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Limba română ca limbă nematernă (RLNM) în ciclul liceal – 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 P3 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 P3

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 o asemenea 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 P3, al cărui suport de curs îl constituie volumul de faţă, este intitulat Procesul de predare/
învăţare a RLNM la ciclul liceal. Cu alte cuvinte, P3 este destinat profesorilor care predau limba română elevilor 
cu altă limbă maternă decât româna. Vă veţi întreba, poate, de ce suntem de părere că metodele propuse de 
noi ar putea fi  efi ciente şi în cazul elevilor de liceu, care, în mod normal, după mai bine de opt ani de studiu 
al limbii române în şcoală, trăind într-un mediu vorbitor, ar trebui să se apropie de nivelul de competenţă 
lingvistică al vorbitorilor nativi? Din păcate, aşa cum mulţi dintre dumneavoastră ştiţi prea bine, o parte dintre 
elevii de liceu au încă un nivel de competenţă lingvistică destul de scăzut, uneori chiar A1-A2, care le afectează 
serios performanţele în procesul de asimilare a cunoştinţelor prevăzute în programa de limba şi literatura 
română aferentă claselor liceale. Acest lucru reiese cu asupra de măsură din chestionarele aplicate, în cadrul 
proiectului nostru, în diferite licee pentru realizarea analizei de nevoi. Şi în biografi ile lingvistice ale elevilor de 
liceu solicitaţi să mărturisească ce probleme au întâmpinat de-a lungul parcursului lor şcolar, se refl ectă aceeaşi 
realitate: „În clasele I-IV, doamna învăţătoare ne învăţa cuvinte, dar din 24 de ore, doar o oră mă ocupam cu 
studierea limbii române. Acest lucru se vede pe nivelul meu de ştiinţă. În clasele V-VIII aşteptările erau mai 
înalte, cereau mult, dar lipsea baza, aşa că am rămas în urmă cu româna. Din păcate nu am avut posibilitatea 
de a exersa cuvintele pe care le-am învăţat, deoarece toţi din jurul meu vorbesc maghiară. Dacă aş putea să 
schimb trecutul, aş învăţa!” (L.Zs.) – pasaj selectat din lucrarea Emiliei Oltean, Particularităţile limbii române 
nematerne, prezentată la conferinţa de lansare a proiectului nostru-, punctată constant de regretul de a nu fi   
ajuns la un grad satisfăcător de cunoaştere a limbii române nici măcar în anii de liceu: „În adâncul inimii sunt 
încă un copil care nu ştie limba română” (Z. T.). Rezultatele nesatisfăcătoare la proba de limba română din 
cadrul examenului de bacalaureat sunt încă un indiciu al nivelului insufi cient de cunoaştere a limbii române de 
către elevii aparţinând minorităţilor naţionale. Ţinând cont de această radiografi e a competenţelor lingvistice 
ale elevilor de liceu, socotim necesar ca, în cazul lor, să se aplice metode specifi ce în predarea limbii române, cu 
scopul de a-i ajuta să ajungă cât mai repede la nivelurile B2-C1, corespunzătoare Cadrului european comun de 
referinţă, astfel încât să facă faţă cu succes provocărilor programelor şcolare, examenului fi nal şi, nu în ultimul 
rând, să aibă şanse crescute pentru integrarea socio-profesională în mediul românesc.

Evident că, la început, am avut emoţii în ceea ce priveşte gradul de adecvare a perspectivei noastre la 
conţinuturile propuse de programa de liceu, unde, cum bine se ştie, abundă texte literare nu tocmai uşor de 
predat nici în cazul vorbitorilor nativi. Dar, benefi ciind de sprijinul unor profesori cu experienţă de predare 
a RLNM în învăţământul liceal, pe măsură ce elaboram materialele şi unităţile de învăţare-model pentru 
dumneavoastră, în care încercam să atacăm textele literare din perspectiva RLNM, am fost tot mai convinşi 



