului;
 ■ fi e este exersată o difi cultate, fi e mai multe (diversifi cate);
 ■ se efectuează numai în scris.

Avem de-a face cu o aşa-numită memorare vizuală involuntară, căci acest tip de exerciţii „se foloseşte 
doar cu scopul memorizarii formelor gramaticale învăţate. De aceea, dacă profesorul optează pentru folosirea 
lor, sunt indicate numai în faza imediat următoare predării” (Şerban, Ardelean 1980: 93).

Exemplu: Găsiţi forma corectă a adjectivelor dintre paranteze:

Vecinii mei au o casă (frumos). Aceasta este situată pe o stradă (mare) din centrul (vechi) al oraşului. Casa este 
(roşu), iar zidurile sunt (galben)...... 

6.4.4.1.1. Clasifi carea exerciţiilor clasice (după Şerban, Ardelean 1980)

Şi în acest caz, putem identifi ca mai multe tipuri de exerciţii:

1. Exerciţii de memorare a formelor corecte (sunt vizate toate părţile de vorbire):

Exemplu: Puneţi verbele din paranteză la conjunctiv, timpul prezent.

2. Exerciţii de transpunere. Acestea sunt similare cu exerciţiile de tip structural, însă, ca noutate, apare 
terminologia lingvistică:
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Exemplu: Treceţi enunţurile următoare de la numărul singular la numărul plural.

3. Exerciţii de completare (exerciţii lexicale). Acestea au în vedere completarea spaţiilor libere cu formele 
care lipsesc, în vederea întregirii şi a înţelegerii complete a textului.

6.5.1. Exerciţii funcţionale

Aceste exerciţii sunt complexe şi vizează însuşirea adecvată a formelor gramaticale sau a elementelor 
lexicale anterior asimilate. La baza conceperii lor, stau următoarele principii (identifi cate de către Şerban, 
Ardelean 1980: 92): 

 ■ presiunea contextului determină alegerea formei gramaticale corecte, pe care o îmbracă cuvântul 
difi cultate;

 ■ în acelaşi exerciţiu, se supun spre soluţionare probleme diferite.
Această cerinţă poate fi  realizată după următoarele modalităţi:

a. pe orizontală (sensul comunicării rămâne foarte clar)

Exemplu: Puneţi cuvintele dintre paranteze la forma corectă:

Maria (a începe) (a plânge) la fi lm.
În rucsac, (a fi ) nişte (sticlă) de suc şi nişte (pahar).

b. pe verticală (fi ecare secvenţă are o altă cerinţă)

Exemplu: Puneţi cuvintele dintre paranteze la forma corectă:

Ştefana (a cumpăra) azi-dimineaţă un bilet la fi lm.
Bogdan i-a oferit fl ori (mama). 

 ■ evitarea în enunţ a termenilor gramaticali;
 ■ lipsa modelului.

Exerciţiile funcţionale au rolul de a armoniza cunoştinţele dobândite şi asigură transferul „de la 
virtuozitatea structuralistă la exprimarea liberă, lejeră, dar, totodată, corectă” (Şerban, Ardelean 1980: 92). 
Prin intermediul lor, se poate progresa şi se poate ajunge la performanţă, care asigură, în defi nitiv, calea spre 
înţelegerea şi producerea mesajului în situaţii bine determinate.

Complexitatea acestor exerciţii este dată şi de faptul că elevii regăsesc o serie de probleme pe care le-au 
studiat în trecut şi care le sunt de folos şi pot fi  actualizate. 

Se poate face apel şi la alte tipuri de activităţi cum este, de pildă, jocul didactic. „Cu cât jocul este mai 
simplu şi mai familiar, cu atât este mai bine [...], iar cu cât elevul este mai interesat într-o activitate în limbă 
străină, cu atât mai mult simte el dorinţa de a comunica în limba respectivă, şi acesta este primul şi cel mai vital 
pas în învăţarea folosirii spontane a limbii” (Rivers 1977: 109).

Exerciţiu:
Selectaţi un exerciţiu structural, unul clasic şi unul funcţional şi structuraţi-le diferit în raport cu cele din 
acest manual. Notaţi-le şi prezentaţi-le  colegilor! Apoi, discutaţi pe marginea lor.

6.5. Concluzii

Toate remarcile din acest capitol au avut rolul de a ordona aspecte dobândite anterior şi de a evidenţia 
principalele direcţii în predarea limbii române ca limbă nematernă la ciclul gimnazial. 

Spre deosebire de ciclul primar, la nivel gimnazial, este necesară, pe lângă asimilarea de noi cunoştinţe, 
şi reluarea unor fapte de limbă anterior studiate, căci numai progresiv se poate ajunge la performanţă. 
Discutarea principalelor teme vizate s-a făcut ţinând cont de structurarea prezentării faptelor de limbă în 
manuale şi/sau în lucrările ori studiile de limba română. 

Trebuie să subliniem că, dintre toate compartimentele limbii române, lexicul este cel mai important, 
deoarece asigură comunicarea primară. Stăpânirea lexicului este un prim pas spre a te face înţeles. Lexicul pe 
care îl selectăm ar trebui să corespundă nevoilor vârstei. 

Competenţa comunicativă, la ciclul gimnazial (grupa de vârstă 11-15 ani), este asigurată, fără îndoială, 
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de:
 ■ însuşirea corectă a vocabularului;
 ■ îmbogăţirea permanentă a acestuia;
 ■ activizarea vocabularului;
 ■ folosirea cuvintelor noi în enunţuri diferite.

Predarea noţiunilor de fonetică trebuie să fi e continuată. Sunt aspecte care trebuie urmărite în 
permanenţă: accentul, despărţirea în silabe, diftongii, triftongii. Preîntâmpinarea greşelilor se poate face prin 
imitare, pronunţare ori corectare.  

La lecţiile de gramatică, va trebui să încercăm să apelăm la metode moderne, care reuşesc să-i scoată pe 
elevi din sfera rutinei. 

Aspectele care ţin de nivelurile limbii (fonetic, lexical ori gramatical) ar trebui integrate diversifi cat 
în sarcinile de lucru. „Exerciţiile variate previn monotonia, apariţia plictiselii şi a oboselii, menţin atenţia şi 
suscită interesul pentru acţiune, creează disponibilitate pentru efectuarea acţiunii; o variaţie se poate obţine 
prin schimbarea formei, a gradului de complexitate, a modului de execuţie” (Cerghit 1980: 196). 

Prin urmare, „în clasă, trebuie să existe o trecere continuă de la învăţarea prin analogie la învăţarea prin 
analiză, de la procesele inductive la cele deductive – în funcţie de natura operaţiei pe care o învaţă elevul. Este 
evident că selecţiile la nivelul cel mai înalt nu pot fi  operate uşor dacă nu s-a dezvoltat o abilitate în producerea 
elementelor interdependente la nivelurile inferioare. [...] Libertatea în folosirea limbii se va dezvolta, totuşi, 
numai pe măsură ce elevul îşi dezvoltă un control al sistemului ca întreg, dincolo de manipularea unor modele 
luate separat” (Rivers 1977: 83).

IDEI DE LUAT ACASĂ

Pentru predarea lexicului, a foneticii şi a gramaticii, la grupa de vârstă 11-15 ani:
  Selectaţi, în principal, cuvinte din vocabularul fundamental şi/sau din vocabularul 

reprezentativ al limbii române, ţinând cont de nevoile lexicale ale elevilor şi de nivelul de vârstă!
  Predarea elementelor lexicale cu ajutorul unor metode moderne este benefi că.
  Actualizaţi,  în permanenţă, cuvintele învăţate în contexte noi!
  Folosiţi situaţii variate (lectură, conversaţie, ascultare) în care se pot învăţa cuvinte noi!
  Continuaţi să lucraţi la clasă cu exerciţii diversifi cate de ascultare şi pronunţie!
  Insistaţi asupra particularităţilor fonetice ale limbii române (accent, diftongi, triftongi, 

alternanţe vocalice/alternanţe consonantice)!
  În predare şi în evaluare, ghidaţi-vă după grilele CECR!
  Evitaţi, pe cât posibil, terminologia specializată!
  Elevii ar trebui să fi e familiarizaţi cu principalele difi cultăţi ale limbii româneşi să le identifi ce 

în contexte.
  Nu există o singură metodă de predare a gramaticii, ci trebuie aleasă cea care este cât mai 

aproape de nevoile şi capacităţile cognitive ale elevilor.
  Exerciţiile de fi xare ar trebui alternate şi, la nevoie, adaptate grupului ţintă. 
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TEST

A. Răspundeţi cu adevărat sau fals:

1. Competenţa lexicală exclude elementele gramaticale.
2. Predarea noţiunilor de fonetică se limitează la ciclul primar.
4. Competenţa gramaticală nu implică cunoaşterea sensurilor.
5. Tipologia exerciţiilor este limitată.

B. Alegeţi varianta corectă:

1. Conform DSL, competenţa comunicativă implică:
a. exclusiv ansamblul cunoştinţelor lingvistice.
b. doar ansamblul cunoştinţelor interacţionale.
c. ansamblul cunoştinţelor lingvistice, interacţionale şi culturale.

2. La ciclul gimnazial, în predarea noţiunilor gramaticale, este oportună
a. imitarea.
b. memorarea.
c. exersarea structurilor tip.

3. Cuvintele care se predau (învaţă) trebuie selectate:
a. exclusiv din inventarul vocabularului fundamental.
b. doar din vocabularul reprezentativ.
c. atât din vocabularul fundamental ori din vocabularul reprezentativ, cât şi din masa 
vocabularului.

C. Completaţi spaţiile libere:

1. Capacitatea fonologică are în vedere o cunoaştere a ..................... şi o aptitudine de a percepe şi 
a produce: unităţile sonore ale limbii şi realizarea lor în contexte specifi ce.

2. Exerciţiile funcţionale sunt complexe şi vizează însuşirea adecvată a .................................. sau a 
elementelor ................................. anterior asimilate.

3. În ultimele decenii, în predarea limbilor, fi e acestea materne sau nematerne, s-a constatat faptul 
că accentul s-a deplasat din zona gramaticii în sfera ....................................... .
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1. Analiza şi exploatarea 
instrumentelor şi a materialelor 

didactice - Clasa a V-a 

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să recunoaşteţi competenţele generale propuse de 
programă;

 ■ să exemplifi caţi maniera în care acestea sunt ilustrate 
în manualele de limba şi literatura română de clasa a V-a, 
luate în discuţie;

 ■ să supuneţi unei analize contrastive manualul folosit la 
clasă cu un alt manual, din perspectiva posibilităţii reale 
de atingere a acestor competenţe;

 ■ să enumeraţi o serie de activităţi/sarcini de lucru/
exerciţii menite să contribuie la dezvoltarea acestor 
competenţe.
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1.1. Despre programă

Trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial este una dintre cele mai difi cile etape în procesul de şcolarizare 
a elevilor. Din nefericire, programa şcolară actuală la Limba şi literatura română pentru clasa a V-a nu ţine cont 
decât pe alocuri de difi cultatea acestei etape, care presupune un efort de adaptare la ceea ce înseamnă formare 
şi ritm de stocare/aplicare a competenţelor dobândite. Avem de-a face cu o programă foarte încărcată, care 
asociază inadecvat de multe conţinuturi competenţelor specifi ce, deşi vizează competenţe generale aparent 
uşor de atins: 

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare; 
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale, în situaţii de comunicare 

monologată şi dialogată; 
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; 
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de 

realizare, cu scopuri diverse.
De subliniat este faptul că, dacă o asemenea programă este greu de atins chiar şi pentru profesorii care 

predau limba română ca limbă maternă, ea este cu atât mai difi cil de pus în practică de profesorii care lucrează 
cu elevi vorbitori de limbă română ca limbă nematernă. Iată, deci, că un prim neajuns este lipsa unei structurări 
diferenţiate pentru minorităţi, programa fi ind una şi aceeaşi pentru toată lumea. Chiar dacă programa atinge 
problema minorităţilor, acest fapt se întâmplă doar sporadic, şi atunci în formulări neclare. 

De pildă, unul dintre conţinuturile asociate competenţei specifi ce 2.3. 
(„alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical”) 
este: „difi cultăţi pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice (de 
exemplu: folosirea genului, acordul în gen etc.). Formularea este ambiguă 
şi nu are o susţinere concretă, aplicativă; în plus, ea survine după alte şase 
conţinuturi dintre care niciunul nu făcea vreo referire la minorităţi. 

La fel se întâmplă şi la 2.4. („adaptarea vorbirii la parteneri şi la 
situaţia de comunicare/situaţii de comunicare diverse”), unde unul dintre 
conţinuturile aferente constă în: „pronunţie corectă şi fl uentă în limba română, 
pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice”. Referirea la problema 
minorităţilor se face oarecum la întâmplare, iar spaţiul acordat acesteia este 
restrâns. Exemplele ar putea continua, în acest sens. O concluzie parţială 
la acest nivel de abordare a programei şcolare ar fi  aceea potrivit căreia 
conţinuturile asociate competenţelor specifi ce nu sunt întotdeauna adecvate 
acestora şi au pretenţia de exhaustivitate, fi ind, cel mai adesea, incompatibile 
cu nivelul de înţelegere a limbii române de către elevii provenind din rândul 
minorităţilor etnice.

Pe de altă parte, acestea nu sunt singurele neajunsuri ale programei 
şcolare în vigoare. Domeniile specifi ce disciplinei Limba şi literatura română 
sunt, conform acesteia, lectura, practica raţională şi funcţională a limbii şi 
elementele de construcţie a comunicării. Or, programa conferă o pondere mult 
prea mare aspectului funcţional al limbii şi comunicării, în detrimentul lecturii 
(al literaturii propriu-zise). Pentru elevii vorbitori de limbă română ca limbă 
nematernă, incitarea la lectură ar trebui să deschidă înspre funcţional, şi nu 
invers, pentru că procesul lecturii este unul complex, care pune în funcţiune 
toate palierele limbii şi literaturii: fonetică, lexic, morfologie, sintaxă, semantică 
etc. 

Stimularea gândirii autonome, refl exive şi critice, ca valoare şi atitudine 
subliniată de programă, se realizează tocmai în acest act complex al lecturii 
care, din nefericire, este aproape pus la index, în favoarea comunicării, a 
funcţionalului. Scopul limbii şi literaturii române în şcoală (ca limbă maternă 
sau nematernă) nu este numai acela de a forma şi de a dezvolta latura 
pragmatică a viitorilor membri ai societăţii, ci, mai ales, acela de a modela, 
prin exemplele unor personaje literare, viitoarele individualităţi, de a crea o 
punte între realitate şi fi cţiune prin mijlocirea limbii, fără a considera însă, 
prin aceasta, că limba ar fi  trecută într-un plan secund. Predarea „integrată” 
a literaturii, limbii şi comunicării, chiar dacă nu este neapărat o utopie, 
reprezintă, în orice caz, o abordare părtinitoare a uneia sau alteia dintre cele 
trei componente.

Exerciţii:
1. În programa şcolară 
la clasa a V-a, ponderea 
alocată practicii raţionale 
şi funcţionale a limbii, 
precum şi elementelor de 
construcţie a comunicării 
se face în detrimentul 
lecturii. Precizaţi, la 
nivelul grupului din 
care faceţi parte, în 
ce măsură o astfel de 
părtinire a domeniilor 
de conţinuturi este sau 
nu oportună pentru 
vorbitorii de limbă 
română ca limbă 
nematernă.
2. Discutaţi, în perechi, 
despre ce consecinţe 
ar putea avea apelul 
la textul literar, în 
special din perspectiva 
suportului pentru 
exerciţiile de limbă şi 
comunicare.
3. Găsiţi argumente pro 
şi contra lecturii ca temă 
zilnică la clasele cu elevi 
provenind din rândul 
minorităţilor naţionale.
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Programa doreşte o acumulare progresivă a informaţiei, în aşa fel încât aceasta să devină operabilă 
în diverse contexte. Cu toate acestea, în mod frecvent, programa este locul contradicţiilor. Exemplifi căm cu 
competenţa specifi că 3.5., unde se accentuează „valorifi carea elementelor nonverbale în interpretarea unor 
texte studiate”, dar, mai devreme, la 1.5., „elementele verbale şi nonverbale în comunicarea orală” reprezenta 
un conţinut marcat cu asterisc, ceea ce înseamnă „elemente facultative ale curriculumului”, ce „nu fac obiectul 
evaluării naţionale”. Or, dacă se omite ceva în prealabil, adică nu se învaţă la clasă, este impropriu să pretindem 
ulterior „valorifi carea” lui, aşa cum se poate vedea în exemplul citat. Iar la examenele de evaluare naţională, 
la caracterizarea unui personaj literar, bunăoară, se cere întotdeauna şi analiza aspectului nonverbal (aşa-zisa 
caracterizare indirectă). Iată de ce s-ar impune o elaborare mai atentă a conţinuturilor programei aferente 
competenţelor specifi ce. Altminteri, cele patru competenţe generale, sociale şi civice, cunoscute de toată lumea 
şi valabile pentru tot ciclul gimnazial, sunt pertinent alese. Cu alte cuvinte, punctele nodale ale programei 
se bucură de susţinere, în vreme ce ramifi caţiile competenţelor specifi ce în conţinuturi asociate se izbesc de 
detalii uneori utopice.

1.2. Despre manual 

Studiul de faţă are în vedere două manuale folosite la clasa a V-a pentru vorbitorii de limbă română ca 
limbă nematernă. Întrucât programa şcolară nu este structurată diferenţiat pentru clasele în care învaţă elevi 
proveniţi din rândul minorităţilor etnice, apelul la aceste manuale se face frecvent în astfel de situaţii, deşi 
doar al doilea este special conceput pentru aceştia, primul fi ind destinat elevilor pentru care limba română este 
limbă maternă. Să examinăm, pe rând şi contrastiv, aceste manuale:

1.2.1. Limba română, manual pentru clasa a V-a. Autori: 
Alexandru Crişan, Sofi a Dobra, Florentina Sâmihăian, 
Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2010.

Manualul Editurii Humanitas este reeditat în anul 2010, 
la doar un an după revizuirea prezentei programe (2009), 
însă este realizat conform programei analitice din 1996, ceea 
ce înseamnă că, de mai bine de paisprezece ani, nu s-a mai 
„lucrat” la conţinuturile lui, nu s-a mai intervenit propriu-zis în 
selecţia textelor şi a exerciţiilor şi, cel mai grav, nu s-a convenit 
la o structurare a materialului pe care îl propune, în funcţie 
de competenţele vizate de programa şcolară. Astfel, explozia 
de conţinuturi din cuprinsul manualului, evidentă încă de la 
prima vedere, ne împiedică să identifi căm care conţinuturi se 
asociază cu diferitele competenţe specifi ce. În plus, o privire 
de ansamblu asupra cuprinsului manualului  ne-ar îndreptăţi 
să credem că acesta pune un accent deosebit pe lectură, dat 
fi ind că unităţile mari sunt Cartea şi textul, Structurile textului, 
Universul textului. Nu este însă aşa. Din dorinţa excesivă de 
a „integra” limba şi comunicarea în literatură (o subliniere a 
programei pe care manualul o ia cu adevărat ca literă de lege), 
la capitolul Structurile textului, de pildă, ne întâlnim mai mult 
cu părţile morfologiei decât cu personaje şi naraţiuni. Pe de 
altă parte, unităţile de învăţare sunt uşor decelabile datorită 
faptului că ele apar haşurate în aceeaşi culoare (un portocaliu 

pal), creând, astfel, impresia de ordine:
1. Cartea
2. Cuvântul şi textul
3. Tipuri de texte
4. Naraţiunea
5. Autor. Narator. Personaj
6. Dialogul
7. Descrierea
8. Portretul
9. Basmul
10. Legenda
11. Poezia
12. Snoava
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Manualul încearcă să acopere cerinţele programei şi creează acelaşi efect de supraîncărcare şi de 
melanj, devenind obositor chiar şi pentru profesorul care îşi propune să-i structureze conţinuturile. La rândul 
lor, elevii sunt dezorientaţi şi nu mai ştiu dacă lecţia care începe este una de literatură, de gramatică sau de 
comunicare. Sigur că nu este de dorit o delimitare netă între acestea, dar, pe de altă parte, şi la matematică se 
ştie clar care sunt elementele specifi ce algebrei şi care aritmeticii sau geometriei … Chiar dacă se abordează 
integrat, noţiunile ar trebui mai bine delimitate, fără ca literatura să treacă în plan secund. Un singur exemplu 
doar: la tema Familia lexicală, două versuri din sonetul Afară-i toamnă…, de Mihai Eminescu, şi alte două, din 
poezia Toamnă, de George Bacovia, servesc drept texte-suport pentru a introduce noţiunile de „cuvânt de 
bază” şi „rădăcină”. Nu se face, însă, nicăieri o abordare literară a textelor sau o trimitere la lectura integrală 
a poemelor în discuţie. Ne întrebăm, în acest sens, dacă predarea limbii şi a literaturii se face în acest manual 
– ca în altele, de altfel, – integrat. 

În ciuda acestor neajunsuri, capacitatea de sinteză a autorilor manualului este pusă în valoare de 
rubrica Reţineţi!, extrem de utilă, care sintetizează şi structurează punctual informaţia, precum şi de testele de 
evaluare care încheie fi ecare unitate de învăţare şi de care profesorul se poate servi la clasă atât pentru munca 
individuală a elevilor, cât şi ca modele de concepere a unor noi teste. De asemenea, cuvintele cu grad mai 
mare de difi cultate sau de conceptualizare sunt consemnate în Dicţionarul care încheie manualul, servind ca 
instrument de învăţare extrem de util pentru elevi, atât la clasă, cât şi acasă.

Puncte tari: 
 ■ face apel la ilustraţii atractive şi îşi păstrează aceeaşi rubricatură de-a lungul tuturor unităţilor de 

învăţare; 
 ■ propune exerciţii de limbă şi de interpretare a textului cu grade variate de difi cultate;
 ■ accesul înspre text se face în baza unor principii structuraliste, dinspre simplu înspre complex, 

dinspre formă înspre fond;
 ■ verifi că felul în care au fost stocate cunoştinţele prin teste de evaluare concepute echilibrat;
 ■ sub titlul Invitaţie la lectură, propune fragmente de texte din literatura universală, contribuind la 

cunoaşterea literaturii române prin analogie cu sau în contextul literaturii universale:
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Puncte slabe:
 ■ criteriul de selecţie a informaţiei nu este valorifi cat; 
 ■ creează impresia de dezordine şi supraîncărcare;
 ■ Invitaţia la lectură este un soi de addenda, nefi ind dublată de nicio întrebare pe text;
 ■ rubricatura prea variată şi scrisul pe coloane au efect obositor asupra ochiului:

 

1.2.2. Limba şi literatura română. Román nyelv és 
irodalom. Manual pentru clasa a V-a, destinat claselor cu 
predare în limba maghiară. Tankönyv az V osztály számára 
Autori: Mihaela Suciu, Ecaterina Dionisie, Editura Didactică 
şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2003.

Manualul de faţă este elaborat în conformitate cu 
programa analitică din 1999 şi apărut, aşa cum se poate vedea, 
în anul 2003. Nefi ind nici el foarte actualizat, acest manual se 
pretează mai bine elevilor vorbitori de limbă română ca limbă 
nematernă. Dacă în manualul editurii Humanitas domina 
exhaustivitatea, aici criteriul de selecţie a informaţiei este mai 
degrabă unul reducţionist, de simplifi care. Însă nici de data 
aceasta structurarea informaţiei nu se realizează în funcţie de 
competenţele generale vizate de programă. Deşi îşi propune, 
probabil, o anumită rigoare ştiinţifi că, cuprinsul manualului 
este el însuşi cât se poate de neatractiv şi de neadecvat 
nivelului de vârstă al elevilor care, la clasa a V-a, au nevoie de 
culori pentru a fi xa în memoria vizuală, mai ales, titlurile cu 
care se întâlnesc. 

 Avem, din nou, de-a face cu conţinuturi extinse, iar 
nu cu competenţe, neputând identifi ca nici măcar unităţile 
de învăţare, care, în manualul de la Humanitas, erau riguros 
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structurate şi evidenţiate.

Spre deosebire de manualul Editurii Humanitas, în manualul Editurii Didactice şi Pedagogice, la 
rubricile de evaluare Verifi caţi-vă cunoştinţele şi Test de evaluare, itemii nu sunt niciodată însoţiţi de punctajul 
aferent, astfel că, în cazul în care elevii ar opta pentru o autoevaluare, ei nu ar şti cum să se aprecieze corect. 
În plus, atunci când oferă spre lectură şi învăţare noile conţinuturi, manualul dispune, tipografi c, întreaga 
informaţie pe orizontală, folosind corpuri mici de literă şi doar, pe alocuri, culoarea roşie, ceea ce înseamnă 
că informaţia nu are impact vizual şi că oboseşte privirea. Pe lângă această monotonie cromatică, ar mai fi  de 
reţinut şi faptul că rubrica Reţineţi! este impersonală şi inexpresivă şi nu îşi atinge, din acest punct de vedere, 
scopul. Reţinem, şi de data aceasta, Dicţionarul de la sfârşitul manualului, obligatoriu bilingv, român-maghiar 
şi maghiar-român, cu acelaşi rol de instrument de lucru la clasă şi acasă.

O inovaţie demnă de luat în considerare a autorilor manualului constă în introducerea unor exerciţii 
ludice sub cupola rubricii Joacă-te, gândule! Este vorba, cel mai adesea, despre exerciţii asociative de tip rebus 
care dezvoltă imaginaţia şi, deopotrivă, testează cunoştinţele elevilor. 
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În concluzie, subliniem faptul că manualul în discuţie este unul doar în aparenţă mai aerisit, textul 
încărcând de cele mai multe ori pagina, în detrimentul unor semne iconice, pe care le regăseam frecvent 
în celălalt caz. Programa nu are, nici de data aceasta, aplicabilitate, decât parţial; punerea ei în practică se 
dovedeşte a fi  de o mare difi cultate, cu atât mai mult cu cât este vorba de un manual destinat unor minorităţi 
etnice. 

Puncte tari:
 ■ manualul propune exerciţii sub forma unui caiet de lucru;
 ■ face apel la spiritul ludic al elevilor, în vederea fi xării cunoştinţelor şi a îndeplinirii sarcinilor de lucru;
 ■ recurge frecvent la teste de evaluare, încurajând, astfel, elevii să-şi reactualizeze informaţia dobândită;
 ■ încurajează lecturile suplimentare, prin propunerea unor fragmente de texte din literatura română.

Puncte slabe: 
 ■ textele literare sunt însoţite de prea puţine ilustraţii, iar culorile întrebuinţate sunt monotone;
 ■ competenţele din programă nu se regăsesc explicit şi nu pot fi  evidenţiate unităţile de învăţare;
 ■ lecturile suplimentare nu merg şi înspre literatura universală, ci doar înspre cea română, şi ceea ce ar 
fi  trebuit să funcţioneze ca un punct tare se transformă, iată, într-un punct slab.

Exerciţii:
1. Până unde consideraţi că poate să aibă autonomie un manual faţă de programa şcolară? 
2. Căutaţi, în perechi, argumente pentru a susţine sau a combate ideea că tot ceea ce defi neşte programa 
prin „competenţe” nu este obligatoriu să se regăsească la modul explicit în manualele şcolare. 
3. Concepeţi, folosind ca suport programa şcolară, un plan general pentru primele trei unităţi de învăţare 
ale unui manual de limba şi literatura română destinat elevilor de clasa a V-a proveniţi din rândul 
minorităţilor naţionale.

1.3. Analiza unei unităţi

În manualul Editurii Humanitas, prezentat mai sus, Autor. Narator. Personaj reprezintă cea de-a cincea 
unitate de învăţare şi este structurată, asemeni celorlalte unităţi, pe două mari componente: prima urmăreşte, 
de la simplu la complex, noţiunile de literatură, în vreme ce a doua aduce în prim plan cunoştinţele de limbă. 
În deschiderea unităţii sunt subliniate punctual cuvintele-cheie pe care elevii vor trebui, la sfârşitul unităţii în 
discuţie, să le stăpânească şi să le transfere mai departe în alte contexte: „Autorul şi naratorul”, „Substantivul”, 
„Articolul”, „Rezumatul”. După cum se poate observa, din aceste patru „subtitluri”, unul singur defi neşte 
clar domeniul de conţinut Lectura („Autorul şi naratorul”); două aparţin domeniului Practica raţională şi 
funcţională a limbii („Substantivul” şi „Articolul”), iar ultimul se situează la graniţa dintre domeniul Lecturii 
cu cel al Elementelor de construcţie a comunicării („Rezumatul”). Altfel spus, lectura se afl ă, aproape din start, în 
dezavantaj faţă de limbă şi comunicare. Dar să vedem, pe rând, toate aspectele.

Textul literar ales este un fragment din Amintiri din copilărie, de Ion Creangă, abundând de arhaisme 
şi regionalisme şi destul de greoi la lectură. Un prim amendament se impune în acest sens: chiar dacă Ion 
Creangă este un autor canonic, autorii de manuale trebuie să verifi ce dacă un anumit text mai defi neşte sau 
nu obiceiurile de lectură ale unei generaţii, dacă el mai corespunde sau nu paradigmei culturale şi sociale 
prezente, dacă nu cumva elevilor generaţiei „Potter”, Nică al copilăriei noastre (cu clişeul: „universală”) nu le 
mai spune mare lucru, dacă nu cumva nu intervine o barieră de limbă care să le facă textul inaccesibil şi care să 
le blocheze, prin urmare, întreaga receptare (abundenţa cuvintelor ieşite din uz, difi cultatea pronunţiei lor la 
lectura expresivă etc.). Prin urmare şi, din păcate, nu se realizează ceea ce retorica numea captatio benevolentia: 
elevii îşi pierd interesul de lectură încă de la primele poticniri şi silabisiri ale cuvintelor necunoscute şi nu se 
obţine decât îndepărtarea lor de literatura „canonică”, pe care o percep ca fi ind imposibilă.

Apropierea de text se face în trei paşi graduali care respectă teoriile lecturii şi ale receptării de mesaj 
scris: Observarea textului, Explorarea textului, Interpretarea textului. Cu alte cuvinte, comprehensiunea precedă, 
aşa cum este şi fi resc, interpretarea, numai că ea privilegiază noţiunile de vocabular, problemele de morfologie 
şi de punctuaţie, în detrimentul celor de teorie literară. În plus, toată informaţia este concepută sub forma 
exerciţiilor, a întrebărilor, a căutărilor. Acesta nu ar fi  un aspect negativ dacă ar fi  folosit cu moderaţie. Singura 
concentrare teoretică pe care o oferă manualul este cea de câteva rânduri de la rubrica Reţineţi! În felul acesta, 
tot greul cade în sarcina elevilor, care uneori întâmpină difi cultăţi în desişul exerciţiilor, iar profesorului îi 
revine mereu sarcina de a tria între exerciţiile bune şi cele neadecvate. Ca pondere, Interpretarea textului ocupă o 
singură pagină, în vreme ce Observarea textului şi Explorarea textului ocupă, fi ecare, câte trei pagini. Or, se ştie că 
procesul interpretării este cel mai complex, în el adunându-se şi verifi cându-se toate semnele comprehensiunii 
şi întreaga experienţă de lectură a cititorului. De aceea, suntem de părere că primele două secvenţe de abordare 
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a textului sunt disproporţionate faţă de a treia, chiar dacă admitem că interpretarea se situează peste tot în 
lectura şi explorarea textului, ea fi ind inseparabilă, la modul real, de etapa comprehensiune. Slaba accentuare a 
etapei interpretării - „cuprinderea textului din exterior şi aparţine privirii critice” (Pamfi l 2003: 142) - este unul 
dintre cele mai frecvente neajunsuri ale manualelor şcolare, care încetează să mai dezvolte spiritul critic al 
elevilor exact în momentul când aceştia au reuşit să culeagă dinăuntrul textului toate semnele şi ar fi  pregătiţi 
să formuleze o judecată globală, autonomă.

Dacă în spaţiul acestei unităţi de învăţare componenta literară creează impresia de fugitiv, de simplă 
trecere în revistă (aşa cum se întâmplă, de altfel, cam la nivelul întregului manual), componenta de limbă 
numără nu mai puţin de cincisprezece pagini (substantivul, articolul şi cazurile gramaticale), aproape toate 
pline de exerciţii. Or, dacă manualul îndeplineşte rolul de auxiliar didactic, el nu ar trebui să fi e, totuşi, o 
culegere de exerciţii. Pe de altă parte, titlul-cupolă al unităţii, Autor. Narator. Personaj se pierde fără a fi  topit în 
conţinuturile care vizează limba, integrarea celor trei domenii fi ind mai mult de suprafaţă, nu şi de profunzime. 
Exerciţiile de limbă nu se mai întorc decât foarte rar la textul literar odată încheiat.

În ceea ce priveşte analiza sarcinilor de lucru din această unitate de învăţare, este de precizat faptul 
că, din formularea lor, reiese preponderent grija pentru formarea competenţei de comunicare scrisă, atât la 
nivelul receptării mesajului, cât şi la acela al producerii de mesaj. Trece, astfel, în plan secund, competenţa 
de comunicare orală. O posibilă rezolvare a acestui neajuns ar putea-o reprezenta renunţarea la exerciţiile de 
prisos şi înlocuirea lor cu exerciţii mixte, care să realizeze atât integrarea limbii şi a literaturii, cât şi întâlnirea 
dintre comunicarea orală cu cea scrisă. Un exemplu în acest sens: exerciţii de perspicacitate şi de selecţie/triere 
a informaţiei textuale: Numiţi toate personajele din textul „Amintiri din copilărie”, clasifi cându-le în substantive 
comune şi substantive proprii; Construiţi sintagme ingenioase care să refl ecte personalitatea lui Nică prin folosirea unui 
substantiv în nominativ şi a unui substantiv în genitiv; Descrieţi atmosfera în care Nică fură cireşele enumerând, din 
text, doar substantive la singular, între care să se stabilească o înlănţuire logică etc.

În manualul Editurii Didactice şi Pedagogice (E.D.P.), la unitatea Autorul. Naratorul. Personajul literar – 
unitate care nu este decelabilă ca atare – se studiază schiţa Vizită…, de I.L. Caragiale. Acelaşi text a fost însă 

inclus de autorii de la Humanitas într-o cu totul altă unitate, şi anume Dialogul. 
Totuşi, textul schiţei fi nd unul preponderent dialogat, iar textul Amintirilor… 
fi ind preponderent narativ, considerăm că selecţia cea bună le aparţine celor 
de la Humanitas. Întrucât în manualul E.D.P. nu putem vorbi de liniile de 
demarcaţie ale unei unităţi de învăţare, toate conţinuturile fi ind amestecate, 
ne este greu să comparăm cele două „unităţi” din aceste două manuale. 
Totuşi, observăm că, în ceea ce priveşte conţinutul teoretic sintetizat, el este 
mai elaborat în manualul E.D.P., şi acesta reprezintă un avantaj pentru elevii 
vorbitori de limbă română ca limbă nematernă, pentru că au suportul de teorie 
la care pot reveni oricând; în acelaşi timp, însă, el se transformă în dezavantaj, 
pentru că reclamă o învăţare mai puţin participativă (prin diminuarea ponderii 
exerciţiilor variate). Iată că soluţionarea cea mai bună a acestor neajunsuri ar fi , 
până la urmă, un compromis între cele două manuale, un compromis în care 
să se întâlnească, echilibrat, teoria şi practica, limba, literatura şi comunicarea, 
mesajul oral şi mesajul scris, receptarea şi producerea de text. 

1.4.  Tipuri de exerciţii/activităţi 

Manualul Editurii Humanitas

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
Manualul de faţă valorifi că această competenţă doar tangenţial, în special la rubrica Exprimaţi-vă părerea! 

– atunci când sarcinile de lucru cer copiilor să vorbească între ei, să se asculte şi să-şi răspundă cu privire la o 
temă dată –, precum şi în cadrul exerciţiilor de fonetică. Comparativ 
însă cu spaţiul acordat acestei competenţe în manualele de limbi 
străine, manualele româneşti (deoarece privesc limba română ca 
limbă maternă) nu-i acordă acesteia valoarea cuvenită. Este unul 
dintre motivele pentru care un astfel de manual se întrebuinţează cu 
greu la clasele de minorităţi etnice, unde limba română este o limbă 
nematernă şi ar avea nevoie să fi e susţinută de unul sau mai multe 
suporturi orale, aşa cum se întâmplă în cazul majorităţii limbilor 
străine. 

Spre exemplu, la acelaşi nivel de vârstă, clasa a V-a, manualul 
de limbă franceză pune în valoare etapa de ascultare (écouter) şi de 
înţelegere (comprendre) a unui mesaj oral:

Exerciţiu:
Realizaţi o listă cu cât 
mai multe puncte tari ale 
unei posibile unităţi de 
învăţare pentru clasa a 
V-a (la alegere). 
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Acelaşi lucru se întâmplă şi în manualele de limba engleză, iar exemplele ar putea continua. 

Iată de ce, pentru elevii proveniţi din rândul minorităţilor naţionale, ar fi  nevoie să existe atât o programă 
ajustată, cât şi un manual special conceput, care să insiste pe receptarea mesajului oral.

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 
comunicare monologată şi dialogată

În manualul Editurii Humanitas, această competenţă este privilegiată, în special în cadrul unităţii de 
învăţare Dialogul, unitate unde sunt propuse mai multe tipuri de activităţi care au ca scop integrarea elevului 
în societate, adaptarea lui la cerinţele comunicaţionale ale acesteia etc. Să ne oprim asupra câtorva astfel de 
exerciţii:

1. Împărţiţi-vă pe grupe. Imaginaţi-vă că vă afl aţi într-un magazin. Formulaţi diverse solicitări. Puteţi recurge 
la formule ca:

 ■ Fiţi amabil, arătaţi-mi…
 ■ Spuneţi-mi, vă rog…
 ■ Puteţi să-mi arătaţi…
 ■ Vă rog, unde aş putea găsi…
 ■ Daţi-mi, vă rog, o informaţie…
 ■ Vă rog să mă ajutaţi…
 ■ Vă rog, am nevoie de…
 ■ M-ar interesa…
 ■ Aş vrea să ştiu…

Reformulaţi cererea în funcţie de persoana căreia i-o adresaţi:
 ■ un prieten
 ■ un coleg
 ■ un membru al familiei
 ■ un adult necunoscut

Observaţie: un astfel de exerciţiu, deşi conduce la formarea competenţei în discuţie, oferă elevilor prea 
multe sugestii, inhibându-le originalitatea şi spontaneitatea. Formulele la care elevii pot recurge sunt date 
prea explicit şi încurajează pasivitatea lor. Suntem de părere că una-două sugestii ar fi  fost sufi ciente, pentru 
ca elevii să poată căuta ei înşişi şi alte asemenea formule.

2. Imaginaţi scurte convorbiri telefonice în care solicitaţi:
 ■ informaţie referitoare la adresa unei instituţii
 ■ informaţie de la o agenţie de voiaj
 ■ informaţie privind un număr de telefon

Observaţie: Acest exerciţiu poate fi  „rezolvat” în faţa clasei, prin jocul de rol. Se vor putea, astfel, pune în 
scenă toate elementele unei situaţii de comunicare, iar elevii care nu joacă un rol vor fi  obligatoriu observatori 
ai limbajului multiplu (verbal, nonverbal, paraverbal) întrebuinţat de colegii lor şi vor decide care pereche a 
folosit cel mai variat şi cel mai corect aceste limbaje.

3. Completaţi catalogul de mai jos rescriindu-l în caiete, astfel încât vînzătorul  să-l convingă pe cumpărător în 
legătură cu achiziţionarea unui obiect:

Cumpărătorul: - Bună ziua! Vreau să cumpăr acest…
Vânzătorul: -…………………………………………….
Cumpărătorul: - ………………………………………..
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Vânzătorul: - ……………………………………………
Cumpărătorul: …………………………………………
Vânzătorul: …………………………………………….

Observaţie: Deşi are ca scop producerea de mesaje orale, exerciţiul citat alunecă înspre producerea de 
mesaje scrise („completaţi…, rescriind în caiete”). Problema se poate uşor remedia tot printr-un joc de rol în 
faţa clasei, punându-se, astfel, în evidenţă spontaneitatea elevilor şi capacitatea lor de persuasiune. Câştigă 
acea echipă care reuşeşte să fi e cea mai convingătoare, iar puterea de decizie le aparţine celorlalţi elevi din 
clasă. 

Exerciţii care urmăresc formarea competenţei Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea 
de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată se regăsesc şi printre alte activităţi, specifi ce 
competenţei de comunicare scrisă. Iată un exemplu în acest sens (la Observarea textului Amintiri din copilărie):

4. Arătaţi ce sens au următoarele construcţii şi expresii din text:
 ■ în ruptul capului
 ■ zgârie-brânză
 ■ a-şi lua ziua bună
 ■ a o lăsa moartă-n păpuşoi
 ■ a ţi se duce buhul
 ■ a-i veni peste mână

Observaţie: Acest exerciţiu are avantajul că încurajează exprimarea liberă, într-o notă mai puţin 
riguroasă, dat fi ind faptul că expresiile în sine ţin de registrul colocvial; elevii comunică între ei şi învaţă prin 
descoperire.

5. Explicaţi următoarele zicale din text:
 ■ Au tunat şi i-au adunat.
 ■ Nu plăteşte bogatul, ci vinovatul.
 ■ Dumnezeu n-ajută celui ce umblă cu furtuşag.

Observaţie: remarca de la punctul 4 este valabilă şi aici.

6. Prezentaţi o situaţie căreia i s-ar potrivi una dintre zicalele din exerciţiul anterior.

Observaţie: Încurajarea exprimării libere a elevilor antrenează creativitatea în limbaj, inventivitatea şi 
stimularea atitudinilor active la clasă; îi motivează pe aceştia să se anunţe la răspuns şi să concureze între ei.

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
Această competenţă se bucură de o mare varietate a punerii sale în practică la nivelul exerciţiilor, a 

activităţilor din clasă, precum şi a informaţiei oferite de manual. De exemplu:
1. La sfârşitul fi ecărui text literar există o listă explicativă a cuvintelor mai puţin cunoscute elevilor. 

Aceasta facilitează înţelegerea mesajului scris, făcând textul, în ansamblul său, mai accesibil.
2. Sarcinile de lucru trimit, de cele mai multe ori, înapoi la text:

 ■ Ce greşeală de exprimare observaţi în spusele mătuşii Mărioara: Scoboară-te jos, tâlharule?
 ■ Găsiţi în text cuvinte care imită zgomote din natură şi indicaţi ce sugerează acestea.

3. Autorii manualului optează pentru furnizarea unor informaţii succinte pe banda din stânga paginii 
a fi ecărui text literar. Se facilitează, în acest mod, receptarea mesajului scris, putându-se construi „noduri” ale 
învăţării. De exemplu:

 ■ Ce descoperim
  Unele semne de punctuaţie sugerează starea afectivă a personajelor.

 ■ Ce observăm
  Înşiruirea are rolul de a detalia imaginea prezentată.

Observaţie: Din păcate, lipsesc nişte sintetizări mai ample ale cunoştinţelor, la care elevii să poată 
recurge rapid atunci când recapitulează; informaţia teoretică, atâta câtă există, apare într-o formă destul de 
disparată.
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4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte 
de realizare, cu scopuri diverse

Această competenţă are, poate, în spaţiul întregului manual, un statut privilegiat, regăsindu-se cel mai 
bine în varietatea exerciţiilor atât la literatură, cât şi la limbă şi comunicare. În mod evident, avem de-a face 
cu o disproporţie la nivelul punerii în practică a celor patru competenţe, lucru discutabil, dacă e să privim 
fi nalitatea procesului de şcolarizare într-un examen de sfârşit de ciclu sau în pregătirea elevilor pentru viaţa 
de individ activ în societate. Aşa se ajunge în situaţia în care cea mai mare parte dintre elevi au trac atunci 
când sunt puşi în situaţia de a vorbi în public, se exprimă impropriu la oral, deşi la scris se concentrează mai 
uşor. Suntem de părere că manualul şcolar de limba şi literatura romănă nu încurajează sufi cient de mult 
exprimarea orală, aşa cum se întâmplă, am mai spus-o,  în cazul manualelor de limbi străine. Nu este deloc rău 
că sarcinile de lucru care vizează producerea de mesaje scrise sunt variate, dar ele ar trebui dublate de fi ecare 
dată şi de sarcini care să urmărească producerea de mesaje orale. Să vedem, în cele ce urmează, o selecţie a 
celor mai întâlnite tipuri de activităţi care se soldează cu producerea de texte scrise:

1. Fragmentul din „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă este o naraţiune? Argumentaţi-vă răspunsul.

Observaţie: Exerciţiul pune în valoare capacitatea elevilor de argumentare şi de ordonare în scris a 
ideilor. Are un mare grad de complexitate şi verifi că mai multe cunoştinţe ale elevilor (naraţiune, narator, 
povestire etc.)

2. Comentaţi, într-o frază, următoarea afi rmaţie a lui George Călinescu: „În Amintiri din copilărie, Creangă 
povesteşte copilăria copilului univesal”.

Observaţie: Acest exerciţiu este punctul de plecare pentru eseul de mai târziu, ca încercare de scriere, în 
sens etimologic; de asemenea, verifi că atât capacitatea critică de raportare a elevilor la text, cât şi capacitatea 
lor de sinteză. În plus, întrucât nu este cronofag şi nici nu pretinde o elaborare foarte amplă, el este, după 
părerea noastră, adecvat categoriei de vârstă a elevilor de clasa a V-a.

3. Descrieţi, în cinci rânduri, un căţel, folosind cel puţin şase adjective.

Observaţie: Este un exerciţiu ludic, incitant şi creativ, care îmbină aspectul literar al descrierii şi limba 
(morfologia).

Manualul Editurii Didactice şi Pedagogice

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
Ca şi în cazul manualului discutat mai sus, şi în manualul E.D.P., sarcinile de lucru care vizează această 

competenţă sunt aproape inexistente. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât avem de-a face cu un manual 
special destinat unei minorităţi etnice (clasele cu predare în limba maghiară). Considerăm că, după modelul 
manualelor de limbi străine, manualul de limba şi literatura română pentru minorităţi ar trebui să dispună şi 
de un suport auditiv, care să dezvolte, la modul real, competenţa de receptare a mesajului oral. Altfel, exerciţii 
precum: „Pronunţaţi, pe rând, fi ecare sunet din cuvantul anotimp” nu îşi ating fi nalitatea.

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 
comunicare monologată şi dialogată

Spre deosebire de competenţa anterioară, competenţa de producere de mesaje orale are un mai bun 
suport în planul exerciţiilor şi al activităţilor de învăţare. Cităm câteva astfel de exemple:

1. Imaginaţi un monolog telefonic în care să prezentaţi unui prieten o carte cumpărată recent. Descrieţi-o sumar!

Observaţie: Exerciţiul urmăreşte concizia în exprimare, dar şi maniera în care elevul poate să înţeleagă 
rolul canalului în comunicare.

2. Imaginaţi-vă că aţi ajuns în localitatea unde locuieşte o rudă. Nu ştiţi cum să ajungeţi la domiciliul acesteia. 
Solicitaţi-i reacţii prin telefon.

Observaţie: Un asemenea exerciţiu îl pune pe elev într-o situaţie de adaptare rapidă la realitatea cu 
care se confruntă; el trebuie să se descurce rapid prin interrelaţionarea cu interlocutorul său, folosind un canal 
auditiv şi urmărind cu stricteţe indicaţiile primite.
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3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
Această competenţă se regăseşte în multiple sarcini de lucru, de-a lungul întregului conţinut al 

manualului. Dăm doar câteva exemple de exerciţii în acest sens, cele mai multe cuprinse în rubrica Să cunoaştem 
textul!:

1. Ce moment din viaţa de elev ne înfăţişează scriitorul Mihail Sadoveanu în povestirea „Cheia”?

Observaţie: Întrebarea este integral centrată pe text şi verifi că dacă elevii au capacitate de sinteză şi o 
privire de ansamblu asupra textului citit.

2. Scrieţi ideile principale din fragmentul din opera literară „Dumbrava minunată”, de Mihail Sadoveanu.

Observaţie: La acest tip de exerciţiu de scriere se recurge adesea în etapa comprehensiunii textului. O 
sugestie pentru îmbinarea ideală a competenţei 3 cu 4 ar fi  ca această sarcină să fi e continuată cu: Notaţi apoi, în 
dreptul fi ecărei idei principale a textului, un sentiment, un cuvânt sau o imagine cu care asociaţi această idee.

3. Care sunt cuvintele şi construcţiile ce sugerează starea de visare a copilului (în Fiind băiet, păduri cutreieram, 
de Mihai Eminescu)?

4. Ce elemente compun peisajul descris de poet? 

Observaţie: Întrebările 3 şi 4 vizează, simultan, noţiuni de vocabular şi de semantică, fi ind un exemplu 
de suprapunere (inevitabilă) a comprehensiunii cu interpretarea, deşi actele componente ale învăţării se 
însuşesc pe rând (Ionescu, Radu 1995: 34).