că modelul de lucru propus de noi înlesneşte accesul elevilor la semnifi caţiile textelor, dezvoltând, în egală 
măsură, toate competenţele de comunicare. Mai mult, pre-testarea  acestor unităţi în clase mixte, formate 
din vorbitori nativi şi non-nativi de limba română, ne-a demonstrat că o asemenea abordare se potriveşte şi 
vorbitorilor nativi, care au apreciat, în special, exerciţiile de dezvoltare a competenţelor orale: înţelegerea după 
ascultare şi exprimarea orală, aproape deloc reprezentate în manualele şcolare sau în practica predării limbii 
române. Având în vedere reacţia elevilor şi a profesorilor care au participat la procesul de pretestare a acestor 
materiale, suntem pe deplin convinşi de efi cienţa  modelului de lucru propus de noi şi vă recomandăm cu 
încredere să încercaţi să realizaţi unităţi similare pe temele prevăzute în programă. 

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 P3, 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 liceal, 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);

 ■ 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 P3:
 ■ 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 audio la interesele şi la nivelul grupei de elevi;
 ■ identifi carea caracteristicilor competenţei 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 scrise la interesele 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 liceal.

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;
 ■ 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 nivelului lingvistic 
şi intereselor 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 nivelului lingvistic şi intereselor 

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

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 liceal, 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 nivelului lingvistic şi 
intereselor elevilor, pentru fi ecare clasă din ciclul liceal. 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 Silvia Sonea, şi vom continua cu cei 
patru autori: Manuela Anghel, Liana Bărbos, Mihaela Bodean, Voichiţa Diac, Elena Jurca, Ioana Silvia Sonea şi 



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. Formarea competenţei de 
receptare a mesajului oral/scris - 

Receptarea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să delimitaţi conceptele de limbă română maternă/nematernă/
străină;

 ■ să identifi caţi elementele care infl uenţează competenţa de 
înţelegere orală şi scrisă;

 ■ să selectaţi documentele sonore potrivite pentru nivelul/vârsta 
elevilor;

 ■ să aplicaţi efi cient strategiile de ascultare şi de lectură;
 ■ să valorifi caţi textele nonliterare pentru dezvoltarea competenţei 

de receptare orală şi scrisă a vorbitorilor de limba română ca limbă 
nematernă.
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1.1. Programa şcolară şi competenţa de comunicare

Programa şcolară în vigoare pentru clasele de liceu prevede, chiar din Nota 
de prezentare, rolul deosebit al disciplinei Limba şi literatura română în formarea 
personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru 
a se asigura accesul post-şcolar la învăţare pe toată durata vieţii şi integrarea 
activă într-o societate bazată pe cunoaştere” (Programe şcolare ciclul superior al 
liceului. Limba şi literatura română. Clasa a XI-a, 2006: 2).

Sunt prezentate, apoi, competenţele de comunicare pe care elevii trebuie să 
şi le însuşească de-a lungul anilor de şcolarizare, astfel încât să-şi formeze o 
personalitate autonomă, capabilă de discernământ şi de spirit critic, aptă să-şi 
argumenteze opţiunile personale şi cu conştiinţa propriei identităţi culturale.

Competenţele generale cuprinse în programele de liceu conţin, invariabil, 
din clasa a IX-a până în clasa a XII-a, două aspecte foarte importante:   „Utilizarea 
corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare”, 
respectiv „Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de 
comunicare”.

Pot apărea însă unele probleme în modelul comunicativ-funcţional 
propus în programa şcolară, mai ales în cazul vorbitorilor de limba română ca 
limbă nematernă, care au difi cultăţi în utilizarea corectă şi adecvată a acesteia.