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte 
de realizare, cu scopuri diverse

Dacă, în cazul manualului de la Editura Humanitas, această competenţă era cel mai bine valorifi cată în 
cadrul activităţilor de învăţare şi al exerciţiilor, în ceea ce priveşte manualul E.D.P., producerea de mesaje scrise 
la un nivel mai amplu, este cerută mai rar. S-a ţinut, probabil, cont de faptul că elevii au o altă limbă maternă 
decât româna şi că întâmpină difi cultăţi în a scrie un text corect. Totuşi, în sistemul nostru educaţional, şi 
evaluarea la limba şi literatura română a minorităţilor etnice se face după aceeaşi programă ca pentru vorbitorii 
nativi. De aceea, a recurge mai rar la astfel de sarcini de lucru este în dezavantajul elevilor proveniţi din rândul 
minorităţilor naţionale. Considerăm că exerciţii precum cele ce urmează sunt binevenite, dar insufi ciente, şi nu 
dezvoltă decât parţial producerea de mesaje:

1. Comparaţi cele două texte în care se descrie o fl oare din două perspective: literară şi ştiinţifi că. Precizaţi 
particularităţile fi ecărui tip de descriere.

Observaţie: Deşi este un exerciţiu ce valorifi că puterea de analogie a elevilor, el se întemeiază pe date 
deja cunoscute şi aproape că nu mai aduce niciun element de noutate; rolul elevilor este practic redus la a 
rescrie diferenţele dintre cele două descrieri.

2. Puneţi-vă în valoare imaginaţia, sensibilitatea şi gândirea şi realizaţi o compunere care să vă reprezinte, despre 
un loc sau un peisaj încântător, despre o fi inţă dragă. Folosiţi un limbaj clar şi expresiv. Nu uitaţi să daţi un titlu potrivit 
compunerii voastre.

Observaţie: Acesta este un exerciţiu în aparenţă creativ şi care contribuie la formarea competenţei de 
scriere. În realitate, însă, sarcina de lucru este ambiguu formulată („o compunere care să vă reprezinte”) şi 
oarecum inadecvată nivelului de vârstă al elevilor de clasa a V-a.

3. Scrieţi o scurtă compunere despre pădure în care să folosiţi cel puţin zece interjecţii. Puteţi s-o intitulaţi „Glasul 
pădurii”.

Observaţie: Această sarcină de lucru stimulează scrierea imaginativă, atingând, deodată, atât elemente 
literare, cât şi elemente ale gramaticii, una fi ind pusă în slujba celeilalte şi viceversa; de asemenea, ea contribuie 
la activarea potenţialului creativ al elevilor. 
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Exerciţii:
1. Precizaţi, în urma analizei contrastive şi a aspectelor negative evidenţiate în elaborarea manualelor, 
dacă, în opinia dumneavoastră, elevii pot avea şanse egale la examenele de evaluare naţională.
2. Selectaţi, din manualul pe care îl folosiţi la clasă, un exerciţiu care are, în opinia dumneavoastră, numai 
avantaje, este echilibrat şi folosit la momentul potrivit.
3. Atunci când alegeţi un manual pentru clasă, ce urmăriţi în primul rând: 

a. conformitatea sa cu programa şcolară în vigoare;
b. imaginile şi culorile;
c. sintezele teoretice pe care le propune;
d. varietatea exerciţiilor?

Argumentaţi-vă opţiunea!

Temă de refl ecţie:
„Culoare, echilibru, varietate” –  ingredientele unui manual perfect ? Există un manual perfect?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

IDEI DE LUAT ACASĂ

  Cele patru competenţe vizate de programa şcolară se regăsesc în manualele şcolare, dar nu 
întotdeauna explicit şi echilibrat.

 
  Receptarea de mesaje orale semnifi că mai degrabă un deziderat pe hârtia programei; ea este 

foarte puţin pusă în practică în paginile manualelor.

  Abundenţa exerciţiilor poate, uneori, avea acelaşi efect precum lipsa lor totală.

  Indiferent de manual, profesorului îi revine sarcina de a tria exerciţiile şi de a le selecta pe 
acelea care sunt potrivite specifi cului clasei.

  Elevii vorbitori nativi de limbă română şi cei proveniţi din rândul minorităţilor etnice trebuie 
să aibă şanse egale în accesul la educaţie.
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TEST

A. Plecând de la un text la alegere, alcătuiţi sarcini de lucru în care să urmăriţi:
1. competenţa de receptare a mesajului oral;
2. competenţa de producere a mesajului oral;
3. competenţa de receptare a mesajului scris;
4. competenţa de producere a mesajului scris.

B. Observaţi modul în care este valorifi cată fi ecare competenţă, în manualul după care predaţi, 
la o unitate de învăţare la alegere. Propuneţi câte două amendamente pentru fi ecare, acolo 
unde consideraţi că este cazul.

Bibliografi e:

Crişan, Alexandru, Dobra, Sofi a, Sâmihăian, Florentina, 2010, Limba română, manual pentru clasa a V-a, Bucureşti, Editura Humanitas 
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Gislon, Carla, Selle, Maria Grazia, Jamet, Marie-Christine, Gruneberg, Anne, 2010, Bien joué! Méthode de français, Hachette, Français 
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Hutchinson, Tom, 2010, Project Student’s Book, Oxford University Press.
Ionescu, Miron, Radu, Ion, 1995, Didactica modernă, Cluj-Napoca, Editura Dacia.
Pamfi l, Alina, 2003, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45.
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2. Analiza şi exploatarea 
instrumentelor şi a materialelor 
didactice existente - Clasa a VI-a 

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să identifi caţi cele patru competenţe majore pe care le 
propune programa;

 ■ să exemplifi caţi felul în care acestea sunt ilustrate în 
manualele de limba şi literatura română de clasa a VI-a;

 ■ să analizaţi manualele pe care le folosiţi la clasă, din 
perspectiva acestor competenţe;

 ■ să enumeraţi o serie de activităţi/sarcini de lucru/
exerciţii care să dezvolte aceste competenţe.
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2.1. Programa şcolară

Dacă, în cadrul învăţământului primar, există o programă coerentă, articulată, structurată diferenţiat 
pentru minorităţile naţionale, la gimnaziu, copiii vorbitori de limba română ca limbă nematernă învaţă 
după aceeaşi programă ca elevii nativi. Pe tot parcursul ei, nu există nicio menţiune care să îi vizeze în mod 
special. În acest sens, există o discrepanţă evidentă. În ceea ce priveşte competenţele, ele sunt  bine alese, dar 
conţinuturile asociate lor suprasolicită şi depăşesc vârsta şi capacitatea de înţelegere a unui elev vorbitor de 
limba română ca limbă nematernă.

Prima inovaţie, pe care autorii programei o semnalează încă de la 
început, constă în mutarea interesului de pe obiective pe competenţe, pe care le 
caracterizează astfel: „Competenţele sunt defi nite ca ansambluri de cunoştinţe, 
deprinderi şi atitudini, care urmează să fi e formate până la fi nele şcolarităţii 
obligatorii, de care are nevoie fi ecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea 
personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziune socială şi pentru angajare 
pe piaţa muncii”. De asemenea, se acordă atenţie sporită comunicării. În acest 
sens, dominantele curricumului de limba şi literatura română vor fi : 

„a. prezentarea comunicării în calitatea sa de competenţă umană 
fundamentală, descrisă în termeni de cunoştinţe/achiziţii, deprinderi/abilităţi 
şi atitudini;

b. dezvoltarea progresivă a competenţelor de comunicare în toate cele 
trei domenii ale disciplinei: Lectură, Elemente de construcţie a comunicării şi 
Practica raţională şi funcţională a limbii;

c. echilibrarea ponderii acordate exprimării orale faţă de cea scrisă, 
precum şi mutarea accentului pe producerea unor mesaje proprii;

d. adaptarea conţinuturilor la nivelul de vârstă şi la interesele copiilor”. 
În plus, se recomandă studiul integrat al limbii, care presupune legătura 

permanentă între textul literar sau nonliterar, între elementele de limbă şi cele 
care vizează comunicarea. Pe de altă parte, programa accentuează necesitatea 
unei abordări din perspectiva funcţională a limbii: „Interesează viziunea 
comunicativ-pragmatică a prezentei programe, nu interesează predarea în şi 
pentru sine a unor cunoştinţe gramaticale, ci abordarea funcţională şi aplicativă 
a acestora în calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei 
comunicări corecte şi efi ciente”. Programa propune pentru fi ecare clasă a 
gimnaziului patru competenţe generale, dublate de competenţe specifi ce şi 
de o serie de conţinuturi asociate care diferă de la un nivel la altul, urmând 
principiul concentric. Iată aceste competenţe:

1. receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje 

orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată;
3. receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de 

realizare, cu scopuri diverse.

2.2. Manualul şcolar 

Am luat în discuţie două manuale care sunt folosite la clasa a VI-a pentru vorbitorii de limbă română 
ca limbă nematernă. Deşi sunt destinate vorbitorilor nativi, majoritatea porfesorilor de gimnaziu optează 
pentru ele, considerând manualele pentru minorităţi fi e prea simple, fi e neadecvate. Ţinând cont de faptul că 
programa nu e diferită, opţiunea lor pare perfect justifi cată. De aceea, am avut în vedere manualul editurii All 
şi pe cel al editurii Humanitas. 

2.2.1. Limba română, manual pentru clasa a VI-a , Editura ALL, autori: Anca şi Sergiu Şerban, 1996

La o privire de ansamblu, e destul de greu să se stabilească o corespondenţă între programă şi manual, 
din cauza faptului că programa actuală a fost elaborată sau, mai bine zis, revăzută în 2009, în timp ce manualul 
luat în discuţie a fost editat în 1996 („Manualul este realizat în conformitate cu programa analitică aprobată 
de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 4258/2 iulie 1996 şi distribuit gratuit elevilor”). Ca şi 
cum această discrepanţă nu ar fi  fost sufi cientă, maniera de structurare a informaţiei vizează conţinuturile, 
şi nu competenţele, motiv pentru care e aproape imposibil să identifi ci corelaţia programă-manual. Pentru 

Exerciţiu:
1. Programa acordă 
o importanţă mare 
dezvoltării competenţei 
de comunicare. Stabiliţi, 
la nivelul grupului 
din care faceţi parte, 
oportunităţile astfel 
create pentru vorbitorii 
de limbă română ca 
limbă nematernă.
2. Având în 
vedere experienţa 
d u m n e a v o a s t r ă , 
consideraţi că elevii 
preferă exerciţiile scrise 
sau orale? Discutaţi în 
perechi!
3. Prezentaţi avantajele şi 
dezavantajele unor astfel 
de exerciţii.
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a face o comparaţie, am analizat felul în care e organizată informaţia
într-un manual de limba engleză pentru clasa a VI-a, Snapshot. Elementary 
Student’s Book, şi am constatat că are un cuprins structurat în funcţie de 
conţinuturi şi de competenţe, după cum urmează:

1. Unitatea de învăţare
2. Comunicare
3. Gramatică
4. Vocabular
5. Competenţe
6. Îndrumări metodice

Autorii manualului de limba română, pe de altă parte, nu consideră 
necesar să marcheze nici măcar unităţile de învăţare. Iniţial, culoarea roz 
pare să fi e elementul care le delimitează. Ulterior, ea se amestecă, uneori 
cu portocaliu, verde sau albastru, şi acest unic element de departajare a 
capitolelor – culoarea – devine aleatoriu. Unităţi de învăţare, organizate în 
funcţie de conţinuturi, sunt următoarele: 

 ■ Cartea – obiect cultural
 ■ Literatura cultă. Opera epică
 ■ Literatura cultă. Opera lirică
 ■ Literatura cultă. Opera descriptivă
 ■ Datini de iarnă
 ■ Stuctura compoziţională a operei epice. Subiectul
 ■ Metafora
 ■ Literatura folclorică. Opera lirică
 ■ Literatura folclorică. Opera epică în versuri 
 ■ Opera epică. Naraţiunea la persoana I. Naratorul ca personaj
 ■ Hristos a înviat!
 ■ Literatura cultă. Opera epică în versuri
 ■ Opera epică. Reportajul. Reportaj literar şi reportaj jurnalistic.

Se poate observa prezenţa unor presupuse unităţi de învăţare (le considerăm astfel, pentru că sunt 
trecute cu roz), care pot fi  cel mult teme – Datini de iarnă şi Hristos a înviat! – sau element component al unei 
unităţi – Metafora. Ţinând cont de observaţiile făcute, e difi cil să stabilim o corelaţie clară între programă, 
competenţele pe care aceasta le indică şi manual.

Puncte tari: 
 ■ ilustraţiile sunt interesante, atractive, deci pot fi  valorifi cate; 
 ■ sunt prezente fragmente din literatura universală care redau aceeaşi temă, permiţând stabilirea 

unor conexiuni/paralele. De exemplu, după studierea Amintirilor din copilărie de Ion Creangă, autorii 
manualului includ un episod din Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain. Păstrarea rubricii intitulate 
sugestiv Lectură suplimentară este nu numai utilă, ci şi necesară;

 ■ exerciţiile de literatură şi limbă sunt variate, cu grad de difi cultate diferit;
 ■ abordarea textului literar respectă criteriul structuralist, pornind de la formă, pentru a ajunge la 

conţinut.

Puncte slabe:
 ■ exerciţiile nu sunt decât rareori numerotate, în aşa fel încât profesorului îi vine greu să numească 

sarcinile care devin temă pentru acasă sau care se lucrează în clasă;
 ■ nu există o autoevaluare la fi nalul fi ecărei unităţi;
 ■ uneori, paginile sunt supraîncărcate cu detalii şi diferite rubrici. Iată un exemplu elocvent: 
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Se poate observa că, pe o singură pagină, există, colorate diferit, 8 imperative: Amintiţi-vă!; Verifi caţi-vă 
cunoştinţele!; Observaţi!; Atenţie!; Citiţi!; Descoperiţi singur!; Important!; Exprimaţi-vă corect!.

2.2.2. Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VI-a, 
Editura Humanitas, autori: Alexandru Crişan, Sofi a Dobra şi Florentina 
Sâmihîian, 1998

Spre deosebire de manualul Editurii All, acesta e mult mai bine 
organizat, structurarea informaţiei se realizează efi cient, unităţile de 
învăţare sunt perfect delimitate. Acestea cuprind o gamă tematică vastă, 
adecvată vârstei elevilor.

I. CARTEA ŞI TEXTUL
1. Arta cuvântului
2. Eul liric
II. STRUCTURILE TEXTULUI
3. Arta naraţiunii
4. Timp şi spaţiu în naraţiune
5. Arta dialogului
6. Arta descrierii
7. Liric şi epic
III. UNIVERSUL TEXTULUI
8. Doina
9. Balada
10. Fabula

Din păcate, integrarea unităţilor nu vizează, aşa cum se poate observa, competenţele, ci are la bază 
conţinuturile ce trebuie însuşite. În aceste condiţii, e greu de stabilit corelaţia competenţelor din programă cu 
cele din manual. În plus, situaţia semnalată în cazul celuilalt manual, când atrăgeam atenţia asupra discrepanţei 
dintre momentul revizuirii programei şi anul publicării manualului, e valabilă şi în acest caz. Programa a fost 
revăzută în 2009, manualul a fost publicat în 1998 („Manualul a primit autorizarea nr. 10713 din 22.04.1998 a 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru a fi  folosit în şcoală ca material-resursă”).

Puncte tari:
 ■ manualul e adecvat vârstei, mai ales în ceea ce priveşte personajele imaginate, calitatea exerciţiilor 
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etc.;
 ■ există multe sarcini de lucru care vizează munca în echipă;
 ■ sunt reluate personajele (Alexandru, Dino şi Bob Ică) din clasa a V-a. Împreună cu aceştia, elevul 

porneşte într-o aventură a cunoaşterii, manualul mizând pe o structură narativă care, din păcate, se 
pierde pe parcurs;

 ■ la fi ecare unitate de învăţare există o secţiune numită Folosiţi-vă cunoştinţele!, care are rolul de a 
reactualiza cunoştinţele dobândite anterior, respectând, astfel, principiul concentric;

 ■ ilustraţiile prezente în manual sunt valorifi cate în cadrul unor sarcini de lucru.

Puncte slabe: 
 ■ conţinutul manualului nu este structurat în funcţie de cele patru competenţe din programă;
 ■ există două texte-suport care nu sunt adecvate vârstei şi nici nu trezesc interesul elevilor. Este vorba, 

pe de o parte, de Scrisoare cu tibişirul de Tudor Arghezi. Pe de altă parte, Istoria unei plăcinte, textul lui 
Costache Negruzzi, reprezintă o alegere complet nefericită, nu numai din cauza faptului că mesajul e 
greu de perceput din cauza arhaismelor, dar şi pentru că nu prezintă niciun interes pentru membrii 
acestei grupe de vârstă. 

 ■ ilustraţiile care însoţesc textele literare sunt puţine şi irelevante, de aceea, prezenţa textelor-bloc, mai 
ales a celor în proză, nu face decât să îndepărteze elevul;

 ■ manualul e suprasaturat de informaţie axată exclusiv pe probleme de limbă. Iată câteva exemple: 
1. arhaismele sunt: lexicale, fonetice, morfologice, sintactice, semantice;
2. diftong urcător şi coborâtor;
3. propoziţia optativă şi imperativă;
4. elementul regent şi propoziţia regentă

 ■ după fi ecare unitate de învăţare, ar trebui să fi e inclusă o secţiune dedicată autoevaluării, construită 
sub forma unui test, cu itemi de evaluare şi punctaj, timp de lucru etc. În manual există o rubrică 
numită Poţi să rezolvi singur acasă, dar cuprinde prea multe exerciţii, nu există punctaj şi sarcinile de 
lucru vizează exclusiv problemele de limbă;

 ■ având în vedere faptul că, pentru elevii clasei a VI-a, e destul de greu să opereze cu noţiuni abstracte, 
precum genul epic, genul liric, considerăm că unitatea de învăţare intitulată Liric şi epic nu face decât 
să amestece noţiunile, nicidecum să le clarifi ce. Structura ei amplifi că incertitudinile sau anulează 
informaţiile asimilate anterior. Iată textele care compun acestă unitate:

1. Opera epică. Opera epică în proză: Amintiri din copilărie de Ion Creangă
2. Opera epică. Opera epică în versuri: Fapt divers de Ana Blandiana
3. Opera lirică. Opera lirică în versuri: Vine primăvara! de Grete Tartler
4. Opera lirică. Opera lirică în proză: Cântarea României de Alecu Russo
5. Îmbinarea liricului cu epicul: La ce latră Grivei? de Marin Sorescu

Personal, considerăm că pentru a ilustra îmbinarea liricului cu epicul erau sufi ciente speciile literare 
care se studiază, de altfel, în acest an, fabula şi balada.

 ■ manualul de clasa a VI-a pierde o secţiune importantă, credem noi, numită Invitaţie la lectură, 
prezentă în clasa a V-a, care cuprindea o serie de fragmente din literatura universală pentru copii.

Exerciţii:
1. Consideraţi necesar ca toate cele patru competenţe prezente în programă să se regăsească într-o pondere 
egală în manual? Există, în opinia dumneavoastră, una pe care o consideraţi mai importantă?  Discutaţi în 
perechi!
2. Realizaţi o analiză a manualului folosit de dumneavoastră la clasă, din perspectiva celor patru 
competenţe. În cazul în care acesta e unul dintre cele două luate în discuţie, identifi caţi două puncte tari şi 
două puncte slabe ale sale.
3. Propuneţi o listă de 5-10 criterii, pe care autorii şi reprezentanţii ministerului ar trebui să le aibă în vedere 
atunci când concep/acreditează un manual destinat vorbitorilor de  limba română ca limbă nematernă.

2.3. Analiza unei unităţi

 ■ Manual Editura All
Cartea – obiect cultural e prima unitate prezentă în manualul editurii All luat în discuţie. E structurată 

pe două componente – una care vizează noţiunile de literatură şi cealalaltă care are în vedere cunoştinţele de 
limbă. Deşi programa insistă asupra importanţei comunicării, prima unitate nu cuprinde secţiunea intitulată 
Situaţia de comunicare, aşa cum se întâmplă în cazul celorlalte unităţi. Iată de ce, competenţele de receptare 
şi de producere a mesajului oral sunt mai puţin reprezentate, favorizate fi ind cele care vizează receptarea şi 
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producerea mesajelor scrise.
Unitatea se deschide cu o serie de aprecieri legate de importanţa cărţilor şi cu reproduceri din pictori 

celebri, care înfăţişează diferite tipuri de oameni citind. Din păcate, aceste ilustraţii nu sunt valorifi cate în 
niciun fel, deşi ele ar putea constitui puncte de plecare în realizarea unor discuţii prin care să se exerseze 
competenţa de producere de mesaje orale. Pentru a ilustra importanţa lecturii, autorii manualului optează 
pentru un fragment din Nicolae Iorga, Cea dintâi învăţătură. Textul e frumos, instructiv, dar nu stârneşte 
curiozitatea şi nici interesul elevilor. Receptarea mesajului e împiedicată de abundenţa regionalismelor şi a 
arhaismelor. 

O variantă posibilă ar putea fi  oricare dintre textele incluse în antologia intitulată Care-i faza cu cititul?, 
apărută la Editura Arthur. Avantajele unei astfel de propuneri sunt evidente. În primul rând, scriitorii şi artiştii 
care împărtăşesc prima experienţă de lectură o fac într-un limbaj accesibil, colocvial şi, mai ales, actual. În al 
doilea rând, ei ne sunt contemporani. Acest aspect, aparent nesemnifi cativ, devine relevant câd constatăm 
că elevii trăiesc cu impresia că scriitorii, ca să intre în manuale, trebuie să fi  trecut în lumea celor drepţi. În 
schimb, iniţierea unei posibile poveşti a cărţii, prin care elevii să afl e detalii legate de felul în care s-a realizat 
prima carte din istoria umanităţii este binevenită. În sprijinul profesorilor, recomandăm călduros un material 
extrem de bine documentat de pe didactic.ro. 

Pentru a include şi componente de comunicare, autorii ar fi  putut propune sarcini de lucru în care să 
îi determine pe elevi să îşi exprime punctul de vedere în legătură cu necesitatea lecturii/necesitatea folosirii 
calculatorului. S-ar fi  putut naşte o mică dezbatere în legătură cu acest subiect, elevii fi ind obligaţi să formuleze 
argumente şi contraargumente, ceea ce i-ar fi  motivat să comunice oral. De asemenea, un juriu ar fi  decis, în 
funcţie de prestaţia lor, câştigătorii disputei.

Tot pentru a exersa exprimarea orală, profesorul poate iniţia o discuţie, cerându-le să descrie unul 
dintre tablourile reproduse în manual. În urma prezentării, se pot propune diverse defi niţii ale cărţii şi se 
poate comenta rolul pe care îl are lectura în viaţa fi ecăruia. Etapele pe care le-a parcurs cartea până a ajuns în 
forma pe care o vedem astăzi pot fi  redate printr-un powerpoint, pe care elevii, formând echipe, trebuie să îl 
prezinte în faţa clasei. 

Considerăm că toate informaţiile legate de elementele componente ale unei cărţi pot fi  însuşite de 
elevi mult mai repede şi mai uşor dacă li se cere să scrie ei înşişi, pe parcursul anului şcolar, o carte. Pentru 
început, vor trebui să realizeze coperta, să găsească un titlu, să precizeze autorul, având voie să îşi aleagă un 
pseudonim. De asemenea, tot acum vor opta pentru editură şi sigla acesteia, vor stabili cuprinsul şi vor scrie 
prefaţa, urmând ca, până la sfârşitul anului, să fi nalizeze acest proiect. 

În ceea ce priveşte noţiunile legate de limbă, propunem tratarea lor într-o manieră ludică. De aceea, 
o structură narativă care să aibă în centru un personaj ce porneşte într-o călătorie imaginară pe tărâmul 
gramaticii, fi ind supus unor probe care îl provoacă să îşi dovedescă o serie de aptitudini, ar uşura munca 
profesorului, facilitând asimilarea informaţiilor. 

 ■ Manual Editura Humanitas
Arta naraţiunii. Naraţiunea. Naratorul. Etapele acţiunii. Verbul. Organizarea monologului oral. 

Organizarea dialogului.
Unitatea e cât se poate de echilibrată din punctul de vedere al competenţelor  prezente în programă. E 

adevărat că, aşa cum se întâmplă şi în cazul celuilalt manual, receptarea mesajului oral e mai puţin reprezentată, 
sarcinile care o vizează fi ind strict legate de problemele de limbă. În rest, celelalte competenţe sunt redate, 
în proporţie egală, cu accent pe competenţa de producere de mesaje scrise. Din păcate, nu există teste de 
autoevaluare la fi nalul unităţii. Prezenţa lor este necesară, deoarece îi familiarizează pe elevi cu ceea ce implică 
un test: încadrare în timp, calcularea punctajului, aplicarea cunoştinţelor dobândite anterior etc.

Unitatea debutează cu un fragment din Istoria unei plăcinte, de Costache Negruzzi, un text inaccesibil 
din cauza arhaismelor care îngreunează receptarea mesajului. O alegere mai inspirată ar fi , de exemplu, un 
fragment din romanul Tom, o poveste, scris de Adrian Oprescu. De asemenea, sarcinile de lucru care vizează 
problemele de limbă ar trebui legate de conţinuturile predate la ora de literatură şi comunicare. De pildă, în 
cadrul acestei unităţi, textele nonliterare studiate sunt ştirea şi textul promoţional, iar fragmentul propus are 
ca personaj principal un câine. Pornind de la aceste elemente, profesorul le-ar putea cere elevilor să scrie o 
ştire despre un câine sau o reclamă pentru hrana câinilor, folosind verbe la diferite moduri şi timpuri. Această 
activitate ar putea fi  însoţită de realizarea unui poster care să fi e prezentat în faţa clasei. În acest timp, colegii 
vor aprecia atât prezentarea, cât şi conţinutul. Iată o sarcină de lucru care vizează toate cele patru competenţe 
ale programei.

Vă oferim, mai jos, un model de exploatare a acestei unităţi:
A. LITERATURĂ: Istoria unei plăcinte, Costache Negruzzi
I. Activităţi înainte de lectura textului, care să vizeze competenţa de producere de mesaje orale: 
a. Profesorul iniţiază o discuţie cu elevii, pornind de la întrebarea „Ce dulciuri preferă?”. Le cere să 
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discute cu colegul de bancă despre desertul preferat şi, apoi, să prezinte în faţa clasei ingredientele necesare 
obţinerii lui. Se va vota cea mai bună prezentare. 

b. Profesorul le propune următoarea situaţie: 
Sunteţi un autor renumit şi una dintre edituri vă cere să scrieţi o povestire cu titlul Istoria unei plăcinte. Despre 

ce aţi scrie? Profesorul notează pe tablă diferite răspunsuri.

II. Activităţi realizate în timpul lecturii textului, care să aibă în vedere competenţa de receptare a 
mesajului scris:

a. Profesorul face prima lectură a textului, oprindu-se după fi ecare secvenţă narativă, pentru a le cere 
elevilor să relateze evenimentele surprinse sau pentru a verifi ca înţelegerea unor cuvinte.

b. Elevii citesc textul pe roluri, în timp ce colegii lor subliniază cuvintele necunoscute ce vor fi  explicate 
la fi nal.

III. Activităţi realizate după lectura textului, urmărind competenţele de receptare şi producere a 
mesajului scris.

a. Profesorul le dă elevilor o fi şă de lucru care include o serie de exerciţii. De exemplu, li se poate cere 
să ordoneze o serie de propoziţii în aşa fel încât să redea cronologia evenimentelor sau o serie de alte exerciţii 
asemănătoare celor incluse în manual (p. 51-53).

B. MORFOLOGIE: VERBUL
I. Reactualizarea cunoştinţelor anterioare: 
a. Profesorul selectează un pasaj din Istoria unei plăcinte, de Costache Negruzzi, subliniind câteva verbe 

la diferite moduri şi timpuri, cerându-le elevilor să indice partea de vorbire în care se încadrează cuvintele 
subliniate. 

b. Ajutat de aceştia, notează pe tablă defi niţia verbului şi categoriile gramaticale ale acestuia.
c. Elevii analizează verbele subliniate.

II. Dobândirea noilor cunoştinţe: modurile conjunctiv, condiţional-optativ şi imperativ.
a. Pornind de la imaginea care însoţeşte textul lui Negruzzi, profesorul le poate cere elevilor să 

completeze spaţiile din cadrul unui posibil dialog între vânzătorul de plăcinte şi copii. 
– Vreau să ştiu.......................... plăcinta, i se adresă ......... .
- ................,  ca să devii voinic, răspunse vânzătorul.
- Eu nu pot să mănânc nuci, pentru că...............
- Să fi  fost în locul tău, aş ..........................., zâmbi vânzătorul.

După ce elevii completează aceste spaţii, profesorul se poate întoarce la verbele la modul conjunctiv, 
determinându-i pe elevi să deducă defi niţia acestui mod, precum şi timpurile sale. Apoi, se trece la conjugarea 
diferitelor verbe la acest mod şi la rezolvarea unei fi şe de lucru care să includă o gamă variată de exerciţii 
(manual, p. 63).

b. Pentru a lua în discuţie modul condiţional-optativ, profesorul le spune elevilor să îşi imagineze că 
vor să deschidă o plăcintărie. Fiecare propoziţie trebuie să înceapă cu: Dacă aş fi  patronul unei plăcintării, aş 
......................

c. Trecerea spre modul imperativ se poate face prin indicaţiile şi recomandările prezente în reţeta pentru 
plăcintă.

Apoi, demersul didactic este similar celui prezentat la modul conjunctiv. 

III. Verifi carea cunoştinţelor – fi şă de lucru realizată în clasă, cu exerciţiile de la p. 76.

C. COMUNICARE: RELATAREA UNEI ÎNTÂMPLĂRI
Elevii sunt rugaţi să îşi imagineze că sunt reporteri la un ziar local şi sunt anunţaţi că în centrul oraşului 

a avut loc un incident: un cetăţean s-a înecat cu o plăcintă cumpărată chiar atunci. Ei trebuie să relateze 
desfăşurarea evenimentelor, respectând indicaţiile din manual, de la p. 77.

D. EVALUARE

Exerciţii:
1. Selectaţi o unitate de învăţare din manualul pe care îl folosiţi la clasă, identifi când punctele ei tari şi 
punctele slabe, din perspectiva competenţelor (activitate la nivelul grupei).
2. Propuneţi, în cadrul grupei,  o variantă îmbunătăţită a aceleiaşi unităţi.
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2.4.  Tipuri de exerciţii /activităţi 

 ■ Manualul Editurii ALL

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
Această competenţă nu este aproape deloc exersată prin activităţile din prezentul manual. Autorii 

apelează la ea atunci când discută structura textului oral sau în cadrul exerciţiilor de gramatică. Iată câteva 
exemple în acest sens: indicaţi accentul în următoarele cuvinte; creaţi propoziţii în care să folosiţi cuvintele: 
copii şi copii, acele şi acele, veselă şi veselă accentuate diferit; indicaţi sinonimele pentru neologismele etc. Sunt 
singurele tipurile de sarcini care au în vedere această competenţă, din păcate doar tangenţial. Considerăm că 
acesta e marele dezavantaj al unui manual care se adresează vorbitorilor nativi.

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 
comunicare monologată şi dialogată

În manual, există o serie de activităţi ce au în vedere dezvoltarea acestei competenţe, fi ecare unitate de 
învăţare având o secţiune intitulată Situaţia de comunicare. Iată câteva dintre cele mai interesante activităţi 
sau exerciţii incluse de autori în manual:

1. Găsiţi formule potrivite de salut, adresare, permisiune şi solicitare pentru următoarele situaţii de comunicare:
 ■ Doriţi să împrumutaţi o carte de la bibliotecă.
 ■ Vreţi să ocupaţi un scaun rămas liber la un spectacol de teatru.
 ■ Cereţi informaţii în legătură cu o adresă.
 ■ Solicitaţi unui post de radio o melodie, cu ocazia zilei de naştere a unui prieten.
 ■ Oferiţi informaţii despre ultima carte citită.

Observaţie: exerciţiul propus permite şi o altă abordare, spre exemplu realizarea unui dialog, în perechi, 
pornind de la situaţiile de comunicare identifi cate.

2. Joc de rol: Închipuiţi-vă că sunteţi:
 ■ un reporter pe teren şi istorisiţi în direct o întâmplare palpitantă la care sunteţi martor;
 ■ un redactor de televiziune care relatează desfăşurarea unui eveniment sportiv;
 ■ un marinar care povesteşte o călătorie pe mare.

Observaţie: E foarte important ca activităţile de comunicare să fi e în strânsă legătură cu temele studiate 
în cadrul orelor de literatură. Bunăoară, una dintre sarcini ar putea fi  formulată astfel: Imaginaţi-vă că sunteţi 
unul dintre plăieşii care trebuie să apere Cetatea Neamţului. Relataţi confruntarea dintre cele două tabere. 

3. Povestiţi oral, din perspectiva personajului Goe, o întâmplare din tren. 

Observaţie: Acest exerciţiu stabileşte o legătură între orele de literatură şi cele de comunicare. Poate ar 
fi  util ca sarcina să fi e mai clar formulată. De exemplu: Când trenul opreşte la una dintre staţii, Goe coboară pe 
peron, atras de un vânzător de îngheţată. Povestiţi oral ce i se întâmplă.

4.  

Observaţie:  Acest exerciţiu e printre puţinele care valorifi că ilustraţia prezentă în manual. Din păcate, 
aşa cum se poate observa, calitatea ei lasă de dorit. Desenul e neclar, mărimea e nepotrivită şi locul unde e 
poziţionat e total inadecvat.
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5. După studiul poeziei Peste vârfuri, de Mihai Eminescu, e formulată următoarea întrebare-problemă: 
Cui credeţi că adresează poetul aceste întrebări? 

 ■ iubitei;
 ■ sie însuşi;
 ■ cornului;
 ■ nu se poate spune precis.

Alegeţi răspunsul pe care îl consideraţi potrivit şi argumentaţi-vă opţiunea printr-un scurt comentariu oral. 

De asemenea, e interesant şi următorul exerciţiu: 

Descoperiţi, în prima strofă, o personifi care, o comparaţie şi trei epitete. Încercaţi să arătaţi, printr-un scurt 
comentariu oral, cum contribuie aceste procedee stilistice la realizarea imaginii iernii.

Observaţie: E bine că există astfel de exerciţii care să îi provoace pe elevi să vorbească despre textul 
literar, însă formularea sarcinii de lucru în acest mod: Încercaţi să arătaţi… nu numai că e ambiguă, ci blochează 
şi procesul de evaluare, făcând imposibilă cuantifi carea rezultatelor/a îndeplinirii sarcinilor.

6. Formaţi echipe de câte doi elevi pentru a interpreta un dialog între o persoană care solicită informaţii de la o 
librărie şi funcţionarul care i le oferă. Folosiţi verbele la condiţional-optativ, timpurile prezent şi perfect.

Observaţie: Acest exerciţiu e bine-venit, întrucât stabileşte legătura necesară între elementele de limbă 
şi cele de comunicare.

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
Exerciţiile care vizează această competenţă sunt bine reprezentate. Iată câteva dintre activităţi:

1. Pentru a facilita receptarea mesajului scris, după studierea textelor literare, autorii oferă o serie de 
informaţii structurate, pe partea stângă a paginii, pe baza cărora formulează câteva sarcini de lucru. Iată un 
exemplu: 

Informaţia: Naraţiunea se împleteşte cu alte moduri de expunere. 
Sarcina de lucru: Exemplifi caţi fi ecare mod de expunere printr-un citat. 

Observaţie: Această manieră de a prezenta anumite informaţii e utilă, pentru că permite o rapidă 
însuşire a cunoştinţelor, precum şi punerea lor în practică imediat. Dacă însă această schemă se repetă la 
fi ecare unitate de învăţare, poate interveni monotonia.

2. Manualul cuprinde şi câteva scheme sau grafi ce, mai ales legate de noţiunile de gramatică, sufi cient 
de bine realizate, necesare elevilor care au inteligenţă logico-matematică.

3. Din păcate, rubricile diferă de la o unitate la alta, ceea ce lasă impresia de incoerenţă. În plus, sunt 
introduse noţiuni, precum cea de conversiune, care nu sunt ilustrate cu exemple adecvate, iar achiziţia lor 
devine aproape imposibilă. De asemenea, reactualizarea cunoştinţelor la verb, de pildă, se realizează prin 
exerciţii diverse, fără a exista o sinteză sau o schemă teoretică a conţinuturilor vizate.
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Observaţie: Dacă exerciţiile ar fi  însoţite de sintetizări ale cunoştinţelor, acestea şi-ar dovedi utilitatea, 
pentru că ar reuşi să redea o imagine completă a verbului, aşa cum a fost el studiat în clasa a V-a. 

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte 
de realizare, cu scopuri diverse

Cele mai interesante exerciţii sunt cele care au în vedere această competenţă, iar acest lucru se justifi că 
şi prin faptul că evaluarea de la fi nal de ciclu se bazează pe ea. Iată câteva exemple:

1. Împărţiţi-vă în grupe de cinci elevi. Copiaţi pe caiete tabelul de mai jos, scriind în fi ecare rubrică un derivat 
format prin sufi xare. Câştigă grupa care completează prima trei linii ale tabelului. 

Observaţie: Exerciţiul e valoros din două puncte de vedere: pe de o parte, stimulează lucrul în echipă, 
pe de altă parte, propune o sarcină ce vizează problemele de limbă, într-o manieră ludică. 

Observaţie: Acest exerciţiu atrage, în primul rând, prin forma grafi că propusă, apoi el îmbină, în mod 
creativ, informaţiile stilistice cu cele legate de limbă. Rămâne însă nefi nalizat. Epitetele obţinute în urma 
rezolvării sarcinii ar trebui incluse într-o poezie creată de elevi, de pildă. Vor fi , astfel, reactualizate şi celelalte 
conţinuturi legate de genul liric.

2. Folosind modelele date, realizaţi o compunere narativă pe una din temele: O partidă de pescuit, Rătăcit 
în pădure, O aventură ştiinţifi co-fantastică. Recomandări: folosiţi cât mai multe verbe sau substantive cu 
valoare verbală, care dau dinamism acţiunii; îmbinaţi imaginile vizuale cu cele auditive; realizaţi o gradaţie a 
momentelor relatate către un punct culminant; sugeraţi neprevăzutul situaţiei; realizaţi suspansul; încercaţi să 
comunicaţi cititorului sentimentele şi trăirile voastre prilejuite de această întâmplare. 

Observaţie: Atunci când le cerem elevilor să prezinte o întâmplare reală sau imaginară, e necesar să 
le oferim un subiect incitant. Din cele propuse de autorii manualelor, cred că doar al doilea ar putea suscita 
interesul. Ultimul, deşi atrăgător, se poate solda cu un eşec, pentru că, în clasa a VI-a, elevii nu au noţiunile 
necesare care să le permită să creeze o naraţiune SF. Altfel, recomandările sunt bine-venite şi constituie un real 
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sprijin pentru ei.

3. Priviţi cu atenţie tabloul lui Ştefan Luchian intitulat Luncă la Poduri. Realizaţi o descriere a lui, folosind cât 
mai multe adjective.

Observaţie: Compunerile descriptive, având ca suport tablouri ale unor artişti celebri, prezintă  
numeroase avantaje. Pe de o parte, îi familiarizează pe elevi cu opera marilor pictori, pe de altă parte, pornind 
de la ele, profesorul îi poate învăţa elementele specifi ce unei descrieri. Nu e de neglijat nici faptul că predarea 
adjectivului devine mult mai atractivă dacă se îmbină cu un exerciţiu de creativitate.

 ■ Manualul Editurii Humanitas

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
Ca şi în cazul celuilalt manual luat în discuţie, sarcinile de lucru care vizează această competenţă sunt 

destul de puţine; exerciţiile de producere de mesaje orale nu sunt corelate decât rareori cu cele de receptare. O 
posibilă explicaţie ar consta în faptul că ele sunt considerate superfl ue în cazul vorbitorilor nativi. 

Există doar două sarcini de lucru relevante pentru această competenţă:
 ■ Priviţi fotografi ile alăturate. Ele reprezintă acelaşi pod, văzut din perspective diferite. Formaţi două grupe. 

După discutarea imaginilor alegeţi un elev care să descrie în faţa clasei fi ecare dintre imagini. Comparaţi descrierile 
ascultate, notând în caiete cuvintele sau secvenţele din care rezultă diferenţe privitoare la perspectivele din care 
sunt surprinse imaginile, existenţa sau lipsa detaliilor, claritatea acestora, imaginea de ansamblu etc.

 ■ În cadrul elaborării unui proiect, după prezentarea lui, li se propune elevilor următoarea sarcină de 
lucru: După ce aţi ascultat prezentările modelatorilor, formulaţi întrebări în legătură cu aspectele pe care nu le-aţi 
înţeles.
Din păcate, manualul nu e însoţit de un CD care să cuprindă activităţi dedicate special acestei competenţe.

Propuneri: 

Varianta clasică, tradiţională, aplicată la clasă, care presupune lectura cu voce tare a textelor literare, ar 
trebui substituită cu materiale didactice auxiliare. De exemplu, în cazul poeziei Iarna, de Vasile Alecsandri, se 
poate apela la varianta ei recitată pe youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=cJJ1MiB-Q_8.
Pe baza ei, profesorul va putea realiza un chestionar care să verifi ce înţelegerea sensului unor cuvinte, 

identifi carea unor detalii, înţelegerea de ansamblu etc. La fel se poate proceda şi în cazul schiţei D-l Goe 
de Ion Luca Caragiale, pentru că există o colecţie intitulată Cartea sonoră, iniţiată de Editura Cartea Sonoră 
din Timişoara, care oferă, pe suport electronic, operele clasice ale literaturii. De asemenea, se poate apela la 
ecranizări celebre, în cazul Amintirilor din copilărie de Ion Creangă, când elevii pot fi  solicitaţi să redea şirul 
întâmplărilor, dar şi o serie de replici sau mesaje transmise de personaje.

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 
comunicare monologată şi dialogată

Există  multe sarcini de lucru care vizează această competenţă, regăsite fi e după studiul textelor literare, 
fi e incluse într-o secţiune dedicată comunicării, numită Situaţia de comunicare. Iată câteva dintre cele mai 
semnifi cative:

 ■ Împărţiţi-vă în grupuri de câte patru elevi. Examinaţi, fi ecare grup, cuprinsul unei cărţi. Discutaţi observaţiile 
legate de: locul unde se găseşte cuprinsul, denumirea sub care mai poate apărea acesta, modul de marcare a 
capitolelor şi a subcapitolelor, prezenţa sau absenţa din cuprins a unor secvenţe numite Prefaţă sau Postfaţă. 

Observaţie: Exerciţiul e interesant, stimulează comunicarea la nivelul grupei, dar poate fi  exploatat şi 
în alt mod. Bunăoară, se poate cere grupei să realizeze copertele, cuprinsul, postfaţa sau prefaţa unei posibile 
cărţi. Apoi, un membru al grupei să vină şi să prezinte produsul în faţa clasei. Ceilalţi elevi sunt rugaţi să 
evalueze atât produsul, cât şi prezentarea. Astfel se îmbină, în cadrul aceleiaşi sarcini de lucru competenţa de 
producere de mesaje orale cu cea de receptare a lor, incluzând şi competanţa de producere de mesaje scrise, 
în fi nal.

 ■ Alcătuiţi grupe de câte cinci elevi. Câte un elev din fi ecare grupă să-şi exprime şi să-şi argumenteze opinia în 
legătură cu unul dintre subiectele următoare: un fi lm văzut recent, un traseu turistic, un videoclip, un coleg.

Observaţie: E un exerciţiu care vizează dezvoltarea capacităţii de a argumenta un punct de vedere. 
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Autorii manualului vin în sprijinul elevilor, oferindu-le exemple de conectori cu ajutorul cărora pot introduce 
ideile. Din păcate, nu există nicio informaţie legată de structura unei argumentări (ipoteză, argumente, 
concluzie) şi nici de faptul că, în cazul prezentării, elevii trebuie să ţină cont şi de elementele nonverbale şi 
paraverbale. În plus, elevii vor fi , cu siguranţă, tentaţi să-şi exprime opinia despre un coleg, însă activitatea în 
sine nu este adecvată, existând riscul să genereze o serie de animozităţi care să afecteze bunul mers al lecţiei 
şi atmosfera de lucru.

 ■ Jucaţi în clasă rolul angajaţilor dintr-un mare restaurant. Bucătarul-şef dă ordine pentru preparea mâncărurilor, 
chelnerii vor transmite comenzile, patronul va ordona cumpărarea produselor alimentare şi supravegherea 
curăţeniei. Folosiţi verbele la modul imperativ.

Observaţie: Este un exerciţiu excelent, care îmbină comunicarea cu problemele de limbă.

 ■ Formulaţi cinci întrebări pentru un interviu cu: un sportiv, un scriitor, un actor, un cântăreţ de muzică pop.

Observaţie: Exerciţiul vizează competenţa de redactare a unui text nonliterar, un interviu, în acest caz. 
Din păcate, nu e sufi cient valorifi cat. Se poate folosi ca metodă  jocul de rol, presupusul interviu poate să fi e 
realizat de către doi elevi în faţa clasei, ceilalţi evaluând prestanţa lor.

 ■ Formaţi grupe de câte şase elevi. Alegeţi-vă fi ecare rolul unuia dintre personajele din compartiment. Alcătuiţi 
un dialog, alegând una din următoarele teme de discuţie posibile: prezentarea celor de faţă, preocupări, pasiuni, 
destinaţia şi scopul călătoriei, o temă aleasă de voi.

 ■ Împărţiţi-vă în patru grupe. Fiecare grupă va descrie, fără să-l numească, un loc din oraşul vostru. Fixaţi 
împreună ce urmează să descrieţi şi modul în care veţi face descrierea. Celelalte grupe vor încerca să ghicească 
locul descris.

 ■ Alcătuiţi grupe de câte cinci elevi. Scrieţi rezumatul unui fi lm pe care  l-aţi văzut recent. Citiţi rezumatele în 
faţa clasei şi evaluaţi-le, având în vedere menţiunile din stânga paginii. Câştigă grupa care obţine punctajul cel 
mai bun.

Observaţie: Exerciţiile propuse de autorii manualului sunt variate, cuprinzând toate elementele specifi ce 
acestei competenţe: argumentarea unui punct de vedere, participarea la un dialog, relatarea unei experienţe 
personale. De asemenea, se poate constata că majoritatea exerciţiilor se bazează pe munca în echipă.

Există însă şi o serie de sarcini de lucru nepotrivite. Iată câteva dintre ele:

 ■ Elevii sunt provocaţi să înceapă o discuţie pornind de la o întrebare-cheie: Există în manualul vostru o 
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prefaţă? Dar o postfaţă? E o întrebare inutilă, din moment ce manualul nu are nici prefaţă, nici postfaţă.

 ■ Textul-suport folosit pentru a demonstra argumentarea unui punct de vedere este inadecvat, mult 
prea difi cil, nu trezeşte interesul elevilor. Este vorba despre un fragment din Constantin Brăiloiu, Versul. 
Poate că ar fi  fost util să se aleagă un subiect mai apropiat de zona de interes a elevilor de această vârstă.

Propuneri: 
1. Nu există exerciţii care să preceadă lectura unui text şi care să vizeze competenţa de producere de 

mesaje orale. Se pot iniţia discuţii, pornind de la titlu, de la imaginea care însoţeşte textul, de la mesajul pe 
care textul îl transmite (încă necunoscut elevilor), se pot face presupoziţii sau se pot emite păreri în legătură cu 
vestimentaţia personajului, aşa cum apare în ilustraţia care însoţeşte textul. 

De exemplu: Înainte de lectura textului ales de autorii manualului Editurii Humanitas - Întâiul drum – 
profesorul poate propune o discuţie despre semnifi caţia titlului sau despre ilustraţiile care-l însoţesc, printr-o 
serie de întrebări: 

 ■ La ce credeţi că se referă titlul? Există o semnifi caţie ascunsă? Dacă aţi fi  autorul, ce întâmplare aţi relata? La 
ce fi nal v-aţi  gândi? Ce fel de personaj credeţi că are ca erou acest text? Descrieţi-i vestimentaţia! 

2. În cadrul unităţii de învăţare în care se studiază autoportretul, se pot introduce următoarele exerciţii 
care vizează competenţa de producere a mesajelor orale şi pe cea de receptare a lor (la fi nalul activităţii, elevii 
vor alege, prin vot, cea mai bună prezentare): 

a. Prezintă-te în faţa clasei, precizează numele, vârsta, zodia, preocupările, visele, intenţiile tale. 
b. De asemenea, o altă activitate interesantă ar putea fi  cea intitulată Interviu cu mine însumi: elevii 

scriu un set de zece întrebări la care ar dori să răspundă în cazul unui interviu. Oferă hârtia colegului de bancă 
şi interviul începe. Fiecare dintre elevi va juca, pe rând, rolul reporterului şi pe cel al intervievatului. Câteva 
perechi pot veni în faţa clasei pentru o scurtă demonstraţie (Klippel: 2005).

c. Un alt exerciţiu care ar putea fi  folosit şi în cadrul lecţiilor de gramatică dedicate adjectivului este 
cel numit Trei calităţi: li se cere elevilor să scrie, pe o foaie de hârtie, trei adjective care să îi caracterizeze. 
Profesorul adună hârtiile şi apoi roagă un elev să le dea citire; în acest timp, ceilalţi încearcă să ghicească 
despre cine e vorba şi să justifi ce de ce consideră că acele calităţi se potrivesc persoanei respective (Klippel: 
2005).

d. Argumentarea unui punct de vedere poate porni de la următorul exerciţiu – O fotografi e: profesorul 
expune o serie de fotografi i care reprezintă oameni, obiecte, peisaje. Fiecare elev alege două dintre ele: una 
care să reprezinte ceva care îi place, alta ceva care îi displace. Apoi, pozele sunt arătate clasei şi elevul trebuie 
să argumenteze alegerea făcută (Klippel: 2005).