Programele şcolare acordă o atenţie deosebită competenţei de exprimare 
orală a elevilor, astfel încât, la sfârşitul liceului, aceştia ar trebui să fi e capabili:

 ■ să susţină diferite tipuri de dialog;
 ■ să comunice mesaje adaptate contextului, conţinutului de comunicat, 

interlocutorului şi scopului comunicării;
 ■ să poată răspunde corect întrebărilor puse de interlocutori;
 ■ să transforme un text dialogat în vorbire indirectă;
 ■ să rezume oral un text literar, ştiinţifi c, narativ, descriptiv;
 ■ să-şi motiveze ideile prin raţionamente logice şi prin replici 

convingătoare;
 ■ să-şi susţină, cu argumente, opiniile.

Texte precum interviul, CV-ul, scrisoarea (de toate tipurile), textul publicistic şi jurnalistic, cronica de 
fi lm, chiar şi SMS-ul şi e-mailul, dar şi diferite texte ştiinţifi ce pot fi  utilizate cu succes, nu doar pentru a 
identifi ca trăsăturile textelor nonliterare, ci ca o ocazie excelentă pentru a exersa capacitatea de comunicare, 
de exprimare orală sau scrisă, de înţelegere şi de producere de text. Elevii trebuie  să-şi formeze deprinderea 
de a-şi exprima opiniile corect şi coerent, de a susţine cu argumente o idee, de a fi  cititori şi ascultători avizaţi.

Câştigul major al studierii textelor nonliterare constă în faptul că elevii au satisfacţia aplicabilităţii 
imediate în viaţa cotidiană a cunoştinţelor dobândite la şcoală. Iar, pentru profesor, este esenţial să formeze 
persoane adaptate, capabile să se descurce în situaţiile concrete ce intervin în perioada de după şcolarizare, 
cum ar fi  necesitatea redactării unei scrisori de intenţie, a unui CV, susţinerea unui interviu, stabilirea şi 
menţinerea relaţiilor interumane sau cu diferite instituţii etc. Toate acestea presupun funcţionarea abilităţilor 
de comunicare (v. Perspective, nr. 2, p. 78-92).

Ar trebui însă ca, înainte de a discuta statutul limbii române ca limbă nematernă, să lămurim noţiunea 
de competenţă. Astfel, în Caietele pedagogice nr. 280, p. 55, acestea sunt defi nite drept „totalitatea cunoştinţelor şi 
abilităţilor şcolare într-o disciplină dată şi care constituie nivelul de expertiză al fi ecăruia”. 

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECR) se referă la competenţele generale individuale 
ale elevilor care, conform acestui document, se bazează pe:

 ■ cunoştinţe (savoirs, knowledge)                                                   
 ■ deprinderi (savoirs-faire, skills)
 ■ competenţa existenţială (savoir-être, existential competence)
 ■ capacitatea de a învăţa (savoir-apprendre, ability to learn).

CECR defi neşte cunoştinţele drept rezultatul experienţei sociale, acestea putând fi  dobândite şi în cadrul 
sistemului educativ, în timp ce aptitudinile şi deprinderile presupun abilitatea procedurală mai mult decât 
cunoştinţele teoretice, putând să fi e însă facilitate de acestea din urmă. Competenţa existenţială reprezintă 
„totalitatea caracteristicilor unui individ, a trăsăturilor morale şi individuale ale unei persoane, precum şi 
a atitudinilor comportamentale, care se referă la imaginea despre sine şi despre alte persoane, la caracterul 
introvertit şi extravertit manifestat în interacţiunea socială”.

Temă de refl ecţie:
Încercaţi să defi niţi 
următoarele concepte 
şi să oferiţi câte trei 
caracteristici (aspecte 
importante) ale fi ecăruia: 
limba română maternă/
nematernă/străină. 
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Exerciţiu:
Exemplifi caţi următoarele noţiuni: cunoştinţe, deprinderi, competenţe, capacităţi. 
Lucraţi în perechi!

Competenţa de comunicare presupune cunoaşterea (practică şi nu neapărat explicită) a regulilor 
psihologice, culturale şi sociale care determină utilizarea cuvântului într-un cadru social, precum şi necesitatea 
achiziţiei altor competenţe, dincolo de cunoaşterea limbii, a cunoştinţelor, a contextului, a culturii etc. (Springer, 
www.FLE.com).