3. Prezentăm, mai jos, câteva activităţi care vizează îmbogăţirea sau fi xarea vocabularului: 

a. Defi niţii: un elev e rugat să părăsească încăperea. Se alege un cuvânt necunoscut din dicţionar, se scrie 
pe tablă şi ceilalţi elevi încearcă să îl defi nească, doar unul are dreptul să memoreze defi niţia din dicţionar. 
Elevul plecat e rechemat în sală. Acesta citeşte cuvântul de pe tablă şi pune întrebări celorlalţi colegi ca să-i 
afl e sensul. După ce aude mai multe răspunsuri, sugerează care ar putea fi  răspunsul corect. I se confi rmă sau 
infi rmă ipoteza (Lynne: 2005).

b. Pentru a realiza descrierea unor obiecte, se poate apela la exerciţiul numit Ce e în cutie?: se aduc 
mai multe cutii care conţin diverse obiecte. Elevii sunt împărţiti în grupe de câte doi. Unul are dreptul să se 
uite în cutia primită şi să observe obiectele ascunse în ea. Celălalt membru al echipei trebuie să ghicească, 
rând pe rând, obiectele, bazându-se pe descrierea pe care i-o face partenerul său. Se alege altă cutie şi rolurile 
se inversează (Lynne: 2005). Un alt exerciţiu, conceput cu acelaşi scop, e Mesagerul: înainte de începerea 
activităţii, profesorul construieşte ceva cu ajutorul pieselor de domino. Construcţia e acoperită cu un material. 
Elevii sun împărţiţi pe grupe. Fiecare îşi deleagă un reprezentant, un mesager, care să meargă şi să vadă 
construcţia. Fiecare dintre mesageri se va întoarce la grupa sa şi va trebui să le spună membrilor ce a văzut, în 
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aşa fel încât aceştia să reuşească să reconstruiască edifi ciul. Mesagerul nu are voie să atingă piesele de domino, 
el trebuie doar să descrie celorlalţi ce a văzut şi să-şi ajute coechipierii să reconstituie clădirea, fără a se implica 
activ (Lynne: 2005).

4. O activitate interesantă, care are ca obiectiv familiarizarea elevilor cu elementele componente ale unei 
naraţiuni, este cea intitulată Poveste: fi ecare elev primeşte o bucată de hârtie pe care e scrisă o propoziţie. I se 
cere să o memoreze. După două minute, toate bucăţile de hârtie sunt adunate de către profesor. Li se spune 
elevilor că toate propoziţiile pe care le-au reţinut alcătuiesc o poveste şi li se cere să o refacă, fără a scrie nimic. 
Din acest moment, profesorul va refuza să dea alte explicaţii. Elevii încearcă să recompună povestea (Lynne: 
2005). Acelaşi scop e urmărit şi de următoarele exerciţii. Povestea de câte un cuvânt presupune existenţa 
unui grup format din şase-zece elevi care dezvoltă o poveste, fi ecare dintre ei spunând, pe rând, câte un 
cuvânt. Cuvintele se spun rapid, fără timp de gândire. Conjuncţia coordonatoare copulativă trebuie evitată. 
Grupul trebuie să dea senzaţia că e o singură persoană, o singură voce, care spune o poveste, într-un ritm 
normal. Un exerciţiu similar e Povestea dirijată: Grupul urmează să construiască o poveste ca şi cum ar avea 
un singur creier şi mai multe voci. Unul dintre elevi e desemnat dirijor, având sarcina de a conduce grupul 
ca pe o orchestră. Când dirijorul arată spre unul dintre elevi, acesta începe să povestească pe o temă aleasă 
anterior de grup, oprindu-se brusc în momentul în care dirijorul arată spre altcineva. Povestea e preluată de 
acesta începând cu ultimul cuvânt rostit de cel de dinainte. E un exerciţiu de concentrare, fi ecare elev trebuind 
să observe cu atenţie dirijorul, dar şi povestea partenerilor. În construirea poveştii, e important ca elevii să 
acorde atenţie elementelor care o pot face interesantă: acţiune, personaje, emoţie, atmosferă. În egală măsură, 
e important ca povestea să fi e cât mai coerentă (Chiruţă: 2010).

5. Pentru a exersa abilitatea de a dialoga, se poate încerca următorul exerciţiu, intitulat Mesaje ascunse: 
clasa e împărţită în două grupe, ai căror reprezentanţi vin în faţa clasei şi extrag câte un cartonaş, pe care e 
scrisă o propoziţie. Nu au voie să arate cartonaşul celorlalţi. Profesorul alege o temă de discuţie şi cei doi 
dialoghează, pornind de la această temă. Cei doi trebuie să poarte discuţia în aşa fel încât, fără ca nimeni să 
îşi dea seama, să introducă şi propoziţia pe care au citit-o pe cartonaş. Ambele echipe ascultă cu mare atenţie, 
încercând să depisteze propoziţia ascunsă. Dialogul trebuie să dureze 3-5 minute. Apoi, cei doi reprezentanţi 
pot fi  înlocuiţi. Dacă o echipă  reuşeşte să ghicească mesajul/propoziţia echipei adverse, obţine un punctaj 
dublu.

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

Această competenţă este bine reprezentată în manualul Editurii Humanitas, prin câteva sarcini de lucru 
adecvate, dintre care am selectat:

 ■ Analiza textelor literare respectă principiul structuralist, pornind de la nivelul formal, Observarea 
textului, care cuprinde probleme legate de vocabular, morfologie etc., pentru a se ajunge la nivelul 
ideatic, Interpretarea textului, trecând însă printr-o etapă intermediară, menită să asigure legătura 
dintre cele două nivele, Explorarea textului.

 ■ În cadrul unor activităţi, elevii sunt rugaţi să ia în discuţie propria experienţă de viaţă şi să se 
raporteze la realitatea cotidiană. Este cazul următorului exerciţiu, plasat după lectura textului Istoria 
unei plăcinte de Costache Negruzzi: 

Găsiţi că, între ceea ce se întâmplă în naraţiune şi realitatea de astăzi, există vreo corespondenţă? Care anume? 
Comentaţi.
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 ■ Reactualizarea unor cunoştinţe dobândite în clasa a V-a, la orele de gramatică, se realizează efi cient, 
printr-o prezentare schematică, logică şi coerentă a informaţiilor esenţiale. De pildă, la verb, timpurile 
modului indicativ sunt reluate, sintetizate şi corelate cu rolul lor în cadrul unei naraţiuni, pentru ca 
elevii să conştientizeze faptul că nu există o ruptură între limbă şi literatură. De asemenea, informaţia e 
urmată de o serie de exerciţii adecvate, prin care elevii trebuie să demonstreze că şi-au însuşit anumite 
cunoştinţe.

 ■ În cadrul activităţilor care urmăresc dezvoltarea competenţei de receptare a textelor literare, există 
exerciţii atractive, grupate în diferite secţiuni, cum ar fi : Exprimaţi-vă părerea!, Folosiţi-vă cunoştinţele! 
sau Observaţi!. Iată un exemplu de cerinţă clar formulată, care poate să stârnească interesul elevilor: 

Există o legătură între Prâslea din basme şi Ioniţă? Discutaţi între voi, referindu-vă la următoarele aspecte: 
plecarea de acasă, încercarea grea, călătoria, ajutoarele. 

Un exerciţiu similar vizează aceleaşi abilităţi, dar aplicate la textele nonliterare. Bunăoară, li se oferă 
elevilor două exemple de anunţuri şi li se propune următoarea sarcină de lucru: 

Comparaţi cele două anunţuri, referindu-vă la publicul-ţintă, modul de adresare, stilul abordat şi modalitatea de 
captare a atenţiei. 

Sunt necesare, de asemenea, exerciţiile care presupun revenirea la text şi relectura unor fragmente. De 
pildă: 
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Identifi caţi, în text, pasajele care ilustrează permanenta agitaţie a personajelor. În ce constă acesta? Discutaţi, 
din acest punct de vedere, opinia lui Tudor Vianu: „Toată arta lui Caragiale tinde către prezentarea directă a omului. 
Viziunea omului este, în proza lui, efectul chipului în care omul vorbeşte şi este ascultat. Adevărul vorbirii este izvorul 
încântării mereu reînnoite pe care o sorbim din paginile sale.” 

E un exerciţiu util, din două puncte de vedere: îmbină competenţa de producere de mesaj oral cu cea de 
receptare a mesajului scris. Pe deasupra, el reprezintă o provocare adresată elevului confruntat, pentru prima 
dată, cu receptarea unui text critic.

Există şi sarcini de lucru mai puţin fericit formulate. De exemplu, după ce elevii îşi însuşesc cunoştinţele 
legate de verb, trebuie să rezolve câteva exerciţii. Pe pagina în care sunt aşezate aceste exerciţii, există o imagine 
extrem de viu colorată şi de frumoasă. Din păcate, ea nu poate fi  exploatată aici, fi ind mai potrivită în cadrul 
lecţiei dedicate adjectivului sau descrierii. Ilustraţia joacă un rol strict decorativ şi nu e valorifi cată în niciun 
fel. De aceea, considerăm că ar fi  fost potrivită introducerea unei imagini care să prezinte câteva persoane în 
acţiune. Li se poate cere elevilor să creeze o poveste, în care să folosească verbele la toate modurile şi timpurile 
învăţate. 

O altă problemă o reprezintă ilustraţiile sumare sau irelevante, care însoţesc mai ales textele epice. Ele 
ar trebui să faciliteze receptarea textului, nu să funcţioneze ca simple ornamente.

De asemenea, modelul de cerere pe care îl propun autorii manualului nu respectă modelul clasic 
acceptat: a se vedea ultimul alineat, care cuprinde autorul cererii.

Tot în ceea ce priveşte textele nonliterare, consider că ar fi  fost potrivit ca autorii să introducă regulile 
de redactare a unei scrisori imediat după ce elevii studiază textul Istoria unei plăcinte de Costache Negruzi, 
întrucât fragmentul propus face parte dintr-o scrisoare. O cerinţă de tipul: Enumeraţi elementele care lipsesc din 
scrisoarea-cadru care e imaginară, faţă de o scrisoare reală ni se pare neadecvată, din moment ce elevii nu au studiat 
încă acest tip de text.

Propuneri:
Activităţi înainte de receptarea textului 
Exerciţii care să creeze un context motivant, să actualizeze vechile achiziţii: 
1. mici conversaţii în grup pornind de la diferite imagini;
2. crearea unor liste de cuvinte/idei legate de tema propusă;
3. formularea de întrebări;
4. predicţii.
Activităţi în timpul receptării 
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Activităţi succesive, cu grad de complexitate progresiv, care pot presupune ascultarea unui text de mai 
multe ori:

1. exerciţii de discriminare fonetică;
2. exerciţii de identifi care a unor cuvinte/sintagme/expresii;
3. exerciţii de răspuns la comenzi, întrebări;
4. de confi rmare a receptării prin răspunsuri la întrebări de control;
5. exerciţii cu alegere multiplă sau duală.

Activităţi după receptarea textului 
Activităţi de refl ecţie asupra conţinutului, asupra achiziţiilor lingvistice realizate:
1. conversaţii, discuţii pe tema ideilor din text;
2. exerciţii de formulare a unor întrebări de control. 

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte 
de realizare, cu scopuri diverse

Această competenţă este, poate, cel mai bine reprezentată în manualul Editurii Humanitas. O posibilă 
explicaţie e legată de faptul că, în sistemul educaţional actual, evaluarea vizează, preponderent, utilizarea 
corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. De aceea, sarcinile de lucru sunt variate şi 
atractive. Iată câteva care merită menţionate: 

1. Pornind de la textul lui Tudor Arghezi, Scrisoare cu tibişirul, elevii sunt provocaţi să scrie, în caiete, 
câteva exemple de cuvinte-fulgi, cuvinte-aer, cuvinte-metal etc. Apoi, trebuie să alcătuiască enunţuri cu ele. 

Observaţie: acastă sarcină de lucru e una care stimulează scrierea imaginativă, încurajând potenţialul 
creativ al elevilor. 

2. Un exerciţiu interesant se regăseşte în cadrul sarcinilor de lucru destinate fi xării unor noţiuni care ţin 
de lexic: 

Alcătuiţi o compunere de zece rânduri, în care să explicaţi ce vă sugerează tabloul din stânga paginii. Subliniaţi 
cuvintele folosite din câmpul lexical al substantivului carte.

Observaţie: Acest tip de sarcină valorifi că ilustraţia prezentă în manual şi îmbină, în mod creativ, 
problemele de gramatică şi cele specifi ce producerii creative de text. Un astfel de exerciţiu creativ ar fi  putut fi  
propus elevilor şi atunci când li s-a cerut identifi carea tipului de rimă existent în diferite strofe. Contextul ar fi  
permis ca ei să fi e provocaţi să creeze poezii pentru a ilustra tipurile de rimă învăţate. În plus, imaginea-suport 
ar fi  constituit un minunat punct de plecare.

3. O sarcină de lucru privind perspectiva narativă e formulată gradual, facilitând, astfel, înţelegerea. 

a. Relataţi, pe scurt, în scris, cum l-aţi cunoscut pe cel mai bun prieten sau pe cea mai bună prietenă. 
b. Rescrieţi apoi această relatare din perspectiva unui povestitor neimplicat în faptele relatate. 
c. Care este diferenţa dintre cele două texte? Urmăriţi persoana verbelor, participarea afectivă a celui care relatează.

Observaţie: Elevilor le plac animalele şi cele mai interesante compuneri au drept personaje 
necuvântătoarele. În opinia noastră, ar fi  fost mai interesant dacă sarcina de lucru le-ar fi  propus să îşi 
imagineze că sunt un animal care relatează, de exemplu, un incident din viaţa lui. Acelaşi eveniment putea 
fi  apoi redat de un alt animal-martor. Cele două perspective analizate, în paralel, i-ar putea ajuta pe elevi să 
sesizeze diferenţele.

4. Scrieţi o scurtă compunere despre o experienţă personală care a avut o semnifi caţie deosebită pentru voi, în 
sensul descoperirii propriilor voastre calităţi sau limite.

Observaţie: este un exerciţiu care are în vedere capacitatea elevilor de a se cunoaşte şi de a analiza ceea 
ce li se întâmplă. E o sarcină de lucru complexă, corelată cu experienţa personajului lui Ion Agârbiceanu.

5. Inventaţi un obiect! Indicaţi părţile componente ale acestuia. Formulaţi instrucţiunile de folosire potrivite. 
Câştigă elevul care a imaginat cel mai interesant obiect.

Observaţie: Această sarcină de lucru mizează pe spiritul creativ şi ludic al elevilor. În plus, ar fi  bine 
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ca acest exerciţiu să se coreleze cu informaţiile dobândite în cadrul orelor de gramatică dedicate verbelor la 
imperativ sau la infi nitiv, specifi ce instrucţiunilor. În plus, dacă acest exerciţiu ar fi  însoţit de un poster care să 
prezinte şi vizual obiectul inventat, sarcina de lucru ar fi  completă.

6. Copiaţi scrisoarea din stânga paginii! Puneţi în locul petelor de cerneală formele neaccentuate potrivite ale 
pronumelui personal!

Observaţie: Acest tip de activitate facilitează însuşirea unor noţiuni legate de un text nonliterar, 
scrisoarea, şi permite fi xarea cunoştinţelor de gramatică dobândite anterior. 

Exerciţiu:
Alegeţi, dintre exerciţiile propuse de manualele luate în discuţie, cinci sarcini de lucru care vi se par 
interesante şi prezentaţi un alt context în care le-aţi putea aplica. Aveţi în vedere, de asemenea, şi posibilele 
modifi cări/ajustări pe care le-aţi aduce. Lucraţi în perechi!

Teme de refl ecţie:
1. Având în vedere experienţa dumneavoastră, propuneţi, pentru fi ecare dintre cele patru competenţe, 
câte trei sarcini de lucru.
2. Suportul de curs vă propune o analiză a două manuale. Dacă ar fi  să optaţi pentru unul dintre ele, care 
ar fi  acela? Justifi caţi alegerea făcută!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

IDEI DE LUAT ACASĂ

  Programa şcolară propune patru competenţe, insistând asupra importanţei comunicării şi a 
corelării conţinuturilor legate de limbă cu cele de literatură şi comunicare.

  Competenţa de receptare de mesaje orale e prezentă doar sporadic, fapt explicabil, ţinând cont 
că manualele sunt destinate vorbitorilor nativi. 

  În general, se observă că există tendinţa de a supralicita competenţa de producere de mesaje 
scrise, din cauză că exemenul de la fi nalul ciclului gimnazial se bazează, preponderent,  pe această 
competenţă.

  Exerciţiile/sarcinile de lucru sunt variate, unele fi ind destul de creative, implicând spiritul 
ludic al elevilor.

  Un manual adecvat destinat vorbitorilor de limbă română ca limbă nematernă e vital.
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TEST

A. Citiţi cu atenţie afi rmaţiile următoare şi încercuiţi A, dacă le consideraţi adevărate, F, dacă 
sunt false:

1. Acest tip de activitate vizează competenţele de producere de mesaj oral şi de receptare a 
mesajului scris: Rezumaţi oral fragmentul din Amintiri din copilărie de Ion Creangă.
2. Competenţa de producere de mesaje scrise presupune elaborarea unor texte literare sau 
nonliterare.  
3. Un manual bun pentru vorbitorii de limba română ca limbă nematernă trebuie să cuprindă 
mai multe activităţi care să dezvolte competenţa de receptare şi de producere a mesajelor orale.  

B. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect:

1. Competenţele sunt defi nite în programa şcolară drept: 
a. ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi aptitudini.
b. ansambluri de procese cognitive superioare.
c. ansambluri de abilităţi practice.

2. Studiul integrat al limbii presupune:
a. legătura permanentă între textul literar sau nonliterar, elementele de limbă şi cele care 
vizează comunicarea.
b. o importanţă mai mare acordată limbii şi comunicării în defavoarea literaturii.
c. integrarea unor noţiuni abstracte printr-o serie de procedee şi mijloace specifi ce.

3. Textul de tip informativ se încadrează în lecţiile care vizează:
a. literatura
b. limba
c. situaţia de comunicare

C. Completaţi spaţiile libere, ţinând cont de informaţiile din cursul-suport:

a. Cele patru competenţe care trebuie formate la clasa a VI-a sunt: competenţa de receptare a 
mesajului oral, ………………………………….
b. Competenţa vizată de acest exerciţiu: Discutaţi pe marginea imaginilor prezentate. Alegeţi un 
reprezentant al grupei care să descrie în faţa clasei fi ecare dintre aceste imagini este ……………………. .
c. Competenţa de receptare a mesajului oral poate fi  dezvoltată prin următorul tip de 
exerciţiu………………………… .

Bibliografi e:

Crişan, Alexandru, Dobra, Sofi a, Sâmihîian, Florentina, 1998, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VI-a, Bucureşti, Editura 
Humanitas.
Şerban, Anca şi Sergiu, 1996, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VI-a, Bucureşti, Editura ALL.
Cameron, Lynne, 2005, Teaching Language to Young Learners, Cambridge, Cambridge University Press.
Chiruţă, Adriana (coord.), 2010, Manual de improvizaţie. 85 de jocuri teatrale, Oradea, Editura ArtSpect.
Klippel, Friederick, 2005, Keep Talking, Cambridge, Cambridge University Press.
Papadima, Liviu (coord.), 2010, Care-i faza cu cititul? Bucureşti, Editura Arthur. 
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3. Analiza corelaţiei dintre 
programele şcolare şi manualele de 

limba română - Clasa a VII-a

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să identifi caţi, dintre manualele de limba română, 
pe cel mai potrivit pentru clasa a VII-a, ţinând cont de 
existenţa obligatorie a unei legături între manual şi 
programa şcolară;

 ■ să corelaţi informaţia din programele şcolare cu cea din 
manualele de limba română;

 ■ să înţelegeţi modul în care este structurat un manual 
de limba română, în funcţie de specifi cul acestuia (limbă 
maternă/limbă nematernă);

 ■ să identifi caţi plusurile şi minusurile unor manuale;
 ■ să elaboraţi tipuri de activităţi pentru formarea şi 

dezvoltarea competenţei comunicative.
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3.1. Schimbarea de perspectivă în programa şcolară

Temă de refl ecţie:
Cum consideraţi dumneavoastră schimbările din noua programă şcolară ? Le puteţi evidenţia? 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Intenţia declarată a autorilor programei şcolare pentru clasele V-VIII (2009) este de a schimba perspectiva 
proiectării: aceştia susţin că, în proiectarea didactică, nu mai trebuie să se pornească de la obiective, ci de la 
competenţe, care pot facilita o mai bună însuşire a limbii materne. 

Această nouă viziune are rolul de a compatibiliza sistemul nostru de învăţământ „cu standardele 
europene, prin formarea domeniilor de competenţe-cheie, îndeosebi a competenţelor de comunicare şi a celor 
culturale (cunoaşterea culturii locale şi naţionale, participarea la manifestări culturale, precum şi deschiderea 
interesului spre cultura diversă a Europei), indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii, specifi că  
secolului XXI ” (Programa LR: 1).

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că scopul nostru este să formăm, la elevi, în primul rând, 
competenţe de comunicare necesare pe tot parcursul vieţii, în orice domeniu de activitate profesională. Elevii, 
respectiv vorbitorii de limba română, trebuie atât să se exprime corect, clar şi coerent, cât şi „să asculte, să 
înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise, în diverse situaţii de comunicare” (Programa LR: 2).

Competenţele anterior invocate reprezintă ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini, prin 
intermediul cărora o persoană reuşeşte să se integreze în mediul social şi să răspundă favorabil solicitărilor 
venite din această direcţie. 

În acest sens, disciplina Limba şi literatura română contribuie la formarea şi dezvoltarea elevilor care 
trebuie să înveţe de-a lungul vieţii şi care trebuie să se integreze într-o societate bazată pe cunoaştere. 

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare trebuie făcută gradat, ţinând cont de progresul şcolar şi de 
situaţiile comunicaţionale. Fără o familiarizare cu acestea, elevul rămâne un simplu receptor care, în situaţii 
determinate, va comunica difi cil. Altfel, nu va reuşi să-şi asume şi rolul de emiţător care reuşeşte să construiască 
texte literare sau nonliterare şi să se implice activ în dezvoltarea societăţii moderne, atât de des invocată în 
ultimele decenii. 

Prin urmare, limba română facilitează însuşirea de noi informaţii în toate domeniile, deoarece, fără 
stăpânirea corectă a acesteia, informaţia poate fi  greşit înţeleasă ori poate fi  trunchiată. Însuşirea limbii române 
reprezintă, astfel, cheia de acces spre celelalte discipline sau domenii de cunoaştere. 

Teme de refl ecţie:
1. De ce credeţi că s-a simţit nevoia trecerii de la obiective la competenţe? 
2. Care este relaţia care se stabileşte între competenţa comunicativă şi societate? 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3.2. Corelaţia dintre programă şi manuale

Pentru o mai bună înţelegere a demersului nostru, considerăm că sunt necesare câteva precizări. 
Parcurgerea cu atenţie a manualelor de Limba română (maternă sau nematernă), în paginile de mai jos, şi 
interpretarea obiectivă a informaţiilor vor oferi puncte de reper pentru o structurare adecvată şi pentru o 
înţelegere corectă a conţinuturilor, din punct de vedere ştiinţifi c şi din punct de vedere didactic. 

Obiectivele-cadru ale Programei şcolare revizuite. Limba şi literatura română, clasele a V-a – a VIII-a, sunt 
bine stabilite şi se referă la: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral; dezvoltarea capacităţii de 
exprimare orală; dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris; dezvoltarea capacităţii de exprimare 
scrisă (Programa LR: 4). Toate aceste obiective menţionate trebuie să se regăsească în orice demers didactic 
ales. 

Nu vom aborda toate aspectele prevăzute în programă, ci ne vom limita doar la câteva, şi anume la cele 
care privesc faptele de limbă conţinute în paginile manualelor de limba română de clasa a VII-a, în care, pe 
lângă elementele deja cunoscute, sunt abordate şi unele informaţii noi. 

Astfel, în clasa a VII-a, se poate urmări, dar şi anticipa progresul şcolar. Manualele de clasa a VII-a 
asigură legătura dintre lexic şi morfologie (clasa a VI-a), pe de o parte, şi, dintre morfologie şi sintaxă (clasa a 
VIII-a), pe de altă parte.
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Pentru a urmări compatibilităţile şi diferenţele de conţinut sau de structurare a informaţiei de ordin 
lingvistic, dar şi tipologia exerciţiilor de fi xare a cunoştinţelor, la baza selecţiei manualelor, au stat atât 
frecvenţa, calitatea, creativitatea, prestigiul şi experienţa autorilor, în elaborarea de materiale didactice, cât şi 
opiniile exprimate de către profesori şi de către elevi. În cazul în care unul dintre criterii nu a putut fi  invocat, 
am considerat că celelalte pot fi  relevante pentru selecţie. 

În urma aplicării criteriilor amintite, manualele care au reţinut atenţia noastră sunt: Alexandru Crişan, 
Sofi a Dobra, Florentina Sânmihăian, Limba română. Manual pentru clasa a VII-a, Bucureşti, Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării & Editura Humanitas Educaţional, 2006, 224 p. şi Maria Leu, Maria Kortiş, Limba şi literatura 
română. Manual destinat claselor cu predare în limba maghiară. Clasa a VII-a, Deva, 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului & Editura Corvin, 
2002, 248 p. 

În privinţa spaţiului alocat problemelor care urmează a fi  prezentate, 
se observă o discrepanţă la care nu ne-am fi  aşteptat, şi anume informaţia din 
manualul pentru minorităţi este mult mai densă, ceea ce contravine oarecum 
cu specifi cul predării limbilor dominante minorităţilor. Din punctul de vedere 
al achiziţiei de noi informaţii, însă, este bine venită. 

În general, după cum se va vedea, manualele care au reţinut atenţia 
noastră respectă prevederile programei şi concordă în structurarea unităţilor 
de învăţare, dar informaţia este inegal distribuită. 

Pentru o mai bună organizare a cunoştinţelor şi pentru o mai bună 
transmitere a acestora, profesorul de limba şi literatura română ar trebui să 
coreleze conţinuturile din cadrul programei, al manualului şi al unităţii de 
învăţare (al lecţiilor). 

Activitatea de predare însă nu este una rigidă, care să nu permită şi 
prezentarea altor tipuri de informaţii, deoarece „pe parcursul învăţământului 
obligatoriu, elevii trebuie să-şi formeze în primul rând competenţele de 
comunicare indispensabile, în lumea contemporană, pentru orice tip de 
activitate profesională: să se exprime corect, clar şi coerent în limba română, să 
asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise, în diverse situaţii de 
comunicare” (Programa LR  2009: 1).

3.3. Prezentarea manualelor 

În literatura de specialitate, manualele sunt percepute ca nişte auxiliare 
didactice prin care se concretizează „conţinuturile ştiinţifi ce ale disciplinei 
limba şi literatura română, folosind variate metode, procedee şi mijloace 
activizante, pentru implicarea sistematică şi permanentă a elevilor în procesul 
însuşirii cunoştinţelor şi în formarea de priceperi şi deprinderi practice, de 
folosire a sistemului limbii în exprimarea proprie şi în diverse situaţii de 
comunicare” (Parfene 1999: 20). 

După cum se ştie, în urmă cu aproximativ 15 ani, în gimnaziu, dar şi 
în liceu, s-au introdus manualele alternative, care au înlocuit manualul unic. 
Autorii manualelor alternative ţin cont, în elaborarea lor, de conţinuturile 
programei şcolare. 

Acest tip de manuale lasă o oarecare libertate cadrului didactic, întrucât 
nu mai este obligat să urmeze, în predare, un singur punct de vedere. În 
viziunea lui Constantin Parfene (1999: 21), toate manualele alternative (dar şi 
cele pentru minorităţi) ar trebui să ţină cont de o coerenţă conceptuală, care 
este asigurată de: 

 ■ respectarea, pe plan noţional, a aceluiaşi set de obiective generale 
de referinţă pe clase – acelaşi pentru toate şcolile şi toate manualele, 
indiferent de structura şi de forma lor;

 ■ instrumentele de evaluare centrate pe competenţe şi capacităţi, 
măsurabile în performanţe concrete.
Prin urmare, manualul trebuie perceput ca un auxiliar didactic care facilitează atât achiziţia de noi 

cunoştinţe, cât şi transmiterea şi fi xarea de informaţii. Corneliu Crăciun  (2004: 8) consideră că orice manual 
îndeplineşte mai multe funcţii:

 ■ funcţia de informare – cu ajutorul lui se transmit cunoştinţe, făcându-se apel la limbaj, scheme, fotografi i, 
simboluri;

 ■ funcţia formativă – materialul conţinut serveşte la exersarea muncii individuale;

Exerciţiu:
1. De câte ori consultaţi 
programa şcolară pe 
parcursul unui an şcolar? 
2. În ce măsură ţineţi 
cont de prevederile 
programei? 
3. Manualele pe care le 
folosiţi la clasă corespund 
programei? Discutaţi cu 
colegii, argumentându-
vă opiniile!

Temă de refl ecţie:
Încercaţi să explicaţi, 
în câteva cuvinte, ce 
înţelegeţi prin manual 
şi arătaţi care este 
importanţa acestuia 
atât pentru profesorul 
de limba şi literatura 
română, cât şi pentru 
elev.
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
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 ■ funcţia stimulativă – prin natura materialelor, prin angajarea presupusă de exerciţii, el contribuie la 
dezvoltarea curiozităţii şi a interesului pentru căutare şi creaţie;

 ■ funcţia de autoinstruire – un manual realizat bine îl înarmează pe elev cu tehnici de muncă intelectuală, 
îi formează un stil propriu de muncă, prin care va putea continua să se autoinstruiască. 
În ceea ce priveşte denumirea, se observă că, în titlul manualului apărut la Editura Humanitas, 

componenta literatură este omisă, probabil păstrându-se, în virtutea unei vechi tradiţii, un titlu de tip sintetic, 
clasic.

Cât despre cel de-al doilea manual, remarcăm că, pe lângă componenta literatura română, apare şi o 
informaţie lămuritoare („manual destinat claselor cu predare în limba maghiară”). 

Din păcate, am constatat câteva inexactităţi editoriale, care n-ar fi  trebuit să apară într-un manual şcolar. 
Informaţia de pe copertă nu se regăseşte şi pe pagina de gardă (cea care fi gurează şi în descrierea CIP a 
Bibliotecii Naţionale a României), unde titlul de pe copertă  apare modifi cat Limba şi literatura română pentru 
minorităţi naţionale. Manual pentru clasa a VII-a. 

După cum se observă, de pe pagina de gardă, lipseşte sintagma limba maghiară, aspect care sugerează 
că manualul ar putea fi  folosit de către toate minorităţile naţionale, şi nu numai de către minoritatea maghiară. 

Prin urmare, există un decalaj între ceea ce şi-au propus autorii şi, probabil, între ceea ce şi-au propus 
editorii. Adresabilitatea manualului induce, din start, în eroare posibilul benefi ciar, în cazul nostru, elevul, dar 
şi profesorul, mai ales că acesta din urmă, accesând diferitele biblioteci virtuale sau baze de date, pentru a se 
informa, va întâlni mai degrabă informaţia din descrierea CIP decât pe cea de pe copertă. 

Exerciţii:
1. Discutaţi cu colegii! Care sunt/au fost criteriile care stau/au stat la baza selectării unui manual de limba 
română? 
2. De ce consideraţi că este necesar un manual de limba română pentru minorităţi?
3. Cum şi când folosiţi programa de limba şi literatura română?

Teme de refl ecţie:
1. Cunoaşteţi manualele selectate? Ce părere aveţi despre ele? 
2. Ce credeţi despre faptul că Manualul Humanitas se utilizează la minorităţile naţionale? 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3.4. Structurarea manualelor pe unităţi de învăţare

În cele ce urmează, ne propunem să urmărim atât modul în care sunt structurate cele două manuale 
de limba română, cât şi modul în care este repartizată informaţia în paginile acestora. La o primă consultare 
a cuprinsului manualului apărut la Editura Humanitas, am constatat că unităţile de învăţare sunt reduse ca 
număr (8), însă cuprind numeroase informaţii, inegal distribuite. La sfârşitul manualului, într-un chenar, sunt 
precizate şi „unităţile de conţinut care au în programă caracter facultativ” (p. 224). 

În cel de-al doilea manual supus analizei, Limba şi literatura română. Manual destinat claselor cu predare în 
limba maghiară, numărul unităţilor de învăţare (numite explicit secţiuni) este mai mare (12) şi nu apare nicio 
listă cu informaţiile care au caracter facultativ în predare. 

Acestor două cuprinsuri cu unităţile de învăţare, li se adaugă un Dicţionar, respectiv un Vocabular 
Român-Maghiar, care în Cuprinsul manualului pentru minorităţi apare doar sub denumirea de Vocabular [sic!]. 
Probabil că, dintre cei doi termeni, adecvat ar fi  cel de vocabular, însă şi acesta se pretează unor interpretări. 

Eventual, atât pentru manualul de la Humanitas, cât şi pentru cel de la Editura Corvin, se putea alege o 
denumire mult mai aproape de realitate Mic dicţionar explicativ, sau, pur şi simplu, Glosar, deoarece, conform 
DEX, dicţionarul este o „operă lexicografi că cuprinzând cuvintele unei limbi, ale unui dialect, ale unui domeniu 
de activitate, ale unui scriitor etc., organizate într-o anumită ordine (de obicei, alfabetică) şi explicate în aceeaşi 
limbă sau traduse într-o limbă străină.”

Unităţile de învăţare cuprinse în manualul de clasa a VII-a, publicat de Humanitas, sunt: 1. Scriitor. 
Carte. Cititor;  Structurile textului; 2. Structuri narative; 3. Autor. Narator. Personaj; 4. Funcţionarea descrierii 
în naraţiune; 5. Tipuri de descriere; Universul textului; 6. Balada; 7. Nuvela; 8. Imnul. Oda.

În Limba şi literatura română. Manual destinat claselor cu predare în limba maghiară, conţinuturile pe unităţi 
de învăţare (secţiuni) apar astfel: 1. Cartea – obiect cultural; 2. Textul literar; 3. Metafora. Descrierea; 4. Popa 
Tanda; 5. Imnul; 6. Evanghelia după Matei; 7. Romanul; 8. Balada cultă; 9. În Vinerea Patimilor; 10. Povestea 
vorbii; 11. Poemul eroic; 12. Psalmul 138 al lui David. 



Clasa a VII-a

141

3.5. Programa de limba şi literatura română şi manualele şcolare de clasa a VII-a

Comparând cele două manuale de limba română, remarcăm că, în general, conţinuturile prevăzute de 
programă, pentru clasa a VII-a, se regăsesc în unităţile de învăţare. 

În paginile Programei şcolare de limba şi literatura română, sunt avute în vedere, pe lângă competenţele 
generale, sociale şi civice (receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare; utilizarea corectă şi 
adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale, în situaţii de comunicare monologată şi dialogată; 
receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; utilizarea corectă şi adecvată 
a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse), şi 
competenţe specifi ce şi conţinuturi asociate, care vizează, în principal:

 ■ receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
 ■ utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale, în situaţii de comunicare 

monologată şi dialogată; 
 ■ receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; 
 ■ utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de 

realizare, cu scopuri diverse. 
Acestea din urmă se regăsesc în cadrul unităţilor de învăţare în care sunt incluse. De pildă, în manualul 

publicat la Editura Humanitas, Cartea - obiect cultural apare la lecţia a IV-a, pe când, manualul de la Editura 
Corvin debutează direct cu lecţia intitulată Cartea – obiect cultural, care dă şi numele unităţii de învăţare.  

Considerăm că manualul de limba română pentru clasele cu predare în limba maghiară este mult mai 
apropiat de programa şcolară, însă libertatea de structurare a informaţiei rămâne atât la latitudinea autorului, 
cât şi la cea a profesorului, aspect subliniat şi în programa-cadru, care prevede ca  „în toate clasele gimnaziului, 
modalitatea tradiţională sau de altă natură, de ordonare, de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de 
conţinut din acest capitol ţine exclusiv de opţiunea autorului de manual şi a profesorului”. 

Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fi e corelată cu studiul textului literar şi nonliterar, inclusiv 
din punctul de vedere al valorilor stilistice, exigenţă absolut necesară, mai ales în cazul elementelor de lexic” 
(Programa LR 2009: 7).

Această permisivitate este benefi că în activităţile de predare-învăţare, deoarece îl ajută pe profesor să 
gestioneze mai bine progresul şcolar şi să-l urmărească, adaptând conţinuturile la nivelul clasei, dar şi ţinând 
cont de cunoştinţele anterior asimilate. 

De altfel, în programă, este menţionat faptul că „proiectarea activităţii didactice, precum şi elaborarea 
de manuale şcolare alternative trebuie să fi e precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea 
logicii interne a acesteia. Activităţile de învăţare şi strategiile de lucru propuse de cadrele didactice trebuie să 
ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia” (Programa LR 
2009: 2).

De pildă, pentru aspectele de ordin stilistic, se precizează că trebuie tratate atunci când este abordat un 
text literar, dar şi „de câte ori profesorul găseşte soluţia practică cea mai efi cientă”  (Programa LR 2009: 21).

În mare măsură, manualele pe marginea cărora discutăm respectă prevederile programei, în special 
atunci când este vorba despre abordarea la clasă a unor aspecte care ţin de vocabular, de îmbogăţirea sau de 
nuanţarea acestuia şi de gramatică (mai ales morfologie). 

Conţinuturile sunt, în principiu, bine structurate, plecându-se de la simplu la complex. De multe ori, 
pentru introducerea noilor cunoştinţe, dar şi pentru fi xarea acestora, atât autorii de manuale, cât şi profesorii 
apelează la texte-suport, care sunt judicios alese şi permit familiarizarea 
cu specifi cul limbii române. Textele sunt scrise de autorii reprezentativi 
de ieri (Ion Creangă, Ioan Slavici, Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, George 
Coşbuc, Mihail Sadoveanu) şi de astăzi (Mircea Cărtărescu, Gabriel 
Liiceanu), scriitori care s-au impus prin scrierile lor în peisajul literar 
românesc. 

3.6. Structura unei unităţi de învăţare (manuale de clasa a VII-a)

Pentru demersul nostru, ne-am propus să analizăm, într-o primă 
fază, câte o unitate de învăţare din fi ecare manual (unitatea I), pentru a 
putea observa compatibilităţile dintre cele două manuale. 

Manualul de clasa a VII-a, apărut la Editura Humanitas, debutează 
cu unitatea de învăţare Scriitor, carte, cititor şi conţine 15 lecţii (Scriitor. 
Carte. Cititor; Lectura aprofundată; Interpretarea textului; Cartea – obiect 
cultural; Noţiuni de sintaxă; Vocabularul; Derivarea; Compunerea. 
Schimbarea valorii gramaticale; Împrumuturile. Neologismele; 
Pleonasmul. Paronimele; Sinonimele. Antonimele; Omonimele. Cuvintele 
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polisemantice; Unităţile frazeologice; Fonetica; Fişa de bibliotecă şi fi şa de 
lectură), la care se adaugă o lecţie de evaluare (16). 

În ceea ce priveşte celălalt manual de limba română (Editura 
Corvin), cel adresat minorităţii maghiare, la prima unitate de învăţare 
Cartea - obiect cultural (secţiunea 1), sunt prevăzute următoarele lecţii 
(Cartea - obiect cultural; Fişa de bibliotecă şi fi şa de lectură; Noţiuni 
de sintaxă; Valoarea expresivă a semnelor de punctuaţie; Situaţia de 
comunicare dialogată şi monologată; Organizarea monologului expozitiv 
şi demonstrativ).

Analiza comparativă a structurii primei unităţi de învăţare ne 
sugerează că abordarea tematicii s-a făcut diferit. Există atât lecţii identice 
(Cartea – obiect cultural; Noţiuni de sintaxă; Fişa de bibliotecă şi fi şa de lectură), 
cât şi lecţii diferite. 

Manualul de clasa a VII-a (Humanitas) conţine atât  activităţi 
dedicate lexicului, cât şi comunicării. Considerăm că o structurare 
asemănătoare ar fi  fost indicată şi în cazul manualului pentru minorităţi. 
Este bine cunoscut faptul că, pe perioada vacanţei, limba română este 
oarecum trecută în plan secund, iar elevii nu-şi mai amintesc un număr 

important de elemente lexicale învăţate în clasă.
Comparând informaţia de la prima unitate de învăţare cu ceea ce este prevăzut în programă, se observă 

că autorii manualelor au respectat următoarea cerinţă: „se sugerează ca, în prezentarea problemelor noi, 
profesorul să actualizeze cunoştinţele asimilate anterior de către elevi, având ca bază texte ilustrând limba 
română contemporană, pornind de la un text, de la o situaţie concretă de comunicare, şi nu de la noţiunile 
teoretice” (Programa LR: 25).  

De asemenea, am constatat că manualul pentru minorităţi este mult mai apropiat de terminologia 
folosită în programă, iar numeroase teme se regăsesc explicit şi în lecţiile din manuale (Situaţia de comunicare 
dialogată şi monologată). Acest lucru facilitează, în special, activitatea la clasă a cadrului didactic, care poate să 
se raporteze la programă şi la prevederile acesteia tot timpul. 

Toate observaţiile din acest paragraf introductiv ne-au ajutat să înţelegem mai bine modul în care este 
structurat un manual şi care ar trebui să fi e criteriile care stau la baza alegerii unui material didactic adecvat. 

Exerciţii:
Lucraţi în grup!
1. Consideraţi că manualele de limba română sunt bine structurate? 
2. Ar trebui introduse şi alte unităţi de învăţare (lecţii)?

3.7. Tipuri de exerciţii/activităţi

Manualele selectate conţin o serie de activităţi care asigură progresul şcolar, în concordanţă cu obiectivele-
cadru şi cu prevederile programei şcolare, în care se precizează că se are în vedere „modelul comunicativ-
funcţional, model ce presupune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al textului literar, fi ind adecvat 
nu doar specifi cului acestui obiect de studiu, ci şi modalităţilor propriu-zise de structurare a competenţei de 
comunicare a elevilor” (Programa LR 2009: 2).

3.7.1. Înţelegerea şi producerea mesajelor orale/scrise (Manualul „Humanitas”)

3.7.1.1. Înţelegerea mesajului oral (competenţa de receptare a mesajului oral)

La clasa a VII-a, pentru elevi, dar şi pentru profesori, sunt stabilite următoarele obiective de referinţă: să 
înţeleagă semnifi caţia generală a unui mesaj oral; să sesizeze modalităţile de organizare a secvenţelor textuale 
ale unui mesaj oral; să integreze categoriile semantice în structuri lexicale proprii; să sesiseze abaterile de la 
normele limbii literare într-un mesaj ascultat; să acorde interlocutorilor şanse de a-şi exprima opiniile.

Prin urmare, obiectivele menţionate ar trebui să se regăsească în activităţile desfăşurate la clasă. Cele 
mai comune modalităţi prin care se exersează această competenţă sunt exerciţiile de identifi care, exerciţiile de 
stabilire a unor valori semantice şi lexicale, de sesizare a unor greşeli, jocurile didactice, activităţile de rezolvare 
a unor sarcini în echipă sau activităţile de ascultare a argumentelor/contraargumentelor partenerilor la dialog. 

De asemenea, se poate face apel şi la mijloace moderne, cum ar fi  ascultarea unor dialoguri înregistrate, a 
unor reclame, vizionarea unor fi lme etc., lucrul pe ateliere, discuţiile pe anumite teme (repovestirea unor opere 
literare). Un rol important îl are, fără îndoială, profesorul, care trebuie să-i antreneze pe elevi în activităţile pe 
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care le propune. 

Exerciţii:
Lucraţi în echipe!
1. De ce consideraţi că sunt necesare exerciţiile care vizează înţelegerea mesajului oral?
2. În ce măsură aţi exersat la clasă această competenţă?
3. Ce importanţă acordaţi activităţilor de receptare a mesajului oral în cadrul orelor de limba română? În 
ce măsură le apreciază elevii?

Temă de refl ecţie:
Manualul utilizat la clasă conţine activităţi care vizează această competenţă? Dacă răspunsul este afi rmativ, 
menţionaţi trei exemple. Dacă răspunsul este negativ, propuneţi dumneavoastră minimum trei exerciţii 
de acest tip.
.........................................................................................................................................................................................

3.7.1.2. Competenţa de exprimare orală

Prin aceasta, se urmăreşte ca elevul să poată comunica efi cient, în situaţii determinate (formale sau 
informale). Pentru ca să dobândească, încă din şcoală, o capacitate de exprimare orală funcţională, urmând 
descriptorii din Programa şcolară (2009: 17), elevii ar trebui:  

1. să-şi exprime corect ideile într-un mesaj oral; să formuleze idei principale; să relaţioneze ideile 
principale cu cele secundare; să construiască texte orale de tip narativ, descriptiv şi informativ; să rezume un 
text; să ştie să-şi exprime preferinţele şi opiniile; 

2. să valorifi ce categoriile semantice învăţate, în contexte diferite; să identifi ce corect sensurile unor 
cuvinte în contexte diferite; să folosească mijloacele de îmbogăţire a vocabularului; să utilizeze în contexte 
diferite antonime, sinonime, omonime, paronime şi să folosească cuvintele polisemantice în diverse contexte; 
să cunoască sensul unităţilor frazeologice şi să le întrebuinţeze în contexte diferite;

3. să respecte normelele morfo-sintactice în propoziţii şi în fraze; să utilizeze corect părţile de vorbire 
fl exibile şi nefl exibile învăţate; să construiască corect enunţuri din punct de vedere sintactic; să construiască 
un monolog sau un dialog; să descrie obiecte,  tablouri din natură, fenomene; să construiască naraţiuni simple; 
să utilizeze expresiv limba; să corecteze construcţiile pleonastice; să utilizeze paronimele; să folosească corect 
accentul;

4. să adapteze vorbirea la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau monolog; să adapteze 
comportamentul verbal şi nonverbal la o situaţie de comunicare inedită; să continue un dialog cu început 
dat; să cunoască modalităţile  de exprimare a preferinţelor şi a opiniilor; să utilizeze elementele nonverbale
într-un dialog; să vegheze la utilizarea corectă a pronumelui refl exiv, la clasele cu elevi ce aparţin minorităţilor 
etnice; să coopereze în interacţiunile de grup - confruntarea opiniilor; să prezinte lucrări/ materiale/ activităţi 
realizate în echipă).

3.7.1.3.Tipuri de activităţi şi exerciţii adecvate 

O bună parte dintre activităţile care privesc dezvoltarea competenţei de exprimare orală sunt de tipul 
întrebărilor sau al exerciţiilor şi sunt plasate, de obicei, la fi nalul lecţiei, pentru fi xarea noilor cunoştinţe. Mult 
mai des utilizate la clasă sunt întrebările, prin intermediul cărora profesorul de limba şi literatura română 
evaluează modul în care elevii şi-au însuşit conţinuturile unităţilor de învăţare sau al lecţiilor.

„Sporirea capacităţii de comunicare depinde mult de felul cum sunt discutate faptele de limbă, de 
măsura în care sunt raportate la cerinţele mereu crescânde ale exprimării elevilor” (Chiosa 1974: 759).

Spre deosebire de ciclul primar, la ciclul gimnazial, aceste tipuri de exerciţii sunt des întâlnite, ele 
constituindu-se, de altfel, şi într-un feedback pentru profesor. Elevii nu mai întâmpină atât de multe difi cultăţi 
în decodarea mesajului, deoarece cerinţelele sunt mai clare. Dintre tipurile de activităţi/cerinţe care sunt 
prezente în paginile manualului de limba română, pe care l-am analizat supra, menţionăm: 

1. „Explicaţi cum s-au format următoarele cuvinte din text.....” (p. 5);
2. „Discutaţi forma poeziei, referindu-vă la.....” (p. 5);
3. „Discutaţi şi grupaţi aceste verbe în funcţie de......„ (p. 7);
4. „Explicaţi de ce poate fi  considerată cartea un dar oferit cititorului.” (p. 8);
5. „Despre ce se vorbeşte în textul de la începutul lecţiei?....” (p. 12);
6. „Explicaţi ce este greşit în enunţurile următoare şi corectaţi-le.” (p. 26);
7. „Construiţi enunţuri cu sinonimele.....” (p. 28);
8. „Explicaţi cum s-au format următoarele cuvinte din text.....” (p. 47); 
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9. „Arătaţi care este succesiunea întâmplărilor din textul dat.” (p. 70);
10. „Explicaţi  folosirea primelor două virgule....” (p. 85);
11. „Precizaţi ce părţi de vorbire determină numeralul scris cursiv în următoarele exemple şi precizaţi 

funcţia lor sintactică.” (p. 117);
12. „Construiţi un dialog în care să folosiţi două adverbe interogative şi două adverbe nehotărâte.” (p. 

159);
13. „Precizaţi ce părţi de vorbire sunt cuvintele subliniate în enunţurile de mai jos şi indicaţi cazul 

acestora.” (p. 161);
14. „Identifi caţi predicatele nominale din reclama de mai sus şi analizaţi părţile de vorbire prin care se 

exprimă.” (p.187);
15. „Construiţi enunţuri în care să aveţi complementele circumstanţiale învăţate, folosind informaţiile 

de mai jos.” (p. 211).

Exerciţiile inserate în paginile manualului sunt, în general, adecvate atât nivelului de cunoştinţe al 
elevilor, cât şi conţinutului manualului. Acestea sunt diversifi cate şi dovedesc o bună corelare a informaţiei 
conţinute în programa şcolară. 

Tipurile de exerciţii din manual „pun bazele deprinderilor elevilor de a se exprima corect, oral şi în 
scris [...], contribuie, aşadar, la formarea deprinderilor de muncă independentă şi, mai presus de aceasta, la 
dezvoltarea creativităţii elevilor” (Parfene 1999: 127).

Exerciţiu:
Care este părerea dumnevoastră în legătură cu exerciţiile prezentate? Sunt adecvate? Le folosiţi la clasă? 
Lucraţi în echipe!

Se poate, totuşi, reproşa că autorii manualului fac prea puţin apel la metodele moderne (de pildă, 
metodele gândirii critice), care ar uşura asimilarea noilor cunoştinţe şi ar facilita ieşirea din rutină.

Manualul este dens şi nu sunt prezente prea multe scheme, care să favorizeze reţinerea vizuală 
a informaţiei, pentru ca, apoi, aceasta să poată fi  trasmisă pe cale orală. Predominante rămân conversaţia, 
problematizarea, metoda exerciţiului, metoda algoritmizării şi brainstormingul. 

Tot la latitudinea profesorului de limba română rămâne şi întrebuinţarea în predare a calculatorului, care 
poate fi  folosit cu succes, pe lângă lecţiile de literatură (informare, bio-bibliografi i), şi la lecţiile de vocabular, 
deoarece „elevii trebuie încurajaţi să aibă o atitudine activă şi creativă în timpul utilizării multimediei” 
(Crăciun 2004: 33).

3.7.1.4. Exerciţii inadecvate

1. 
a) „Arătaţi ce înseamnă următoarele unităţi frazeologice: arca lui Noe, patul lui Procust, turnul Babel.” (p. 

33)
b) „Explicaţi ce sens au următoarele formule şi clişee internaţionale: mărul discordiei, sabia lui Damocles, 

mărul lui Adam, curriculum vitae, mea culpa, modus vivendi, stricto sensu.” (p. 33)

Observaţie:
Exerciţiile de sub 1.a şi 1.b.  ni se par difi cile, deoarece nu sunt adaptate la vârsta şi la nivelul de cunoştinţe 

al elevilor. Rezolvarea unor astfel de exerciţii presupune vaste cunoştinţe de ordin cultural.

Exerciţii:
1. Ce părere aveţi despre aplicarea metodelor moderne la orele de gramatică ? Sunt efi ciente? Lucraţi în 
perechi!
2. Daţi exemple de exerciţii inadecvate pentru competenţa de exprimare orală, pe care le-aţi întâlnit în 
manualele întrebuinţate de-a lungul anilor. Lucraţi în grupuri!

Temă de refl ecţie:
Ţinând cont de experienţa dumneavoastră la clasă, care consideraţi că:

 ■ sunt cele mai adecvate şi cele mai apreciate (de către elevi) tipuri de exerciţii concepute pentru 
dezvoltarea exprimării orale? 

 ■ care sunt cele mai inadecvate şi mai puţin agreate (de către elevi) tipuri de activităţi ce vizează 
dezvoltarea aceleiaşi capacităţi?
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3.7.1.5. Analiza tipologiei activităţilor desfăşurate la clasă şi a exerciţiilor propuse 

În manualul pentru clasa a VII-a, Editura Humanitas, activităţile  prevăzute pentru receptarea mesajului 
oral au în vedere dialogul, identifi carea corectă a sensului unor cuvinte, identifi carea formei corecte a 
cuvintelor, alcătuirea unor naraţiuni ori texte simple, folosirea expresivă a limbii. Analiza atentă a manualului 
ne-a permis să observăm atât plusuri, cât şi minusuri. În general, exerciţiile sunt destul de diversifi cate şi 
permit identifi carea modului în care s-au însuşit noţiunile anterior studiate. 

Se propun, de exemplu, la prima unitate de învăţare, exerciţii complexe, care permit o vehiculare a 
lexicului însuşit. Astfel, elevul este antrenat în activităţi care privesc dezvoltarea competenţei de receptare a 
mesajului oral. Exerciţiul 2, p. 5, „Câmpurile lexicale şi titlul unui text ajută la identifi carea temei acestuia. Discutaţi 
în grupuri de câte patru elevi şi sintetizaţi într-un singur cuvânt tema poeziei. Explicaţi”, permite, pe de o parte, 
reactualizarea unor cunoştinţe (câmpul lexical), iar, pe de altă parte, îi antrenează pe elevi în activităţi dialogate 
(lucrul în echipe – ascultarea argumentelor sau a contraargumentelor), ceea ce facilitează comunicarea, dar 
este şi un exerciţiu de economie lingvistică important pentru redarea unei informaţii în situaţii determinate. 

Tot în sfera înţelegerii unui mesaj oral se înscriu şi alte activităţi ori exerciţii în ale căror cerinţe apare 
verbul „a discuta” (ex. 1, p. 9, „Alegeţi, discutând între voi, cuvântul din fi ecare coloană care surprinde cel mai bine 
modul de adresare către cititor a autorului.”).

Foarte bine venită este şi Fişa tehnică. Instrumentar (p. 9) care facilitează înţelegerea textului liric şi care 
trebuie pusă în legătură cu activitatea imediat propusă: „Folosind sugestiile din secvenţa INSTRUMENTAR, citiţi 
şi discutaţi în grupuri poezia Povară de Marin Sorescu.” 

În acelaşi timp, cerinţele privesc dezvoltarea competenţei comunicative, structurarea enunţului, 
reactualizarea cunoştinţelor şi, implicit, dialogul constructiv cu colegii (de exemplu, „Confruntaţi-vă părerea cu 
acelea ale unor colegi, argumentând-o cu exemple din text.”). Ca teme de refl ecţie, sunt alese mai multe activităţi, 
prin intermediul cărora este verifi cată capacitatea creativă elevului (Argumentaţi, într-o scurtă compunere, una 
dintre următoarele afi rmaţii: Creaţia este un joc, o aventură; creaţia este o căutare care implică efort şi incertitudini; 
creaţia este o invenţie, descoperire, originalitate. p. 9).

Exerciţiu:
Care dintre exerciţiile pe care le-aţi întâlnit în manualul de limba română vi s-au părut adecvate sau 
inadecvate? Lucraţi în perechi!

Temă de refl ecţie:
Bazându-vă pe experienţa dumneavoastră, menţionaţi:

 ■ care sunt cele mai potrivite şi cele mai apreciate (de către elevi) tipuri de exerciţii concepute pentru 
dezvoltarea exprimării orale? 

 ■ care sunt cele mai nepotrivite şi mai puţin agreate (de către elevi) tipuri de activităţi ce vizează 
dezvoltarea aceleiaşi capacităţi?

3.7.1.6. Capacitatea de receptare a mesajului scris 

În paginile manualului supus analizei, receptării scrisului i se alocă un spaţiu important. În general, în 
cadrul orelor de limba română, „demonstraţia trebuie să facă apel la toate coordonatele actului de comunicare, 
respectiv enunţul analizat să fi e considerat în ansamblul de propoziţii şi fraze care exprimă întreg conţinutul 
de gândire, ca şi în ansamblul de circumstanţe psiho-fi zice şi sociale care determină alegerea cuvintelor, 
modul de organizare a contextului, valorile stilistice etc. şi, în genere, caracterul obiectiv sau subiectiv-afectiv 
al folosirii limbajului” (Chiosa 1974: 754).

Pentru receptarea mesajului scris, în Programa şcolară (2009: 18-19), sunt prevăzute competenţe 
specifi ce, dar şi conţinuturi asociate:

1. citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând înţelegerea sensului acestora; 
diferenţele dintre textele literare şi nonliterare; semnifi caţiile/sensul global al unor texte literare (populare 
şi culte, aparţinând diverselor genuri şi specii); structuri în textele epice şi lirice; texte nonliterare: mersul 
trenurilor, programul de spectacol; cartea - obiect cultural: editura, colecţia, asteriscul, subsolul de pagină;

2. recunoaşterea modalităţilor specifi ce de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în 
textul liric;  trăsăturile specifi ce celor două genuri (epic şi liric) în textele literare studiate; trăsături ale speciilor 
literare: nuvela, imnul; structuri în textele epice (timp, spaţiu, modalităţi de caracterizare a personajelor, 
procedee de legare a secvenţelor) şi lirice (concordanţa dintre forma grafi că a poeziei şi ideea transmisă de 
aceasta; procedee de expresivitate artistică (repetiţia fonetică/aliteraţia, metaforă, hiperbolă; epitet, comparaţie, 
repetiţie, enumeraţie, antiteză); versifi caţia (tipuri de rimă, ritmul, piciorul metric, tipuri de ritm);

3. sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text 
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citit; categorii morfologice specifi ce părţilor de vorbire (actualizare şi conţinuturi noi): verbul, substantivul, 
pronumele, numeralul, adjectivul, adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia; relaţii şi funcţii sintactice; 
raporturi de coordonare şi de subordonare în propoziţie şi frază; rolul utilizării categoriilor morfologice şi 
sintactice într-un text; schimbarea semnifi caţiei unor cuvinte în funcţie de contextul în care apar; relaţii de 
sinonimie, antonimie, omonimie şi polisemie într-un text dat; unităţi frazeologice;  mijloacele de îmbogăţire 
a vocabularului (derivarea, serii derivative, compunerea, schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea, 
împrumuturile).

3.7.1.7. Tipologia exerciţiilor / activităţilor care fi gurează în  manualul de limba română

Exerciţiile şi activităţile care vizează receptarea mesajului scris sunt diversifi cate şi concepute în aşa 
fel încât să se poată acoperi întregul conţinut al programei şcolare, prevăzut pentru această competenţă. 
Considerăm că nu este necesar să prezentăm toate aceste activităţi, ci ne vom limita doar la acelea care ni se 
par relevante atât pentru manual, cât şi pentru demersul nostru: 

1. „Citiţi următoarele neologisme şi arătaţi ce sunet se aude la începutul acestora: echer, economie, 
editură......” (p. 24);

2. „Consultaţi dicţionarul de la sfârşitul manualului pentru a afl a sensul neologismelor şi construiţi 
enunţuri cu ele: lucrativ, salutar, specios, vindicativ” (p. 24);

3. „Arătaţi care sunt cele patru sensuri ale cuvântului baie în versurile de mai sus” (p. 31);
4. „Stabiliţi sensurile cuvintelor subliniate în următoarele exemple:” (p. 47); 
5. „Identifi caţi elementele care dau hanului o aură de legendă.” (p. 48);
6. „Citiţi următorul fapt divers, relatat la radio.” (p. 86);
7. „Pornind de la alegerea făcută, scrieţi o naraţiune de o pagină, în care să legaţi între ele secvenţele 

prin procedeul înlănţuirii. ” (p. 87);
8. „Citiţi schema de mai jos, în care sunt indicate funcţiile sintactice ale pronumelui refl exiv. ” (p. 99);
9. „Arătaţi care este partea de vorbire prin care puteţi înlocui cuvântul scris cursiv în textul de la 

începutul lecţiei.” (p. 112);
10. „Stabiliţi sensul cuvintelor subliniate în exemplele de mai jos:” (p. 149);
11. „Din dialogul dintre părinţii lui Nică se desprind câteva învăţături care par rezultatul înţelepciunii 

populare.” (p. 96);
12. „Arătaţi sensurile în care sunt folosite următoarele cuvinte din text....” (p. 149);
13. „Aranjaţi cuvintele din exemplele următoare în ordinea specifi că vorbirii obişnuite.” (p. 149);
14. „Căutaţi cuvintele necunoscute în dicţionarul de la sfârşitul manualului.” (p. 219);
15. „Menţionaţi fi gurile de stil folosite în descriere şi explicaţi semnifi caţia acestora.” (p. 220).
După cum se observă din această succintă inventariere, exerciţiile sunt diversifi cate şi au în vedere toate 

compartimentele limbii, punându-se accent în special pe lexic şi pe aspectele de ordin morfologic, care ridică, 
de altfel, cele mai multe probleme de identifi care, de folosire corectă în context şi de analiză. 

Exerciţii:
1. Care este părerea dumneavoastră în ceea ce priveşte tipurile de exerciţii menţionate? Consideraţi că sunt 
potrivite pentru clasa a VII-a? Argumentaţi-vă răspunsul şi discutaţi cu colegii!
2. Ce alte tipuri de exerciţii folosiţi la clasă, pentru dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris? 
Lucraţi în grupuri!

Tipuri de activităţi şi exerciţii inadecvate 

În general, activităţile şi exerciţiile inserate în manual sunt conforme cu cerinţele programei şi cu nivelul 
de vârstă al elevilor. Totuşi, parcurgând cu atenţie manualul, am constatat unele neajunsuri, omisiuni sau 
neconcordanţe în ceea ce priveşte formularea enunţurilor, selectarea textelor-suport, structurarea enunţurilor 
ori conţinutul exerciţiilor. Dintre acestea, menţionăm: 

1. „Substantivul chivuţă provine de la numele propriu Chivuţa. Diminutivul cărui nume este acesta? ” 
(p.181).

Observaţii: 
Este destul de difi cil ca elevii să reconstituie forma de bază a acestui cuvânt. Se ştie că acesta (atât ca 

nume propriu, cât şi ca nume comun) are o arie de difuzare destul de restrânsă. La aceste observaţii, se adaugă 
şi faptul că numele propriu Paraschiva, de la care provine forma hipocoristică, este simţit astăzi învechit. 
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2. „Indicaţi tipul sufi xelor din următoarele derivate: argintărie, bănet, boldiş, chiriaş, cânepişte, femeieşte, 
inimos, învăţătură, lăcăraie, lichelism, liliachiu, mestecăniş, mijlocaş, nobilime, oboseală, prostie, răcitor, stăruinţă, 
subţirime.” (p. 19).

Observaţii:
Considerăm că, pentru lecţia în care este predată derivarea, se puteau alege alte cuvinte prin care să 

se ilustreze tipologia sufi xelor, deoarece, dintre derivatele selectate, unele au un caracter arhaic, regional, iar 
altele aparţin unor limbaje specializate. Varietatea registrelor din care au fost selectate cuvintele nu poate fi  
condamnată, însă trebuie să avem în vedere şi faptul că noi încercăm să dezvoltăm, în cadrul orelor de limba 
română, şi o competenţă comunicativă, fi e ea dobândită oral sau scris. 

3. „În al şaselea enunţ din textul dat, este un cuvânt împrumutat din limba franceză şi din limba latină. 
Care credeţi că este acesta? ” (p. 17).

Observaţii:
Exerciţiul conceput astfel nu este potrivit, deoarece cunoştinţele elevilor în ceea ce priveşte etimologia 

unor cuvinte nu sunt foarte vaste. Uneori, nici dicţionarele noastre nu concordă în informaţii. Se putea face 
apel la un exerciţiu de acest tip, lucrând cu dicţionarul acasă sau în clasă. Or, din cerinţa exerciţiului, nu reiese 
acest lucru. 

4. „Alegeţi dintre sinonimele de mai jos pe cel potrivit contextelor date şi motivaţi-vă opţiunea: puşcă/
fl intă. Soldaţii merg la trageri cu ...” (p. 28).

Observaţii:

Pe lângă faptul că exemplul ales este unul inadecvat pentru un manual şcolar, se poate semnala şi o 
neconcordanţă între ilustraţie şi cele două sinonime. În fotografi a care însoţeşte cele două sinonime, fi gurează 
un pistol! 

Soluţii şi condiţii pentru evitarea conceperii unor exerciţii inadecvate:

 ■ sunt necesare cunoştinţe vaste şi aprofundate de limba şi literatura română;
 ■ textele selectate trebuie parcurse cu atenţie;
 ■ faptele de limbă care se găsesc în cadrul exerciţiilor nu trebuie să ridice probleme majore de 

interpretare;
 ■ renunţarea la cuvinte ieşite din uz (în afara situaţiilor în care se discută arhaismele) sau care sunt rar 

întrebuinţate;
 ■ parcurgerea cu atenţie a manualului de limba şi literatura română;
 ■ formularea corectă a cerinţelor.

Exerciţiu:
V-aţi confruntat cu probleme similare în manualele de limba română? Care sunt acestea? Cum le-aţi 
rezolvat? Discutaţi cu colegii!

Temă de refl ecţie:
Cum abordaţi la clasă un text difi cil din punct de vedere lexical?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3.7.1.8. Competenţa de exprimare scrisă

Această competenţă este preferată atât de autorii de manuale, cât şi de profesorii de limba şi de literatura 
română, atunci când sunt abordate, mai ales, fapte de limbă din sfera lexicului sau a gramaticii. 

Exerciţiile ar trebui corelate cu pretenţiile legate de competenţa de receptare a mesajului scris, ale cărei 
obiective au fost explicit prezentate în paragraful anterior, la acestea adăugându-se: exprimarea, în scris, a 
propriilor opinii şi atitudini; redactarea nuanţată în raport cu structura şi motivaţiile personale; descrierea 
unor personaje sau persoane considerate drept modele şi motivarea opţiunilor; utilizarea corectă şi nuanţată 
a categoriilor semantice învăţate; sensul omonimelor şi al paronimelor în diferite contexte; utilizarea 
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sinonimelor în scopul evitării repetiţiilor; antonime; cuvinte polisemantice; organizarea secvenţelor textuale 
în funcţie de o cerinţă specifi că; alcătuirea planului unei lucrări pe o temă dată; structurarea unui text propriu 
în secvenţe distincte, în funcţie de tipul acestuia: rezumat, caracterizare de personaj, comentarea unor secvenţe 
din textele studiate sau a semnifi caţiilor titlului unui text, scrierea unor compuneri narative, descriptive, 
informative; redactarea unei cereri în diverse scopuri; fi şe de lectură; prezentarea unor evenimente culturale; 
texte destinate prezentării unui auditoriu;  dispunerea în pagină a diverselor texte; scrierea îngrijită, lizibilă şi 
corectă; utilizarea corectă a fl exiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografi ce şi 
de punctuaţie; părţile de vorbire fl exibile (verbul, substantivul, pronumele, numeralul, adjectivul) şi nefl exibile 
(adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia); relaţii şi funcţii sintactice; construirea corectă şi expresivă a unui 
text din punct de vedere sintactic; utilizarea adecvată a formelor verbale în raport cu cronologia faptelor 
relatate; utilizarea conectorilor adecvaţi la nivelul propoziţiei şi al frazei; folosirea unor grupuri verbale şi 
nominale pentru a spori expresivitatea comunicării; ortografi erea unor structuri verbale şi nominale; folosirea 
modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului; realizarea unor descrieri prin ordonarea 
detaliilor în funcţie de propriile percepţii/propria imaginaţie; compuneri narative, descriptive şi dialogate, 
cu valorifi carea categoriilor semantice învăţate; construirea unor scurte povestiri; inserarea dialogului în 
compuneri; redactarea unei expuneri pentru prezentarea în public în diverse împrejurări; rezumarea textelor 
epice şi caracterizarea personajelor (Programa LR 2009: 18-19).

Din multitudinea activităţilor şi a exerciţiilor care vizează competenţa de exprimare scrisă, am reţinut: 
1. „Construiţi trei enunţuri în care să aveţi câte un substantiv obţinut prin schimbarea valorii gramaticale 

din adjectiv, adverb şi interjecţie.” (p. 22);
2. „Construiţi enunţuri cu neologismele date mai sus.” (p. 23);
3. „Construiţi enunţuri cu sinonimele: drum, cale, traseu, cursă deplasare....” (p. 28);
4. „Formaţi substantive feminine de la următoarele substantive masculine şi indicaţi sufi xele moţionale...” 

(p. 82);
5. „Scrieţi în zece-cincisprezece rânduri «o povestire neobişnuită» amuzantă, al cărei personaj să fi ţi 

chiar voi.” (p. 88);
6. „Scrieţi în caiete forma literară actuală a cuvintelor de mai jos....” (p. 93); 
7. „Notaţi substantive din text care aparţin câmpului lexical al obiceiurilor (sărbătorilor) satului.” (p. 

93);
8. „Notaţi în caiete elementele descrise şi fi gurile de stil folosite.” (p. 95);
9. „Scrieţi în caiete formele pronumelui personal de politeţe.” (p. 97);
10. „Puneţi în locul punctelor de suspensie pronumele relativ care cu formele potrivite.” (p. 113);
11. „Corectaţi şi explicaţi greşelile din enunţurile următoare...” (p. 115);
12. „Aranjaţi cuvintele din exemplele următoare în ordinea specifi că vorbirii obişnuite.” (p. 149);
13. „Copiaţi în caiete şi despărţiţi în propoziţii fraza din al doilea alineat al textului de la începutul 

lecţiei.” (p. 158);
14. „Scrieţi în caiete formule de adresare şi formule de politeţe specifi ce dialogului formal şi celui 

informal...” (p. 195);
15. „Scrieţi formele literare actuale ale cuvintelor sântă şi giur.” (p. 203).

Majoritatea exerciţiilor din manual vizează aspecte de ordin lexical sau gramatical, însă nu sunt rare nici 
situaţiile în care se au în vedere coerenţa textului, fi gurile de stil sau ortografi a. Toate exerciţiile sau activităţile 
propuse contribuie, fără îndoială, la dezvoltarea exprimării scrise, care pune atâtea probleme elevilor.

Exerciţiu:
Propuneţi trei tipuri de activităţi care vizează dezvoltarea competenţei de exprimare scrisă. Lucraţi în 
perechi! 

Temă de refl ecţie:
Ce alte activităţi care dezvoltă competenţa de exprimare scrisă aţi folosit de-a lungul timpului?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3.7.1.9. Tipuri de activităţi şi exerciţii inadecvate

1. „Scrieţi corect neologismele a căror pronunţie este următoarea: bestselăr, ciuingam, copirait, randevu, 
tocşou, uestern.” ( p. 24).
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Observaţii:
Având în vedere faptul că, în limba română, domină principiul fonetic, ni se pare că unele cuvinte nu 

sunt bine selectate, mai ales că nu sunt adaptate la nivelul de vârstă al elevilor (copirait, tocşou, bestselăr). Unele 
dintre acestea au intrat chiar în sfera vocabularului pasiv (uestern, randevu).

2. „Construiţi două enunţuri în care un pronume nehotărât şi un pronume posesiv să îndeplinească 
funcţia sintactică de atribut pronominal...” (p. 122).

Observaţie:
Ţinând cont de faptul că, în analiza gramaticală a faptelor de limbă, este nevoie de multă claritate, nu ni 

se pare că autorii au formulat corect enunţul, deoarece atributul substantival este de două feluri, prepoziţional 
şi cazual (nominatival (în N), genitival (în G), datival (în D), acuzatival (în Ac), vocatival (în V)). În plus, nu se 
specifi că dacă exerciţiul trebuie efectuat oral sau în scris.

3. „Copiaţi în caiete şi despărţiţi în propoziţii fraza din al doilea alineat al textului de la începutul 
lecţiei.” (p. 158).

Observaţie:
Considerăm că cerinţa nu este corect structurată, deoarece conţine prea multă informaţie. În conceperea 

unor exerciţii, este nevoie de multă claritate şi trebuie să funcţioneze economia limbajului. 

Exerciţiu:
Daţi exemple de activităţi inadecvate pentru exprimarea scrisă! Încercaţi să le refaceţi. Lucraţi în echipă!   

Temă de refl ecţie:
Evidenţiaţi, pe baza experienţei dumneavoastră, diferenţele pe care le-aţi constatat în ceea ce priveşte 
abordarea diferitelor competenţe. Menţionaţi care capacitate a fost dominantă. Prezentaţi elementele 
tradiţionale şi cele moderne care facilitează dobândirea competenţelor de receptare/producere a mesajelor 
orale şi scrise.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

3.8. Structura şi conţinutul unei lecţii („Manualul Humanitas”)

Spre deosebire de manualul pentru minorităţi, Manualul Humanitas este structurat diferit, în sensul 
că se preferă unităţile ample (cu multe lecţii) în detrimentul celor reduse (manualul pentru minorităţi are, în 
prima secţiune, 5 lecţii). Demersul ales de autorii manualului Humanitas este bine venit, mai ales că simplifi că 
proiectarea didactică. De asemenea, trebuie menţionat faptul că numeroşi profesori de limba şi de literatura 
română fac apel în predare la acest manual.  

Lecţia asupra căreia ne-am oprit este Scriitor. Carte. Cititor şi face parte din prima unitate de învăţare. 
Lecţia debutează cu un poem arghezian (Cuvânt) care, pe lângă valorile stilistice implicite, înlesneşte şi 
actualizarea cunoştinţelor de vocabular dobândite anterior. 

Aparent, textul este uşor accesibil la nivel formal, însă, în spatele cuvintelor, mesajul poetic este greu 
de desluşit, deoarece Tudor Arghezi este un poet complex, care are un meşteşug aparte în găsirea „cuvintelor 
potrivite”.  Considerăm că, pentru o lecţie de vocabular, ar fi  putut fi  ales un text mai uşor. Chiar şi autorii 
manualului ne avertizează, în scurta fi şă bio-bibliografi că, că poezia selectată e considerată „o prefaţă poetică 
adresată cititorului (p. 4).” 

Pentru Descifrarea textului, sunt propuse patru seturi de exerciţii, dintre care două vizează, pe de o 
parte, principalele mijloace de îmbogăţire a vocabularului (derivarea şi împrumutul neologic), regionalismele 
şi sinonimia, iar, pe de altă parte, bogăţia semantică a limbii române (câmpurile lexicale). Celelalte două seturi 
de exerciţii au în vedere aspecte de ordin formal (Topica şi Forma poeziei). În general, cerinţele din exerciţii 
sunt bine formulate, însă pot fi  revelate şi unele minusuri pe care le menţionăm mai jos:

La exerciţiile grupate sub titlul generic Cuvintele:
 ■ exerciţiul 1 conţine cuvinte al căror lanţ derivativ ori structură sunt, adesea, greu de reconstituit (de 

exemplu, vinovat + -ie > vinovăţie; ne-+ vinovăţie > nevinovăţie sau de + parte > departe + -a > depărta + -are 
> depărtare ; mic + -uşor > micşor „micuţ”+ -a > micşora + -at > micşorat); 

 ■ la exerciţiul 3, cerinţa vizează adăugarea de sufi xe augmentative la cuvintele carte şi brotac; în limba 
română, cărţoi are un sens uşor peiorativ şi este rar întâlnit (vezi menţiunea din DEX), iar derivatul 
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augmentativ brotan (DEX, în DA nu apare) este şi el rar folosit, cum este, de altfel, şi sufi xul augmentativ 
–an;

 ■ la exerciţiul 5, li se cere elevilor să dea sinonime pentru cuvintele dar, slovă, carte sau crâmpei. Trebuie 
să recunoaştem că este destul de greu ca elevii să găsească sinonime pentru crâmpei, mai ales că acest 
cuvânt de origine slavă (sl. Kronpu „mic”) este învechit. 
La cea de-a doua secţiune, Dincolo de cuvinte sunt exerciţii mult mai complexe, care presupun un nivel 

de cunoştinţe mai ridicat. De pildă, într-unul dintre exerciţii, li se cere elevilor, printre altele, să  alcătuiască, 
ţinând cont de textul iniţial, câmpul lexical al misterelor lumii care ne înconjoară. Or, un asemenea exerciţiu îi 
pune în difi cultate chiar şi pe elevii de liceu. 

A doua secţiune a aplicaţiilor, este mai mult ancorată în stilistică, elevilor cerându-li-se să identifi ce 
constante ale textului poetic.

În urma discuţiilor pe marginea aplicaţiilor din text, putem evidenţia următoarele aspecte:
 ■ selectarea textelor-suport ar trebui să se facă mult mai riguros;
 ■ algerea şi interpretarea faptelor de limbă ar trebui să ţină cont de un nivel mediu de cunoştinţe;
 ■ selectarea cuvintelor ar trebui să ţină seama de nivelul de vârstă şi de competenţa comunicativă 

medie.
Informaţia din această primă lecţie a unităţii de învăţare din manual va fi  reluată în cadrul altor lecţii din 

aceeaşi unitate de învăţare (de exemplu, regăsim aceleaşi conţinuturi, însă detaliate, în lecţiile 7-11).

Exerciţii:
1. Ce părere aveţi despre structura lecţiei de mai sus? A fost bine realizată? Discutaţi cu colegii!
2. Ce aţi păstra şi ce aţi modifi ca din aceasta? Lucraţi în echipă!
3. Propuneţi dumneavoastră un model de exploatare!

Temă de refl ecţie:
Selectaţi o lecţie (o unitate de învăţare) din manualul ales şi realizaţi un model de exploatare! Încercaţi să 
concepeţi un model ideal!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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IDEI DE LUAT ACASĂ

Reţineţi că:

  prin intermediul manualului, se concretizează programa şcolară; acesta este unul din cele 
mai importante instrumente de lucru pentru elevi, în paginile căruia sunt prezentate, detaliat şi 
sistematic, temele recomandate de programele şcolare;

  trebuie să ţinem cont, în alegerea unui manual, de anul editării (publicării), de frecvenţa de 
utilizare, de corelaţia programă-manual, de temele abordate etc.;

  un manual bine conceput este acela în care unităţile de învăţare sunt corect alcătuite, în care 
găsim atât informaţii de ordin teoretic, cât şi de ordin practic (exerciţii şi activităţi care să vizeze 
toate capacităţile);

  un manual bun trebuie să includă tipuri de texte şi de activităţi pentru toate competenţele 
prevăzute în programa şcolară;

  e indicat ca profesorul de limba română să evite munca la clasă cu acele manuale în care sunt 
strecurate greşeli de selectare ori de interpretare a faptelor de limbă;

  un manual cu omisiuni poate fi  completat şi valorifi cat prin intervenţiile profesorului;

  în general, este bine să se facă o analiză judicioasă a manualelor şi să se renunţe la „impunerea” 
acestora în şcoli;

  alegerea exerciţiilor din manual nu se face la întâmplare, ci în concordanţă cu aspectele 
discutate la lecţie.
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TEST

Răspundeţi la următoarele cerinţe:

 ■ Pe baza cunoştinţelor dobândite, încercaţi să defi niţi manualul şcolar, precizând scopul  şi 
importanţa acestuia.

 ■ Menţionaţi criteriile care trebuie avute în vedere atunci când selectăm un manual şcolar.

 ■ Cum ar trebui structurat un manual de limba română pentru a fi  adecvat? 

 ■ Care este structura ideală a unei unităţi de învăţare pentru un manual de clasa a VII-a?

 ■ Daţi exemple de activităţi/exerciţii adecvate/neadecvate pentru clasa a VII-a.

 ■ Menţionaţi care este tipul ideal de exerciţiu pentru fi ecare competenţă.

 ■ Ce trebuie să facă profesorul de limba şi de literatura română când observă că manualul nu 
este bine realizat?
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4. Analiza şi exploatarea 
instrumentelor şi a materialelor 

didactice existente - Clasa a VIII-a

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să identifi caţi exerciţiile adecvate fi ecărei competenţe 
prevăzute în programă;

 ■ să decideţi care exerciţii sunt nepotrivite pentru elevii 
clasei a VIII-a şi de ce;

 ■ să adaptaţi manualul pe care îl utilizaţi, în aşa fel încât 
acesta să corespundă cerinţelor programei, competenţelor 
şi grupei de vârstă vizate;

 ■ să propuneţi exerciţii şi activităţi pentru fi ecare 
competenţă în parte (receptarea mesajului oral şi scris, 
producerea mesajului oral şi scris).
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4.1.Defi nirea termenilor programă, manual 

Conform DEX:
 ■ „programa este un document şcolar care stabileşte volumul cunoştinţelor şi sistemul lor de predare 

pentru o anumită clasă şi la un anumit obiect de studiu, în cursul unui an de învăţământ”;
 ■ „manualul este o carte care cuprinde noţiunile de bază ale unei ştiinţe, ale unei arte sau ale unei 

îndeletniciri practice – carte de şcoală”.
În învăţământul românesc,  manualele  şi programele sunt aprobate/acreditate de către Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării. Începând cu 2009, programa şcolară este elaborată după modelul de proiectare centrat 
pe competenţe, renunţându-se la cel centrat pe obiective. 

Astfel, se ţine seama de Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind 
competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) (vezi http://www.edu.ro – 
programe şcolare ).

În gimnaziu, la clasele cu predare în limba minorităţilor naţionale, programa pentru disciplina Limba şi 
literatura română este aceeaşi cu cea a claselor unde limba română este limbă maternă. Nu diferă decât manualele. 
Cu alte cuvinte, elevii care nu vorbesc limba română ca limbă maternă trebuie, la sfârşitul gimnaziului, să 
atingă aceeaşi performanţă ca elevii români. Căile pe care se merge sunt însă diferite. Dascălul trebuie să 
adapteze materialul existent la nivelul de cunoaştere a limbii române, aşa încât, la terminarea claselor de 
învăţământ obligatoriu, elevul să nu întâmpine difi cultăţi la o probă de testare naţională. 

Materialul de faţă propune un model de exploatare a manualului de clasa a VIII-a, destinat claselor cu 
predare în limba germană.

4.2. Prezentarea manualului şi a programei 

Limba şi literatura română. Manual destinat claselor cu predare în limba 
germană. Clasa a VIII-a, autor: Corneliu Crăciun, Deva, Editura Corvin, 2002. 

Am optat pentru acest manual, deoarece a fost ales de mai multe 
şcoli în care predarea se face în limba germană. Manualul este tipărit în 
cinci variante, pentru minorităţile maghiară, germană, slovacă, ucraineană, 
sârbă. Singurul lucru ce le diferenţiază este dicţionarul de la sfârşit (limba 
română – limbă maternă; limba maternă – limba română).

Dacă programa s-a pliat repede pe Recomandarea Parlamentului 
European, nu acelaşi lucru se poate spune despre manuale. Acestea sunt 
concepute după vechile programe şi, chiar dacă au fost reeditate, conţinutul 
lor a rămas acelaşi. De aceea, rolul dascălului este hotărâtor – acesta trebuie 
să „citească” atent programa şi, pe baza ei, să selecteze din manual numai 
informaţia care dezvoltă o anumită competenţă elevului. Manualele au 
tendinţa de a fi  încărcate şi neprietenoase, DAR, din fericire, acestea nu 

trebuie parcurse în totalitate. Ele sunt doar un instrument fl exibil şi adaptabil, profesorul având libertatea 
de a-şi alege textele-suport, în funcţie de particularităţile fi ecărei clase.  Programa este cea care ghidează, 
respectarea acesteia fi ind obligatorie.

Temă de refl ecţie:
Cât de greu a fost să treceţi de la proiectarea centrată pe obiective la cea centrată pe competenţe? Care 
dintre cele două vi se pare mai efi cientă? Motivaţi răspunsul!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

4.2.1. Scurtă prezentare a programei

Programa stabileşte domeniile de conţinuturi specifi ce disciplinei Limba şi literatura română  pentru clasele 
a V-a – a VIII-a: 

1. Lectura;
2. Practica raţională şi funcţională a limbii;
3. Elemente de construcţie a comunicării.
Aşadar, demersul didactic trebuie conceput în aşa manieră, încât, în fi ecare unitate de învăţare, să 

fi e posibilă exploatarea celor trei domenii. În niciun caz nu se va studia separat literatura română şi limba 
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română şi nu se vor exclude elementele de construcţie a comunicării din vreo unitate, chiar dacă, pentru 
dascăli, tentaţia de a transmite elevilor multe noţiuni teoretice este foarte mare. Modelul de studiu al acestei 
discipline este cel comunicativ-funcţional sau limba în funcţiune. Acesta presupune studiul integrat al limbii, 
al comunicării şi al textului literar. De asemenea,  programa specifi că faptul că dezvoltarea competenţelor 
de comunicare, adică utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor 
orale şi scrise, se realizează prin familiarizarea elevilor cu situaţii diverse de comunicare, cu texte literare şi 
nonliterare adecvate vârstei şcolare. Din păcate, manualul nu oferă decât texte literare. Sarcina de a selecta şi 
de a exploata un text nonliterar îi revine profesorului. 

Potrivit programei, dominantele curriculumului de limba şi literatura română pentru gimnaziu sunt:
 ■ prezentarea comunicării în calitatea sa de competenţă umană fundamentală, descrisă în termeni de 

cunoştinţe/achiziţii, deprinderi/abilităţi şi atitudini;
 ■ dezvoltarea progresivă a competenţelor de comunicare în toate cele trei domenii ale disciplinei: 

Lectură, Elemente de construcţie a comunicării şi Practica raţională şi funcţională a limbii;
 ■ echilibrarea ponderii acordate exprimării orale faţă de cea scrisă, precum şi mutarea accentului pe 

producerea unor mesaje proprii;
 ■ adaptarea conţinuturilor la nivelul de vârstă şi la interesele copiilor (Programe şcolare, limba şi literatura 

română, clasele a V-a – a VIII-a.)
Autorii programei au intuit problemele care ar putea apărea în noua abordare a disciplinei şi, la sfârşitul 

acesteia, au făcut câteva recomandări metodologice cu privire la strategiile didactice utilizate în predarea 
disciplinei Limba şi literatura română. Se insistă, ca şi în Nota de prezentare, asupra modelului comunicativ-
funcţional, care presupune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al textului literar. În acest context, 
conţinuturile apar drept mijloace de realizare a fi nalităţilor disciplinei.

Exerciţiu:
Citiţi nota de prezentare şi recomandările metodologice ale programei şi notaţi ideile care vi s-au părut 
mai importante şi care aduc noutate în abordarea disciplinei.

4.2.2. Prezentarea manualului

Manualul pus în discuţie este împărţit în opt unităţi de învăţare, numite „secţiuni”. Fiecare secţiune 
conţine un text literar ca text-suport, în jurul căruia este structurat întregul capitol. Unităţile de învăţare 
(capitole/secţiuni) sunt doar numerotate, neavând titluri. Acesta reprezintă un mare minus, pentru că 
profesorul trebuie să intuiască tema pentru fi ecare capitol în parte. Ar fi  fost bine să fi e un titlu la începutul 
fi ecărui capitol pentru ca atât elevii, cât şi profesorii să aibă o imagine de ansamblu asupra conţinutului. De 
asemenea, este derutant faptul că acest manual cuprinde 73 de lecţii, nefi ind clar dacă o lecţie acoperă o oră, 
două sau chiar mai multe. 

Deşi programa o cere, manualul nu cuprinde decât trei seturi de texte nonliterare (câteva glume, un 
articol de presă şi un text publicitar). Acestea nu sunt sufi ciente, în condiţiile în care textele literare sunt 
prezente în fi ecare secţiune. Un asemenea dezechilibru îl face pe elev să creadă că la disciplina Limba română 
nu se învaţă decât literatură şi gramatică, aşa cum se întâmpla până nu demult.  

4.2.3. Corelaţia manual-programă, din punctul de vedere al domeniilor specifi ce disciplinei, impuse 
de programă

Teme de refl ecţie:
1. Când proiectaţi o unitate de învăţare, care este procentul pe care îl acordaţi celor trei domenii de 
conţinuturi? Ţineţi cont întotdeauna de toate trei? Dacă le cuprindeţi în proiectarea unităţii, le şi 
materializaţi la oră?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
2. Vi se întâmplă să fi ţi „furat” de materie şi să neglijaţi unul dintre domenii? Cât de des? La ce renunţaţi 
cel mai uşor? Pe care îl consideraţi mai puţin important, mai ales că este vorba de clasa a VIII-a, unde elevii 
vor trece printr-un examen naţional?  
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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Vom încerca să identifi căm, în cadrul fi ecărui capitol, cele trei domenii de conţinuturi specifi ce, stabilite 
de programă: 

Nr. unităţii
(secţiunii)

Domeniile 
de 

conţinuturi 
specifi ce

Lectura Practica raţională şi 
funcţională a limbii

Elemente de construcţie 
a comunicării

SECŢIUNEA 1 Genul liric Fonetică -

SECŢIUNEA 2 Parabola Vocabularul – mijloace 
de îmbogăţire

-

SECŢIUNEA 3 Schiţa Categorii semantice -

SECŢIUNEA 4 Literatura S.F. Predicatul/predicativa
Subiectul/subiectiva

Texte distractive şi  texte 
funcţionale

SECŢIUNEA 5 Nuvela Atributul/atributiva Texte funcţionale

SECŢIUNEA 6 Romanul Compl. direct/CD
Compl. indirect/CI 

Conspectul  (facultativ)

SECŢIUNEA 7 Genul dramatic Complementele  
circumstanţiale/ 
completivele 
circumstanţiale

Presa
Texte publicitare

SECŢIUNEA 8 Balada populară - Alocuţiunea

Observăm că manualul este defi citar exact în partea dedicată comunicării. Această competenţă este 
pusă pe primul loc în programă, fi ind considerată cea mai importantă în perioada învăţământului obligatoriu. 
Faptul că manualul nu oferă „lecţii” speciale dedicate comunicării, aşa cum este specifi cat în programă, nu 
este o scuză pentru profesor care, de cele mai multe ori, preferă să „aprofundeze” câteva noţiuni de limbă ori 
literatură (pentru examen/testare/teză etc.) şi, din comoditate, foloseşte doar ceea ce oferă manualul. Este 
recomandabil să acordăm măcar două ore dintr-o unitate comunicării. Evident că elemente ale comunicării, 
atât ale celei scrise, cât şi ale celei orale, întâlnim pe tot parcursul oricărei ore. Ar fi  ideal însă dacă ne-am 
propune să dedicăm cel puţin o oră pe săptămână, exclusiv comunicării. 

Exerciţiu:
Lucraţi în grupuri! Fiecare grup îşi va alege o unitate de învăţare din manualul pus în discuţie şi va 
propune, într-o schiţă, o strategie de abordare în aşa fel încât să fi e acoperite toate cele trei domenii de 
conţinuturi. 

4.3. Structura unităţilor de învăţare – analiza textelor-suport propuse de manual

Chiar dacă autorul acestui manual a avut în vedere modelul de proiectare curriculară bazat pe obiective,  
profesorul poate  valorifi ca efi cient materialul, dacă propune, în plus, exerciţii care să vizeze toate cele patru 
competenţe generale. Nu se poate spune că una dintre competenţe este „favorizată”, pentru că acest lucru 
nu depinde decât de strategia adoptată de profesor, care nu trebuie să uite nicio clipă faptul că întregul său 
demers didactic urmăreşte „limba în funcţiune”, şi nu limba ca „sistem abstract”.

Important este să alegem materiale plăcute, accesibile, şi să proiectăm corect unitatea de învăţare, ţinând 
cont de programă. Manualul nu este obligatoriu. Dacă vedem că întâmpinăm greutăţi de receptare la unele 
texte-suport, le putem schimba şi putem propune orice alt material ce se pretează la clasa respectivă. De multe 
ori, din comoditate, folosim numai manualul şi ne plângem că nu putem înainta în materie. Esenţial este să fi m 
tot timpul conştienţi de faptul că elevii trebuie să dobândească, înainte de toate, competenţe, nu să-şi încarce 
memoria cu defi niţii, caracterizări de personaje etc., care sunt învăţate pe de rost, fără nicio contribuţie din 
partea lor. 

În cele ce urmează, vom face o scurtă analiză a textelor-suport din manualul pus în discuţie şi, de 
asemenea, vom veni cu câteva sugestii. 

4.3.1. Secţiunea 1 + 2. Genul liric. Fonetică. Vocabular.
Vom trata împreună primele două unităţi, deorece considerăm că lectura propusă la secţiunea a doua 

nu este potrivită pentru un text-suport. Alegerea unui text religios este delicată - în clasă ar putea exista copii 
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ce aparţin altor religii, copii atei etc. La vârsta de 14-15 ani, aceştia nu au puterea să recepteze un text din punct 
de vedere strict literar, fi ind infl uenţaţi de mesaj. De asemenea, se pot isca discuţii confl ictuale nedorite. Mai 
mult, textul depăşeşte gradul de înţelegere al unui copil de 14 ani, mai ales dacă acesta  nu este vorbitor nativ 
de limbă română. Prin urmare, problemele de vocabular abordate la secţiunea a doua vor fi  tratate în primul 
capitol, alături de cele de fonetică, având ca suport aceleaşi texte lirice propuse pentru unitatea 1.

Texte propuse:  Dorinţa de Mihai Eminescu
   Iisus prin grâu de Nichifor Crainic
   Civilizaţie de Jaime Torres Bodet (traducere de A.E. Baconski) 
   Pentru a face un poem de Jean Brianes (nu este indicat traducătorul) 
   O, rămâi de Mihai Eminescu – text propus pentru evaluare
Singurul text ce poate fi  exploatat cu succes este Dorinţa de Eminescu. Chiar dacă este vorba de elevi 

care nu au româna ca limbă maternă, dacă abordăm corect textul, acesta va fi  receptat şi interpretat corect. 
Iisus prin grâu al lui Nichifor Cranic este, de asemenea, de factură religioasă şi am expus mai sus motivele 

pentru care evităm asemenea texte. 
Nici cele două poezii din literatura universală nu sunt o alegere inspirată. Dacă tot s-a apelat la traduceri, 

ar fi  fost mult mai indicat să se selecteze un text liric din literatura germană (în cazul de faţă), maghiară, sârbă 
etc. 

O, rămâi de Mihai Eminescu, propusă pentru evaluare, nu ar trebui să ridice probleme elevilor, dacă s-a 
lucrat corect şi dacă a fost exersată fi ecare competenţă în parte. 

Sugestie pentru domeniul „Lectură”: ar trebui alese mai multe texte lirice din literatura română, din 
opera scriitorilor canonici, mai ales că acest lucru este precizat în programă. 

4.3.2. Secţiunea 3. Genul epic – schiţa. Categorii semantice.
Textul-suport propus este Şoimul de Jean Bart. Este accesibil şi nu pune mari probleme de înţelegere. 

Pe baza lui se pot actualiza, cu uşurinţă, cunoştinţe dobândite anterior, legate de genul epic, schiţă, personaje, 
timp, spaţiu etc. Putem, de asemenea, să valorifi căm textul şi prin prisma categoriilor semantice, conţinuturi 
care ţin de practica raţională şi funcţională a limbii.

4.3.3. Secţiunea 4. Literatura S.F. Predicatul/P. Subiectul/SB. Texte distractive şi funcţionale.
Chiar dacă, în conformitate cu programa, acesta este un text facultativ, este bine să fi e parcurs, pentru 

că literatura S.F. este foarte îndrăgită de copii. Pe lângă problemele de vocabular, uşor de exploatat, se pot 
recapitula cunoştinţele referitoare la genul epic, ca în cazul schiţei de mai sus. 

Faptul că, la această secţiune, există şi texte nonliterare uşurează mult munca dascălului, mai ales că 
acestea pot fi  folosite cu multă efi cienţă pentru domeniul elemente de construcţie a comunicării. 

4.3.4. Secţiunea 5. Nuvela. Atributul/atributiva. Texte funcţionale. 
Nuvela Budulea taichii de Ioan Slavici este un text greoi, neatractiv şi este puţin probabil să fi e citit cu 

plăcere de către copii, mai ales că aceştia au altă limbă maternă decât româna. Nuvela face parte dintre speciile 
epice cuprinse în programa pentru testarea naţională. Este una dintre cele mai difi cile specii şi, dacă nici textul 
nu ne ajută, riscăm să batem pasul pe loc multe săptămâni, fără a avea vreun rezultat. 

Sugestie pentru domeniul „Lectură”: ar trebui aleasă altă nuvelă ca text-suport, care să fi e citită cu 
plăcere – de exemplu, Două loturi de I.L. Caragiale - chiar dacă  este o nuvelă difi cilă, copiii o înţeleg şi o 
îndrăgesc. Are o acţiune clară, este şi ecranizată şi se pot exersa toate competenţele pe un asemenea text. 

4.3.5. Secţiunea 6. Romanul. Complementul direct/CD. Complementul indirect/CI.
Romanul ales ca text-suport este Baltagul de Mihail Sadoveanu. Deşi neatrăgător ca subiect, este uşor de 

descifrat, mai ales că este şi ecranizat. 
Sugestie pentru domeniul „Lectură”: pentru a dezvolta atât competenţa de receptare a mesajului scris, 

cât şi cea de receptare a mesajului oral, este bine ca în clasă să se facă lectura unor fragmente în gând, să se 
verifi ce înţelegerea, iar apoi să se proiecteze o parte din fi lm pentru a recunoaşte fragmentele citite anterior. 
Şi acesta este un text greoi, cu multe regionalisme şi expresii preluate din limba vorbită. De aceea, înţelegerea 
este cu atât mai difi cilă, cu cât textul se adresează unor vorbitori non-nativi de limbă română. Cu toate acestea, 
având un fi r epic clar, nu apar mari probleme de receptare. 