 ■ Înţelegerea orală (ascultarea) presupune distingerea sunetelor, a accentului, perceperea tonului, 
înţelegerea şi luarea de notiţe; nu este necesară înţelegerea întregului pentru înţelegerea mesajului; 

 ■ Înţelegerea scrisă (lectura) implică identifi carea sensului literal al mesajului, a perspectivei şi a intenţiei 
autorului; nu este obligatorie înţelegerea tuturor cuvintelor din text, paratextul putând funcţiona ca 
punct de sprijin pentru a deduce sensul cuvintelor în raport cu contextul;

 ■ Exprimarea orală se referă la emiterea unui mesaj într-o situaţie directă de dialog; nu este obligatorie 
realizarea de fraze complete în măsura în care limba vorbită este făcută din prescurtări şi din cuvinte 
izolate;

 ■ Exprimarea scrisă presupune producerea personală şi autonomă a unui mesaj scris.

Pe lângă aceste competenţe de comunicare, Cadrul European de Referinţă vorbeşte de trei componente 
care au rolul de a-i ajuta pe cei care învaţă să comunice efi cient:

1. Competenţele lingvistice
 ■ lexicul;  
 ■ morfologia (structura internă a cuvintelor);
 ■ sintaxa (organizarea cuvintelor în frază);
 ■ semantica (controlul asupra organizării sensului în frază);
 ■ fonologia (aptitudinea de a percepe şi produce sunetele);
 ■ ortografi a.

2. Competenţele pragmatice
 ■ competenţa discursivă (felul în care mesajele sunt organizate, structurate, adaptate);
 ■ competenţa funcţională (utilizarea discursului oral şi a textelor scrise cu fi nalităţi funcţionale 

particulare);
 ■ cunoaşterea schemelor de interacţiune, de exemplu întrebare – răspuns.

3. Competenţele socio-lingvistice/socio-culturale
 ■ marcarea relaţiilor sociale: folosirea şi alegerea formulelor de salut;
 ■ regulile de politeţe;
 ■ cunoaşterea expresiilor de înţelepciune populară a ţării limbii studiate;
 ■ cunoaşterea registrelor stilistice;
 ■ cunoaşterea dialectelor şi a accentelor. 

Competenţa lingvistică se dezvoltă pe şase niveluri, de la A1 la C2, care indică progresia în achiziţia 
limbii, după cum urmează: dacă, la sfârşitul şcolii primare, elevii trebuie să atingă nivelul A1-A2, la fi nalul 
gimnaziului, se vizează nivelul B1-B2, pentru ca, la încheierea ciclului liceal, elevii să atingă nivelul C1-
C2. Nivelul A1 presupune simpla reproducere a unor termeni, A2/B1 presupune cunoştinţe gramaticale 
elementare, iar B2/C1 presupune gramaticalizarea complexă. Atingerea 
nivelului C1 este greu de realizat strict la nivel şcolar, putând fi  posibilă doar 
prin implicarea în situaţii reale de comunicare. În cazul în care competenţele 
dobândite în clasă nu pot fi  exersate în viaţa reală, situaţiile de comunicare pot 
fi  simulate.  A învăţa o limbă este un proces de lungă durată, ce presupune un 
efort constant. 

Trebuie însă făcută o distincţie clară între limba română - maternă, 
limba română nematernă, respectiv româna ca limbă străină. 

Limba maternă este limba de socializare, o limbă dobândită în afara 
situaţiei formale de învăţământ, prin interacţiune cu contextul familial şi social. 