4.3.6. Secţiunea 7. Genul dramatic. Complementele circumstanţiale/completivele circumstanţiale.
Textul propus pentru studiu este Chiriţa în provinţie de Vasile Alecsandri. Alegerea este mai mult decât 

nepotrivită, fi indcă limbajul personajelor este extrem de difi cil şi pentru elevii români. Deoarece textul este 
plin de regionalisme, de pronunţii regionale, de elemente de jargon, receptarea este extrem de grea.  

Sugestie pentru domeniul „Lectură”: în această unitate de învăţare, este solicitată, mai mult ca în toate 
celelalte, competenţa înţelegerii mesajului oral - textul dramatic este scris cu scopul de a fi  jucat pe scenă, 
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adică cu scopul de a fi  „ascultat”, nu citit. De aceea, este bine să alegem o 
piesă mai cunoscută – O scrisoare pierdută  de I.L. Caragiale, de exemplu. S-a 
transmis de multe ori la televizor şi este posibil ca elevii să cunoască subiectul. 
Subiectul comediei include un confl ict politic şi unul amoros, ambele înţelese 
cu uşurinţă şi receptate corect de către elevi, chiar dacă nu ajung să parcurgă 
(vizioneze) întreaga piesă. Indiferent de piesa aleasă, aceasta ar trebui să fi e 
însoţită de o înregistrare video. Pentru piesele scriitorilor canonici, există CD-
uri cu piesele ecranizate.

4.3.7. Secţiunea 8. Balada populară. Alocuţiunea.
Monastirea Argeşului este o baladă uşor de receptat, subiectul fi ind  destul 

de cunoscut. Deşi limba ridică unele probleme, este un text frumos şi accesibil.   

4.4. Tipuri de exerciţii /activităţi propuse de manual

În cele ce urmează, vom realiza un inventar cu toate tipurile de exerciţii 
propuse de manual, încercând să facem scurte comentarii şi să dăm câteva 
sugestii pentru a exploata cât se poate de efi cient materialul existent. Vom 
lua, pe rând, cele patru competenţe şi vom încerca să găsim exerciţii care se 
potrivesc fi ecăreia. Acelaşi exerciţiu poate fi  valorifi cat pentru mai multe 

competenţe, în funcţie de opţiunea profesorului. De aceea, unele exerciţii pot apărea la mai multe competenţe 
sau chiar la toate competenţele. Pentru a nu încărca prea mult tabelul de mai jos, vom reproduce în totalitate 
doar unele exerciţii; pentru cele mai multe, vom indica doar numărul exerciţiului, pagina şi cerinţa (eventual 
şi începutul). Toate exerciţiile vor fi  scanate şi ataşate într-o anexă. 

4.4.1. Receptarea mesajului oral

Uni-
tatea

Exerciţii propuse
de manual Comentarii Sugestii

1.
+
2.

1/5. Identifi caţi alte inversiuni 
mai simple din text.
1/5.  Care sunt sunetele care 
se repetă şi care se reţin ca 
fundamentale pentru structura 
fonetică a cuvintelor? 
3/5. Descoperiţi astfel de 
sunete în versurile următoare şi 
încercaţi să stabiliţi ce au reuşit 
să exprime poeţii cu ajutorul lor. 
Vibra al serei aer de tauri grea 
armură ...
Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de 
ploaie ...
Prin vulturi vântul viu vuia.
Vreun prinţ mai tânăr când trecea. 
1/14. Identifi caţi tipurile de 
rimă:...
3/24. Identifi caţi vocalele în hiat 
din textul următor: „...”
4/24. Există vocale în hiat în 
toate cuvintele din seria: a)..., 
b)..., c)...?

Exerciţii p. 27 (1->12) 

Aceste exerciţii ar putea fi  
valorifi cate pentru a exersa 
receptarea mesajului oral, fi ind 
vorba de o fi gură de stil sonoră 
şi una în care ordinea  cuvintelor 
nu este cea fi rească. 
În acest caz, textul trebuie citit 
expresiv de către dascăl (sau de 
către un elev) sau se poate folosi 
o înregistrare. 
De asemenea, se pot înregistra 
şi alte poezii în care elevii să 
sesizeze aliteraţiile, asonanţele, 
tipurile de rimă. 

Se alternează tipurile de exerciţii, 
dar, din păcate, e valabil numai 
pentru hiat. 
Atât textul, cât şi seriile de 
cuvinte, vor fi  rostite de către 
profesor, fără ca elevii să aibă 
contact vizual cu textul, pentru 
a  fi  exersată înţelegerea după 
auz. 

Ar putea fi  simplifi cată cerinţa – 
„... care se reţin ca fundamentale 
pentru structura fonetică ...”, 
fi ind vorba de elevi care nu 
vorbesc limba română ca limba 
maternă – este difi cil şi pentru 
un copil român să înţeleagă 
cerinţa şi să o rezolve. Trebuie 
să fi m atenţi cum formulăm 
cerinţele, pentru că riscăm ca 
elevii să nu rezolve exerciţiile, 
întrucât nu înţeleg ce li se cere! 

Ar fi  indicat ca dascălul să 
propună şi câteva exerciţii cu 
diftongi şi triftongi. 

Atenţie! În rezolvarea 
exerciţiilor, se va ţine cont de 
DOOM 2.

Exerciţii:
1. Comentaţi observaţiile 
de mai sus şi spuneţi cu 
care sunteţi de acord 
şi cu care nu! Motivaţi 
răspunsurile, lucrând în 
grupuri sau perechi! 
2. Schimbaţi textele-
suport din manual? Se 
întâmplă des acest lucru? 
Motivaţi răspunsul!
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3. 1/52. Unde se petrece acţiunea?
2/52.  Se schimbă locul în timpul 
acţiunii? 

2/70. Completaţi spaţiile libere 
cu unul dintre cuvintele cerute: 
eminent/iminent; a investi/a 
învesti;  oral/orar; temporal/
temporar. 
a) Azi a dat un examen ...
b) S-a stabilit .... în oraşul nostru. 
etc. (vezi Anexa 1)
1/71. Identifi caţi pleonasmele 
din structurile următoare: mai 
superior, moş bătrân etc. 

Aceste întrebări pot fi  folosite 
numai dacă profesorul a făcut 
o lectură-model a textului, iar 
elevii nu au citit înainte textul.   

Exerciţiul poate fi  valorifi cat 
aici numai dacă elevii au în faţă 
propoziţiile cu spaţiile punctate 
şi profesorul citeşte perechea 
de cuvinte, iar aceştia notează, 
în spaţiul punctat, cuvântul 
potrivit. 

Este un exerciţiu potrivit doar 
dacă elevii nu au structurile 
scrise şi le identifi că doar în 
urma audierii mesajului.

Nu recomandăm utilizarea 
întrebărilor închise.

După completarea propoziţiilor, 
se poate verifi ca frontal 
înţelegerea, solicitându-se 
explicaţia pentru fi ecare cuvânt 
din perechea de paronime.

Este singurul exerciţiu pentru 
pleonasme, cu toate că este una 
dintre cele mai frecvente greşeli 
întâlnite în exprimarea orală. 
Ar putea fi  propuse mai multe 
exerciţii de acest fel, mai ales 
că ne adresăm unor vorbitori 
non-nativi de română, care 
întâmpină difi cultăţi atunci 
când e vorba să sesiseze greşeli 
de exprimare. 

4. 1->5, 10/80. Întrebări din text.  
(vezi Anexa 1)
9/81. Explicaţi titlul povestirii!

La pagina 85, există o parte 
teoretică legată de topică şi de 
intonaţie. 
1/113. Identifi caţi cuvintele şi 
construcţiile incidente în textele 
următoare: …
3/113. Identifi caţi cazurile de 
anacolut din frazele următoare: 
…
4/113. Reformulaţi corect.

Aceeaşi precizare ca la unitatea 
precedentă. 

Aceste întrebări vizează 
amănunte din text pe care elevii 
nu le pot reţine doar prin lectură. 

           ---------- 

Sunt exerciţii ce pot fi  valorifi cate 
cu succes pentru receptarea 
mesajului oral,  cu condiţia să fi e 
citite de către profesor şi audiate 
de către elev.

Dacă se verifi că receptarea 
mesajului oral prin întrebări, 
fi e nu trebuie citită lecţia în 
totalitate, fi e întrebările trebuie 
formulate în aşa fel încât să nu 
apeleze prea mult la memoria 
elevilor - să se refere la informaţii 
ce se reţin uşor, nu la amănunte.  

Cuvintele şi construcţiile 
incidente sunt foare des întâlnite 
în vorbirea cotidiană, iar un 
vorbitor non-nativ de română 
are probleme în receptarea 
mesajului oral tocmai din 
această cauză. Limba vorbită 
nu este totdeauna cea normată, 
întâlnită în carte, dar este limba 
pe care o auzim cel mai des în 
viaţa de zi cu zi. 

5. 1->4/120.  Întrebări din text – 
mai puţin întrebarea nr. 3. 
(vezi Anexa 1)

Aceeaşi precizare ca la unităţile  
precedente.

Fiind o nuvelă greu de 
receptat de către elevi, se pot 
folosi întrebările numai dacă 
înţelegerea este verifi cată pe 
parcurs, pe fragmente, lectura 
efectuându-se cu pauze după 
fi ecare fragment,  pentru că 
altfel elevii nu reţin şi nu înţeleg 
nimic (sau aproape nimic) din 
text.
* N-am identifi cat în această 
unitate alte tipuri de activităţi 
care să poată fi  exploatate 
pentru această competenţă. 
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6. 2/143. La ce persoană este scris 
romanul? 
3/143. Observaţi fragmentele 
care urmează...

2/149. Treceţi în dreptul 
fragmentelor care urmează 
numele personajelor cărora le 
aparţin: a)... b)... c)...
1/161. În enunţurile de mai 
jos toate cuvintele încep cu 
aceeaşi literă. Identifi caţi 
complementele directe. 
a) Costel culege cireşe, coacăze, 
căpşune. 
b) Anul acesta Alin adună alune. 
c) Mai multe macaroane mănâncă 
Marin. 
d) Camelia cumpără caiete, cărţi, 
creioane colorate. 
e) Vinde Vasile veioze?

Aceeaşi precizare ca la unităţile  
precedente.

Se vor citi, pe rând, cele trei 
fragmente.
Este un exerciţiu bun ce se poate 
folosi la fi xare.
Nu se va citi cerinţa, ci numai 
enunţurile, şi li se va cere 
copiilor să spună ce observă. 
Apoi, li se va cere să identifi ce 
complementele directe.

Eventual, cele trei variante 
de narator ar putea fi  indicate 
în cerinţă, scrise pe tablă sau 
pe o foaie de  fl ip-chart, sub 
forma unui exerciţiu cu alegere 
multiplă.
La fel ca la precedentul, elevii 
vor nota numele personajului în 
dreptul literei corespunzătoare 
fragmentului. 

Pentru a diversifi ca, li se va 
cere să transforme enunţurile în 
propoziţii simple. 

7. 1/182. În text, există câteva 
fonetisme regionale, specifi ce 
graiului din Moldova, unde 
Alecsandri a plasat acţiunea 
piesei. Treceţi formele literare 
corespunzătoare cuvintelor care 
urmează: leş, şî, Dumnezău, o 
perit, zăce etc.

1/156. Stabiliţi pentru fi ecare 
tip uman prezentat mai jos 
versurile corespunzătoare din 
cuplete: a)... b)... c)...
1->11/186. Exerciţii legate de 
comicul de limbaj.

3/230. Se citesc plat şi expresiv, 
următoarele sloganuri 
publicitare: Doar pentru cei 
curajoşi! etc.

Ar fi  un exerciţiu potrivit pentru 
această competenţă numai 
dacă s-ar folosi o înregistrare a 
piesei (există pe CD) şi elevii ar 
fi  solicitaţi să recunoască aceste 
regionalisme fonetice. 

Se va viziona ultima parte a 
piesei, cu pauze şi explicaţii, 
pentru a înţelege cât mai bine 
graiul moldovenesc. 
Exerciţiile ar putea fi  valorifi cate 
pentru această competenţă, cu 
condiţia ca aceste elemente să 
fi e identifi cate după audierea 
piesei, şi nu după lectura ei.

Elevii vor sesiza cât de important 
e tonul într-o reclamă sonoră. 

Fragmentele trebuie selectate 
cu mare grijă şi nu trebuie alese 
mai mult de patru, cinci replici 
odată, pentru că riscăm ca elevii 
să nu reţină nimic, mai ales că 
este vorba de clase în care limba 
română nu este limba maternă. 
Textul s-ar mai putea continua cu 
o paralelă cu limba lor maternă: 
să găsească nişte corespondenţe 
ale unor cuvinte din limba lor 
maternă în dialectele săsesc, 
şvăbesc, secuiesc (după ce se 
explică diferenţa dintre dialect 
şi grai). 
Copiii vor nota, în dreptul literei 
corespunzătoare fragmentului, 
numele personajului.
Exerciţiul se poate extinde, 
cerându-se şi identifi carea altor 
cuvinte/expresii/pronunţii care 
provoacă râsul.

Se vor da mai multe exemple de 
sloganuri rostite pe un anumit 
ton sau pe muzică. 
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8. 1/237. Unele dintre cuvinte sunt 
regionalisme fonetice. Stabiliţi 
formele literare corespunzătoare 
cuvintelor următoare: monastire, 
gios, agiungea etc.
1-> 8/244. Întrebări legate de 
alocuţiunea din manual.

Balada trebuie ascultată  pe 
fragmente, pentru a ne asigura 
că receptarea este făcută corect 
de către toţi elevii.
Textul se citeşte expresiv de 
către un elev sau de către dascăl 
şi întrebările la care trebuie să 
răspundă vizează exact această 
competenţă. 

Se pot pune şi alte întrebări cu 
privire la înţelegerea poeziei. 

Pot fi  formulate mai multe 
întrebări legate de alocuţiunea 
din manual pentru a exersa 
această competenţă. 

4.4.2. Receptarea mesajului scris

Uni-
tatea

Exerciţii propuse
de manual Comentarii Sugestii

1.
+
2.

1/4. Stabiliţi cuvintele de 
bază ale următoarelor cuvinte 
derivate: a desprinde, înfi orat.
2/4. Găsiţi sinonime pentru 
cuvântul „singuratic”.  
3/4. Înlocuiţi în enunţurile 
următoare adjectivul „blând” cu 
altul apropiat ca sens: a)... b)... 
c)... d)... 
5->11/6. Exerciţii de receptare a 
textului-suport  (vezi Anexa 1). 

1->9/11. Exerciţii de receptare 
a textului-suport Civilizaţie de 
Jaime Torres Bodet.
1->4/38. Exerciţii pentru sufi xe 
şi prefi xe.
1,2/39;  1,2/40. Exerciţii pentru 
diminutive şi augmentative.
1->7/41,42. Exerciţii pentru 
compunere.
1->7, 9, 10/44. Exerciţii pentru 
conversiune.
1->5/46. Exerciţii pentru 
vocabular.

Sunt exerciţii de vocabular care 
pot fi  folosite cu succes pentru 
dezvoltarea acestei competenţe.

Aceste exerciţii sunt de tip 
analitic şi se potrivesc foarte 
bine pentru această competenţă. 

Pot fi  folosite pentru receptarea 
mesajului scris, mai ales că 
este vorba de îmbogăţirea 
vocabularului.

Prin fomularea cerinţelor, am 
încadrat exerciţiile la această 
competenţă.

Trebuie să le  atragem atenţia 
în permanenţă copiilor că 
sinonimele nu se dau decât în 
context! Prin urmare, ei vor citi 
textul cu mare atenţie, ca să fi e 
capabili să găsească sinonimul 
potrivit.
Se pot adăuga câteva exerciţii de 
exemplifi care. 
Remarcăm faptul că exerciţiile 
sunt diverse – există exerciţii  
de alegere multiplă (5, 10), de 
descoperire (6, 7, 9, 11).

Este recomandat să se insiste pe 
importanţa acestor mijloace de 
îmbogăţire a vocabularului şi pe 
efectul lor  într-un text literar/
nonliterar.
Ele se pot folosi şi pentru 
producerea de mesaj scris sau 
oral, cu condiţia să se schimbe 
cerinţa.

3. 1->5/51. Exerciţii de vocabular 
legate de textul-suport.

1->14/54,55.  Întrebări, exerciţii 
legate de receptarea textului. 

E posibil să folosim aceste 
exerciţii pentru această 
competenţă, cu condiţia ca 
textul să fi e citit în gând de către 
copii şi aceştia să folosească 
textul pentru rezolvare. 
Cerinţele sunt corect formulate, 
fi ind potrivite pentru receptarea 
mesajului scris. 

Se insistă asupra rolului stilistic 
al derivatelor, sinonimelor etc. 

Autorul manualului a optat 
pentru diverse tipuri de activităţi 
(care solicită răspunsuri mai 
ample, cu alegere multiplă), 
evitând astfel monotonia 
care caracterizează, de obicei, 
exerciţiile de acest tip. 
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1/59, 60. Exerciţii de sesizare a 
sensului propriu şi a sensului 
fi gurat pentru anumite cuvinte.

1,2/63
1->7/64, 65
1->4/66
1->5/67
1->9/68, 69
1->3/70,71 (vezi Anexa 1)
Toate acestea sunt exerciţii 
legate de categoriile semantice 
(sinonime, antonime, omonime, 
paronime) şi pot fi  exploatate 
foarte bine pentru dezvoltarea 
acestei competenţe.

Sunt numai texte lirice, se pot 
alege şi fragmente epice, pentru 
că şi aici  putem întâlni cuvinte 
cu sens fi gurat.

Toate exerciţiile pot fi  exploatate 
foarte bine pentru receptarea 
mesajului scris. 

Profesorul va explica şi va 
exemplifi ca felul în care este 
exploatat sensul fi gurat al 
cuvintelor în texte nonliterare, 
mai ales în reclame. 
Exerciţiile sunt destul de 
variate: de alegere multiplă, de 
completare a spaţiilor libere, de 
recunoaştere etc., ceea ce oferă 
diversitate unui capitol destul 
de plictisitor pentru copii, deşi 
extrem de important, altfel. 

4. 1->5, 8, 9/80
1->9/81
Întrebări legate de textul-suport.

1, 2/94. 
Jocul literelor/94.

1->3/113. Exerciţii pentru 
relaţia de incidenţă şi anacolut. 

Întrebări clare şi destul de 
variate, care solicită mai multe 
operaţii ale gândirii, ca, de 
exemplu, analiza şi sinteza. 

Se insistă asupra rolului 
construcţiilor incidente  într-un 
text. 
Deşi mai rar, anacolutul apare 
de multe ori şi în limba scrisă, în 
operele scriitorilor. Ce rol are?

Pentru a putea răspunde corect, 
elevii trebuie să aibă textul în 
faţă şi să identifi ce în acesta 
informaţiile necesare.

5. 1->4/120
1->5/121
1->4/121
Întrebări şi exerciţii legate de 
textul-suport.

1,2/123. Explicarea folosirii 
semnelor de punctuaţie din 
două fragmente ale nuvelei.

1->126. Întrebări legate de 
textul–suport.

Întrebări clare care duc atât la 
descifrarea textului, cât şi la 
conturarea trăsăturilor nuvelei 
în comparaţie cu schiţa. 
Conştientizarea cititorului  
de importanţa semnelor de 
punctuaţie este o misiune foarte 
grea, pentru că el le percepe ca 
existente şi nu poate concepe 
textul fără acestea. 

Ar fi  indicat să se actualizeze şi 
trăsăturile genului, nu numai 
ale speciei. 

Exerciţiul este foarte bun 
pentru acest aspect al receptării 
mesajului  scris. 
Unele cerinţe solicită răspunsuri 
monosilabice sau includ 
răspunsul în întrebare – de 
exemplu, erau condiţii uşoare sau 
grele?
Pentru cerinţa numărul 6, chiar 
dacă este indicat citatul, este 
mult prea difi cil pentru un 
elev de 15 ani, vorbitor non-
nativ, să stabilească legături 
între Creangă şi Slavici, ambii 
scriitori foarte difi cili şi pentru 
elevii români.
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Jocul de-a puzzle/126.
Elevii au de aranjat în ordine 
cinci secvenţe amestecate     
dintr-un text de Caragiale.

Este un exerciţiu foarte bun 
pentru receptarea corectă a 
mesajului scris, pentru că elevii 
sunt obligaţi să recepteze atât 
fragmente, cât şi întregul.

Acest exerciţiu se poate aplica şi 
unor texte nonliterare (articole 
de ziar care relatează anumite 
fapte). La început, este bine să-i 
sprijinim pe elevi în găsirea 
soluţiei. Putem lucra pe grupe; 
fi ecare grupă primeşte alt text şi, 
la sfârşit, sunt citite cu voce tare 
şi se apreciază, de către întreaga 
clasă, dacă este corect sau nu.  

6. 1->3/143. Întrebări şi exerciţii 
legate de textul-suport.
1->5. Exerciţii şi întrebări legate 
de textul-suport.
1->7 /147. Întrebări  legate de 
dialogul prezent în text şi rolul 
acestuia.
1, 2/147
1->3/149; 1->10/150, 151.
Exerciţii legate de personaje şi 
de caracterizarea acestora, de 
acţiune şi de drumurile Vitoriei. 

8/147. Puneţi semnele 
ortografi ce şi de punctuaţie 
necesare. 

Întrebările sunt clare, dar 
unele dintre ele sugerează şi 
răspunsul. 

Exerciţii pretenţioase, difi cile, 
care, dacă textul nu este înţeles 
foarte bine, nu pot fi  rezolvate. 
Exerciţiile sunt de mai multe 
tipuri, ceea ce este un mare 
avantaj: întrebări, cu alegere 
multiplă, de potrivire a titlului 
cu fragmentul, de identifi care a 
unor trăsături etc.
Aceleaşi precizări ca pentru 
exerciţiul din capitolul anterior 
(1,2/123).

Aceste întrebări ar trebui 
reformulate. 

Aceste exerciţii ar trebui 
rezolvate sub îndrumarea 
profesorului. 
Dacă se folosesc mai multe 
tipuri de exerciţii, nu intervine 
monotonia şi receptarea textului 
(destul de difi cil) devine mai 
plăcută şi mai uşoară.

7. 1->9.  Întrebări legate de textul-
suport.

1->11. Întrebări legate de textul-
suport – de sesizat comicul de 
limbaj.

8/199. Aşezaţi următoarele 
propoziţii în ordinea 
momentelor exprimate prin 
complementele circumstanţiale 
de timp.
Se citeşte pagina de ziar (p. 227) 
pentru a putea răspunde corect 
la întrebări.
1->7.  Întrebări legate de textul 
nonliterar. 
Joaca de-a titlurile/229
1/229

2/229

1->10/231
1, 2/131 (jos)

Textul este extrem de difi cil. 
Până nu ne asigurăm că au 
fost înţelese toate secvenţele 
din manual, nu putem trece la 
rezolvarea exerciţiilor. 
Greu de receptat acest tip de 
comic, pentru că elevii nu 
înţeleg conţinutul – sunt prea 
multe pronunţii regionale şi 
cuvinte argotice. Pentru nişte 
copii de 14-15 ani, care au o altă 
limbă maternă decât româna, 
este foarte greu să sesizeze sursa 
umorului. 
Este un exerciţiu foarte 
bun pentru a verifi ca dacă 
elevii stăpânesc înţelesul 
circumstanţialelor.

La toate întrebările, se va 
răspunde cu textul în faţă şi 
argumentat. 
Exerciţiu de potrivire, foarte 
bine ales – se verifi că, astfel, 
înţelegerea mesajului scris.

Elevii vor da un titlu potrivit 
textului, după ce-l vor citi cu 
multă atenţie. 
Întrebări legate de textul 
publicitar.

Înainte de a fi  rezolvate aceste 
exerciţii, vor fi  explicate 
cuvintele din lista de la p. 181. 

Se va lucra pe fragmente foarte 
scurte, care vor fi  analizate 
amănunţit pentru a nu exista 
probleme de receptare. 

Pentru a nu întâmpina 
probleme, ar trebui mai întâi 
identifi cate complementele, 
apoi este recomandat să se 
verifi ce dacă elevii înţeleg 
sensul fi ecăruia şi, abia apoi, se 
va trece la rezolvarea propriu-
zisă a exerciţiului. 
Se pot face şi alte tipuri de 
exerciţii – se citeşte un titlu 
dintr-un ziar sau dintr-o revistă 
şi se cere elevilor să-şi expună 
părerea cu privire la conţinutul 
articolului. Se citeşte apoi 
articolul în totalitate. 
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8. 1->5/238. Întrebări legate de 
textul-suport.

Toate întrebările prin care se 
descoperă motivele din poezie 
(p. 239, 240).
1->17. Întrebări şi exerciţii 
pentru interpretarea textului.

Textul nu pune probleme de 
receptare, dar trebuie explicate 
cuvintele, astfel încât elevii să 
nu aibă probleme în rezolvarea 
cerinţelor.

Sunt exerciţii diverse, de 
mai multe tipuri, care nu fac 
receptarea şi interpretarea 
textului monotonă.

Pentru fi xare, se pot împărţi fi şe 
cu fragmente din altă baladă, 
iar elevii trebuie  să identifi ce  o 
parte dintre motivele prezente 
în Monastirea Argeşului.

4.4.3. Producerea unui text scris

Uni-
tatea

Exerciţii propuse
de manual Comentarii Sugestii

1.
+
2.

1/5. Transcrieţi în proză 
versurile „Unde prispa cea 
de brazde/Crengi plecate o 
ascund”.

9/16. Scrieţi o poezie care să 
înceapă la fel: „Voi scrie poeme 
pentru a spune ...” Stabiliţi voi 
despre ce scrieţi. 

2/17. Jucaţi-vă de-a poezia ...

Este un exerciţiu prin care 
elevii trebuie să sesizeze efectul 
stilistic al inversiunii.

Bazându-se pe textul-suport 
(Pentru a face un poem de Jean 
Brianes), elevii dau frâu liber 
imaginaţiei.

Este un exerciţiu foarte îndrăgit 
de copii, deoarece le solicită 
imaginaţia.

Ţinând cont de faptul că elevii 
nu vorbesc limba română ca 
limbă maternă, ar trebui alese 
versuri mai accesibile. Scopul 
exerciţiului ar putea fi  ratat din 
cauză că elevii nu înţeleg cuvinte 
precum „prispă”, „brazdă”. 
Dacă se observă că elevii 
întâmpină difi cultăţi,  profesorul 
ar trebui să facă mai multe 
precizări cu privire la sensurile 
unor elemente lexicale, la 
fi gurile de stil ce pot fi  folosite 
etc.  
Activitatea ar putea fi  organizată 
pe grupuri de elevi, iar, la 
fi nal, fi ecare grup va da citire 
versurilor create.

3. 1/53. Stabiliţi în caietele voastre 
cronologia întâmplărilor din 
naraţiunea Şoimul.

15/55. Transformaţi partea 
descriptivă a pasajului pentru a 
obţine o imagine a unei mări pe 
timp de furtună. 

10, 11/69. Exerciţii de căutare a 
unor cuvinte.

Este un exerciţiu bun pentru 
această competenţă, mai ales 
pentru faptul că actualizează 
cunoştinţele dobândite în 
gimnaziu cu privire la naraţiune.

Este un exerciţiu foarte inspirat, 
precizările sunt clare şi elevii îl 
pot rezolva cu puţin ajutor.

În cerinţă, se foloseşte cronologia, 
cuvânt pretenţios, care poate 
deruta. 
Ar fi  mai simplu să se spună: 
„stabiliţi ordinea în care se 
desfăşoară întâmplările din 
naraţiune”.
Modelul acesta poate fi  preluat 
şi pentru alte texte. Pentru 
ajutor, se pot folosi imagini cu o 
mare liniştită/agitată.

Deşi nu este un exerciţiu de 
producere de text propriu-zisă, 
este unul de căutare de cuvinte, 
care, ulterior,  poate fi  valorifi cat 
într-o scurtă compunere.
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4. 6/80. Notaţi în caietele voastre 
întâmplările care se petrec în 
povestire, având în vedere să 
cuprindeţi etapele acţiunii.

9/81. Explicaţi titlul povestirii. 

3/94. Construiţi un enunţ în 
proză, pe baza versurilor de 
mai jos, în care locuţiunea 
adverbială fără îndoială să aibă 
valoare predicativă. 

1, 2/96. Exerciţii de completare 
a frazelor 
(trebuie adăugată fi e regenta, fi e 
predicativa). 
2, 3/103. Exerciţii de completare 
a frazelor 
(trebuie adăugată fi e regenta, fi e 
subiectiva). 
Exerciţiu de redactare a unei 
invitaţii /111.
Exerciţiu de redactare a unui 
proces-verbal/112.

Trebuie precizat că nu este 
vorba de rezumat, ci numai de 
etapele acţiunii. 

Este un exerciţiu difi cil, pentru 
că sunt solicitate atât cunoştinţe 
de gramatică, cât şi competenţele 
de comunicare scrisă. 

Exerciţii bune pentru producere 
de text, chiar dacă sunt solicitate 
cunoştinţe de gramatică.  

Sunt primele exerciţii de 
redactare a unor texte 
funcţionale din acest manual. 
Explicaţiile sunt clare, şi, dacă 
activitatea este condusă corect 
de către dascăl, nu va pune 
niciun fel de probleme. 

Acest exerciţiu poate fi  realizat 
pe grupuri de elevi, fi ecărui 
grup repartizându-i-se câte o 
etapă, pentru a putea evalua, în 
aceeaşi oră, rezultatul.
Pentru a putea valorifi ca acest 
exerciţiu pentru competenţa 
vizată, enunţul trebuie 
completat – „într-o compunere 
de 8-10 rânduri”.
Înainte de începerea activităţii, 
se va identifi ca structura 
nepredicativă din model, se 
va oferi un exemplu cu aceeaşi 
structură, dar cu valoare 
predicativă. 
Înainte de a solicita elevilor să 
rezolve exerciţiul, trebuie oferit 
un model. 

Aşa cum o recomandă şi 
manualul, este bine ca  aceste 
activităţi să se desfăşoare întâi în 
grup, pentru ca elevii să-şi poată 
expune unii altora părerile. În 
plus, o invitaţie se lansează, de 
multe ori, din partea unui grup 
(clasă, prieteni, foşti colegi etc.) 
şi, la redactarea ei, trebuie să se 
ţină cont de mai multe opinii.

5. 6,7/122. Trăsăturile 
personajului trebuie căutate în 
text şi, într-o compunere scurtă,  
se  caracterizează  personajul.

1/123 (jos). Elaborarea unei 
compuneri plecând de la citatul 
cu care se încheie nuvela.

Sunt şase exerciţii speciale 
pentru producerea de mesaje 
scrise – sunt plasate toate sub 
titlul Compoziţie.
1/125. Transformaţi textul 
următor, făcându-l să fi e relatat 
de un narator exterior.
2/125. Prezentaţi un moment al 
vieţii voastre.

Chiar dacă exerciţiul nu o cere 
explicit, acesta poate fi  folosit 
pentru dezvoltarea competenţei 
de exprimare scrisă. 

Este un citat greu de descifrat 
de către copii şi nu considerăm 
că acesta ar putea fi  valorifi cat 
cu succes de către ei într-o 
compunere.
Exerciţiu foarte solicitant şi 
destul de difi cil. 

Cerinţă vagă, neclară. Nu este 
precizat dacă se aşteaptă un 
răspuns oral sau unul scris.

Este recomandat ca elevii să 
întocmească o fi şă de lucru, 
în care sunt notate trăsăturile 
personajului şi câte un citat 
reprezentativ pentru fi ecare 
(exerciţiu ce a antrenat   
receptarea  mesajului scris). 
Se poate solicita elevilor să scrie 
compuneri după citate, dar 
acestea trebuie să fi e accesibile.

Nu este foarte clar la care 
dintre cele două texte se referă. 
Exerciţiul poate fi   rezolvat 
corect numai cu ajutorul 
dascălului. 

Exerciţiul se poate valorifi ca 
numai dacă se completează 
enunţul cu o precizare clară  - 
într-o compunere de 10-15 rânduri 
– şi se elaborează un plan al 
compunerii. 
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5. 3/125. Scrieţi o pagină de jurnal, 
ca şi cum aţi scrie ceva seara 
despre ziua care s-a terminat.
4, 5/125. Rezumaţi pasajul 
următor (sunt două fragmente 
din nuvelă). 

6/125. Treceţi pasajul acesta în 
formă de dialog.

Realizarea  C.V-ului/134 

Jurnalul este o scriere refl exivă, 
care nu are reguli stricte, fi ind 
ceva personal şi intim.
Trebuie recapitulate regulile 
de redactare ale unui rezumat: 
timpurile verbale utilizate, 
persoana la care se face relatarea 
(numai persoana a III-a),  fără 
introducere, fără încheiere etc. 
Este operaţiunea inversă de la 
trecerea de la vorbire directă 
la vorbire indirectă – exerciţiu 
foarte difi cil. 

Este destul de difi cil de întocmit, 
dar foarte util. 

Exerciţiile de rezumare sunt 
foarte pretenţioase şi ar fi  bine 
ca primul text să fi e lucrat în 
clasă şi numai al doilea text să 
fi e rezumat de către elevi. 

Înainte de rezolvarea acestei 
cerinţe, ar trebui să se facă 
întâi un exerciţiu de trecere 
din vorbire directă în vorbire 
indirectă, pentru a putea trece 
în revistă regulile. 
Se va rezolva cu ajutorul 
dascălului.
Se va prezenta modelul de C.V. 
standard, tip Europass, care se 
poate descărca de pe Internet.

6. 9/147. De transformat un text 
narativ în text dialogat.

10/151. Raportaţi aceste 
componente la proza Baltagul de 
Mihail Sadoveanu.

Conspectul/155. 

Aceleaşi precizări ca pentru 
exerciţiul din unitatea 
precedentă (6/125).
Romanul, fi ind un text de 
mare întindere, amplu, este 
destul de difi cil de împărţit 
„în fragmente” (altele decât 
capitolele), pentru a identifi ca 
momentele subiectului.
Se precizează clar ce este un 
conspect şi care este diferenţa 
dintre conspect şi rezumat.

Se insistă asupra faptului că 
romanul este tot un  text epic, 
dar de mare întindere.  

Textul se va conspecta fragment 
cu fragment, dar numai sub 
îndrumarea dascălului, pentru 
că, altfel, riscăm să le formăm 
elevilor deprinderi greşite.

7. 1/186. Jocul de-a teatrul.
Imaginaţi o scenă. Aveţi 
următoarele indicaţii de 
conţinut:

 ■ sunt trei personaje
 ■ niciunul nu-l cunoaşte pe 

celălalt
 ■ fi ecare dintre ei se preface că-l 

cunoaşte

Jocul cu proverbe/196. 
Asociaţi partea din stânga cu 
cea din dreapta, pentru a obţine 
proverbul.
3/229. Redactaţi un material de 
zece rânduri despre o activitate 
a clasei prin care v-aţi propus să 
veniţi în sprijinul unor persoane 
sărace.
 4, 5/229. Exerciţii de producere 
de text – rezumarea unui 
reportaj, scrierea unui reportaj.

5/231. Realizaţi un mic anunţ.
 

Acest exerciţiu este propus şi 
pentru competenţa de producere 
a mesajului oral. Înainte de a 
„juca” piesa, copiii trebuie să o 
scrie, respectând toate cerinţele 
unei piese de teatru (indicaţii de 
regie, forma textului etc.) 

Un exerciţiu foarte bun pentru 
exersarea scrierii unui text 
nonliterar. 

Elevii deţin puţine informaţii 
despre redactarea unui text de 
presă scrisă. 

Acesta este un exerciţiu accesibil 
şi foarte agreat de copii. 

Se lucrează pe grupe. 
După ce piesa a fost scrisă, 
se va numi un „regizor” din 
fi ecare grupă şi se va pregăti 
prezentarea acesteia în faţa 
„publicului”. 
Se va insista tot timpul pe faptul 
că o piesă de teatru este scrisă cu 
scopul de a fi  jucată pe scenă, nu 
pentru a fi  citită.
Exerciţiul se poate continua 
cu o compunere de 10 rânduri, 
plecând de la unul dintre 
proverbe. 
Este bine să se lucreze pe grupe, 
iar, la sfârşitul orei, se vor citi 
articolele şi se vor comenta. 

În locul acestora, se poate exersa 
rezumatul pe un text dintr-o 
publicaţie (revistă/ ziar) aleasă 
de copii. 
Se poate lucra în grupe sau în 
perechi. 
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6/231. Elaborează o povestire 
de prezentare a unui produs, 
conducându-te după modelul 
următor. 

Textul de la care se pleacă este 
foarte hazliu şi copiii înţeleg 
uşor ce au de făcut. 

Se poate lucra, de asemenea, în 
perechi, iar evaluarea se poate 
face de către întreaga clasă. 

8. 6/241. Cererea lui se desfăşoară 
în aceeaşi creştere (gradaţie 
ascendentă) pe care am 
întâlnit-o înainte. Scrieţi etapele 
acestei gradaţii.

Se poate folosi o schemă cu 
săgeţi care să indice creşterea 
tensiunii întregii acţiuni.

4.4.4. Producerea de mesaje orale

Uni-
tatea

Exerciţii propuse
de manual Comentarii Sugestii

1.
+
2.

2/5. De ce credeţi că poetul a 
modifi cat ordinea obişnuită a 
cuvintelor? 
1/6. Explicaţi titlul poeziei 
„Dorinţa” de Mihai Eminescu.
2/6. Unde îşi cheamă poetul 
iubita? 
3/6. Numiţi elementele care 
defi nesc cadrul acestei poezii 
eminesciene. 
4/6. Care credeţi că este 
verbul care deţine rolul cel mai 
important?
 5/6. Explicaţi valoarea modului 
conjunctiv... 
(vezi Anexa 1).
1 ->9/11
1 ->8/16. Exerciţii legate de 
textele suport.

Elevilor li se cere părerea, iar 
răspunsurile lor orale trebuie 
urmărite cu atenţie şi corectate, 
în cazul în care nu respectă 
regulile limbii standard.

Exerciţiile pot fi  valorifi cate şi la 
această competenţă – se solicită 
răspunsul oral. 

Răspunsul elevilor trebuie să 
fi e argumentat logic, folosind 
un vocabular adecvat situaţiei 
cerute. 

Se compară şi se evaluează 
răspunsurile date de mai mulţi 
elevi 

3. 1->4/52. Întrebări legate de text.
2->5/53. Întrebări şi cerinţe 
legate de textul-suport.

Întrebările 2, 3/53 sunt de evitat, 
pentru că solicită răspunsuri 
scurte.

4. 9/81. Explicaţi titlul povestirii.

1/103. Exerciţii de potrivire 
– jumătăţi de proverbe 
(subordonate subiective).

4/113. Rescrieţi corect fraza de 
mai sus (n.n. în care este prezent 
un anacolut) 

Elevii sunt solicitaţi să 
potrivească, în urma audierii,  
cele două jumătăţi ale 
proverbului. 

Putem da mai multe exemple, 
pe care elevii să le corecteze. 

Pot răspunde mai mulţi elevi, 
comparându-se şi
comentându-se răspunsurile.
Se atrage atenţia asupra faptului 
că, folosind subordonate 
subiective în loc de subiecte, 
enunţul este mult mai clar, mai 
nuanţat, mai expresiv. 
Atragem atenţia asupra faptului 
că anacolutul nu este admis în 
compunerile lor, fi ind considerat 
o abatere de la normele limbii 
literare.
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5. 4/120. Susţineţi răspunsul...

5,6/122. 

2, 3/123. Elevilor li se solicită să 
citească şi alte nuvele. La oră, 
vor prezenta oral ceea ce au citit. 

Răspunsul se poate susţine oral, 
cu argumente.
Caracterizarea lui Huţu se poate 
face şi oral, pe baza citatelor din 
text.
Vor explica dacă le-a plăcut/
nu le-a plăcut, vor aduce 
argumente, vor menţiona  în 
cât timp au citit-o, dacă au 
abandonat lectura, de ce au 
făcut-o etc. 

Elevii sunt lăsaţi câteva minute 
să se exprime singuri, cu 
argumente, şi clasa va aprecia 
dacă răspunsul lor este sau nu 
convingător. 
Se va încuraja exprimarea orală, 
polemica argumentată, li se va 
cere să asculte şi să accepte şi 
alte opinii. 

6. Se poate valorifi ca subiectul 
romanului pentru a-l povesti 
cu voce tare/anumite momente 
din roman/anumite secvenţe 
din roman. 
De asemenea, se poate răspunde 
oral la întrebări legate de subiect, 
personaje, dialoguri din roman.

Faptul că în această unitate 
de învăţare nu există exerciţii 
concepute special pentru 
producerea de mesaje orale nu 
înseamnă că această competenţă 
nu poate fi  exersată.

Profesorul şi elevii vor 
urmări modul de exprimare, 
vocabularul, corectitudinea 
exprimării, cât de aproape este 
de ceea ce se cere în întrebare. Se 
vor analiza toate răspunsurile 
orale, în funcţie de anumite 
criterii dinainte stabilite.

7. 1/186. Jocul de-a teatrul.
Imaginaţi o scenă de 
dimensiunea locului din faţa 
catedrei. Aveţi următoarele 
indicaţii de conţinut:

 ■ sunt trei personaje
 ■ niciunul nu-l cunoaşte pe 

celălalt
 ■ fi ecare dintre ei se preface că-l 

cunoaşte.

Ar fi  trebuit să fi e mai multe 
indicaţii: număr de replici, 
durata „piesei”.

Se lucrează cel mai bine pe 
grupe – fi ecare grupă scrie o 
minipiesă de teatru pe care o va 
juca în faţa clasei.

8. La întrebările legate de 
conţinutul textului-suport, se 
pot solicita răpunsuri orale.

Acestea vor fi  însoţite 
întotdeauna de aprobarea 
profesorului, vor fi  corectate şi 
se va insista asupra exprimării 
corecte şi coerente.

Pe parcursul răspunsului, 
se poate cere argumentarea 
acestuia.

Observaţii: 
O1. La prima vedere, manualul nu este foarte generos cu exerciţiile care să vizeze unele competenţe, 

dar am demonstrat că, la fi ecare unitate de învăţare, putem găsi cel puţin câteva activităţi pentru receptarea 
mesajului oral, receptarea mesajului scris, producerea de texte scrise şi producerea de mesaje orale. Important 
este felul în care abordăm lecţia, astfel încât să nu ignorăm niciuna dintre competenţele de bază.  

O2. Manualul oferă o mare diversitate de exerciţii şi acesta reprezintă punctul forte al acestuia. Se găsesc 
exerciţii de recunoaştere, de completare, de aranjare a paragrafelor, de completare a spaţiilor libere, adevărat/
fals. Ceea ce se poate reproşa este limbajul de multe ori prea greoi şi prea pretenţios folosit în enunţuri – nu 
se ţine întotdeauna cont de faptul că manualul nu se adresează copiilor români, ci copiilor care nu au limba 
română ca limbă maternă. 

O3. La testele de evaluare, sunt solicitate competenţele de receptare şi de producere a mesajului scris. 
Niciuna dintre acestea nu vizează toate cele trei domenii de conţinuturi impuse de programă (lectura, practica 
limbii, adică gramatica, elemente de construcţie a comunicării). În toate testele, sunt vizate doar primele două. 
Pentru că există un program special în cadrul acestui proiect care se ocupă de evaluare, nu vom insista pe 
analiza acestora.   

O4. Exerciţiile de gramatică pot fi  incluse la toate cele patru competenţe, în funcţie de felul în care 
profesorul îşi proiectează unitatea didactică, respectiv, fi ecare oră. Rămâne la latitudinea sa felul în care 
adaptează materialul fi ecărei clase: de exemplu, dacă într-o clasă sunt elevi care întâmpină greutăţi la limba 
română, exerciţiile de gramatică vor fi  rezolvate întâi oral, prin explicaţii repetate, şi vor fi  simplifi cate cât se 
poate de mult. Dacă însă în clasa respectivă toţi elevii sunt vorbitori de limba română cel puţin la nivelul B2, 
atunci putem lăsa rezolvarea exerciţiilor ca muncă independentă. 
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4.4.5. Împărţirea exerciţiilor conform programei

EXERCIŢII DE TIP ANALITIC EXERCIŢII DE TIP SINTETIC

 ■ de recunoaştere  ■ de modifi care

 ■ de grupare  ■ de completare

 ■ de descriere  ■ de exemplifi care

 ■ de motivare  ■ de construcţie

 ■ de diferenţiere

Exerciţii:
1. Vă împărţiţi în grupuri – fi ecare grup îşi alege o competenţă. Folosindu-vă de tabelul de mai sus şi de 
Anexa 1, stabiliţi care dintre exerciţiile propuse în manual se încadrează la cele de tip analitic şi care la cele 
de tip sintetic.  
2. Lucraţi în perechi! Care tip de exerciţii predomină în demersul dumneavoastră didactic? Consultaţi-vă 
cu colegul/colega de bancă şi motivaţi răspunsul!

4.5. Un model de exploatare a unei unităţi de învăţare

O activitate didactică efi cientă pleacă întotdeauna de la o planifi care realistă a conţinuturilor şi de la o 
proiectare ce ţine cont atât de programă, cât şi de particularităţile clasei de elevi. 

Vom încerca, în cele ce urmează, să oferim un model care să răspundă/corespundă cerinţelor programei, 
valorifi când manualul pe care îl avem la dispoziţie. Chiar dacă vă este binecunoscută această activitate, iar 
întocmirea planifi cării nu este o noutate, dorim, totuşi, să precizăm paşii care sunt obligatorii: 

  1. Întocmirea planifi cării anuale.
  2. Întocmirea planifi cării calendaristice.
  3. Proiectarea fi ecărei unităţi de învăţare.
  4. Proiectarea fi ecărei lecţii.

4.5.1. Întocmirea planifi cării anuale

Semestrul Unitatea de învăţare Nr. de ore Săptămâna Observaţii
I Recapitulare iniţială. Test iniţial 4 S1
I Genul liric. Poezia lirică 36 S2-S11
I Genul epic. Nuvela 32 S12-S18
II Genul epic. Romanul 16 S1-S4
II Genul dramatic. Comedia 16 S5-S8
II Balada populară 10 S9-S11
II Schiţa 10 S11- S13
II Scrieri SF 8 S14-S15
II Recapitulare fi nală 8 S16-S17
Observaţie: Nu am optat pentru ordinea lecţiilor din manual, întrucât am considerat că parcurgerea 

unor conţinuturi care fac obiectul testării naţionale trebuie făcută la început, pentru ca aceste cunoştinţe să 
se sedimenteze şi să poată fi  recapitulate la sfârşitul anului.  „Schiţa” este reluată - a mai fost predată în 
clasa a VI-a , iar S.F.-ul este facultativ. Pe acest conţinut se pot recapitula, spre sfârşitul anului, multe dintre 
cunoştinţele dobândite.   

4.5.2. Întocmirea planifi cării calendaristice

Aceasta este o activitate foarte delicată, întrucât, pentru fi ecare competenţă specifi că, trebuie să 
identifi căm conţinuturile asociate care se pliază pe toate cele trei domenii. Vom „decupa” dintr-o planifi care 
numai pe aceea dedicată genului liric şi nuvelei, adică o specie a genului epic. Observăm că atât la genul 
liric, cât şi la genul epic sunt vizate toate cele patru competenţe şi putem asocia conţinuturi în aşa fel încât să 



Unitatea 2

170

„împăcăm” toate competenţele.