Limba a doua, nematernă, este folosită pe plan social, fi ind obligatorie şi 
privilegiată în viaţa publică; este o limbă de mediere a cunoaşterii. Ea se învaţă, 
de regulă, într-o regiune în care limba ofi cială este alta decât limba maternă a 
vorbitorului (de exemplu, limba română predată minorităţilor naţionale din 

Exerciţiu:
Indicaţi diferenţele 
dintre limba română ca 
limbă maternă, respectiv 
nematernă şi străină.
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România).
Limba străină, predată şi învăţată ca atare, este o limbă de comunicare în viaţa cotidiană, folosită în 

interacţiunea dintre persoane sau dintre persoane şi instituţii. Ea este, de obicei, parte a curriculumului şcolar 
şi se învaţă într-o ţară sau regiune diferită de cea în care ea reprezintă limba majorităţii (de exemplu, limba 
engleză în România).

Învăţarea într-un mediu bilingv le oferă elevilor posibilitatea de a-şi diversifi ca tipurile de discurs, de 
a-şi îmbogăţi experienţa şi de a-şi consolida competenţa lingvistică. Elevii vor fi  puşi, în viaţa reală, în situaţii 
complexe şi difi cile, care-i vor obliga să-şi utilizeze toate resursele, competenţele şi aptitudinile pentru a le 
rezolva cu succes. Se poate constata o transversalitate, la nivelul didacticilor disciplinelor, deoarece limba este 
esenţială în achiziţia cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor la toate disciplinele. 

Prin urmare, limba română trebuie să devină mai mult decât un cod folosit de profesori şi de elevi, prin 
intermediul căruia se vehiculează diferite noţiuni de gramatică sau de teorie literară, ea trebuie să fi e percepută 
ca având o importanţă esenţială în situaţiile concrete de viaţă cotidiană. Poate cel mai potrivit mod de realizare 
a acestui lucru este prin intermediul textelor nonliterare, al căror studiu este prevăzut în programele şcolare şi 
pe care elevii le apreciază, mai ales dacă sunt texte de actualitate, întâlnite în viaţa obişnuită. 

Obiectivul principal al învăţământului bilingv poate viza „dezvoltarea unei personalităţi interculturale”. 
Elevii trebuie obişnuiţi să-şi dezvolte abilităţile de scriere şi de lectură în ambele limbi, maternă şi română. 
Accentul trebuie să cadă pe dezvoltarea competenţelor comunicative, pentru a evita transformarea 
învăţământului bilingv într-o simplă suprapunere de discipline, în care se vehiculează aceleaşi noţiuni, traduse 
doar în limbi diferite.

1.2. Receptarea mesajului oral (ascultarea)

1.2.1. Înţelegerea orală

A înţelege înseamnă a avea acces la sensul fundamental al unui document ascultat sau citit. Procesul de 
achiziţie începe cu ascultarea. Înţelegerea poate fi  apoi urmată de o activitate de exprimare, însă, obligatoriu, 

înţelegerea precede exprimarea.
Limba este un instrument de comunicare şi de interacţiune socială, de 

aceea activităţile realizate în vederea achiziţiei acesteia trebuie să fi e cât mai 
numeroase şi variate, pentru a încuraja exprimarea liberă şi schimbul de opinii. 

Există o serie de elemente ce infl uenţează capacitatea de înţelegere 
orală. Pe de o parte, e vorba despre materialul didactic folosit, care trebuie 
să răspundă obiectivelor procesului de învăţământ, nevoilor şi intereselor 
elevilor. E obligatoriu să se utilizeze documente autentice, preluate din viaţa 
reală, precum înregistrări ale unor emisiuni-radio sau de televiziune. Trebuie 
să se pună accentul pe căutarea sensului, contextul trebuie să apară în prim-
plan, obiectivul activităţii de înţelegere fi ind de a lucra pe conţinut, nu pe 
cuvinte sau pe fraze izolate. Sensul cuvintelor trebuie dedus din context, 
deoarece numeroase cuvinte au mai multe sensuri, în afara celui propriu, de 
bază. 

Nu trebuie neglijat rolul profesorului, care nu se rezumă doar la verifi carea  răspunsurilor  elevilor, ci 
îi îndrumă, îi observă, pentru a le descoperi difi cultăţile, le oferă sarcini de lucru, astfel încât aceştia să aibă 
ocazia să se implice în procesul de învăţare, să devină conştienţi de rolul lor activ în ascultare.

Pe măsură ce competenţa lingvistică se dezvoltă, vorbitorii  pot aborda 
sarcini tot mai complexe ce vizează înţelegerea. Prin urmare,  difi cultatea 
textelor şi a tipurilor de exerciţii propuse pentru verifi carea comprehensiunii 
trebuie adaptată nivelului elevilor. Pe lângă expunerea elevilor la documente 
autentice, profesorul trebuie să extindă posibilităţile de schimburi verbale, 
pentru a le permite elevilor să-şi exerseze, pe lângă competenţa de exprimare 
orală, şi pe cea de înţelegere.

Atenţia este un alt factor important în înţelegerea orală. Profesorul 
trebuie să aleagă tipul de suport, subiectul şi dimensiunile, astfel încât să 
capteze interesul elevului pentru activitate. 

Impactul emoţional este, de asemenea, un aspect important în învăţarea 
unei limbi. Elevul este uşor descurajat la apariţia primelor difi cultăţi, devenind 
neliniştit când e vorba de înţelegerea unui text necunoscut. Profesorul are 
însă datoria de a-l sprijini, de a-i explica nelămuririle, astfel încât elevul să 
depăşească difi cultăţile. 

Exerciţiu:
Propuneţi alte 2-3 
exemple de documente 
sonore autentice care pot 
fi  utilizate în clasă.

Exerciţii:
1. Numiţi câteva dintre 
difi cultăţile pe care le 
pot întâmpina elevii 
în cadrul orelor de 
receptare a unui mesaj 
oral şi propuneţi câteva 
metode de rezolvare a 
acestora.
2. Indicaţi alţi doi factori 
pe care îi consideraţi 
importanţi pentru 
înţelegerea orală şi 
argumentaţi-vă alegerea. 
Lucraţi în perechi!
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1.2.2. Caracteristicile documentului sonor 

Debitul (viteza de rostire) are un rol important în înţelegerea orală: există o viteză la care capacitatea de 
înţelegere începe să se diminueze (între 150-200 cuvinte pe minut). În acelaşi timp, ritmul de rostire nu trebuie 
să fi e artifi cial. Elevilor trebuie să li se vorbească la viteză normală, pentru a-i pregăti pentru interacţiunile 
verbale autentice.

Pauzele şi ezitările pot facilita înţelegerea de către elevi a textelor prin faptul că le permite: 
 ■ să câştige timp pentru analizarea informaţiei;
 ■ să regrupeze unităţile în constituenţi.

Ezitările şi întăririle, anumite clişee pot facilita fl uenţa exprimării orale. Aceste clişee memorate, cum 
ar fi  „ştii tu”, „ vreau să zic”, „nu-i aşa?”, precum şi cuvintele frecvente, familiare, sunt mai uşor de înţeles, 
dar există pericolul utilizării excesive. Textele simplifi cate şi conversaţiile simulate nu sunt sufi ciente pentru a 
pregăti elevul să înţeleagă limba autentică. Chiar elevii sunt cei care observă, adesea, diferenţele dintre textele 
utilizate în clasă şi situaţiile autentice (Brown, Yule 1999: 54-101).

1.2.3. Tipuri de enunţuri

Un curs de limbă se prezintă sub forma unei succesiuni de discursuri multiple. Exerciţiile de înţelegere 
pot fi  diferite, în funcţie de caracteristicile discursive ale documentelor:

 ■ întrebări;
 ■ reformulări;
 ■ tabele;
 ■ scheme;
 ■ exerciţii de rearanjare a textului;
 ■ exerciţii cu alegerea unui răspuns, adevărat/fals etc.

Opţiunea pentru un anumit tip de exerciţiu depinde de diverşi factori:
 ■ obiceiurile elevilor;
 ■ timpul disponibil pentru pregătire;
 ■ mijloacele materiale.