Unitatea 
de 

învăţare
Competenţe specifi ce Conţinuturi asociate Nr. 

ore
Săptă-
mâna

Obs./
Tipuri de 

lecţie
Genul 

liric 
Fonetică şi 
vocabular

1.1. înţelegerea semnifi caţiei 
generale a mesajului oral, 
sesizând progresia şi coerenţa 
ideilor exprimate;
2.1. construirea unui discurs 
oral pe o temă dată;

2.2.  utilizarea în mod nuanţat 
a categoriilor lexicale într-un 
mesaj oral;

3.1. dovedirea înţelegerii unui 
text literar sau nonliterar, 
pornind de la cerinţe date; 

3.2. sesizarea valorii expresive 
a categoriilor morfosintactice, 
a mijloacelor de îmbogăţire a 
vocabularului şi a categoriilor 
semantice studiate;

4.1. redactarea diverselor 
texte, adaptându-le la situaţia 
de comunicare;

- cuvinte-cheie într-un mesaj oral;
- dialoguri pe diverse teme;

- formularea ideilor pornind de la 
o temă dată;
- prezentarea unor trăsături 
ale textelor studiate, ilustrative 
pentru genurile şi speciile 
învăţate;
- argumentarea orală a unor 
puncte de vedere;
- sens propriu şi sens fi gurat, 
sensul propriu de bază şi sensurile 
secundare; sinonime, antonime, 
omonime, cuvinte polisemantice; 
- utilizarea corectă a neologismelor 
în contexte diverse;
- corectarea construcţiilor 
pleonastice; 
- corectarea greşelilor determinate 
de atracţia paronimică;
- structura textelor lirice, eul liric;
- procedee de expresivitate 
artistică în textele studiate 
(fi guri de stil: repetiţie 
fonetică/aliteraţie, metaforă, 
epitet, comparaţie, repetiţie, 
enumeraţie); 
-  sensul fi gurat al unor cuvinte 
într-un context dat; versifi caţia 
(măsura, rima, piciorul metric, 
ritmul, versul, strofa); 
- cuvinte şi construcţii incidente;
- comentarea rolului arhaismelor, 
al regionalismelor şi al 
neologismelor;
- cuvinte derivate, compuse 
sau obţinute prin conversiune; 
categorii semantice studiate; 
*valorile stilistice ale nivelului 
fonetic într-un text literar; 
elemente de limbă şi de stil în 
textul literar; 
- mijloacele interne de îmbogăţire 
a vocabularului, familia de 
cuvinte; mijloacele externe de 
îmbogăţire a vocabularului;
- organizarea planului unei 
lucrări pe o temă dată;
- redactări vizând ilustrarea 
unor trăsături ale genurilor şi ale 
speciilor studiate;
- comentarea unor secvenţe din 
operele studiate sau din texte la

36 S2-S9 De 
formare de 
priceperi 

şi 
deprinderi

Mixtă

De 
verifi care 
şi evaluare
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4.3. redactarea unui text 
argumentativ.

prima vedere, pe baza unor 
cerinţe date (de exemplu: 
elemente de structură a operei 
literare; elemente de limbă şi de 
stil, fi guri de stil, versifi caţie);
- structurarea textului 
argumentativ (stabilirea 
problemei, dezvoltarea 
argumentelor, concluzia), 
pornind de la diverse teme 
(dezbateri actuale pe teme de 
interes pentru elevi; motivarea 
preferinţelor şi a opiniilor, etc.)

Genul epic. 
Nuvela

Predicatul. 
Predicativa.
Subiectul.  
Subiectiva

1.4. sesizarea particularităţilor 
lexico-gramaticale ale unui 
mesaj ascultat;

2.1 . construirea unui discurs 
oral pe o temă dată;

2.2. utilizarea în mod nuanţat 
a categoriilor lexicale într-un 
mesaj oral;

3.1. dovedirea înţelegerii unui 
text literar sau nonliterar, 
pornind de la cerinţe date;

- abateri de la normele limbii 
literare; 
- particularităţile vorbirii 
regionale; 
- identifi carea categoriilor 
gramaticale învăţate;
- observarea relaţiilor sintactice 
într-o propoziţie sau într-o frază, 
în funcţie de intenţionalitatea 
comunicării;
- sintaxa propoziţiei şi a frazei 
(predicatul şi propoziţia 
subordonată predicativă, 
subiectul şi propoziţia 
subordonată subiectivă); 
- construirea unei expuneri în 
care să-şi exprime opinia despre 
un anumit fapt;  
- caracterizarea unui personaj, 
rezumarea; prezentarea unor 
trăsături ale textelor studiate, 
ilustrative pentru genurile şi 
speciile studiate;
- prezentarea unor produse 
realizate individual sau în echipă;  
- argumentarea orală a unor 
puncte de vedere;
- enunţul, fraza; relaţionarea 
părţilor de propoziţie în propoziţii 
şi a propoziţiilor în fraze, în 
funcţie de intenţionalitatea 
comunicării; 
- rolul elementelor de legătură 
în frază; contragerea unor 
propoziţii în părţile de propoziţie 
corespunzătoare sau expansiunea 
unor părţi de propoziţie în 
propoziţiile corespunzătoare;
- structura textelor narative 
(logica acţiunii, timpul, spaţiul 
naraţiunii); relaţiile dintre 
personaje; 
- moduri de expunere; ordinea 
logică şi cronologică a ideilor/
întâmplărilor dintr-un text;

32 S10-S18 De 
formare de 
priceperi 

şi 
deprinderi

Mixtă

De 
verifi care 
şi evaluare
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3.2. sesizarea valorii expresive 
a categoriilor semantice 
studiate;

4.2. utilizarea în redactarea 
unui text propriu a 
cunoştinţelor de morfosintaxă, 
folosind adecvat semnele 
ortografi ce şi de punctuaţie;

4.3. redactarea unui text 
argumentativ.

- trăsăturile specifi ce ale genului 
epic în opere literare studiate sau 
în texte la prima vedere; 
- corectitudinea şi expresivitatea 
părţilor de propoziţie şi a 
propoziţiilor într-un text dat; 
rolul părţilor de propoziţie şi al 
propoziţiilor în funcţie de intenţia 
şi specifi cul comunicării într-un 
text dat;
- enunţul, fraza, părţi de 
propoziţie şi propoziţii 
(predicatul şi propoziţia 
subordonată predicativă, 
subiectul şi propoziţia 
subordonată subiectivă);
- aplicarea corectă a semnelor 
de punctuaţie la nivelul frazei 
(coordonare, subordonare, 
incidenţă);
- structurarea textului 
argumentativ (stabilirea 
problemei, dezvoltarea 
argumentelor, concluzia), 
pornind de la diverse teme 
(dezbateri actuale pe teme de 
interes pentru elevi; motivarea 
preferinţelor şi a opiniilor).

Temă de refl ecţie:
Care este competenţa mai greu de „activat” în cazul claselor cu predare în limbile naţionalităţilor? Pe care 
dintre cele patru competenţe insistaţi la clasă? Credeţi că este bine să lucraţi diferenţiat cu cei care cunosc 
limba română şi cu cei care o cunosc mai puţin? Dacă da, daţi exemple de astfel de activităţi! 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

4.5.3. Proiectarea unei unităţi de învăţare 

Vom proiecta prima unitate, ţinând cont de planifi carea anuală şi de cea calendaristică. Vom ţine seama 
de faptul că, în fi ecare unitate de învăţare, trebuie să se regăsească cele trei domenii de conţinuturi. 

Vom folosi materialul pe care ni-l oferă manualul şi vom încerca să propunem şi  alte texte, acolo unde 
considerăm că acesta este defi citar. La cel de-al treilea domeniu, am propus actualizarea cunoştinţelor despre 
textul nonliterar. 

GENUL LIRIC. VOCABULAR. FONETICĂ. TEXTUL NONLITERAR – 36 DE ORE
(15 – lectură; 12 - practica limbii; 4 - comunicare; 5 - recapitulare şi evaluare)

Dome-
niul

Conţinuturi
Detalieri Competenţe Activităţi de 

învăţare

Resurse
Tipuri de 

organizare

Evaluare/
Observaţii

Nr.
ore

L
E
C
T
U
R
Ă

1. Dorinţa 
de Mihai 
Eminescu
prezentarea 
autorului;
- lectură; 
- lexic; 

1.1. înţelegerea 
semnifi caţiei 
generale a
mesajului 
oral, sesizând 
progresia şi 
coerenţa ideilor 
exprimate;

- activităţi de 
prezentare a 
autorului;
- lectura după 
model;
- exerciţii 
de recitare 
expresivă;

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activităţi 
independente.
Dicţionar de 
literatură.

Itemi semiobiec-
tivi – întrebări, 
răspunsuri.

1
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- descifrarea 
textului

2.1. construirea 
unui discurs 
oral pe o temă 
dată;
3.1. dovedirea 
înţelegerii unui 
text literar sau 
nonliterar, 
pornind de la 
cerinţe date;
4.1. redactarea 
diverselor texte, 
adaptându-le 
la situaţia de 
comunicare 
concretă;
4.3. redactarea 
unui text 
argumentativ.

- lucrul cu 
dicţionarul;
- exerciţii din 
manual;
- exerciţii de 
identifi care a 
cuvintelor-cheie 
într-un mesaj 
oral.

Dicţionare.
Volume de 
poezii.
Fişe de lectură.

2. Comentariu 
stilistic; Figuri 
de stil (aliteraţia, 
asonanţa, 
inversiunea).
Versifi caţia

1.1. a se vedea 
mai sus
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

- exerciţii de 
discutare a 
textului pe baza 
unor cerinţe 
date;
- exerciţii de 
identifi care a 
semnifi caţiei 
unor procedee 
de expresivitate 
artistică în 
textele lirice.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activităţi 
independente.
Dicţionar de 
literatură.
Dicţionare de 
fi guri de stil.
Fişe de lectură.

Observarea 
activităţii.

1

3. Lectură 
aprofundată (eul 
liric, cadrul şi 
atmosfera; idei 
şi sentimente)

1.1
2.1
3.1
4.1
4.3

- exerciţii de 
identifi care a 
semnifi caţiei 
unor procedee 
de expresivitate 
artistică în 
textele lirice;
- exerciţii de 
recunoaştere a 
sensului fi gurat 
al unor cuvinte 
într-un context 
dat.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activităţi 
independente.
Dicţionar de 
literatură.
Dicţionare.
Volume de 
poezii.
Fişe de lectură.

1

4. Interpretarea 
textului. 
Încadrarea în 
genul liric

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

- identifi carea 
şi precizarea 
trăsăturilor 
operelor 
aparţinând 
genului liric;
- evidenţierea 
trăsăturilor unei 
opere lirice cu 
exemple dintr-
un text studiat.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activităţi 
independente.
Dicţionar de 
literatură.
Dicţionare.
Volume de 
poezii.
Fişe de lectură.

1
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5. Civilizaţie
de Jaime Torres 
Bodet.
Expresivitatea 
lecturii

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

- prezentarea 
autorului;
- lectura după 
model;
- exerciţii 
de recitare 
expresivă;
- lucrul cu 
dicţionarul;
- exerciţii din 
manual.

Activitate 
frontală 
combinată cu 
activităţi pe 
grupe.
Dicţionar de 
literatură.
Dicţionare.
Volume de 
poezii.
Fişe de lectură.

1

6. Civilizaţie
de Jaime Torres 
Bodet.
Comentariu 
stilistic. 
Figuri de stil. 
Versifi caţie

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

- exerciţii de 
discutare a 
textului pe baza 
unor cerinţe 
date;
- exerciţii de 
identifi care a 
semnifi caţiei 
unor procedee 
de expresivitate 
artistică în 
textele lirice.

Activitate 
frontală 
combinată cu 
activităţi pe 
perechi.
Dicţionar de 
literatură.
Dicţionare.
Volume de 
poezii.
Fişe de lectură.

1

7. Civilizaţie
de Jaime Torres 
Bodet. Lectură 
aprofundată (eul 
liric, portretul în 
versuri; idei şi 
sentimente)

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

- exerciţii de 
discutare a 
textului pe baza 
unor cerinţe 
date;
- exerciţii de 
identifi care a 
semnifi caţiei 
unor procedee 
de expresivitate 
artistică în 
textele lirice.

Activitate 
frontală. 
Activitate 
independentă.
Activitate pe 
grupe.

1

8. Civilizaţie
de Jaime 
Torres Bodet. 
Interpretarea 
textului. 
Încadrarea în 
genul liric

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

- identifi carea 
şi precizarea 
trăsăturilor 
operelor 
aparţinând 
genului liric;
- evidenţierea 
trăsăturilor unei 
opere lirice cu 
exemple    dintr-
un text studiat.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activităţi 
independente.
Dicţionar de 
literatură.
Dicţionare de 
fi guri de stil.
Fişe de lectură.

1

9. Pentru a face 
un poem de Jean 
Brianes

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

- prezentarea 
autorului;
- lectura după 
model;
- exerciţii 
de recitare 
expresivă;
- lucrul cu 
dicţionarul;
- exerciţii din 
manual.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activităţi 
independente şi 
pe grupe.
Dicţionar de 
literatură.
Dicţionare de
fi guri de stil.
Fişe de lectură.

1
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10. Pentru a 
face un poem de 
Jean Brianes. 
Comentariu 
stilistic. 
Figuri de stil. 
Cuvinte- cheie. 
Versifi caţie

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

- exerciţii de 
discutare a 
textului pe baza 
unor cerinţe 
date;
- exerciţii de 
identifi care a 
semnifi caţiei 
unor procedee 
de expresivitate 
artistică în 
textele lirice.

Activitate 
frontală 
combinată cu 
activităţi pe 
grupe.
Dicţionar de 
literatură.
Dicţionare de 
fi guri de stil.
Fişe de lectură.

1

11. Pentru a face 
un poem de Jean 
Brianes. Lectură 
aprofundată 
(eul liric, idei şi 
sentimente)

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

- exerciţii de 
discutare a 
textului pe baza 
unor cerinţe 
date;
- exerciţii de 
identifi care a 
semnifi caţiei 
unor procedee 
de expresivitate 
artistică în 
textele lirice.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activităţi 
independente şi  
cu activitate pe 
grupe.
Dicţionar de 
literatură.
Dicţionare de 
fi guri de stil.
Fişe de lectură.

1

12.  Pentru a face 
un poem de Jean 
Brianes.
Interpretarea 
textului. 
Încadrarea în 
genul liric

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

- identifi carea 
şi precizarea 
trăsăturilor 
operelor 
aparţinând 
genului liric;
- evidenţierea 
trăsăturilor unei 
opere lirice cu 
exemple    dintr-
un text studiat.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activităţi 
independente.
Dicţionar de 
literatură.
Dicţionare de 
fi guri de stil.
Fişe de lectură.

1

13. Analiza  
unui text la 
prima vedere 
(fragment 
de text). 
Apartenenţa 
la genul liric. 
Aplicaţii. Poezia 
Decembre de 
George Bacovia

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

- identifi carea 
şi precizarea 
elementelor de 
versifi caţie;
- identifi carea 
şi precizarea 
trăsăturilor 
operelor 
aparţinând 
genului liric;
- evidenţierea 
trăsăturilor unei 
opere lirice cu 
exemple dintr-
un text la prima 
vedere.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activităţi 
independente.
Dicţionar de 
literatură.
Dicţionare de 
fi guri de stil.
Fişe de lectură.
Piesă muzicală 
pe versurile 
unui poet 
studiat. 

1

14. Probă de 
evaluare
parţială

1.1.
2.1
3.1
4.1
4.3

- identifi carea 
şi precizarea 
elementelor de 
versifi caţie;
- identifi carea 
şi precizarea 
trăsăturilor

Activitate  
independentă.

Această notă 
nu va fi  trecută 
în catalog, ci 
numai în caietul 
de observaţii al 
profesorului. 

1
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operelor 
aparţinând 
genului liric; 
- evidenţierea 
trăsăturilor unei 
opere lirice cu 
exemple dintr-
un text la prima 
vedere.

15. Analiza 
lucrărilor

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

Analiza 
lucrărilor.
Analiza 
statisticii notelor 
pe clasă. 
Stabilirea 
punctelor unde 
mai trebuie 
lucrat la nivel 
de clasă până la 
evaluarea de la 
sfârşitul unităţii.

Activitate 
frontală.
Activitate pe 
grupe.

1
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16.Vocabularul. 
Vocabularul 
fundamental. 
Masa 
vocabularului

2.2.
3.2.

- exerciţii  de 
identifi care 
a cuvintelor 
din masa 
vocabularului;
- exerciţii de 
identifi care a 
cuvintelor din 
vocabularul 
fundamental.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activitate 
independentă.
Planşă.

1

17. Dinamica 
vocabularului

2.2.
3.2.

- exerciţii  de 
identifi care 
a cuvintelor 
din masa 
vocabularului;
- exerciţii de 
identifi care  a 
cuvintelor din 
vocabularul 
fundamental.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activitate 
independentă.
Activitate pe 
grupe.
Planşă.

18. Derivarea. 
Compunerea

2.2.
3.2.

- exerciţii de 
construire a 
unor familii 
lexicale prin 
derivare, 
compunere sau 
conversiune;
- exerciţii de 
recunoaştere 
a cuvintelor 
derivate.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activitate 
independentă.
Planşă.

1

19. 
Conversiunea.
Familia de 
cuvinte – 
actualizare

2.2.
3.2.

- exerciţii de 
construire a 
unor familii 
lexicale prin 
derivare, 
compunere sau

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activitate 
independentă, 
activitate în

1
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conversiune;
- exerciţii de 
recunoaştere 
a cuvintelor 
obţinute prin 
conversiune;
- exerciţii de 
formare a 
unor familii de 
cuvinte;
- exerciţii de 
identifi care 
a termenilor 
unei familii de 
cuvinte.

perechi.

19. 
Neologismele. 
Evitarea 
greşelilor 
în folosirea 
neologismelor

2.2.
3.2.

- exerciţii de 
identifi care 
a cuvintelor 
împrumutate;
- exerciţii de 
identifi care a 
formei corecte a 
neologismelor 
şi de utilizare a 
acestora;

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activitate 
independentă.
Planşă.

1

20. Sens propriu. 
Sens fi gurat

2.2.
3.2.

- exerciţii de 
discriminare a 
sensului propriu 
propriu de cel 
fi gurat.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activitate 
independentă.
Planşă.

1

21. Sinonime. 
Antonime

2.2. utilizarea 
în mod nuanţat 
a categoriilor 
lexicale într-un 
mesaj
oral;
3.2. sesizarea 
valorii expresive 
a
categoriilor 
morfosintactice, 
a
mijloacelor de 
îmbogăţire a
vocabularului 
şi a categoriilor 
semantice 
studiate.

- exerciţii de 
identifi care a a 
sinonimelor şi 
a antonimelor 
şi de utilizare a 
acestora.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activitate 
independentă.
Planşă.

1

22. Omonime. 
Polisemia

2.2.
3.2.

- exerciţii de 
sesizare a 
relaţiilor de 
omonimie şi 
polisemie;
- exerciţii de 
utilizare a 
omonimelor

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activitate 
independentă.
Planşă.

1
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şi a cuvintelor 
polisemantice în 
contexte diferite;
- exerciţii de 
identifi care a 
formei corecte a 
unor cuvinte.

23. Paronime. 
Pleonasmul

2.2.
3.2.

- exerciţii de 
sesizare a 
construcţiilor 
pleonastice 
şi a atracţiei 
paronimice;
- exerciţii de 
corectare a 
construcţiilor 
pleonastice;
- exerciţii de 
identifi care a 
formei corecte a 
unor cuvinte.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activitate 
independentă.
Planşă.

1

24. Fonetica. 
Diftongi, 
triftongi, hiat, 
accent

2.2.
3.2.

- exerciţii de 
despărţire in 
silabe;
- exerciţii de 
identifi care a 
diftongului, a 
triftongului, a 
hiatului;
- exerciţii de 
accentuare 
corectă;
- exerciţii 
de precizare 
a silabei 
accentuate.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activitate 
independentă.
Planşă.

1

25. Fonetica. 
Valori stilistice 
ale nivelului 
fonetic în textul 
literar

2.2
3.2

- exerciţii de 
identifi care 
a valorilor 
stilistice ale 
nivelului fonetic 
intr-un text dat.

Activitate 
frontală 
combinată 
cu activitate 
independentă.

1

26. Probă 
de evaluare 
parţială

- exerciţii de 
recunoaştere 
a categorilor  
semantice dintr-
un text la prima 
vedere;
- exerciţii de 
despărţire 
corectă a 
cuvintelor în 
silabe;
- exerciţii de 
construcţie a 
unor enunţuri 
ţinând cont de 
indicaţiile din

Activitate  
independentă.

Această notă 
nu va fi  trecută 
în catalog, ci 
numai în caietul 
de observaţii al 
profesorului. 

1
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enunţ.
27. Analiza 
lucrărilor

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

Analiza 
lucrărilor.
Analiza 
statisticii. 
Stabilirea 
punctelor unde 
mai trebuie 
lucrat la nivel 
de clasă până la 
evaluarea de la 
sfârşitul unităţii.

Activitate 
frontală.
Activitate pe 
grupe.
Activitate în 
perechi.

1
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28. Textul 
nonliterar:
- actualizare
- tipurile de 
texte nonliterare
- prezenţa  
acestora în viaţa 
cotidiană; rolul 
lor

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

Lectura câtorva 
texte scurte. 
Exerciţii de 
înţelegere a 
textului citit.
Exerciţii de 
identifi care a 
categoriilor 
semantice în 
acest text – rolul 
lor.

Activitate 
frontală.
Activitate 
individuală.
Activitate în 
perechi.

1

29. Defi niţiile 
din dicţionar, 
cele găsite în 
internet, pe situl 
Wikipedia şi pe 
alte situri:
- rolul lor
- cum le putem 
valorifi ca

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
4.3.

Exerciţii de 
identifi care 
a anumitor 
cuvinte dintr-un 
mesaj oral.
Exerciţii de 
identifi care 
a anumitor 
categorii 
semantice 
învăţate la acest 
capitol.

Activitate 
frontală, 
individuală şi pe 
grupe.

Diferite 
dicţionare, 
internet. 

1

30. Alcătuirea 
unei compuneri 
pe o temă dată: 
- părţile unei 
compuneri – 
actualizare; 
-  respectarea 
cerinţelor 
impuse într-
un text scris: 
subiect, număr 
de rânduri, 
folosirea 
anumitor 
cuvinte, 
categorii 
sematice, 
gramaticale etc.

4.1. redactarea 
diverselor texte, 
adaptându-le 
la situaţia de 
comunicare 
concretă;

 4.2. redactarea 
unui text
propriu a 
cunoştinţelor de 
morfosintaxă,
folosind 
adecvat semnele 
ortografi ce şi de 
punctuaţie.

Exerciţii de 
exprimare orală. 
Exerciţii de 
exprimare 
scrisă.
Diferenţa dintre 
exprimarea 
orală şi scrisă. 
Exerciţii de 
alcătuire a unei 
compuneri 
pornind de la 
o defi niţie din 
dicţionar sau de 
la o explicaţie pe 
Wikipedia.

Activitate 
frontală.
Activitate 
independentă.

2

P
r
o
b
ă 

31. 
Recapitularea 
tuturor 
cunoştinţelor 
din această

Exerciţii de 
defi nire a unor 
noţiuni noi, 
învăţate în acest 
capitol.

Activitate 
frontală.
Activitate 
independentă.

2
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d
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v
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unitate de 
învăţare

Exerciţii de 
identifi care a 
unor categorii 
semantice 
identifi cate în 
acest capitol.
Exerciţii de 
argumentare 
orală şi/sau 
scrisă a unor 
ipoteze.
Exerciţii de 
exprimare a 
unui punct de 
vedere atât oral, 
cât şi în scris.

Activitate în 
grupe.
Activitate în 
perechi.
Joc de rol.

2

32. Probă de 
verifi care

Exerciţii de 
recunoaştere 
a noţiunilor  
teoretice 
învăţate. 
Exerciţii de 
completare a 
spaţiilor libere.
Exerciţii 
de alegere 
multiplă.
Compunere de 
argumentare 
(apartenenţă la 
genul liric).
Compunere 
care să respecte 
anumite cerinţe 
(categorii 
semantice, 
care să conţină 
obligatoriu 
anumite idei, 
defi niţii, care să 
plece de la un 
titlu dat etc.). 

2

33. Analiza 
lucrărilor

Activitate 
frontală.
Discuţii, 
comentarii.

1

Exerciţii:
1. Citiţi cu atenţie repartizarea orelor în această unitate de învăţare. Consideraţi că este corectă, ţinând cont 
de faptul că aceste conţinuturi se adresează elevilor care nu au limba română ca limbă maternă? Cum aţi 
fi  împărţit orele? Sunt vizate toate competenţele? 
2. În grupuri sau în perechi, găsiţi pentru fi ecare secţiune a unităţii de învăţare şi alte competenţe specifi ce 
neprecizate şi care consideraţi că sunt dezvoltate în ora respectivă. Lucraţi cu programa în faţă!

În fi nal, e esenţial să facem următoarea precizare: nu ne-am propus să criticăm nici manualul, nici 
programa. Am dorit doar să oferim un model efi cient de exploatare a ceea ce avem la dispoziţie, în acest 
moment, la disciplina Limba şi literatura română predată minorităţilor, în aşa fel încât elevii să aibă aceleaşi 
şanse cu elevii români.  Important este să cunoaştem bine obiectivele propuse de programă. Nu manualele 
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sau caietele de exerciţii frumos colorate sunt cheia succesului, ci munca la clasă şi strategia didactică efi cientă 
pe care o aplicăm. 

IDEI DE LUAT ACASĂ

  Cele trei domenii de conţinuturi specifi ce disciplinei Limba şi literatura română sunt: lectura, 
practica raţională şi funcţională a limbii, elemente de construcţie a comunicării.

  Programa este obligatorie. 

  Manualul este un instrument fl exibil – orice manual este foarte bun, dacă ştim să-l adaptăm 
atât la cerinţele programei, cât şi la nivelul clasei.

  În fi ecare oră, trebuie vizate toate cele patru competenţe generale impuse de programă. 

  Conform programei, exerciţiile se împart în exerciţii de tip analitic şi exerciţii de tip sintetic.

  Paşii obligatorii ce trebuie urmaţi pentru o proiectare didactică corectă sunt: întocmirea 
planifi cării anuale, a celei calendaristice, proiectarea fi ecărei unităţi de învăţare şi proiectarea 
fi ecărei lecţii.
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TEST

A. Stabiliţi dacă următoarele propoziţii sunt adevărate sau false:

1. Parcurgerea manualului nu este obligatorie. 
2. În manualul analizat, sunt numai exerciţii pentru înţelegerea mesajului scris.
3. Este recomandat ca fi ecare lecţie să vizeze o singură competenţă.

B. Alegeţi varianta corectă:

1. Când planifi căm conţinuturile la această disciplină, începem cu:
a. întocmirea planifi cării anuale;
b. întocmirea planifi cării calendaristice;
c. proiectarea unităţilor de învăţare şi a lecţiilor;
d. indiferent cu care dintre acestea.

2. Fiecare unitate trebuie să vizeze, cu precădere, următoarele competenţe:
a. receptarea mesajului oral;
b. receptarea mesajului scris;
c. producerea de mesaj oral;
d. producerea de text;
e. toate cele patru competenţe.

3. Conform programei, competenţele trebuie exersate: 
a. numai pe texte literare;
b. numai pe texte nonliterare;
c. atât pe texte literare, cât şi pe texte nonliterare;
d. atât pe texte literare, cât şi pe texte nonliterare, dar cu accent pe cele nonliterare.

C. Completaţi spaţiile libere:

1. Cele trei domenii de conţinuri specifi ce disciplinei Limba şi literatura română sunt ……………., 
………………, ………………… .
2. Competenţele generale impuse de programă sunt: 
  …………….., ……………., ………………, ……………. .
3. Exerciţiile sunt de tip ………......... şi de tip …………...... .

Bibliografi e:

Crăciun, Corneliu, 2004, Metodica predării limbii şi literaturii în gimnaziu şi licee, Deva, Editura EMIA. 
Dobra, Sofi a, 2004, Limba română în gimnaziu, Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional. 
Dobra, Sofi a, 2007, Literatura română şi comunicarea în gimnaziu. Înţelegerea textului. Texte funcţionale. Compuneri, Bucureşti, Editura 
Humanitas Educaţional. 
Pamfi l, Alina, 2003, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45.
Parfene, Constantin, 1999, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Iaşi, Editura Polirom.
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1. Propunerea unei unităţi de 
învăţare pentru clasa a V-a
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Vremea poveştilor!
A fost odată, ca niciodată...

 1. Răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Care este povestea ta preferată? Unde ai auzit-o prima dată?

2. Dacă ai fi  un personaj de poveste, cine ai vrea să fi i?

3. Descrie un personaj de poveste pentru colegii tăi, fără să-i spui numele. Colegii vor asculta descrierea 
şi vor încerca să ghicească, punând întrebări.

Exemplu: E o fată frumoasă, cuminte şi harnică. Locuieşte în pădure, are părul negru.

Întrebări:
 ■ Are părinţi? (Are un tată şi o mamă vitregă.)
 ■ Cine sunt prietenii ei? (Prietenii ei sunt piticii.)
 ■ Locuieşte într-o casă ori într-un palat? (La început, într-un palat, apoi într-o căsuţă.)

Răspunsul: Albă ca Zăpada

 2. Imaginaţi împreună o poveste! Profesoara începe jocul spunând 
A fost odată, ca niciodată... şi numeşte un elev care să continue povestea. Acesta spune o propoziţie 
şi apoi cere unui alt coleg să continue.

Exemplu:

Profesoara: A fost odată, ca niciodată... Să continue Matei!
Matei: ... o veveriţă care trăia în pădure. Într-o zi, ... Să continue Maria!
Maria: ... Într-o zi, veveriţa a plecat într-o călătorie spre... Să continue 

Nicoleta! etc.

 3. Priviţi personajele de mai jos şi încercaţi să le descrieţi, 
folosind cât mai multe adjective:

Albă-ca-Zăpada Motanul Încălţat Vrăjitorul din Oz
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Vrăjitoarea cea rea Clopoţica Pirat

Descrierea fi zică

Are părul blond/brunet/roşcat/şaten/castaniu.

Are părul creţ/drept/scurt/lung/mediu.

Are ochii albaştri/verzi/negri/căprui.

E înalt/scund/de înălţime medie.

Are faţa rotundă/ovală.

Are barbă/mustaţă.

Calităţi şi defecte

 4. Potriviţi adjectivele de mai jos cu antonimele lor:

1. generos
2. harnic
3. curajos
4. cuminte
5. politicos
6. răbdător
7. ordonat
8. timid

a. dezordonat
b. îndrăzneţ
c. leneş
d. nerăbdător
e. neascultător
f. obraznic, nepoliticos
g. zgârcit
h. fricos

 5. Citiţi propoziţiile şi încercaţi să identifi caţi calităţile sau defectele:

1. Mihai lucrează tot timpul şi îşi face temele întotdeauna imediat ce ajunge acasă. E un băiat foarte .....
............................ .

2. Maria îi ascultă mereu pe părinţi şi nu e niciodată obraznică. E o fetiţă foarte ......................................... .
3. Camera lui Matei e mereu curată, iar cărţile sunt la locul lor. E un băiat ...................... .
4. Daria îi salută mereu pe vecinii de pe stradă, vorbeşte frumos şi nu uită să spună „Mulţumesc!” atunci 

când primeşte ceva. E foarte .........................
5. Când Dan primeşte dulciuri, le împarte cu fraţii lui imediat. E un copil ....................... .
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 6. Descrieţi un coleg de clasă, fără a-i preciza numele. Menţionaţi cel puţin trei 
calităţi fi zice şi trei morale. Colegii vor încerca să ghicească.

Colegul meu/colega mea .............................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Adjectivul

1. Cu patru terminaţii:

singular plural

Masculin Feminin Masculin Feminin

Inteligent inteligentă inteligenţi inteligente

Frumos frumoasă frumoşi frumoase

Albastru albastră albaştri albastre

Negru neagră negri negre

Nu uitaţi!
o/oa uşor/uşoară/uşori/uşoare
e/ea negru/neagră/negri/negre
â/i tânăr/tânără/tineri/tinere
ă/e tânăr/tânără/tineri/tinere 

 

Nu uitaţi!
d/zi cald/caldă/calzi/calde
t/ţi înalt/înaltă/înalţi/înalte
s/şi fals/falsă/falşi/false
st/şt îngust/îngustă/înguşti/înguste
sc/şt brusc/bruscă/bruşti/bruşte

2. Cu trei terminaţii:

singular
plural

Masculin Feminin

Mic Mică mici

Lung Lungă lungi

Larg Largă largi

Auriu Aurie aurii

Argintiu Argintie argintii
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3. Cu două terminaţii:

singular plural

mare mari

fi erbinte fi erbinţi

tare tari

verde verzi

4. Invariabil:

bej, bleu, bleumarin, crem, gri, indigo, kaki, maro, roz, cumsecade

 7. Găsiţi patru adjective pentru următoarele substantive:

elevi ...................... ...................... ...................... ......................

profesoară ...................... ...................... ...................... ......................

camere ...................... ...................... ...................... ......................

fl ori ...................... ...................... ...................... ......................

băiat ...................... ...................... ...................... ......................

8. Puneţi adjectivul din paranteză la forma corectă:

Maria e o fetiţă (harnic) 1. ................., (frumos) 2. ................. şi (cuminte) 3. ...................... Ea are un frate 
mai (mare) 4. ................. şi o soră mai (mic) 5. ................. . Mama şi tatăl ei sunt (tânăr) 6. ................. şi (fericit) 
7. ................. . Toţi locuiesc într-o casă (nou) 8. ................. şi (luminos) 9. ................. . Camerele sunt (spaţios) 10. 
................. şi (curat) 11. ................. . 

9. Înlocuiţi adjectivele din textul de mai sus cu antonimele lor:
.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

10. Găsiţi substantive pentru adjectivele de mai jos:

fi erbinte

ceai fi erbinte ............................ ............................

ordonat

............................ ............................ ............................



Unitatea 3

190

lung

............................ ............................ ............................

uşor

............................ ............................ ............................

 11. Potriviţi cuvintele de mai jos cu defi niţiile lor:

1. duduie a. înveliş al grăunţelor de grâu, de porumb etc.

2. cotlon b. întâmplare, aventură

3. tărâţe c. colţ, loc ascuns, neumblat

4. cenuşă d. domnişoară

5. peripeţie e. ceea ce rămâne după ce arde ceva

 12. Citiţi textul de mai jos şi decideţi dacă enunţurile sunt adevărate sau false 
(A/F):

Dumbrava minunată
– Patrocle, de ce duci pâinea în gură? întrebă râzând Lizuca.
– Pentru că n-am buzunar! îi răspunse cu ochii căţeluşul, foarte vesel.
– Atunci s-o strângem la mine, s-avem la vreme de nevoie, hotărî duduia 
Lizuca; şi, primind de la Patrocle pâinea, o aşeză cu grijă într-un buzunar 

al hăinuţei roşii. Ne mai trebuie ceva - urmă apoi fetiţa – şi, pe urmă, fugim. Ne 
ducem în lume, la bunicii noştri!...

Lizuca cunoştea toate cotloanele casei. Găsi îndată cenuşa de care avea 
mare nevoie, umplu celălalt buzunar al hăinuţei sale şi se întoarse spre portiţă 
de la stradă.



Clasa a V-a

191

– Tărâţele ori făina nu sunt bune, explică ea. Este o poveste cu copii rătăciţi pe care mi-o spunea bunicuţa 
- ş-acolo se vede că iepurii şi vulpile lingeau dâra de făină şi de tărâţă şi copiii n-au mai putut cunoaşte drumul 
înapoi. Ca să se cunoască semnele, trebuie să presari cenuşă. Hai să mergem, Patrocle!

– Hai! Răspunse căţelul. Şi ieşiră amândoi pe portiţă, pornind pe un drum lung şi plin de peripeţii.

1. Patrocle duce pâinea în gură pentru că nu are nevoie de ea.    

2. Lizuca  a pus cenuşă în cele două buzunare ale hăinuţei roşii.    

3. Lizuca nu foloseşte făină pentru a însemna drumul, pentru că animalele o pot mânca. 

4. Lizuca îi povesteşte lui Patrocle despre doi copii rătăciţi în pădure.   

5. Pe drum, Lizuca şi Patrocle vor avea multe aventuri.      

 13. a. Priviţi cuvintele subliniate din textul de mai jos şi completaţi casetele 
portocalii din desenul următor:

Vrăjitorul din Oz
Dorothea trăia împreună cu unchiul Henry, care era fermier, şi cu mătuşa Em, nevasta acestuia, în 

mijlocul câmpiilor întinse din Kansas. Casa lor era mică, deoarece lemnul necesar ridicării casei a trebuit adus 
cu căruţa de la mare distanţă. Şi casa asta avea patru pereţi, o podea şi un acoperiş care formau o odaie. Iar 
odaia asta avea şi o maşină de gătit ruginită, un dulap pentru vase, o masă, trei sau patru scaune şi paturile. 
Unchiul Henry şi mătuşa Em aveau un pat mare într un colţ, iar Dorothea, un pat mic, în alt colţ. Casa n-avea 
nici pod, nici pivniţă… Doar o gaură mică, săpată în pământ, numită „pivniţa pentru ciclon“, unde familia 
putea să se adăpostească când se întâmpla să se ridice vreunul din vârtejurile cele mari de vânt, îndeajuns de 
puternic ca să sfărâme tot ce-i stătea în cale. La pivniţa asta se ajungea printr-un chepeng* din mijlocul podelei, 
din care pornea în jos o scară ce ducea în gaura mică şi întunecoasă.

chepeng* - uşă sau capac orizontal sau uşor înclinat în podeaua unei încăperi.

b. Acum completaţi, folosind cunoştinţele pe care le aveţi, şi casetele verzi.
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14. Completaţi tabelul de mai jos cu cât mai multe obiecte pe care le putem găsi în fi ecare din 
încăperile date. Precizaţi şi forma de plural.

Camera de zi Biroul Dormitorul Bucătăria Sufrageria Baia

canapea
canapele

bibliotecă
biblioteci

pernă
perne

chiuvetă
chiuvete

farfurie
farfurii

oglindă
oglinzi

 15. Potriviţi cuvintele cu sinonimele sau defi niţiile lor:

1. cenuşiu a. trist

2. a pârjoli b. a transforma

3. a preface c. gri

4. pretutindeni d. a arde

5. posomorât e. uragan, vânt puternic

6. ciclon f. construcţie pentru animale şi pentru unelte

7. şopron g. peste tot

 16. Citiţi textul şi alegeţi varianta corectă:

Când Dorothea stătea în pragul casei şi se uita în jurul ei, nu vedea altceva decât câmpia cea întinsă 
şi cenuşie. Niciun pom şi nicio casă nu întrerupea întinderea de pământ. Soarele pârjolise pământul arat, 
prefăcându-l într-o masă cenuşie. Nici măcar iarba nu era verde, căci soarele uscase fi rele ei lungi, până 
când căpătaseră aceeaşi culoare cenuşie de pretutindeni. Casa fusese cândva zugrăvită, dar soarele a distrus 
tencuiala, iar ploile o spălaseră, făcând-o să arate acum la fel de posomorâtă şi de cenuşie ca orice lucru de aici.

Când mătuşa Em a venit să locuiască în locurile acelea, era o femeie tânără şi drăguţă. Soarele şi vântul 
au schimbat-o însă şi pe ea. I-au furat sclipirea ochilor, lăsându-le o culoare cenuşie; i-au furat şi roşeaţa din 
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obraji şi buze, care erau acum tot cenuşii. Acum era slabă şi nu 
zâmbea deloc. Când a venit la ei pentru prima oară Dorothea, 
care era orfană, mătuşa Em a fost aşa de uimită de râsul 
copilei, încât i-a venit să ţipe şi să şi apese pieptul cu mâna 
ori de câte ori îi ajungea la ureche vocea veselă a Dorotheei. 
Şi acum încă privea mirată la această copiliţă care mai putea 
găsi ceva de râs.

Unchiul Henry nu râdea niciodată. Muncea de dimineaţă 
până-n noapte, neştiind ce înseamnă bucuria. Şi el era tot 
cenuşiu, de la barba sa lungă până la cizmele butucănoase. 
Avea o înfăţişare aspră şi gravă şi arareori vorbea.

Toto era cel care o făcea pe Dorothea să râdă, ajutând-o 
astfel să nu devină şi ea la fel de cenuşie ca tot ce o înconjura. 
Toto nu era cenuşiu; era un câine mic şi negru, cu păr lung şi mătăsos şi ochi mici şi negri ce străluceau veseli 
de fi ecare parte a boticului său caraghios. Toto se juca cât era ziulica de lungă, iar Dorothea se juca cu căţeluşul 
şi-l iubea nespus de mult.

Dar astăzi nu se jucau. Unchiul Henry şedea în pragul casei şi privea îngrijorat către cer, care era mai 
cenuşiu ca de obicei. Dorothea stătea în uşă cu Toto în braţe şi privea şi ea spre cer. Mătuşa Em spăla vasele.

Dinspre Miazănoapte auziră vântul urlând încet. Unchiul Henry şi Dorothea priveau cum fi rele lungi 
de iarbă se aplecau în valuri în faţa furtunii ce se apropia. 

Deodată, unchiul Henry se ridică:
– Vine ciclonul, Em! strigă el la nevastă-sa. Mă duc să văd de vite.
Apoi fugi către şopronul unde ţineau vacile şi caii.
Mătuşa Em încetă lucrul şi veni la uşă. O singură privire i-a fost de ajuns să-şi dea seama de primejdia 

care venea.

1. Lângă casa unchiului Henry 
a. era multă verdeaţă.
b. nu era deloc verdeaţă.
c. nu exista verdeaţă, cu excepţia unui pom.

2. Mătuşa Em
a. era foarte slabă când era tânără.
b. era drăguţă când era tânără.
c. nu zâmbea deloc când era tânără.

3. Unchiul Henry
a. vorbea mult.
b. muncea mult.
c. era un om rău.

5. Toto era 
a. mic şi gri.
b. mic şi cu părul lung.
c. mare şi cu ochii negri.

6. Dorothea, mătuşa şi unchiul ei erau speriaţi 
a. din cauza ciclonului.
b. din cauza soarelui.
c. din cauza vântului.

Dorothea şi Lizuca
Asemănări şi diferenţe...

Dorothea locuia în Statele Unite ale Americii, în Kansas, dar Lizuca locuia în România.
Şi Dorothea, şi Lizuca au prieten un câine.
Nici Dorothea, nici Lizuca nu au mamă.
Atât Dorothea, cât şi Lizuca pornesc într-o călătorie.
Nu doar Dorothea, ci şi Lizuca întâlnesc în călătoria lor fi inţe fantastice.
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Lizuca nu are pantofi  roşii, ci hăinuţă roşie.

Negativ + ci
Nu am o soră, ci un frate.
Afi rmativ + dar
Am o soră, dar nu am un 
frate.

Asemănări:
şi..., şi
nici..., nici,
atât..., cât şi
nu numai..., ci şi
nu doar..., ci şi

      

Diferenţe:
dar
însă
ci

 17. Alcătuiţi propoziţii despre colegii de clasă, folosind: dar; iar; ci şi...; nici..., nici; 
nu numai..., ci şi etc.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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2. Propunerea unei unităţi de 
învăţare pentru clasa a VI-a
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OPERA EPICĂ ÎN VERSURI. FABULA

Text – suport: Greierele şi furnica de Jean de La Fontaine
   Greierele şi furnica de Marin Sorescu

MORFOLOGIE: Adjectivul

SITUAŢII DE COMUNICARE: Descrierea orală. Descrierea de tip portret

LITERATURĂ

Notă: Activităţi realizate înainte de studierea textului literar

 1. Completează spaţiile de mai jos pentru a crea o imagine despre tine însuţi/însăţi.

Dacă aş fi  un animal, aş vrea să fi u .........................................., deoarece 
....................................................................... .

Dacă aş fi  o pasăre, aş vrea să fi u .............................................., pentru că 
....................................................................... . 

Dacă aş fi  insectă, aş vrea să fi u ...................................................., fi indcă 
....................................................................... .

Dacă aş fi  un obiect, aş vrea să fi u .........................................., din moment 
ce ....................................................................... .

 2. Discută cu colegul/colega de bancă cerându-i să-ţi spună trei 
calităţi şi trei defecte pe care le ai.

 3. Alege una dintre ipostazele de mai sus (animal, pasăre, insectă, obiect) şi scrie o 
naraţiune la persoana I, în care să prezinţi o situaţie confl ictuală cu un alt animal, pasăre, insectă, obiect, 
declanşată din cauza unuia dintre defectele tale. 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

4. Schimbă caietul cu cel al colegului tău de bancă. Citeşte naraţiunea lui şi evalueaz-o. Ar trebui să 
ai în vedere următoarele aspecte: plasarea în timp şi spaţiu a acţiunii, relatarea din perspectiva animalului/
păsării/ insectei/obiectului ales, originalitatea, coerenţa exprimării, ortografi a şi punctuaţia.

          MI-A PLĂCUT                                                                         NU MI-A PLĂCUT
....................................................    ................................................
....................................................    ................................................
....................................................    ................................................
....................................................    ................................................
....................................................    ................................................

GREIERELE ŞI FURNICA
Jean de La Fontaine

Petrecuse cu chitara
toată vara.
Însă, iată că-ntr-o zi,
când viforniţa porni,

Greierele se trezi
fără muscă, fără râmă,
fără umbră de fărâmă.
Ce să facă?…Hai să ceară
la Furnică, pân’ la vară,
niscai boabe de secară.
-“Pe cuvânt de lighioană,
voi plăti cinstit, cucoană,
cu dobânzi, cu tot ce vrei!…”
Dar Furnica, harnică,
are un ponos al ei:
nu-i din fi re darnică
şi-i răspunde cam răstit:
-Astă-vară ce-ai păţit?
-Dacă nu e cu bănat,
zi şi noapte am cântat
pentru mine, pentru toţi…
-„Joacă astăzi dacă poţi!”

Notă: Activităţi realizate după lectura textului

ÎNŢELEGEREA TEXTULUI

 1. Potriviţi cuvintele de mai jos cu sinonimele lor:

1. viforniţă
2. fărâmă
3. niscai
4. lighioană
5. ponos
6. cu bănat

a. cu supărare
b. bucăţică de mâncare
c. câteva
d. defect
e. viscol
f. animal (aici cu sensul 
de insectă)

1. ....................
2. ....................
3. ....................
4. ....................
5. ....................
6. ....................
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 2. Completează spaţiile libere cu unul dintre cuvintele de la exerciţiul 1:

a. În borcanul uriaş, băiatul avea o………………………......................................
b. Din cauza ………………………………, nu se mai vedea nimic în faţa noastră.
c. – Boieri, nu vă fi e cu……………………...., daţi-mi un bănuţ şi mie!
d. A luat ………………………………………. haine şi a pornit a-l căuta.
e. Cel mai mare ……………………………… al ei este zgârcenia.

 3. Restabileşte ordinea cronologică a desfăşurării evenimentelor, regrupând 
enunţurile:

a. Furnica refuză să îi dea de mâncare.
b. Greierele cântă toată vara.
c. Se duce să ceară mâncare Furnicii.
d. Iarna, nu are ce mânca.
e. Promite că va da totul înapoi cu dobândă.

4. Explică de ce crezi că autorul a preferat să aleagă drept personaje două insecte.

EXPLORAREA TEXTULUI

 1. Iată o listă cu adjective care caracterizează cele două personaje ale operei. 
Completează spaţiile libere cu ele, realizând acordul, acolo unde e cazul:  harnic, distrat, leneş, nepăsător, 
silitor, muncitor, zgârcit, umilit.

Greierele →  → omul:

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Furnica → → omul:  

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

 2. Discută cu colegul tău de bancă despre importanţa muncii. Completează tabelul 
de mai jos, scriind trei idei despre importanţa muncii şi trei situaţii în care s-a dovedit cât de importantă e 
aceasta:
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Importanţa muncii    Situaţii de viaţă
1. …………………………………………………. 1. ………………………………………………….
2. …………………………………………………. 2. ………………………………………………….
3. …………………………………………………. 3. …………………………………………………. 
 

 3. Pornind de la textul studiat, completează defi niţia şi trăsăturile fabulei: 
Fabula este o specie a genului ……………………………… în proză sau în versuri, în care personajele 

sunt …………………………………………… dotate cu însuşiri umane, de aceea fi gura de stil folosită este 
……………………………. .

Fabula este structurată în două părţi: povestirea propriu-zisă şi morala, urmărind să îndrepte unele 
……………………………… .

 4. Scriitorul francez s-a cam grăbit, de aceea fabula nu are formulată morala. Alege 
proverbul care crezi că se potriveşte cel mai bine mesajului transmis de operă.

a. Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea.
b. Cine nu munceşte, cu lipsa trăieşte.
c. Munceşte azi, ca să mănânci mâine.
d. Leneşul fuge când e vorba de muncă, dar vine primul când e vorba de mâncare.

DINCOLO DE TEXT

 1. Scrie o compunere, pornind de la unul dintre proverbe, respectând schema:
Ipoteza: În opinia mea, …..
Argument 1: În primul rând, … (exemple din textul dat)
Argument 2: În al doilea rând, … (exemple din alte opere şi din experienţa personală)
Concluzie: În concluzie, …..

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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 2. Urmăreşte fi lmuleţul realizat de Walt Disney (youtube: Greierele şi furnicile) şi 
stabileşte asemănările şi deosebirile dintre textul lui La Fontaine şi viziunea regizorului american. 

ASEMĂNĂRI     DEOSEBIRI
1. …………………………………………...  1. …………………………………………...
2. …………………………………………...  2. …………………………………………...
3. …………………………………………...  3. …………………………………………...
4. …………………………………………...  4. …………………………………………...
5. …………………………………………...  5. …………………………………………...
6. …………………………………………...  6. …………………………………………...

 3. O replică a fabulei lui La Fontaine a imaginat şi Marin Sorescu, care a rescris 
povestea. Ada Milea interpretează această versiune. Ascult-o şi completează spaţiile libere (youtube: Ada 
Milea, Greierele şi furnica):

- Surioară dragă, am
Am venit să-mi dai şi mie
Pân’ la ……………………………….
- N-am.
- un grăunte, ai o …………….
- N-am.
- Dar toată lumea ştie:
E doar lucru cunoscut.
- Am, da’ nu vreau
să-mprumut!
Astă-vară ………………………?
- Am cântat ...
- Acuma …………………..!
- Îmi e foame, c-aş juca...
- Joacă...
- Nu mă enerva,

Că-s nervos... îmi dai, or
- Ba.
- Eşti zgârcită
- Mă închin.
- da’ o să te-ntind puţin.
Şi-agăţând ………………..-n grindă
Greieru-nşfăcă furnica
Şi-ncepu „să o destindă”.
Şi-a bătut-o zdravăn, vere!
Apoi s-au oprit. Tăcere.
Amândoi stăteau   ca ……………………..
- Ei, acuma mă-mprumuţi,
Surioară?
- ……………………………………….