Enumerăm, mai jos, câteva tipuri de documente sonore:
 ■ interviul;
 ■ dialogul;
 ■ expunerea;
 ■ buletinul de informare.

De asemenea, se pot folosi şi texte cu suport vizual:
 ■ televiziunea este una dintre cele mai bune surse de informare culturale şi lingvistice, întrucât oferă 

diferite posibilităţi elevului, pornind de la înregistrări variate: 
  jurnale de ştiri;
  seriale;
  dezbateri;
  publicitate;
  interviuri;
  desene animate etc.

 ■ înregistrări video:
  cu imagine;
  cu imagine fragmentată (cu completarea întâmplării de către elevi).

1.2.4. Etapele înţelegerii orale (ascultării)

1.2.4.1 Pre-ascultarea este primul pas spre înţelegerea mesajului. Înainte de ascultarea propriu-zisă a 
înregistrării, se poate face prezentarea situaţiei (a contextului), ceea ce ar corespunde unei pregătiri psihologice 
a elevului. Acum se poate introduce vocabularul nou. Exerciţiile lexicale care preced exerciţiul de ascultare 
reprezintă un instrument indispensabil înţelegerii.

 Jack Richards şi Willy Renandya prezintă în lucrarea Methodology in Language Teaching, în capitolul 
dedicat ascultării, importanţa acestei etape, care are un dublu rol: de a lămuri contextul şi de a motiva elevii. 
Autorii vorbesc despre necesitatea prezentării, la începutul lecţiei de ascultare, a 3-4 cuvinte-cheie, absolut 
necesare, fără de care înţelegerea textului ar fi  imposibilă. Această etapă trebuie să dureze maximum 5 minute, 
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deoarece o sesiune prea lungă de pre-ascultare ar reduce timpul necesar ascultării.

1.2.4.2 Ascultarea
 ■ prima ascultare este concentrată pe înţelegerea situaţiei, astfel încât elevul să sesizeze cadrul textului, 

personajele, locul şi timpul acţiunii, provenienţa documentului sonor, cui i se adresează, care este scopul 
său, despre ce este vorba etc.

 ■ a doua ascultare oferă ocazia de a verifi ca şi de a completa răspunsurile; elevii avansaţi pot realiza 
activităţi mai complexe, precum o sinteză a ideilor etc.
Elevii trebuie să ştie ce se aşteaptă de la ei, ce trebuie să urmărească, care vor fi  sarcinile de îndeplinit, 

astfel încât răspunsurile lor să nu depindă de memorie. Ei vor fi  puşi în situaţia de a-şi utiliza şi celelalte 
competenţe: li se va cere să aplice informaţiile dobândite (să selecteze, să completeze, să ilustreze etc.).

1.2.4.3 Post-ascultarea – elevilor li se cere să utilizeze cuvintele învăţate într-un context nou. Se pot 
selecta anumiţi termeni care vor fi  utilizaţi într-un  nou document, pe care elevii îl vor asculta ulterior.

Exerciţiu:
Realizaţi un proiect didactic pentru o lecţie de receptare a unui text oral nonliterar, utilizând două 
documente sonore diferite. Lucraţi în perechi!

1.2.5. Strategiile de ascultare

Strategia didactică reprezintă o tehnică de învăţare, un plan de acţiune, un demers conştient în vederea 
rezolvării unei probleme.

1.2.5.1  Ascultarea analitică presupune ca elevul să fi e atent la cuvintele rostite sau citite. Ea constă în 
observarea detaliilor, pentru ca, ulterior, să se ajungă la sinteză. 

Iată câteva exemple de exerciţii care verifi că acest tip de ascultare: 
 ■ să găsească toate cuvintele din textul audiat care sunt legate de un set de informaţii precise, de 

exemplu: ora, anotimpul, locul etc.
 ■ să evidenţieze termenii care descriu o persoană, un animal, un lucru,  o stare de spirit, sentimente etc.