 4. Care dintre cele două texte ţi-a plăcut mai mult? De ce?

5. Pornind de la textul propus de Marin Sorescu, realizaţi o sesiune tip dezbate, în care să argumentaţi 
pro sau contra ideii că bătaia reprezintă soluţia rezolvării unui confl ict.

 6. În literatura română, Grigore Alexandrescu este considerat cel mai important 
fabulist. Alege una dintre fabulele sale (Ursul şi vulpea, Boul şi viţelul, Privighetoarea şi măgarul, Uliul 
şi găinile) şi rescrie-o, imaginându-ţi că eşti unul dintre personaje. Povesteşte ce se întâmplă. Fii cât mai 
creativ! Poţi să faci modifi cări, de exemplu, să schimbi fi nalul, să introduci alte personaje etc.
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MORFOLOGIE

ADJECTIVUL. GRADELE DE COMPARAŢIE

Pentru înţelegerea demersului didactic imaginat, sunt necesare câteva explicaţii. Pentru ca informaţia 
să fi e asimilată mai uşor de către elevi, ne-am gândit să creăm o poveste în care părţile de vorbire, sunetele sau 
lexicul să fi e personaje. 

Susţinătoare a identităţii naţionale în contextul tot mai acut al globalizării şi intrigată de fascinaţia pe 
care fi inţe din alte mitologii o exercită asupra elevilor, am ales să corelez personajele gramaticii cu făpturi din 
propria mitologie. Elevii vor fi  surprinşi să constate că spiriduşii din Stăpânul Inelelor există, sub altă formă, 
şi în mitologia românească sau că ţăranul român cunoştea valenţele mătrăgunei mult înainte ca acestă plantă 
să devină atât de celebră datorită scriitoarei britanice J. K. Rowling. În acest sens, ne-am oprit la Ceasul Rău, 
ursitoarele, căpcăunii şi uriaşii, Statu-Palmă-Barbă-Cot, blajinii, Ştima banilor, vasiliscul, sorbul, brehnele, 
pajura, solomonarul, mătrăguna, ariciul, crenguţa de alun. Incursiunea aceasta în mitologia românească şi, 
implicit, în studiul noţiunilor de gramatică a fost determinată de un pretext narativ, devenit intrigă a poveştii 
propriu-zise: eroului, păianjenului Iorgovan, i se cere de către Sfântul Alexie, protectorul gâzelor, să plece în 
căutarea Cărţii. Călătoria e solitară, are o miză şi se desfăşoară contra cronometru, fi indcă, odată cu Iorgovan, 
pornesc şi alte vietăţi reprezentative pentru ceilalţi sfi nţi din patrimoniul românesc.

Această metodă a predării ca poveste implică şi evaluarea. De aceea, fi xarea şi sintetizarea cunoştinţelor 
am conceput-o sub forma unor fi şe de lucru pe care le-am inclus în poveste şi care sunt marcate în text ca atare. 
La sfârşitul fi ecărei unităţi de învăţare, pentru a-şi putea continua călătoria, păianjenul Iorgovan e obligat să 
treacă o probă care constă într-un test. I se permite să părăsească ţinutul doar dacă reuşeşte să obţină cel puţin 
optzeci şi cinci de puncte. Acest număr poate fi gura ca medie a clasei şi rămâne la latitudinea profesorului 
dacă doreşte să repete testul sau consideră că informaţia a fost însuşită şi poate merge mai departe.

 Fabula ne-a făcut cunoştinţă cu două insecte simpatice, dotate cu însuşiri umane. E 
timpul să vedem ce mai face prietenul nostru, păianjenul Iogovan. Ascultaţi cu atenţie continuarea poveştii! 

O ÎNTÂLNIRE CIUDATĂ

Ieşind din pădure, paşii îl purtară spre un ţinut deşertic, unde trebuia să se deplaseze sub un soare 
torid. Bietul păianjen ar fi  vrut să găsescă un loc umbros, unde să se odihnească. Tot umblând aşa, prin nisipul 
fi erbinte, i se făcu o sete cumplită. Începu să caute în stânga şi în dreapta, dar nu zări nicio sursă de apă. În 
schimb, observă o furnică apropiindu-se. Iorgovan se ascunse sub o piatră, aşteptând ca insecta să treacă pe 
lângă el. Aşa se şi întâmplă. Păianjenul tocmai se pregătea să iasă, când auzi un ţipăt în aer. Îşi ridică privirea 
şi văzu o pasăre uriaşă, care se îndrepta fulgerător spre furnică. Iorgovan începu să fl uiere, atrăgându-i atenţia 
insectei care se strecură îndată sub piatră. Pasărea se roti de câteva ori deaspura lor, apoi îi abandonă.

– Îţi mulţumesc că m-ai salvat. Vrei să fi i prietenul meu? îi zâmbi furnicuţa.
– Bineînţeles, răspunse şi păianjenul.
– Hai să te vadă şi Regina!
Nici nu apucă bietul Iorgovan să se opună, că fu târât de noua sa prietenă 

pe sub nisip, încât i se păru că se afl ă în pielea lui Will Burrows, săpând tunele în 
căutarea tatălui dispărut. Din păcate, regina nu fu atât de încântată când îl zări, 
dar, pentru că îi salvase una dintre supuse, nu avu ce face şi se puse a-l hrăni şi 
a-i alina setea. Prinzând curaj, Iorgovan deveni vorbăreţ.

– Dacă nu vă e cu supărare, al cui e ţinutul acesta? întrebă el, nemaiputându-şi 
stăpâni curiozitatea,

– Al Vasiliscului Adjectiv, împăratul reptilelor, veni răspunsul.
– E o făptură fabuloasă care poate ucide cu privirea, interveni o altă furnică.
– Aşa e, confi rmă regina, noi, supuşii, ne ferim din calea sa, căci ochii lui sunt încărcaţi cu otravă.
– Nu am mai întâlnit aşa ceva până acum, se miră păianjenul.
– Vasiliscul e o fi inţă înţeleaptă, judecă aspru, dar drept, şi după ce îţi scormoneşte personalitatea, îţi dibuie 

calităţile şi defectele. Dacă decide că trăsăturile negative nu mai pot fi  îndreptate, te ucide.
– Ce e acela un defect? întrebă Iorgovan.
– Uite câteva defecte pe care le am eu: naivă, neatentă, neastâmpărată ... Mai vrei să continui? glumi furnicuţa.
– Atunci calităţile trebuie să fi e antonimele defectelor, nu-i aşa?
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– Precum spui. Cu siguranţă, Vasiliscul va vedea că eu sunt bună, drăguţă, frumuşică....
– Şi modestă, nu? completă regina. Mai în glumă, mai în serios, trebuie să ştii, Iorgovan, că puţini dintre noi 

sunt atât de curajoşi, încât să vrea să dea cu ochii de Vasiliscul Adjectiv. Nimeni nu poate risca, dacă nu are sufi ciente 
calităţi şi cât mai puţine defecte. 

– Încep să înţeleg, făcu Iorgovan. Dar, totuşi, cum reuşeşte să te citească aşa de bine?
– În funcţie de data, luna şi anul naşterii. Are o carte mare şi groasă ce se numeşte zodiac, în care scrie totul 

despre tine. Trăsăturile pe care o să ţi le spună sunt redate cu ajutorul adjectivelor. Acestea pot fi  propriu-zise („bun”, 
„harnic”, „prost”, „mincinos”) sau pot fi  împrumutate de la înţelepţii Participiu şi Gerunziu.

– Terminaţiile „-t” sau „-s”, şi „-ind” sau „-ând”, se simţi dator să completeze păianjenul.
– Exact, aşa sunt, de exemplu, „iubit”, „calmat”, „cuminţit”, „sălbăticit”, „ascuns”, „pierdut” sau „fl uturânde”, 

„sângerânde”, „fumegânde”.
– Deci, Vasiliscul împarte adjective care arată calităţi sau defecte. Aceste adjective pot fi  propriu-zise sau provenite 

din verb la participiu sau gerunziu, recapitulă păianjenul.
– Corect. Dar nu e sufi cient. Acum trebuie să afl i că aceste adjective pe care le scoate din zodiac pentru a te 

caracteriza pot fi  variabile, adică îşi modifi că forma sau invariabile, nu şi-o schimbă. 
– Stop! Insufi ciente explicaţii! se plânse Iorgovan.
– Păi, stai să vezi. Există adjective variabile cu patru forme în funcţie de gen şi număr. De exemplu, „frumos” 

poate fi  o calitate şi pentru o doamnă şi atunci devine „frumoasă”, iar dacă se modifi că şi numărul, atunci avem „frumoşi” 
şi „frumoase”, încercă să îi explice noua sa prietenă.

– Adică, trebuie să treci adjectivul la fi ecare gen şi număr ca să vezi dacă îşi schimbă forma, îi spuse Regina.
– Aşadar, să verifi c: „mic”, „mică”, „mici” are trei forme.
– Aşa e. Dar „mare”?
– „Mare”, „mari” are doar două forme. Ştiu acum, „roz” e un adjectiv invariabil pentru că nu îşi modifi că forma.
– Bravo! aplaudă furnicuţa. Regină, pot să-l testez eu pe Iorgovan?
– Dacă acceptă, de ce nu? răspunse aceasta.
– Poţi începe, fu de acord păianjenul.
– ă presupunem că Vasiliscul Adjectiv îţi va spune că eşti un păianjen cuminte, dotat, efi cace şi că îi place vocea 

ta tremurândă.
– Măcar de-ar fi  aşa, şopti încântat Iorgovan. Presupun că vrei să îţi spun ce fel de adjective sunt cele pe care 

le-ai folosit. „Cuminte” e un adjectiv propriu-zis, variabil cu două terminaţii, „dotat” e un adjectiv provenit din verb la 
participiu, variabil cu patru terminaţii, „efi cace” e un adjectiv propriu-zis, invariabil, iar „tremurândă” e un adjectiv 
provenit din verb la gerunziu, variabil cu patru forme.

– Majestatea Voastră, a rezolvat corect testul pe care i l-am dat.
– Asta o să vedem noi mai târziu, zise reptila. Mai are câte ceva de învăţat. Ca de exemplu, faptul că aceste 

însuşiri nu apar niciodată singure, ci însoţesc un substantiv pe care îl determină, îl caracterizează şi de la care preiau 
genul, numărul şi cazul.

– Daţi-i un exemplu, vă rog, ca să înţeleagă mai bine, interveni furnicuţa.
– Încearcă să analizezi adjectivul din propoziţia: „Vasiliscul a lăudat trăsăturile pozitive ale păianjenului”. 
– „Pozitive” e un adjectiv propriu-zis, variabil cu patru forme, gen feminin, număr plural, caz Ac.
– De unde ai ştiut?
– Ai spus că preia genul, numărul şi cazul de la substantiv, de la „trăsăturile” în cazul nostru, deci a fost destul 

de simplu, făcu pe isteţul Iorgovan.
– Atenţie la funcţia sintactică, pe care nu o mai împărtăşeşte cu substantivul! Adjectivul poate avea funcţia de 

atribut adjectival când arată însuşirea unui fi inţe ca tine, ca noi etc. sau poate fi  nume predicativ, când se apropie de ...
– Staţi că ştiu. Când se apropie de un verb căpcăun pensionar, numit şi verb copulativ.
– Ai o memorie tare bună, de invidiat, veni replica Reginei.
– Nu e greu deloc să descoperi tainele afl ate în cartea Vasiliscul Adjectiv, constată plin de entuziasm păianjenul.
– Acum gata, la culcare! Ajunge pentru azi!

COMPARAŢII

– Pentru că regele nostru a avut de-a face cu tot felul de fi inţe născute în diferite zodii, a ajuns să le compare 
pentru a vedea care are mai multe calităţi şi care mai multe defecte. De aceea, foloseşte gradele de comparaţie, îşi reluă 
explicaţiile a doua zi, Regina.

– E ca şi când eu m-aş compara cu supusa dumneavoastră? întrebă Iorgovan. 
– Chiar aşa! Să luăm o trăsătură care vă deosebeşte. Să zicem adjectivul „mare” e la gradul pozitiv pentru că 

exprimă o însuşire, fără a fi  comparată.
– Eu sunt „mai mare” decât furnicuţa, spuse păianjenul.
– Acum ai folosit adjectivul la gradul de comparaţie comparativ de superioritate.
– Ea este însă „mai puţin mare” decât mine.
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– Adevărat! Acum adjectivul e la comparativ de inferioritate.
– De aceea, ea nu o să fi e niciodată „la fel de mare” sau „tot atât de mare” ca mine.
– Bine spus! Adjectivul a trecut acum la comparativ de egalitate.
– Dar trebuie să recunoaşteţi că nu eu sunt „cel mai mare” păianjen din lumea aceasta.
– Ai dreptate! Şi uite că, fără să vrei, ai trecut la un alt grad numit superlativ relativ de superioritate.
– Probabil că eu sunt „cel mai puţin mare” din specia mea, continuă hotărât Iorgovan.
– Probabil, ce să zic? Ai avansat la superlativ relativ de inferioritate.
– Deşi nu îmi place să recunosc, totuşi sunt „foarte mare” faţă de furnici, fu de acord păianjenul.
– Bingo! Am ajuns la fi nal, superlativ absolut, şi cu asta basta gradelor de comparaţie şi informaţiilor despre 

Vasiliscul Adjectiv.
 

REGINA EVALUEAZĂ

– Urmează prima mare încercare, strigă furnicuţa: testul Reginei. Baftă!
1. Adjectivul Vasilisc:
Te supune unui risc!
Poţi să mori de-a lui privire,
Făr-a prinde chiar de ştire. 
 
2. El îţi spune, pe-ndelete
Calităţi şi vii defecte.
Le citeşte-n zodiac
Şi tu-aştepţi timid, cu trac.

3. Propriu-zise sau preluate
Însuşirile sunt toate,
Având forme ce variază
Şi altele ce stagnează.

4. Genul, numărul şi cazul
Le preia, ăsta-i necazul,
De la domnul substantiv,
Însoţindu-l cu motiv.

5. Funcţii are numai două,
Chiar de ninge sau de plouă.
Sunt uşor de depistat,
Doar să nu fi i încruntat.

6. Îi place să te compare,
Până când îi dai crezare,
Are grade pentru tine,
Comparaţia-i de bine.

 1. Analizează morfologic şi sintactic adjectivele subliniate.  
2. Pune unul dintre adjectivele analizate la toate gradele de comparaţie, precizând care sunt acestea.
3. Corectează greşelile de ortografi e din enunţurile:

a. Şi-a cumpărat o pereche de pantaloni negrii şi pantofi  albaştrii.
b. M-am întâlnit cu propri copii.
c. Proprii arbitrii au fost sancţionaţi.
d. Geamurile fumuriii nu lăsau lumina să intre.
e. Cartea mari scritoare avea coperte roşiii.

4. Construieşte două enunţuri, în care adjectivele timid şi uşor să aibă funcţiile sintactice de nume 
predicativ şi de atribut adjectival.

5. Explică de ce, în versurile date, cuvintele timid şi uşor nu sunt adjective.
6. Imaginează o continuare a poveştii în care să foloseşti diferite adjective la diferite grade de comparaţie 
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pe care le vei sublinia.

Notă: Se recomandă ca această probă să servească drept fi şă de lucru în clasă, oferind posibilitatea profesorului 
să corecteze sau să completeze informaţiile. De asemenea, textul dat se poate cânta, linia melodică e similară cântecului 
popular „Aseară ţi-am luat basma”.

AŞTEPTAREA

– Ai făcut treabă bună, Iorgovan! zise Regina mulţumită, acum e timpul să-l întâlneşti pe stăpânul nostru, 
Vasiliscul Adjectiv.

– Mi-e cam frică, începu să dea înapoi păianjenul. Cine ştie ce o să găsească în cartea lui şi o să mă ucidă.
– Nu-ţi fi e teamă! Trebuie să ai încredere în tine şi mult curaj. Probabil va fi  cea mai importantă întâlnire din 

viaţa ta.
– Cu siguranţă aşa va fi , răspunse, nu prea încântat, Iorgovan.
– Să mergem atunci! se grăbi insecta.
Se strecurară, din nou, prin tunelul subteran şi fură întâmpinaţi de soarele arzător al deşertului, încât 

bietul păianjen avu senzaţia că se sufocă. Nu se plânse ca să nu îi dezamăgească pe cei doi prieteni, dar se 
vedea de departe că nu era în apele lui. 

– Curând vom ajunge la Stânca Sacră, aprecie Regina, acolo va trebui să aştepţi până când împăratul nostru se 
va arăta. Ai grijă să nu te uiţi în ochii lui, pentru că, aşa cum ţi-am spus deja, privirea lui o să te ucidă.

– Mă veţi lăsa singur? întrebă tremurând păianjenul.
– Întâlnirea cu marele Vasilisc presupune aşteptare şi solitudine.
– Iată că am ajuns. Rămâi cu bine, Iorgovan! Poate ne dai cumva de ştire dacă ai găsit Cartea. O să îmi fi e dor de 

tine, zise furnicuţa, ştergându-şi pe furiş o lacrimă.
– Vă rămân îndatorat, răspunse şi Iorgovan.
– Ai grijă de tine şi concentrează-te! îl sfătui şi Regina, apoi se făcu nevăzută împreună cu supusa ei.
Păianjenul se puse să aştepte. La început, îi fu greu să suporte căldura, dar apoi se obişnui şi nici nu o 

mai luă în seamă. Un timp, se gândi că nu o să vină niciun Vasilisc şi că stă degeaba, pierzând vremea. Apoi, 
începu să îşi amintească tot felul de lucruri din trecut care fi e îl întristară, fi e îi făcură plăcere. La un moment 
dat, mintea i se goli de orice gând şi o pace desăvârşită puse stăpânire pe el. Era cât se poate de lucid, dar 
acum nu mai conta nici căldura din timpul zilei, nici frigul nopţii. La un moment dat, i se păru că vântul 
deşertului îi spunea că marea întâlnire se apropia. Coborî încet în sufl etul său şi văzu că nu îi mai era teamă. 
Pământul începu să se clatine dintr-odată şi o gură imensă păru că vrea să înghită Stânca Sacră. Mişcarea 
nu dură mult şi, după ce pământul se linişti, Iorgovan zări, pe vârful stâncii, un ou de dimensiuni mult mai 
mari decât cele pe care le ştia el. În aceeaşi secundă, se auzi cântatul unui cocoş care se transformă într-un 
strigăt de agonie. Păianjenul nu văzu decât oul mare, tronând în vârful stâncii şi îşi spuse că doar un cocoş 
putea să îl facă. Încetase de mult să se mai mire, pentru că mama piton îl avertizase că are de-a face cu o fi inţă 
fabuloasă. Ţipătul se stinse şi nu mică îi fu mirarea când zări, căţărându-se temerară, o broască ţestoasă uriaşă 
asemănătoare Morlei, care i-a spus lui Atreyu ce trebuie să facă pentru a salva Fantasia. Aşteptă răbdător ca 
ţestoasa să ajungă la ou, să se aşeze să-l clocească şi abia atunci îndrăzni Iorgovan să i se adreseze.

– Maică ţestoasă, ce faci acolo?
– Clocesc oul din care va să iasă stăpânul nostru, Vasiliscul Adjectiv.
– Cât timp va trebui să stai acolo? vru să ştie păianjenul.
– Patruzeci de zile, îi răspunse broasca şi se cufundă într-o tăcere din care întrebările lui Iorgovan nu o 

mai scoaseră.
Să ştii că asta e proba răbdării, îşi zise păianjenul şi se puse pe aşteptat.

REGELE REPTILELOR (test)

Patruzeci de zile se târâră, dar Iorgovan le folosi ca să îşi purifi ce conştiinţa şi să devină  mai puternic. 
În timpul lungii sale meditaţii, îi veni o idee extraordinară. 

Dacă Vasiliscul are o privire otrăvită, înseamnă că trebuie să mă protejez, se gândi. Dar cum?
Îşi aminti de bănuţii primiţi de la Ştima Numeralina şi îi scoase din traistă. Când o văzu pe broască 

dându-se la o parte cu o privire grijulie şi auzi oul crăpând, se vârî sub ei. Nu ieşi, nici măcar atunci când 
vaietul era cât pe ce să-l asurzească.

– Cine a-ndrăznit/Azi la răsărit/Să-mi aşeze mie/Oglindă-făclie/Ca privirea mea/Să se-ntoarcă-n ea/Să mă 
otrăvească/Moartea să-mi grăbească?

– Sunt un biet păianjen, rosti supus Iorgovan, şi caut Cartea.
– Dă oglinda la o parte, că altfel mă omori, se plânse Vasiliscul.
– Jură, tu, mai întâi, că nu-mi vei face nimic! ceru păianjenul.
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– Cu puterea ce-mi e dată, mă leg să nu te omor, rosti solemn regele reptilelor.
Iorgovan îndepărtă bănuţii şi rămase uimit de ceea ce îi fu dat să vadă.
– Dacă şi cunoştinţele tale sunt la fel de temeinice cum ţi-e inteligenţa, vei ajunge departe. Spune-mi mai întâi 

când te-ai născut.
– 12 februarie, răspunse prompt păianjenul.
– Apucă-te şi rezolvă testul acesta până când eu o să îţi fac o hartă astrală. Ai grijă că trebuie să câştigi de partea 

ta cel puţin optzeci şi cinci de adjective din cele o sută puse în joc.
 

 Citeşte cu atenţie textul:

1. Desparte în silabe cuvintele: extraordinară, vaietul, îndepărtă, prompt.   4 adjective

2. Formează două derivate diminutivale de la cuvântul ou.     4 adjective

3. Selectează, din textul dat, patru verbe la patru moduri diferite, precizând care sunt acestea şi timpurile 
lor, dacă e cazul.          8 adjective 

4. Identifi că, în textul dat, două substantive defective de plural, unul epicen, unul compus şi unul 
nearticulat.           8 adjective

5. Rescrie, din textul dat, patru pronume personale în cazuri diferite, precizându-le. 8 adjective
6. Găseşte, în textul dat, un numeral cu valoare adjectivală şi unul cu valoare substantivală. 8 adjective

7. Precizează cazul şi funcţia sintactică a adjectivelor subliniate.    8 adjective 

8. Extrage, din textul dat, două adjective variabile cu trei terminaţii şi două provenite din verb la 
paricipiu.           8 adjective

9. Alege forma corectă a adjectivelor din enunţurile de mai jos:    4 adjective
a. Dau micii/micei mele pisici să mănânce.
b. A rupt fi la din calendar a ultimei/ultimii zile din luna februarie.
c. M-am săturat de veşnicele/veşnicile discuţii în contradictoriu cu sora mea.
d. Cartea marii/marei scriitoare s-a vândut repede.  

10. Realizează caracterizarea păianjenului Iorgovan, aşa cum se desprinde din fragmentul dat, apelând 
la o serie de adjective pentru a-i surprinde trăsăturile morale.             30 de adjective

Bonus: 10 adjective
Timp de lucru: 50 de minute

RĂMAS-BUN

– Nu am crezut că mai e cineva pe pământ care să ştie atâtea despre mine, dar tu, păianjene, m-ai uimit. Mai mult, 
te-ai născut în zodia Purtătorului de apă, aşa că ai şi noroc. Nu numai că nu te voi ucide, dar te voi lăsa să pleci mai 
departe ca să spui lumii cine e Vasiliscul Adjectiv. Ca amintire de la mine, păstrează hârtia aceasta în care ţi-am spus mai 
multe despre tine. Cultivă calităţile şi ai grijă la defecte!

– O să dau vreodată de Carte? întrebă păianjenul.
– Deschide ochii şi o să vezi! fu răspunsul.
Supărat, păianjenul vârî în sac hârtia primită în dar, fără ca măcar să o citească şi porni iar la drum.

OBSERVAŢII:
 ■ Structura narativă propusă poate fi  valorifi cată în diferite moduri: povestea poate fi  spusă de profesor, 

citită de elevi, intrepretată sub forma teatrului de păpuşi sau jucată de elevi sub forma unei scenete, în 
funcţie de dispoziţia profesorului. 

 ■ Pornind de la ea, elevii extrag informaţiile esenţiale legate de adjective. Pentru a verifi ca acest lucru, 
profesorul poate realiza o fi şă de lucru, prin care să le sintetizeze.

 ■ Povestea poate fi  fragmentată, în funcţie de nivelul de aprofundare al clasei, de ritmul de asimilare 
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a informaţiei etc.
 ■ Testul propus poate fi  folosit ca temă sau ca fi şă de lucru în clasă.

COMUNICARE: DESCRIEREA ORALĂ

Un studiu recent arată că furnicile “îşi miros” calea înapoi spre casă! 

Plecând de la acest exemplu, oamenii de ştiinţă au vrut să afl e cum reuşesc 
vietăţile din acest mediu să se ghideze fără să se rătăcească. Biologii şi-au pus un 
semn de întrebare legat de furnici, şi anume, cum reuşesc aceste mici vietăţi să 
se întoarcă la muşuroi, după ce s-au aventurat la distanţe mari de acesta, într-un 
mediu precum deşertul. Până acum, cercetatorii credeau că furnicile de deşert 
(Cataglyphis fortis) folosesc în expediţiile lor drept mod de orientare urmele 
terestre prezente în direcţia în care se afl ă cuibul lor. Pedometrul la furnici (sau 
teoria conform căreia furnicile îţi numără paşii) este o teorie propusă pentru 
prima data în 1904, dar a rămas netestată până în zilele noastre. Cercetătorii au 
dresat furnicile de deşert să meargă pe o cărare dreaptă de la intrarea în cuib 
până la o sursă de mâncare afl ată la 30 de metri depărtare. Dacă erau mutate 

fi e sursa de mâncare, fi e cuibul, furnicile se abăteau de la calea pe care o ştiau, pentru a-şi îndeplini scopul. 
Totuşi, pentru că sunt foarte puţine semne în zona deşertică, cercetătorii s-au întrebat cum pot insectele să ia 
tot timpul calea cea dreaptă, ştiind cu exactitate încotro se îndreaptă. Studii recente au scos la iveală faptul ca 
acestea îşi numără paşii, lucru ce este, de altfel, crucial în deplasarea lor.       
(Tina Moise, www.ecomagazin.ro)

 Pornind de la imaginea dată şi de la informaţiile oferite de text, realizaţi o descriere 
orală a furnicii de deşert, având în vedere următoarele aspecte: 

 ■ denumirea ştiinţifi că
 ■ aspectul fi zic
 ■ calităţile furnicii şi experimentele realizate de cercetători pentru a le scoate 

în evidenţă

DESCRIEREA DE TIP PORTRET

Un coleg de-al tău propune următoarea ilustraţie pentru a reda animalele acestei fabule. Priveşte, cu 
atenţie, imaginea şi  completează spaţiile punctate, descriind fi ecare personaj. Vei avea în vedere portretul lor 
fi zic şi moral. 

Greierele
.......................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Furnica
.......................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
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TEST SUMATIV

Jupân vulpoi s-a fudulit odată,
Poftind la masă pe cumătra barză.
N-a fost o cină prea îmbelşugată,
Că dumnealui făcea economie;

O zeamă lungă, cu puţină varză,
Iar, ca s-o păcălească, i-a pus-o-n farfurie.
Zadarnic biata barză îşi încerca norocul,
Că n-ajungea să soarbă un singur strop, cu 
ciocul;
Pe când vulpoiul, ciorba, a supt-o la iuţeală.
Voind să răsplătească această păcăleală,
La rându-i doamna barză, aşa, cam dup-o lună,
Şi-a invitat vecinul la o gustare bună.

“Pe scumpa lui amică, nu poate s-o refuze!”
A spus, galant, vulpoiul, lingându-se pe 
buze.
Apoi, cu pasul legănat,
Spre casa berzei s-a-ndreptat,
Lăudându-i marea bunătate
Şi-aromitoarele bucate.
Venea mireasmă dulce de carne la frigare,
Tăiată-n bucăţele mărunte, o minune!
(Vulpoii nu duc lipsă de poftă de mâncare.)
Dar barza, dinadins,
Tocana-ntr-o garafă cu gâtul lung i-o pune.
Bucăţile de carne ea le scotea în cioc,
Vulpoiul însă, tufă! nu izbutea deloc.
Nici o fi rimitură cu botul lui n-a prins.
Şi s-a întors acasă fl ămând, bătu-l-ar vina,
Pleoştit şi nemâncat,
Cu coada-ntre picioare şi foarte ruşinat,
Ca un vulpoi pe care l-a păcălit găina.
Înşelătorii prea uşor
Sunt înşelaţi, la rândul lor.

(La Fontaine – Vulpea şi barza)

s-a fudulit = s-a mândrit
garafă = vas cu gâtul înalt                               

 1. Dă sinonime contextuale pentru cuvintele: fi rmitură, zadarnic, biata, păcăleală.

2. Indică două adjective provenite din două părţi de vorbire diferite, menţionând care sunt acestea.

3. Rescrie, din textul dat, două adjective cu patru terminaţii, unul cu trei şi unul cu două.

4. Indică, pentru fi ecare adjectiv subliniat, gradul de comparaţie.

5. Completează spaţiile libere cu forma corectă a adjectivelor din paranteze:
a. …………….. copii au fost alături de ea (propriu).
b. A cumpărat nişte rochii …………………. (roşu).
c. Ochii ei …………………. l-au cucerit (albastru).
d. Pantalonii lui …………………….. au atras 
atenţia tuturor (portocaliu).               

6. Scrie câte un exemplu preluat din text pentru următoarele părţi de vorbire: substantiv, articol, adjectiv, 
verb, pronume.                                         

7. Găseşte, în text, două fi guri de stil diferite, numindu-le.                       

8. Identifi că, în text, două trăsături prin care să demonstrezi că opera dată e o fabulă.                                                                                            

9. Realizează portretul moral şi fi zic al unuia dintre protagonişti, folosind adjective la diferite grade de 
comparaţie.
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3. Propunerea unei unităţi de 
învăţare pentru clasa a VII-a
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Aventuri pe mare

1. Priviţi imaginile de mai jos şi potriviţi obiectele cu denumirile lor:

1. hartă             2. catarg             3. ochean             4. pirat             5. busolă

6. far             7. binoclu             8. corabie             9. ancoră

a. b. c.

d. e. f.

g. h. i.

2. Lucraţi în grupuri de 5-6 elevi! Imaginaţi-vă o aventură pe mare! 

a. Utilizaţi cuvintele de la exerciţiul 1 pentru a crea o poveste. Fiecare elev va răspunde, pe rând, la 
întrebările de mai jos. La fi nal, citiţi povestea cu voce tare pentru restul clasei. Alegeţi povestea cea mai 
reuşită! 

1. Cum se numea corabia?
……………………………………………………………………....................................………………….

2. Cine se afl a pe corabie? (5 sau 6 personaje, egal cu numărul elevilor din grupul vostru. Idei: căpitanul 
vasului, un milionar, fi ica unui nobil, marinar, ucenic, bucătar, un călător misterios, un pirat etc.)

a. ……………………………………………………………………....................................…………….…
b. ……………………………………………………………………....................................……………….
c. ……………………………………………………………………....................................……………….
d. ……………………………………………………………………....................................……………….
e. ……………………………………………………………………....................................……………….

3. De unde a pornit şi către ce destinaţie se îndrepta corabia?
……………………………………………………………………....................................………………….
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4. Cât a durat călătoria?
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….

5. Ce s-a întâmplat a treia zi după ce corabia a ieşit în larg?
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….

6. Ce se vedea la orizont?
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….

7. Ce s-a întâmplat apoi?
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….

8. Ce au decis călătorii?
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….

9. Ce au făcut ei apoi?
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….

10.  Cum s-a terminat totul?
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….

b. Alegeţi-vă un personaj prezent pe corabie şi povestiţi întâmplarea din perspectiva acestuia (la 
persoana întâi):

Era pe la mijlocul lunii august. M-am îmbarcat pe corabia……………………… , pentru că
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
……………………………………………………………………....................................………………….
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3. Veţi citi un fragment din romanul Toate pânzele sus, scris de Radu Tudoran. Mai întâi însă, potriviţi 
cuvintele din text cu sinonimele/defi niţiile lor:

1. epavă   a. pipă       1. 

2. taină   b. fantezie, imaginaţie     2. 

3. creştet   c. a lega, a fi xa      3. 

4. închipuire  d. rest al unei nave distruse    4. 

5. lulea   e. faptă rea, fărădelege     5. 

6. a se frământa  f. animal sălbatic     6. 

7. zbucium  g. mister      7. 

8. nelegiuire  h. nelinişte, îngrijorare     8. 

9. dihanie   i. a face să nu existe, a distruge    9. 

10. a stârpi  j. barcă de pescari   10. 

11. barcaz  k. neplăcere, problemă, necaz  11. 

12. răcnet   l. a se agita, a se nelinişti  12. 

13. belea   m. vârful capului   13. 

14. a priponi  n. strigăt    14. 

Avea şi această epavă o taină, ca toate epavele din lume, dar lui îi era cunoscută, rămânea taină doar 
pentru ceilalţi oameni. Un bătrân, cu capul alb, venea pe ţărm, cărând greu un coş cu peşte în mână.

– Bună-seara, domnule! zise, ferit, scoţându-şi căciula. Cu toată ninsoarea care-i acoperea creştetul, 
avea, nu ştiu cum, o înfăţişare rea, dar poate era numai o închipuire. 

– Bună-seara! răspunse Anton Lupan, întorcându-se, ca din altă lume. Bătrânul se opri, cuprins de 
mirare:

– Ştii graiul nostru?
– Şi de ce nu l-aş şti? Par să fi  picat din lună?
– Nu, domnule, dar credeam că eşti inglez de la Comisie. Anton Lupan se apropie de dânsul; bătrânul 

îşi lăsase coşul jos şi îşi aprinse luleaua.
– Eşti de mult prin părţile astea, moşule?
– Cam de multişor, aş zice că-s născut aicea, dar de câţi ani anume, mai greu să fac socoteala; or fi  65, or 

fi  70, nici popa nu poate să-mi spună.
– Eşti pescar?
– Am fost, mai la tinereţe; acum mi-au dat farul în seamă.
– A, dumneata eşti Ifrim, paznicul farului?
– Păi, dar cine?
– Tocmai te căutasem… 
Anton Lupan se frământa, chinuit de gânduri, dar, privindu-l, nimeni nu i-ar fi  bănuit zbuciumul.
– Te grăbeşti tare?
– Nu, că mai e până la apusul soarelui şi felinarele sunt şterse; altminteri, baba mea nu-mi dă voie să 

plec până nu le frec bine.
– Spune-mi – întrebă Anton Lupan, luptându- se să-şi stăpânească bătăile inimii – nu cumva ştii ce-a 

fost cu corabia asta?
– Ba ştiu, cum nu; şi cu asta, şi cu cea de mai la vale, numai să nu mă-ntrebi anul. Astea sunt nelegiuirile 

lui Spânu. Aici, în ochii bătrînului se aprinse o scurtă lucire, ca la dihăniile care rătăcesc noaptea prin codri; dar 
poate că şi asta era doar o închipuire. După aceea, el se aşeză pe nisip şi, pufăind din lulea, îşi dădu drumul 
la gură:

– Erau nişte tâlhari de apă, piraţi cum le spune. Căpetenia lor era unu’ Axente, venit de prin marea 
grecească, da’ lumea îi spunea Spânu, fi indcă nu-i creştea păr pe faţă, nici mustăţi, nici barbă, ca la neoameni. 
Bătrânul scuipă cu dispreţ în nisipul umed, îşi mângâie barba, apoi îşi continuă povestirea, în timp ce Anton 
Lupan se aşeză alături, stăpânindu-şi cu greu bătăile inimii:

– Spân, spân, dar altfel om subţire, trăit în lume, cu ştiinţă de carte, să te miri că se apucase de tâlhărie. 
Nu ştiu din ce părţi venise, dar pot să jur că ştia tot ce e limbă omenească în lume… Pe acea vreme nu era farul 
ăsta, ci altul, gata să se dărâme – iar, de aprins, se aprindea numai când îşi aducea cineva aminte. Corăbiile, 
dacă ajungeau ziua, bine, dacă nu, trebuiau să aştepte departe, că altminteri le luau valurile şi le loveau de 
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nisip până ce le făceau fărâme. Şi tâlharii ăştia, cu Spînu, pândeau seara la ţărm; dacă vedeau vreo pânză în 
zare, aşteptau să se lase întunericul, aduceau un bou din stufăriş, îl priponeau la malul mării şi-i legau un 
felinar între coarne. Bietul animal se zbătea toată noaptea aşa, legănând felinarul. Dacă vedea lumina asta 
jucând, ca pe valuri, căpitanul, din larg, ce-şi zicea: e vreo corabie la ancoră, ia să mă apropii de ea, să afl u 
o vorbă de la oameni. Şi se apropia, sărmanul, încrezător, numai că nimerea pe nisip şi de aici nu mai avea 
scăpare. Tîlharii se repezeau într-acolo cu bărcile, săreau pe punte cu iataganele în mâini, pe unii îi spintecau, 
pe alţii îi aruncau în mare şi p-ormă prădau corabia de nu lăsau decât lemnul gol. Anton Lupan strânse pumnii 
şi spuse printre dinţi:

– Ticăloşii! Aşa crezi că s-a întâmplat şi cu corabia asta? Oare n-o fi  scăpat niciun om?
– N-aş crede, domnule; Spânu nu lăsa pe nimeni să-i scape viu.
– Dar de unde ştii că aici a fost mâna lui şi nu s-o fi  întâmplat altfel, vreo furtună sau… Paznicul farului 

clipi din genele albe ca nişte fulgi, ca şi cum întrebarea l-ar fi  surprins. Apoi, după ce aruncă o privire spre 
vecinul său, începu să râdă mulţumit, arătându-şi dinţii ştirbi:

– Păi dac-am văzut cu ochii mei? Iacă, ţi-am spus să nu mă întrebi când a fost, că în ani mă-ncurc. Să fi e 
şase, să fi e şapte, ştiu eu?…

– Patru ani în aprilie! murmură Anton Lupan.
– Asta aşa-i, era primăvară, ţin minte ca azi. Se nimerise o noapte cu fulgere şi tunete, de te-ngrozeau. Pe 

la miezul nopţii, mi-am pus sacul în cap şi-am ieşit la Dunăre, să văd dacă barcazul e bine legat. (...) Am ieşit 
la malul apei; aveam bordeiul mai jos de port, cam pe unde-s acum magaziile ale mari. Bătea vântul din larg, 
Dunărea se umfl ase şi gemea, iar dincolo, peste stuf, se auzea marea. Pe urmă mi s-a părut mie că se întîmplă 
ceva ciudat, parcă am zărit o lumină în păpuriş… „Or fi  iar tîlharii! mi-am zis. Or fi  simţit ceva, blestemaţii, 
şi se pregătesc de jaf!” Atunci am luat-o niţel la vale, cu vântul în piept, să te dărâme şi altceva nimic. N-am 
apucat să ies bine în marginea stufului, când am zărit o umbră, venea repede la ţărm, către locul unde se 
vedea felinarul. Atunci un fulger a luminat malul şi-am văzut corabia cum s-a poticnit şi a început să se zbată 
neputincioasă, cu fundul pe nisip; un catarg s-a rupt şi-a căzut; zburau bucăţile de pînză luate de vînt, de-ai fi  
zis că-s nişte pescăruşi, orbiţi. Când s-a stins fulgerul, s-a stins şi felinarul tâlharilor… Poate mai veniseră şi alţi 
oameni ca mine şi se uitau din stufăriş, dar cine se putea lupta cu ai lui Spânu, că erau mulţi? Îndată s-au auzit 
răcnete, pe urmă împuşcături; trăgeau cei de pe corabie, în cine şi cum, nici ei nu puteau şti… Trei zile a ţinut 
furtuna. A patra zi, când s-a liniştit, nu mai era pe ţărm urmă, nici de tâlhari, nici de călători. Numai corabia 
rămăsese, pe-o coastă, aruncată în nisip… S-au mai dus şi oamenii noştri şi-au luat ce-au mai găsit, că de, ce-
aruncă marea la ţărm nu-i bunul nimănui – dar multe n-au avut de luat; jefuiseră tâlharii tot ce fusese de preţ.

– Şi cum – întrebă Anton Lupan– nu s-a găsit nimeni să-i pedepsească pe aceşti tâlhari blestemaţi?
– Cine să-i pedepsească, domnule? Şi cum să-i dovedeşti? Ăsta, Spânu, avea corabia lui, o ţinea în port, 

ca marinarul cinstit, făcea din când în când drumuri la Stambul, la Salonic, şi aducea chiar marfă, încât nu-l 
puteai bănui… Şi pe urmă nici n-a mai stat mult aici; cum s-a auzit de război, a ridicat pânzele şi s-a dus. Zice 
lumea că ar fi  ajuns pe la turci, pe la greci şi face prăpăd prin mările lor, dar nu ştiu de-o fi  adevărat ori numai 
aşa, vreun zvon… Ajungând cu povestirea aici, bătrânul, care uitase de timp, întoarse capul şi văzu că soarele 
apunea.

– M-am luat cu vorba şi-am uitat de far, zise, ridicându-se grăbit. Mă duc să aprind felinarele; altfel e 
belea. Anton Lupan porni lângă el, spre canal, şi merseră aşa, tăcuţi. Numai când ajunseră la canal, unchiaşul, 
în timp ce-şi dezlega barca priponită de un pietroi, ridică ochii şi se uită mirat la străinul din faţa lui.

– Domnule, să mă ierţi că te-ntreb, da’ mi se pare că vorbele mele te-au întristat. Ce ai dumneata cu 
corabia asta care putrezeşte pe mal de atâţia ani?

– A fost corabia mea, moşule! răspunse Anton Lupan. Paznicul farului, din barcă, făcu ochii mari:
– A dumitale?…
– A mea şi-a unui prieten de care am fost foarte legat. Dar el pesemne a pierit atunci, când ai spus 

dumneata.
(după Radu Tudoran, Toate pânzele sus, Editura Ion Creangă, 1980, Bucureşti)

4. Găsiţi în text sinomime pentru cuvintele / expresiile de mai jos:

la orizont -      sabie -
hoţ -       a jefui -
altfel -       uneori -
în grijă -       ştire, veste -
a face bucăţi -      a dispărea, a muri -
a-şi controla o emoţie –     probabil -



Unitatea 3

214

5. Citiţi textul de mai sus şi decideţi dacă enunţurile sunt adevărate sau false:

1. Anton Lupan nu ştia secretul epavei de pe malul mării.     

2. Bătrânul părea o persoană amabilă.       

3. Ifrim este paznic de far şi pescar.       

4. Anton Lupan era foarte emoţionat în timp ce bătrânul îi povestea despre epavă.  

5. Tâlharii foloseau un animal pentru a atrage corăbiile la mal şi a le jefui.   

6. Ifrim a fost martor la jaf.        

7. Oamenii care au fost martori la jaf au încercat să-i oprească pe tâlhari, dar nu au reuşit. 

8. Ifrim se grăbea să plece acasă, pentru că se făcea noapte şi trebuia să aprindă farul. 

9. Corabia fusese a lui Ifrim.        

6. Identifi caţi cât mai multe adverbe în textul de mai sus!

 Să ne reamintim!

 Adverbul este o parte de vorbire nefl exibilă care determină un verb. În general, arată o 
caracteristică a unei stări, a unei acţiuni sau a unei însuşiri.

Exemplu: Am plecat acolo.

Adverbul poate determina şi alte părţi de vorbire: substantive, pronume, numerale, adjective.

Exemple: Chiar profesorul a văzut fi lmul.
  Şi el pleacă acolo.
  Tot doi vor pleca până la urmă. 
  Chiar trist să fi e el!?
 
După felul lor, adverbele sunt:

 ■ de loc: aici, acolo, dincolo, sus, afară etc.;
 ■ de timp: acum, mâine, ieri, astăzi etc.;
 ■ de mod: bine, încet, bărbăteşte, degeaba, morţiş, eminamente etc.;

Numeroase adverbe au o structură simplă (sus, jos, mâine, destul, încă, prea, ieri), dar se pot obţine şi prin:
 ■ derivare cu sufi xe: -eşte (româneşte, bărbăteşte), -iş (morţiş), -âş (târâş), -mente (bacoviamente, realmente):

Exemple: Luptă bărbăteşte.
  Ţine morţiş să meargă acolo.
  Merge târâş.
  Avea realmente dreptate.

 ■ compunere: deodată, îndată, întotdeauna, nicicând, oriunde, deloc:
Exemplu: Şi, deodată, a început să plouă.

 ■ schimbarea valorii gramaticale (din adjective, substantive, verbe):
Exemplu: Venea des pe la noi.
  Pisica dormea colac lângă sobă. 
  Curând plec în Franţa. 
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Unele adverbe au, precum adjectivele, grade de comparaţie: 

Ştefana locuieşte aproape.    - pozitiv
Ştefana locuieşte mai aproape decât tine.  - comparativ de superioritate
Ştefana locuieşte mai puţin aproape decât tine. - comparativ de inferioritate
Ştefana locuieşte la fel de aproape ca (şi) tine.  - comparativ de egalitate
Ştefana locuieşte cel mai aproape de tine. - superlativ relativ de superioritate 
Ştefana locuieşte cel mai puţin aproape de tine. - superlativ relativ de inferioritate

Ştefana locuieşte foarte aproape.   - superlativ absolut
Ştefana locuieşte tare aproape.    - superlativ absolut
Ştefana locuieşte aproape-aproape.  - superlativ absolut

 Să nu uităm!

1. Adverbul nu are caz! În analiza adverbului, nu trebuie niciodată menţionată această categorie 
gramaticală!

2. Adverbul nu trebuie confundat cu adjectivul. Când ezităm în analiză, trebuie să înlocuim forma de 
masculin singular cu cea de feminin singular. Când această înlocuire se poate face, avem un adjectiv, iar, dacă 
nu, e un adverb.

Exemplu: Mihai cânta frumos.   Mihaela cânta frumos. (* nu frumoasă) adverb 
   Mihai se credea frumos.   Mihaela se credea frumoasă.   adjectiv
   Pe Mihai îl credeam frumos.   Pe Mihaela o credeam frumoasă.   adjectiv

7. Să rezolvăm! 

Grupaţi următoarele adverbe după felul lor: abia, acasă, acum, afară, aici, aidoma, aievea, aiurea, alaltăieri, 
alături, alăturiş, alene, altfel, altminteri, altădată, altcândva, altundeva, anume, anapoda, apoi, aproape, arăbeşte, 
ardeleneşte, astăzi, aşa, atunci. 

Să descoperim împreună !

Adverbe relative, interogative şi nehotărâte

1. În textul de mai sus, puteţi descoperi câteva cuvinte subliniate, care pot fi  înlocuite prin adverbe sau 
alte părţi de vorbire, păstrându-se sensul enunţului. 

2. În funcţie de enunţul în care apar, aceste cuvinte pot avea valori diferite:
Exemplu: Cum a făcut? /    Mi-a spus cum a făcut. /  Cum a făcut!
   (propoziţie interogativă)  (propoziţie relativă)  (propoziţie exclamativă)
   (cum interogativ)  (cum relativ)   (cum exclamativ)

3. Aceleaşi adverbe se pot combina cu diverse elemente (-va, fi e-, ori-), formând noi adverbe (compuse):  
cumva, fi ecum, oricum; undeva, fi eunde, oriunde; cândva, oricând, câtva, oricât. De asemenea, pot fi  înlocuite cu alte 
părţi de vorbire:

   Dau cât cere.    Dau oricât. / Dau oricât cere.  Dau mult.

Să reţinem împreună!
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Adverbele pronominale înlocuiesc cuvintele care exprimă împrejurări. Aceste tipuri de adverbe se 
clasifi că în:

 ■ adverbe relative (când apar în propoziţii subordonate): unde, cât, când, cum:
Exemplu: Mi-a spus unde a fost.

 ■ adverbe interogative (când apar în propoziţii interogative): unde, cât, când, cum:
Exemplu: Unde ai fost?

 ■ adverbe nehotărâte (când nu se precizează cu exactitate împrejurarea): oriunde, 
oricât, oricum, undeva, cândva etc.: 
Exemplu: A mers oriunde a vrut. 

 8. Să rezolvăm!

a. Identifi caţi şi alte adverbe relative în text.

b. Completaţi lista de adverbe nehotărâte.

c. Recitiţi textul şi identifi caţi şi celelalte adverbe din text.

d. Indicaţi în scris funcţia sintactică a tuturor adverbelor din text. 

e. Alcătuiţi propoziţii în care să aveţi următoarele ortograme: niciodată, nici o dată, nici odată, nicio dată.

f. Construiţi enunţuri în care adverbul frumos să fi e la toate gradele de comparaţie.

g. Precizaţi oral care sunt cele două prepoziţii cu genitivul din text, care provin din adverbe, prin 
schimbarea valorii gramaticale.

h. Lucraţi în perechi! Scrieţi o reclamă în care să folosiţi adverbele aici, acum, perfect.

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

9. Citiţi dialogul de mai jos şi răspundeţi la întrebările de mai jos:

– Urcăm? 
– Nu! Dimpotrivă! Coborâm.
– Mai rău, domnule Cyrus, ne prăvălim!
– Pentru Dumnezeu! Atunci ce aşteptaţi? Aruncaţi din greutăţi!
– Uite! Am golit şi ultimul sac!
– Se ridică ?
– Nu!
– Parcă aud un clipocit de valuri!
– Suntem deasupra mării!
– Nu pot fi  nici cinci sute de picioare până jos!
Atunci o voce puternică sfâşie văzduhul:
– Aruncaţi toate greutăţile!... Tot! Şi fi e ce-o fi ! Aceste cuvinte răsunară în văzduh deasupra uriaşei întinderi de 

apă a Pacifi cului în ziua de 23 martie ..........., către ora patru după-amiază.

1. Unde se afl ă personajele care rostesc replicile de mai sus?
……………………………………………………………………....................................………………….
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2. Cu ce mijloc de transport călătoresc ele?
……………………………………………………………………....................................………………….

3. Ce fel de greutăţi au aruncat călătorii?
……………………………………………………………………....................................………………….

4. Câte personaje credeţi că sunt prezente?
……………………………………………………………………....................................………………….

5. În ce secol credeţi că se întâmplă acţiunea?
……………………………………………………………………....................................………………….

10. Citiţi textul de mai jos şi verfi caţi-vă răspunsurile!

...Aceste cuvinte răsunară în văzduhvăzduh deasupra Pacifi cului în ziua de 23 martie 1865, către ora patru 
după-amiază.

Fără îndoială că nimeni n-a uitat îngrozitoarea vijelie de la mijlocul echinoxului. Uraganul a bântuit 
fără întrerupere de la 18 până la 26 martie. A pricinuitpricinuit pagube deosebit de mari în America, Europa şi Asia. 
Oraşe dărâmate, păduri dezrădăcinate, sute de vapoare aruncate la mal — aşa cum anunţa agenţia Veritas — 
regiuni întregi devastate, mii de oameni ucişi pe uscat sau înghiţiţi de mare; acestea au fost semnele lăsate de 
îngrozitorul uragan.

Or, chiar în clipa în care atâtea catastrofe se produceau pe uscat şi pe mări, o dramă, nu mai puţin 
impresionantă, se desfăşura în văzduh.

Într-adevăr, un balon, purtat ca o minge de vânt, străbăteastrăbătea spaţiul cu o viteză de nouăzeci de mile pe 
oră.

Dedesubtul extremităţii de jos a balonului se legăna o nacelă. În ea se găseau cinci călători, ce se târau 
la suprafaţa oceanului.

De unde venea acest aerostat care părea o adevărată jucărie căzută pradă groaznicei furtuni? Din ce 
parte a lumii pornise el? Fireşte că nu se înălţase.

Dacă socoteai că balonul nu putuse străbate mai puţin de două mii de mile în timp de douăzeci şi patru 
de ore, s-ar fi  putut crede că el venea de foarte departe.

Oricum, călătorii nu puteau să măsoare în niciun fel drumul străbătut, lipsindu-le orice punct de 
orientare. De jur împrejur, numai ceaţă. Şi atât de deşi erau norii, încât nu era nimeni în stareîn stare să-şi dea seama 
dacă e zi sau noapte. 

Totuşi, uşurat de obiectele grele — muniţii, arme, provizii —, balonul se înălţase din nou spre păturile 
superioare ale atmosferei, atingând o înălţime de patru mii cinci sute de picioare. 

Călătorii petrecură noaptea pradă unei îngrijorări care cu siguranţă că ar fi  doborât pe alţi oameni cu fi ri 
mai puţin rezistente. Apoi se făcu iar ziuă şi, odată cu venirea ei, se observă o tendinţă de slăbire a uraganului. 
Încă din primele ceasuri ale zilei de 24 martie, s-au ivit unele semne ce prevesteau că vremea se va mai linişti. 

Către orele unsprezece, atmosfera se limpezise. 
Dar cam pe la aceeaşi oră, s-ar fi  putut constata din nou că balonul cobora încet. Părea chiar că se 

dezumfl ă cu încetul.
Călătorii aruncară acum ultimele obiecte care mai îngreunau nacela: puţinele alimente pe care le 

păstraseră, totul — până şi micile obiecte pe care le aveau în buzunare. 
Se vedea limpede că balonul nu se mai putea menţine la înălţime mare din pricina lipsei de gaz.
Aşadar, călătorii se simţeau pierduţi!
Într-adevăr, sub aerostat nu se zărea niciun continent şi nici măcar o insulă, nicăieri o suprafaţă solidă 

pe care să se poată prinde ancora.
Vedeau doar imensitatea oceanului, ale cărui valuri continuau să se ciocneascăciocnească cu aceeaşi violenţă! Nici 

un ţărm, nici un vapor în zare!
Trebuia deci, cu orice preţ, să împiedice coborârea aerostatului, pentru ca acesta să nu fi e înghiţit de 

valuri. 
Nenorociţii se afl au într-o situaţie îngrozitoare! Ei nu mai puteau stăpâni aerostatul şi toate încercările 

lor erau zadarnicezadarnice, iar învelitoarea balonului se dezumfl a tot mai tare. Gazul se scurgea neîntrerupt şi nu 
aveau cum să-l oprească. Balonul cobora tot mai repede şi, pe la ora unu, la amiază, nacela se afl a doar la şase 
sute de picioare deasupra oceanului.

Uşurând nacela de toate obiectele pe care le purtase, pasagerii nu făcuseră decât să prelungească cu 
câteva ore călătoria lor prin văzduh. Dar inevitabila catastrofă putea cel mult să fi e amânată, şi, dacă nu se ivea 
vreun ţărm înainte de căderea nopţii, călătorii şi balonul erau sortiţi să piară în valuri.
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La ora două, aerostatul nu mai era decât la patru sute de picioare deasupra valurilor.
Atunci răsună o voce bărbătească, vocea unui om cu inimă neînfricatăneînfricată, căruia îi răspundeau glasuri tot 

atât de hotărâte:
– S-a aruncat totul?
– Nu! Mai avem zece mii de franci în aur! În clipa următoare, un sac greu căzu în mare.
– Urcă balonul?
– Puţin, dar în curând va coborî din nou!
– Ce mai aruncăm?
– Nimic!
– Ba da!... Nacela!
– Ne agăţăm de plasă şi dăm drumul nacelei.
Era într-adevăr singurul mijloc ce le mai rămăsese ca să uşureze 

aerostatul. Oamenii tăiară frînghiile care legau nacela de cercul de la baza 
balonului şi aerostatul se înălţă din nou cu două mii de picioare. 

Cei cinci călători se urcară în plasă, deasupra cercului, şi cercetară cu 
privirea abisul de sub ei.

(după Jules Verne, Insula Misterioasă, vol. 1, Editura Adevărul, 2010, Bucureşti)

11. Înlocuiţi cuvintele subliniate cu sinonimele lor!

12. Alegeţi varianta corectă:

1. Călătorii erau în pericol pentru că:
a. erau prinşi într-un uragan.
b. balonul se prăbuşea datorită greutăţilor.
c. nacela balonului era stricată.

2. Uraganul a durat:
a. o săptămână.
b. două zile.
c. mai mult de o săptămână.

3. Călătorii nu-şi dădeau seama ce distanţă au parcurs pentru că:
a. era ceaţă.
b. era noapte.
c. erau prea sus, la patru mii cinci sute de picioare.

4. Călătorii au aruncat din balon:
a. toate obiectele, mai puţin nişte alimente.
b. toate obiectele.
c. toate obiectele, în afară de banii de aur.

5. În cele in urmă, călătorii au aruncat:
a. o parte din balon.
b. nişte frânghii.
c. tot gazul rămas.

13. În perechi, imaginaţi o continuare pentru povestea de mai sus. Spuneţi cine erau călătorii, de 
unde veneau şi încotro se îndreptau. Cum s-a terminat aventura?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

……………………………………………………………………....................................………………….

nacelă
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Naufragiat pe o insulă pustie!

A. În timpul unei croaziere, vaporul pe care vă afl aţi este prins într-o furtună. 
În ciuda încercărilor marinarilor, vasul nu poate fi  salvat. Reuşiţi să scăpaţi cu 
ajutorul unei bărci de salvare. Aveţi posibilitatea să luaţi cu voi un alt călător 
şi cinci obiecte care să vă ajute să supravieţuiţi pe o insulă pustie. Împreună cu 
partenerul, decideţi care ar fi  aceste obiecte şi justifi caţi-vă alegerea.

B. După câteva zile petrecute pe insulă, scrieţi o scrisoare pe care o aruncaţi în mare, în speranţa că va 
fi  găsită de cineva.

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
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14. Ascultaţi înregistrarea şi completaţi spaţiile libere cu unul sau două cuvinte:

Naufragiatul era trist pentru că era ud 1. ................................  şi nu avea haine, mâncare şi apă.
Naufragiatului îi era frică să nu fi e mâncat de 2. ................................  3. ................................ .
Pentru a se apăra de animalele sălbatice, naufragiatul s-a urcat într-un copac 4. ................................ .
Naufragiatul s-a îndepărtat de 5. ................................ , pentru a căuta apă.
După ce a dormit, naufragiatul şi-a recăpătat 6. ................................ .

Locuţiunile adverbiale

 15. Analizaţi în scris adverbele din textul de mai jos:

„Atunci, deodată, tuturor mesenilor pe loc li s-a stricat cheful şi au început a vorbi care ce ştia şi cum îi 
ducea capul: unii spuneau că împăratul Roş, având inimă haină, nu se mai sătura de a vărsa sânge omenesc; 
alţii spuneau că fata lui este o farmazoană cumplită şi că din pricina ei se fac atâtea jertfe; alţii întăreau spusele 
celorlalţi, zicând că chiar ea ar fi  venit în chip de pasere de a bătut acum la fereastră, ca să nu lase şi aici lumea 
în pace. Alţii ziceau că, oricum ar fi , dar paserea aceasta nu-i lucru curat şi că trebuie să fi e un trimis de undeva, 
numai pentru a iscodi casele oamenilor.”

(Ion Creangă – Povestea lui Harap-Alb)

16. Să rezolvăm!

a. În textul de la exerciţiul 15, găsiţi un sinonim pentru grupul de cuvinte subliniat.
b. Precizaţi partea de vorbire determinată de acest grup de cuvinte.
c. Explicaţi din ce părţi de vorbire sunt alcătuite locuţiunile adverbiale.

Să reţinem!
Locuţiunea adverbială reprezintă un grup de cuvinte cu înţeles unitar, sinonim cu un adverb.
Din punctul de vedere al sensului, locuţiunile adverbiale sunt:

 ■ de loc: în faţă, la dreapta, la stânga, în spate etc.
 ■ de timp: dis de dimineaţă, la amiază, pe înnoptate etc.
 ■ de mod: de-a valma, pe de rost, în zadar etc. 

Adverbele şi locuţiunile adverbiale predicative

 17. Să rezolvăm!
În enunţurile de mai jos, se găsesc o serie de adverbe. Identifi caţi-le şi precizaţi ce parte de vorbire 

urmează după acestea:
Negreşit că va veni!
Poate că va merge şi el acolo.
Fără îndoială că va înţelege despre ce este vorba.

Să reţinem !
Adverbele sau locuţiunile adverbiale sunt predicative atunci când, în enunţ, au, în imediata lor 

apropiere, conjuncţia subordonatoare că, iar, în propoziţia din care fac parte, nu este prezent un verb cu 
funcţie de predicat şi nici nu poate fi  subînţeles un verb copulativ.



Clasa a VII-a

221

 18. Să rezolvăm!
Scrieţi, în dreptul fi ecărui enunţ, dacă adverbele (locuţiunile adverbiale) subliniate sunt adverbe de 

mod, nume predicative (NP) sau adverbe de mod predicativ, predicate verbale (PV):

a. Fireşte că va veni.    ................................................................................
b. Bine că ai venit!     ................................................................................
c. Bineînţeles că pleacă.    ................................................................................
d. Cu siguranţă că va fi  şi el prezent.  ................................................................................
e. Nu e bine să te duci acolo.   ................................................................................
f. Clar că îşi va lua examenul.   ................................................................................
g. Desigur că avea dreptate.   ................................................................................
h. Sigur că va şti la examen.    ................................................................................
i. Posibil să plouă.     ................................................................................
j. Fără doar şi poate că mâine va ploua.  ................................................................................

Funcţiile sintactice ale adverbelor şi locuţiunilor 
adverbiale

Priviţi cu atenţie următorul tabel, pentru a afl a funcţiile sintactice ale adverbelor:

Funcţia sintactică Exemplu

 ■ complement circumstanţial de loc Claudia rămâne aici.
A luat-o la stânga.

 ■ complement circumstanţial de timp Mâine, nu ştiu ce fac.
An de an, se întâmplă aceleaşi lucruri.

 ■ complement circumstanţial de mod Mihai aleargă repede.
Oştenii s-au luptat vitejeşte.

 ■ atribut adverbial Cartea de aici este a mea.
Învăţatul pe de rost nu foloseşte la nimic.

 ■ predicat verbal (adverbial) Fireşte că o să plece.
Cu siguranţă că va veni.

 ■ nume predicativ Nu e bine ce faci!
E cu putinţă, dar tu nu vrei.

 ■ fără funcţie sintactică A prea exagerat.

 19. Să rezolvăm! Construiţi un dialog (din cel puţin 15 replici), în care să folosiţi:
 ■ adverbe interogative;
 ■ adverbe relative;
 ■ adverbe nehotărâte;
 ■ adverbe la gradul superlativ absolut.

– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
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– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..
– ……………………………………………………………………....................................………………..

20. Scrieţi o cronică a unui fi lm de aventuri vizionat recent. Nu uitaţi să includeţi:

 ■ titlul fi lmului;
 ■ regizorul (dacă vă amintiţi);
 ■ numele personajelor şi descrierea lor;
 ■ un scurt rezumat;
 ■ părerea voastră.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Textul pentru exerciţiul audio

După câtva timp, am încercat să privesc împrejur, să văd în ce loc mă găseam şi ce aveam de făcut. 
Curând mi-a scăzut bucuria, dându-mi seama cât de groaznică îmi era salvarea. Eram ud leoarcă şi nu aveam 
nici haine, nici ce mânca sau bea pentru a-mi recăpăta puterile. Urma să mor de foame sau să fi u sfâşiat de 
fi arele sălbatice. Ceea ce mă întrista mai mult era că nu aveam cu mine niciun fel de armă pentru a vâna vreun 
animal care să-mi potolească foamea sau pentru a mă apăra la nevoie. Nu aveam decât un cuţit, o pipă şi o 
pungă cu tutun. Aceasta îmi era toată averea. Am alergat câtva timp încoace şi încolo ca un om cu minţile 
rătăcite. Când s-a lăsat noaptea, m-am gândit la trista soartă ce mă aştepta, ştiind că fi arele ies pe înnoptate să-
şi caute prada. De aceea, m-am căţărat într-un copac stufos, ce semăna cu un brad plin de ace şi care se găsea 
în apropiere. Am stat toată noaptea acolo, aşteptând să se facă ziuă, ca să văd ce-mi mai rămâne de făcut sau ce 
moarte trebuia să-mi aleg, căci nu aveam nicio speranţă că voi scăpa cu viaţă. Înainte de a mă căţăra în copac, 
m-am depărtat puţin de coastă, căutând apă de băut. Spre marea mea bucurie, am găsit apă, am băut, am luat 
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apoi tutun în gură, ca să-mi înşel foamea, şi, numai după aceea, m-am urcat în copac, aşezându-mă aşa, ca să 
nu cad, în cazul când voi adormi.

Mi-am făcut un ciomag scurt, cu care aveam de gând să mă apăr, şi, astfel, mi-am luat în primire 
locuinţa. Fiind obosit, am adormit îndată. Am dormit adânc, cum puţini ar fi  făcut-o în aceleaşi condiţii. M-am 
odihnit bine şi mi-am recăpătat puterile (după Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Editura Steaua Nordului, f.a., 
Constanţa).
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4. Propunerea unei unităţi de 
învăţare pentru clasa a VIII-a
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En garde!

1. Răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Care este  romanul tău de aventuri preferat? Dar fi lmul?
2. Care este eroul tău preferat? Descrie-l colegului de bancă şi 

explică-i de ce îl admiri!
3. Dacă ai fi  un personaj de fi lm sau de roman, cine ai vrea să fi i? 

Explică de ce!
4. Dacă te-ai fi  născut într-un alt timp sau într-un alt loc, unde ai fi  

dorit să te naşti? De ce?
5. Ce calităţi ar trebui să aibă un erou? În grupuri de câte 5 elevi, 

alcătuiţi o listă de calităţi necesare unui erou:

................................                                   ................................

................................                                   ................................

................................                                   ................................

2. Împreună cu un coleg de clasă, scrieţi începutul unui roman de aventuri. Precizaţi locul în care 
se petrece acţiunea, perioada în care se desfăşoară, numele personajului principal şi faceţi o scurtă 
descriere a acestuia:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3. Potriviţi cuvintele/expresiile de mai jos cu defi niţiile sau sinonimele lor:

1. armură
2. oacheş
3. ager
4. încercat
5. bătător la ochi
6. de prisos
7. năstruşnic
8. uluială
9. de ocară
10. a cruţa
11. obârşie
12. a şovăi
13. năzdrăvănie
14. cutezanţă
15. povaţă
16. a lecui

a. a vindeca
b. origine
c. brunet
d. neobişnuit, ciudat, bizar
e. care iese în evidenţă
f. inutil, în plus
g. aventură
h. experimentat
i. de ruşine
j. îmbrăcăminte de protecţie din plăci de metal, la războinicii medievali
k. iute, isteţ, inteligent
l. surpriză
m. a ezita
n. a avea milă, a trata cu înţelegere, a menaja
o. sfat
p. curaj
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4. Completaţi propoziţiile de mai jos cu unul dintre cuvintele/una dintre expresiile de mai sus:

1. Este ...................... să-i mai explic. I-am explicat de atâtea ori şi m-a ignorat.
2. Nu-mi place jacheta aceasta. Are o culoare prea aprinsă şi e .........................
3. Când mi s-a oferit să particip la campionatul de şah, am ..................... puţin pentru că nu credeam că 

sunt atât de bun, dar, în fi nal, am acceptat.
4. Săptămâna trecută am fost foarte răcit, dar bunica m-a ............................ cu miere şi lapte cald.
5. Nu prea îmi place să primesc .................... de la alţi oameni, dar uneori mă ajută să ocolesc greşelile.
6. Când am ajuns la şcoală, am constatat cu ........................ că nu era nimeni în clasă.

5. Citiţi fragmentul de mai jos şi decideţi dacă enunţurile sunt adevărate sau false:

Cei trei muşchetari

Un tânăr... să-i schiţăm portretul dintr-o singură trăsătură de 
condei: închipuiţi-vă pe Don Quijote la optsprezece ani; Don Quijote 
fără armură, un Don Quijote îmbrăcat într-o haină scurtă de lână, a 
cărei culoare albastră se schimbase cu vremea, bătând nedesluşit când 
în vişiniu, când într-un azuriu ca cerul. Faţa prelungă şi oacheşă, umerii 
obrajilor ieşiţi în afară – semn de viclenie: muşchii fălcilor vânjoşi – 
alt semn, după care deosebeşti fără greş pe un gascon, chiar când nu 
poartă beretă: tânărul nostru purta însă o beretă împodobită cu un fel 
de pană; privirea deschisă şi ageră, nasul vulturesc, dar bine făcut; prea 
înalt pentru un băieţandru, prea scund pentru un bărbat; un ochi mai 
puţin încercat l-ar fi  luat drept fi ul unui fermier, plecat în călătorie, 
dacă nu i-ar fi  văzut spada lungă care, atârnată la cureaua de pe piept, 
se lovea de coapsa stăpânului, când acesta umbla pe jos, sau de părul 
zbârlit al calului, când umbla călare. 

Căci tânărul nostru avea un cal şi calul acesta era atât de bătător 
la ochi, încât nu putuse trece neluat în seamă. Era un căluţ din Bearn, 
să fi  avut între doisprezece şi paisprezece ani, cu părul galben, cu coada retezată şi care, deşi înainta cu capul 
mai jos de genunchi, făcând de prisos folosirea căpăstrului, era totuşi în stare să străbată opt leghe pe zi. Din 
nefericire, însuşirile acestui cal erau atât de bine ascunse sub înfăţişarea lui năstruşnică, încât, într-o vreme în 
care toată lumea se pricepea la cai, ivirea sus-pomenitului căluţ la Meung, unde intrase abia de un sfert de ceas 
pe poarta Beaugency, stârni o uluială, care se răsfrânse chiar asupra călăreţului.

Şi aceasta îl îndurerase cu atât mai mult pe tânărul d’Artagnan (căci aşa se numea acest Don Quijote 
al acestei noi Rossinante1), cu cât îşi dădea seama că oricât de bun călăreţ ar fi  fost, tot l-ar fi  făcut de ocară 
asemenea mârţoagă. De aceea şi primise cu inima grea darul tatălui său. Ştia că asemenea dobitoc preţuia pe 
puţin douăzeci de livre2. E drept că vorbele care însoţiseră darul erau de nepreţuit:

– Fiule, – îi spusese gentilomul gascon – fi ule, ca mâine vor fi  treisprezece ani de când calul ăsta s-a 
născut în casa tatălui tău, pe care n-a părăsit-o niciodată; e un lucru care ar trebui să te îndemne să-l iubeşti. 
Nu cumva să-l vinzi. Lasă-l să moară liniştit, cum se cuvine, de bătrâneţe, şi, dacă pleci cu el la război, cruţă-l, 
aşa cum ai cruţa un slujitor bătrân. Dacă vei avea cinstea să fi i primit la curte, urmă bătrânul d’Artagnan, cinste 
la care de altfel îţi dă dreptul obârşia ta de viţă veche, apără-ţi cu demnitate, pentru tine şi pentru ai tăi, titlul 
de gentilom, pe care moş-strămoşii noştri l-au purtat cu fruntea sus mai bine de cinci sute de ani. Prin ai tăi, 
înţeleg pe părinţi şi pe prieteni. Nu ierta niciodată nimănui nimic, decât cardinalului şi regelui. Prin bărbăţia 
lui - ia bine seama -, numai prin bărbăţia lui, un gentilom îşi croieşte azi drum în viaţă. Cine şovăie o clipă, 
acela scapă poate norocul pe care soarta i-l întindea tocmai atuncea. Eşti tânăr şi trebuie să fi i viteaz din două 
pricini: întâia, pentru că eşti gascon şi a doua, pentru că eşti fi ul meu. Nu ocoli împrejurările neaşteptate, ba 
chiar aleargă după năzdrăvănii. Te-am pus să înveţi mânuirea spadei; ai un genunchi de fi er şi încheietura 
mâinii de oţel. Bate-te de zor, bate-te cu atât mai mult cu cât duelurile sunt oprite; a te bate înseamnă deci a 
avea o îndoită cutezanţă. Nu-ţi pot dărui, fi ul meu, decât cincisprezece scuzi3, calul meu şi poveţele pe care 
le-ai auzit. La toate astea, mama ta va adăuga o reţetă ce-o ştie de la o ţigancă, a unui balsam care lecuieşte ca 
prin minune orice rană, dacă n-a atins inima. Trage folos din orice şi trăieşte fericit viaţă îndelungată.

      (Alexandre Dumas, Cei trei muşchetari, Editura Cartex, 2004)

1 Rossinanta ― numele iepei pe care călărea Don Quijote.

2 Livră ― veche monedă franceză care valora aproape un franc.

3 Scud ― veche monedă de argint care circula în apusul Europei.
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1. Haina tânărului era nouă.        

2. Tânărul gascon purta ceva pe cap.       

3.Tânărul era fi ul unui fermier.        

4. Lui D’Artagnan nu îi era ruşine de calul său, pentru că era un călăreţ foarte bun.  

5. Tatăl lui îi spune că un gentilom are succes în viaţă doar dacă este curajos.  

6. D’Artagnan primeşte de la tatăl său bani, un cal şi câteva sfaturi.    

6. Alcătuiţi enunţuri cu zece dintre cuvintele subliniate:

1. .....................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................................................
6. .....................................................................................................................................................................
7. .....................................................................................................................................................................
8. .....................................................................................................................................................................
9. .....................................................................................................................................................................
10. ...................................................................................................................................................................

7. Găsiţi antonimele cuvintelor de mai jos:

bătător la ochi  ..................................
oacheş   ..................................
cutezanţă   ..................................
încercat   ..................................
ager   ..................................

8. Cum interpretaţi metafora de mai jos?

„...ai un genunchi de fi er şi încheietura mâinii de oţel.”

Fraţii Jderi

9. Citiţi fragmentul de mai jos şi găsiţi, în text,  sinonime pentru cuvintele:

1. insectă  ....................................   6. popor ....................................
2. cauză  ....................................   7. a lovi  ....................................
3. haină  ....................................   8. a observa ....................................
4. parfum  ....................................   9. obicei (rău) ....................................
5. a avea curajul ....................................   10. a se mândri ....................................

10. Căutaţi în dicţionar defi niţiile cuvintelor necunoscute, apoi alcătuiţi câteva propoziţii cu ele:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Deci fratele său, părintele Nicodim, îl cunoscuse cel mai puţin pe Ionuţ Păr-Negru. Din pricina asta, 
monahul era bucuros să vadă din când în când pe acest «trimes».

Cum îi intra în chilie lumina acelui obraz tinerel, se bucura ridicându-se de la masa lui, cuprindea 
pe copil de după umeri şi-l săruta în creştetul capului, simţind în nări mireasmă de fl ori de cîmp. Îi plăcea 
după aceea să-l asculte vorbind. Îi da din când în când învăţătură, spunându-i câteva vorbe înţelepte, la care 
mezinul râdea. N-avea de unde-l prinde şi ce-i face. Era fl uture, fl acără, schimbător ca un pui de demon.
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Nu era frumos; avea nas cam mare, ca şi tatăl său, Jderul cel bătrîn. Avea înclinare spre deşertăciune şi 
strai frumos. «Parcă n-are cui sămăna? întreba comisoaia înălţându-şi ochii la sfi ntele icoane. Aşchia nu sare 
departe de trunchi.»

Era fără linişte. Învăţase cu uşurinţă, de mititel, meşteşugurile vânatului la starostele Căliman; iar 
acuma era nedespărţit de fratele său cel mare, Simion, între caii de la herghelia domnească, îndrăznea să 
încalece harmăsarii cei mai nărăvaşi.

Vorbeau încă, părintele Nicodim şi Jderul cel mititel, când coborau de sub pădurea din asfi nţit, de la 
chilie, ca să intre în cetăţuie. (...)

– L-am văzut pe măria-sa acu trei ani, îşi aducea aminte Ionuţ. M-a mângâiat pe obraz şi plete. Are la 
mână un inel cu pecete mare. N-am îndrăznit să mă uit la măria-sa, dar acuma am să îndrăznesc.

– Ţi-a fost frică? întrebă monahul, zâmbind.
– Da. Aşa mi-a mai fost mie frică odată când mi s-a făcut inima numai cât o scânteuţă. Dar atuncea eram 

mititel.
– Când a fost asta?
– Asta, bădiţă Nicoară, a fost...
– Când trecem prin norod, nu-mi spune Nicoară.
– Asta, părinte Nicodim (lasă-mă să-ţi spun încetişor «bădiţă Nicoară»), asta, părinte Nicodim, mi s-a 

întâmplat mie când aveam numai cinci ani şi mergeam cu moş Căliman, starostele, ca să prindem iepuri. 
Are moş Căliman, starostele, un meşteşug de zvârle o scurtătură de băţ de corn, încât păleşte iepurele de la 
douăzeci de paşi. Acuma într-un rând, după ce ajungem noi acasă, mătuşa Varvara n-are pe cine trimete la 
moară ca să deie de veste morarului, s-aducă făină pentru colaci. «Moara-i aproape; se vede din prag; du-te tu, 
Ionuţ, şi dă poruncă morarului.» Eu mă duc pe cărare; ajung la moară şi iese în prag morarul şi nu mă sfi esc 
de el; îi spun ce aveam de spus; după aceea, încep să cotesc încolo şi încoace, până ce ajung în dosul morii şi 
acolo, în dosul morii, văd că întoarce capul şi se uită la mine un iepure de o sută de ani. Atuncea m-am spăriat 
şi am ţipat. Am fugit acasă şi am spus mătuşii Varvara întâmplarea.

– Care iepure de o sută de ani?
– Era măgăruşul morarului, zâmbi fecioraşul. Am să-ţi mai spun eu, bădiţă Nicoară şi părinte Nicodim, 

şi altele câte mi s-au întâmplat mie de când sunt eu pe lume. Acuma vine Vodă şi n-avem vreme.
– Ascultă, Ionuţ, de ce ai cotit pe cărarea asta şi n-ai dat de-a dreptul printre oameni?
– Am apucat pe altă cărare? Nici n-am băgat de seamă.
– Ascultă, băietule, nu-ţi spurca limba cu neadevăruri.
– Care neadevăruri, bădiţă Nicoară?
– De ce-ai ocolit pe staroste?
– Care staroste, bădiţă Nicoară şi părinte Nicodim?
– Nu te alinta aşa, ca o muieruşcă. Nu ştii care staroste?
– Ba ştiu, bădiţă.
– Atuncea de ce-l ocoleşti în chip viclean? Ţi-i ruşine de el pentru că-i un om dintr-o stare de jos şi tu 

acuma eşti fecioraş de boier?
– Nu-i asta, părinte Nicodim. Dar are un nărav, când mă vede. Odată începe: «He-he! ce mai faci, 

mânzule?» Acuma mi-i ruşine să-mi zică mânz – într-o adunare ca asta şi mai ales între femei.
Călugărul îşi întoarse în dreapta obrazul cu barbă bălaie, ca să-şi ascundă zâmbetul. Mezinul se tângui:
– Ştiu, părinte Nicodim, că am păcate şi sunt nevrednic de fraţii mei. Părintele nostru, comisul, în fi ecare 

zi se fuduleşte cu domniile voastre. Numai se ridică şi-şi desface pieptul: Am eu nişte feciori! zice. Vorbeşte 
de dumneavoastră. La mine se uită aşa, ca la o gâză.

11. Citiţi textul de mai sus şi răspundeţi la întrebări:

1. Ce metafore utilizează autorul pentru a-l descrie pe Ionuţ?
.........................................................................................................................................................................
2. De ce se bucura părintele Nicodim să-l vadă pe fratele său mai mic?
.........................................................................................................................................................................
3. De ce s-a  speriat Ionuţ când a fost trimis de mătuşa lui la moară?
.........................................................................................................................................................................
4. Cum vâna moş Căliman iepurii?
.........................................................................................................................................................................
5. Ce minciună a spus Ionuţ? De ce?
.........................................................................................................................................................................
6. De ce este supărat Ionuţ pe tatăl său?
.........................................................................................................................................................................
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12. Recitiţi paragraful de mai jos şi identifi caţi verbele la moduri predicative. La ce timp verbal 
sunt?

Era fără linişte; îi plăceau toate zburdăciunile. Învăţase cu uşurinţă, de mititel, meşteşugurile vânatului 
la starostele Căliman; iar acuma era nedespărţit de fratele său cel mare, Simion, între caii de la herghelia 
domnească, îndrăznea să încalece harmăsarii cei mai nărăvaşi.

Vorbeau încă, părintele Nicodim şi Jderul cel mititel, când coborau de sub pădurea din asfi nţit, de la 
chilie, ca să intre în cetăţuie. (...)

– L-am văzut pe măria-sa acum trei ani, îşi aducea aminte Ionuţ. M-a mângâiat pe obraz şi plete. Are la 
mână un inel cu pecete mare. N-am îndrăznit să mă uit la măria-sa, dar acuma am să îndrăznesc.

Perfectul compus  
„L-am văzut pe măria-sa acum trei ani.”

Diateza activă Diateza refl exivă

am
ai
a
am
aţi
au

+ participiu

m-am
te-ai
s-a
ne-am
v-aţi
s-au

+ participiu

Participiu 

A EA E I Î

-AT
mânca - mâncat
lucra – lucrat

-UT
apărea – apărut
vrea – vrut

-S, -UT, -T
merge – mers
face - făcut
rupe – rupt

-IT
dormi - dormit
citi-citit

-ÂT
coborî – coborât
urî – urât

13. a. Puneţi verbele din paranteză la perfectul compus, persoana I, singular:

Azi dimineaţă (a se enerva) …………………………, pentru că (a se trezi) ………………………… mai 
devreme ca de obicei. Ceasul meu (a suna) ………………………… mai repede cu o oră, dar nu (a observa) 
………………………… cât e ora.  (a se spăla) ………………………… şi (a se îmbrăca) …………………………
în grabă, n- (a mânca) ………………………… nimic pentru că (a se grăbi) …………………………. (A ieşi) 
………………………… din casă şi (a alerga) ………………………… după tramvai. În tramvai (a găsi) uşor 
un loc liber. (a se aşeza) ………………………… liniştit şi (a se mira) ………………………… că n- (a fi ) 
………………………… deloc aglomeraţie. (A ajunge) ………………………… la serviciu, unde nu (a se întâlni) 
………………………… decât cu portarul, care  (a se mira) …………………… că (a veni) ……………………la 
birou la ora şase. Atunci (a se uita) ………………………… la ceas şi (a înţelege) ………………………… ce (a se 
întâmpla) ………………………… Sigur că nu (a se întoarce) ………………………… acasă, dar (a se hotărî) să 
cumpăr un ceas nou.

b. Rescrieţi textul la persoana a III-a, singular:
....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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Diateza pasivă  
...însuşirile acestui cal erau atât de bine ascunse...

El pictează un tablou.   Tabloul este pictat de el.

El a pictat un tablou.    Tabloul a fost pictat de el.

El va picta un tablou.    Tabloul va fi  pictat de el.

ATENŢIE! Andrei mă ajută.  Eu voi fi  ajutat de Andrei.

14. Transformaţi propoziţiile de mai jos la diateza pasivă:

1. Constructorii au terminat ieri casa.
.........................................................................................................................................................................
2. Mihai va verifi ca acest program informatic.
.........................................................................................................................................................................
3. Dana rezolvă acest gen de probleme. Sunaţi-o, vă rog!
.........................................................................................................................................................................
4. Doamna doctor îi consultă pe copii.
.........................................................................................................................................................................
5. Diana vă aşteaptă la gară.
.........................................................................................................................................................................
6. Mama mă va suna imediat ce va afl a rezultatul.
.........................................................................................................................................................................
7. Andreea mi-a reamintit faptul că mai aveam două zile până la examen.
.........................................................................................................................................................................

15. Puneţi verbele din paranteză la diateza pasivă:

Toate problemele noastre (a rezolva) ...................................... mâine, când vom primi răspunsul de la 
fi rma dumneavoastră. Aparatul (a inventa) ................................. de colegul nostru, Alin Gavrilescu, în urmă cu 
trei ani, dar, din cauza lipsei banilor, proiectul lui nu  (a dezvolta) ................................. până acum. Cu ajutorul 
dumneavoastră, această invenţie extraordinară (a pune) ................................ la dispoziţia utilizatorilor în cel 
mai scurt timp posibil. În îmbunătăţirea produsului, noi (a ajuta) ......................................... de un colectiv de 
ingineri foarte talentaţi.

TIMPUL IMPERFECT

VERBE CU FINAL ÎN –A / -Î VERBE CU FINAL ÎN -EA / -E  / -I

-am
-ai
-a
-am
-aţi
-au

mâncam
mâncai
mânca
mâncam 
mâncaţi
mâncau

hotăram
hotărai 
hotăra
hotăram
hotăraţi
hotărau

-eam
-eai
-ea
-eam
-eaţi
-eau

apăream
apăreai
apărea 
apăream
apăreaţi
apăreau

mergeam
mergeai
mergea
mergeam
mergeaţi
mergeau

citeam
citeai
citea
citeam
citeaţi
citeau

Excepţii: a locui, a şti, a scrie, a bănui
eu locuiam / tu locuiai / el locuia / noi locuiam / voi locuiaţi / ei locuiau

Verbe neregulate

a fi 
eram

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

a da
dădeam

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

a sta
stăteam

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

a bea
beam

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................
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Exemple:
A. 
Când domnul Popescu a ajuns acasă, a observat că masa nu era gata şi că soţia lui se uita la telenovele.
În timp ce mergeam spre şcoală, m-am întâlnit cu Gabriel.
În timp ce prietenul meu se uita la fotbal, eu spălam vasele.
B. 
Când eram mic, mă trezeam foarte devreme dimineaţa.
Când eram tânăr nu aveam nici o problemă.
Când eram student, nu prea mergeam la şcoală. Mă culcam seara târziu şi nu mă puteam trezi dimineaţa.

MAI MULT CA PERFECTUL

Exemple:
Când mama a ajuns acasă, eu mâncasem deja.
El terminase proiectul când l-am sunat.

- A
A MÂNCA

PARTICIPIU 
–MÂNCAT

- EA
A APĂREA

PARTICIPIU
- APĂRUT

- E
A FACE

PARTICIPIU 
FĂCUT

A MERGE
PARTICIPIU
MERS !!!!!!!

- I
A CITI

PARTICIPIU
CITIT

- Î
A HOTĂRÎ

PARTICIPIU
HOTĂRÂT

mâncasem
mâncaseşi
mâncase
mâncaserăm
mâncaserăţi
mâncaseră

apărusem
apăruseşi
apăruse
apăruserăm
apăruserăţi
apăruseră

făcusem
făcuseşi
făcuse
făcuserăm
făcuserăţi
făcuseră

mersesem
merseseşi
mersese
merseserăm
merseserăţi
merseseră

citisem
citiseşi
citise
citiserăm
citiserăţi
citiseră

hotărâsem
hotărâseşi
hotărâse
hotărâserăm
hotărâserăţi
hotărâseră

Verbe neregulate

A fi A avea A da A sta

fusesem
fuseseşi
fusese
fuseserăm
fuseserăţi
fuseseră

avusesem
avuseseşi
avusese
avuseserăm
avuseserăţi
avuseseră

dădusem
dăduseşi
dăduse
dăduserăm
dăduserăţi
dăduseră

stătusem
stătuseşi
stătuse
stătuserăm
stătuserăţi
stătuseră

16. a. Puneţi verbele din casetă la timpul potrivit:

a avea             a termina             a uita             a fi              a urmări             a avea

a sta             a aştepta             a lua             a pleca

Când a ajuns acasă, domnul Popescu a observat că soţia lui nu  1. ......................... de gătit cina. 2. ....
................................... o zi foarte obositoare la serviciu şi acum îi 3. .............................. foarte foame. Doamna 
Popescu 4. ..................................... aşezată în fotoliu şi 5. ................................. o emisiune la televizor. Ar fi  vrut 
să-i facă o observaţie, dar nu 6. .................................... energia necesară. Dimineaţă 7. ......................................... , 
mai devreme decât de obicei şi, în grabă, 8. ................................. portofelul. De aceea, nici la prânz nu-şi 9. .......
............................... nimic de la cantină. Se îndreptă supărat spre bucătărie şi deschise uşa. În spatele uşii, îl 10. 
........................... o surpriză! 
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b. Ce credeţi că a găsit domnul Popescu în bucătărie? Continuaţi textul, utilizând perfectul compus, 
imperfectul şi mai mult ca perfectul:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

17. Ascultaţi înregistrarea şi completaţi spaţiile libere cu unul sau două cuvinte:

1. În satul lui Daniel, ............................................................. din cele 1200 de familii sunt plecate în 
străinătate.

2. Daniel şi-a ......................................................... pentru a salva o fetiţă.
3. Daniel e un băiat subţire, cu ochii albaştri şi este îmbrăcat ........................................
4. Băiatul îşi face temele la ...................................................
5. La şcoală, materia preferată a lui Daniel este ..............................................
6. Potrivit unchiului lui Daniel, dacă acesta nu trecea prin faţa casei, s-ar fi  produs o ...................
7. Când va fi  mare, Daniel vrea să devină ......................................
8. În total, în familia lui Daniel sunt ............................................. persoane.

18. Profesorul va citi paragraful de mai jos. În timpul lecturii, elevii vor sublinia în text sinonimele 
următoarelor cuvinte:

preferaţi             şiret/abil/isteţ             a mărturisi             a certa

glumă/poznă/năzbâtie             antipatici             câine

chioşc             eforturi             băieţel/puşti

Cireşarii

În anul în care începe povestirea noastră, moş Timofte îşi avea, ca întotdeauna, protejaţi şi nesuferiţi. 
De bună seamă că numai întâmplarea hotărâse ca principalii săi favoriţi să fi e nişte elevi dintr-a opta, care 
locuiau cu toţii în cartierul Cireşului şi pe care se obişnuise să-i numească „Cireşarii”. Şi tot întâmplarea făcuse 
ca printre „urâcioşi”, poate chiar în fruntea lor, să se afl e doi şmecheri, tot dintr-a opta, pe care îi prinsese 
într-o dimineaţă ascunşi într-un şanţ acoperit de bălării, în timp ce colegii lor participau cu tot sufl etul la ora 
de geologie. N-am putea spune însă adevărul întreg dacă n-am destăinui, de la bun început, că elevul pe care 
moş Timofte îl iubea cel mai mult, primul dintre favoriţii lui, era un prichindel dintr-a cincea, un şmecher fără 
seamăn în toată şcoala, poate chiar în istoria şcolii, dar căruia bătrânul nu-i arătase niciodată pe faţă dragostea. 
Mai degrabă îl muştruluia pentru năzbâtiile şi şotiile sale; niciodată nu-l alintase, nici măcar în glumă, cum 
făcea cu ceilalţi elevi la care ţinea. Dacă, în cei cincizeci de ani de slujbă, moş Timofte n-ar mai fi  întâlnit un caz 
asemănător, dacă nu i s-ar mai fi  întâmplat, cu vreo treizeci şi cinci de ani în urmă, să-i ticăie inima pentru un 
puşti nebunatic, care la fi ecare pas făcea o năzdrăvănie, care în fi ecare frază rostită strecura un ghimpe şi care 
acum era unul dintre oamenii de mare faimă ai ţării, e mai mult ca sigur că prichindelul cel şmecher, blond şi 
ciufulit, ar fi  intrat în gloata nesuferiţilor. Dar cum moşneagul avea o memorie precisă a cazurilor şi un simţ al 
comparaţiei şi previziunii care nu dădea greş, s-a lăsat cu bună ştiinţă subjugat de apariţia veselă şi cuceritoare 
a lui Tic, trecându-l în rândul favoriţilor. Adică i-a acordat în sinea lui un mare viitor. 
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Tic n-avea însă de unde să ştie aceasta şi, de câte ori trecea pe lângă moş Timofte, dacă nu-şi ducea mâna 
la nas pentru a fl utura din degete, atunci trăgea după sine un dulău imaginar, prins de un lanţ gros, pe care-l 
întreba chiar în clipa când trecea prin faţa gheretei bătrânului paznic: 

– Cuţu, cuţu, Ţângulică, ia spune-mi din coadă cât e ceasul?!... Elevii cei mici râdeau de se prăpădeau, 
moş Timofte se încrunta şi ameninţa teribil cu degetul, dar Tic, nedumerit, făcea sforţări cumplite (hm!) pentru 
a afl a cauza veseliei din jur. Într-atâta se obişnuise Tic cu această şotie nevinovată, încât înscenase o a doua 
ceremonie de botez, adăugând numele de Ţîngulică lui Ţombi, căţelul lui credincios pe care voia să-l facă 
celebru. Se chinuia ca un drac să-l înveţe diviziunea timpului şi citirea orelor după mersul soarelui. Dar pentru 
ca noul nume să nu rămână o simplă adăugire, şi pentru că se credea persecutat de moş Timofte, prichindelul 
a hotărât să folosească numele de Ţângulică atunci când căţelul trebuia certat, adică atunci când îl descoperea 
în roluri negative, şi numele de Ţombi, când căţelul trebuia alintat sau când merita să fi e încurajat, adică atunci 
când interpreta roluri pozitive. 

În ciuda acestor aparenţe, Tic ţinea la moş Timofte, ba, în adâncul sufl etului, îl iubea chiar foarte mult. 
Îl strâmba el, îi imita vocea şi strănutul, îi fl utura mereu din degete, dar cine altul îi strecura în gheretă, pe 
neobservate, într-o anumită zi a săptămânii, o portocală învelită frumos în hârtie roşie, mătăsoasă? Printr-o 
întâmplare foarte norocoasă, afl ase puştiul că nimic nu-i place mai mult bătrânului paznic decât portocalele şi 
se făcea luntre şi punte pentru a avea întotdeauna un fruct portocaliu gata de sacrifi ciu.

19. Alegeţi varianta corectă: 

1. Prichindelul din clasa a cincea era
a. printre protejaţii lui moş Timofte.
b. printre nesuferiţi.
c. uneori printre protejaţi, alteori printre nesuferiţi.

2. Prichidelul era 
a. alintat de moş Timofte.
b. certat de moş Timofte.
c. foarte răsfăţat de toată lumea.

3. Băieţelul îi amintea lui moş Timofte 
a. de un alt elev de acum treizeci de ani.
b. de un personaj cunoscut din istoria ţării.
c. de cineva din familie.

4. Băieţelul se prefăcea că are cu el
a. un fl uture.
b. un câine.
c. o portocală.

5. Câinele închipuit avea alt nume, în funcţie de
a. cum se simţea Tic.
b. comportamentul său.
c. reacţia lui moş Timofte.

20. Alcătuiţi fraze cu propoziţiile/expresiile de mai jos:

a se face luntre şi punte
.........................................................................................................................................................................
în ciuda aparenţelor
.........................................................................................................................................................................
a face sforţări
.........................................................................................................................................................................
pe faţă
.........................................................................................................................................................................
la fi ecare pas
.........................................................................................................................................................................
de bună seamă
.........................................................................................................................................................................



Clasa a VIII-a

235

21. Alegeţi două dintre personajele  prezentate în această unitate (D‛Artagnan, Ionuţ, Daniel, eroul 
de 11 ani şi Tic, prichindelul din clasa a cincea) şi faceţi o comparaţie.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Textul pentru exerciţiul audio:

Eroul de 11 ani din Glodenii Gândului

Afl at la 50 de kilometri depărtare de Iaşi, Glodenii Gândului e satul în care aproximativ trei sferturi din 
cele 1200 de familii au rude plecate în străinătate. Aici, în ultima casă din sat, trăieşte Daniel Anton, un băiat 
de 11 ani care şi-a riscat viaţa pentru a salva din incendiu o fetiţă de nouă luni. A avut mai mult curaj decât 
întregul sat la un loc. Un băieţel subţirel, cu părul dat într-o parte şi cu ochii albaştri, îmbrăcat sărăcăcios, a ieşit 
în faţa porţii. Luni a salvat viaţa unei fetiţe de doar nouă luni, dintr-un incendiu. A povestit fără emoţii ce s-a 
întâmplat. Spune că nu i-a fost frică în momentul în care a văzut cum arde casa. Mergând pe uliţa satului spre 
casa care a ars, spune calm că „dacă nu o salvam eu, fata cea mică ardea acolo. Am văzut eu într-un  fi lm cum 
se întâmplă”. Daniel povesteşte că nu a fost niciodată la Iaşi şi că îşi doreşte să meargă şi să vadă cum arată 
oraşul, dar că nu are bani. Temele şi le face la lumina lumânărilor. Chiar când am ajuns la el, se pregătea să 
îşi facă ghizodanul pentru şcoală. Un rucsac mai mare decât el, în care erau ordonate cărţile şi caietele pentru 
încă o zi de şcoală.

Îi place limba română. Ba, mai mult, spune râzând că la şcoală i se mai spune „Dănilă”, de la „Dănilă 
Prepeleac”.

Mama lui Daniel e mândră de băiat şi recunoaşte că nu s-ar fi  aşteptat ca el să facă acest gest. Şi unchiul 
lui Daniel e mândru de nepotul lui şi spune că a fost noroc mare că s-a afl at în acel moment, în drumul său spre 
şcoală, în dreptul casei, pentru că altfel s-ar fi  întâmplat o tragedie.  Un alt vecin, Viorel Corciu, spune că nu 
l-a văzut pe băiat când a intrat după fetiţă, pentru că el, împreună cu sătenii, încercau să stingă focul, pentru 
a nu se extinde şi la casele din apropiere. Când va fi  mare, Daniel vrea să se facă salvator. În drumul său spre 
şcoala din sat, prietenii lui îi strigă „Ce faci, salvatorule?”. Casa lui Daniel e ultima din sat. Situată pe strada 
Abatorului, între două dealuri, casa e una mică şi neterminată, dar care  adăposteşte 10 sufl ete: părinţii, cei 
patru băieţi şi patru fete, cu vârste cuprinse între 1 an şi 13 ani. Tatăl lui Daniel şi fratele mai mare lucrează cu 
ziua pentru a-şi întreţine familia. Mama lor recunoaşte însă că principala sursă de venit sunt alocaţiile copiilor 
(Andrei Cucu HotNews.ro, Marţi, 23 martie 2010, 16:15 Actualitate/Esenţial).