Gama de texte selectate poate fi  diversifi cată, în funcţie de nivelul lingvistic al elevilor. Pentru nivelurile 
intermediar şi avansat, se propun texte de argumentare, explicare şi descriere.

1.2.5.2 Ascultarea sintetică (globală) presupune capacitatea de utilizare a detaliilor pentru a ajunge 
la o vedere de ansamblu asupra textului sau a unei idei principale. Ascultarea sintetică urmează ascultării 
analitice. Printre tipurile de exerciţii mai des utilizate în scopul amintit, menţionăm:

 ■ realizarea rezumatului unui text ascultat;
 ■ ascultarea unei întâmplări, a unei poveşti, a unui cântec, a unui text liric şi alegerea unui titlu.

1.2.5.3  Ascultarea critică constă în evaluarea, analiza, compararea unor texte. De exemplu, se pot 
compara două reportaje despre acelaşi eveniment, auzite la radio sau văzute la televizor. 

1.2.5.4  Ascultarea perceptivă se adresează elevilor care nu caută neapărat să înţeleagă sensul, 
permiţându-le să-şi concentreze atenţia asupra registrului vocii, asupra intonaţiei, asupra formei expresive 
care evidenţiază aspectele personalităţii. 

1.2.5.5  Ascultarea creativă presupune utilizarea elementelor auzite, înţelese şi interpretate pentru a 
găsi o soluţie nouă şi originală pentru o anumită problemă. Exemple de exerciţii pentru elevi:

 ■ se povesteşte o întâmplare căreia elevul trebuie să-i imagineze fi nalul;
 ■ se povesteşte fi nalul, iar elevii trebuie să-şi imagineze ce s-a întâmplat înainte.

1.2.6. Tipuri de ascultare

Tipurile de ascultare diferă în funcţie de numeroase variabile, precum:

1.2.6.1 Scopul ascultării – este o variabilă importantă, deoarece presupune familiarizarea elevilor cu 
anumite strategii de ascultare. Aceştia vor asculta o emisiune la radio, cerându-li-se, iniţial, să identifi ce 
informaţiile importante, foarte simple, pentru ca, pe măsură ce se familiarizează cu textul (prin repetarea 
acestuia), să identifi ce şi anumite elemente de detaliu, fi ind capabili chiar să compare modul în care este 
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prezentat un eveniment în diferite surse media. A asculta instrucţiunile pentru utilizarea unor obiecte 
presupune alte strategii de ascultare decât ascultarea unei poezii. Elevii trebuie educaţi să-şi schimbe strategiile 
de ascultare, în funcţie de natura textului, să asculte o înregistrare de mai multe ori, urmând însă instrucţiuni 
diferite de fi ecare dată. 

1.2.6.2 Rolul ascultătorului - ascultătorul poate sau nu să participe activ în situaţia de comunicare. De 
multe ori, ascultătorul nu are ocazia să răspundă, să-şi exprime opinia (de exemplu, atunci când ascultă o 
emisiune, chiar dacă aceasta este transmisă în direct), ascultarea fi ind ne-reciprocă. În situaţiile reale de viaţă, 
elevii pot avea ocazia să experimenteze ascultarea reciprocă, pe care şi profesorul trebuie să o faciliteze în 
timpul orelor, astfel încât aceştia să clarifi ce ceea ce nu au înţeles, să pună întrebări, să răspundă şi să verifi ce 
înţelegerea corectă a mesajului.

Este foarte important ca ascultarea să fi e personalizată, ca elevii să fi e implicaţi în chiar procesul de 
concepere şi organizare a orei de limba română, în acest caz, în selectarea materialelor pe care le vor asculta. 
Astfel, într-o oră ce vizează competenţa de ascultare se pot utiliza texte autentice, precum anunţurile publicitare, 
reclamele etc., toate din domeniul nonliterarului. Elevii pot fi  încurajaţi să furnizeze ei înşişi materialele ce vor 
fi  folosite la orele dedicate ascultării (Richards, Renandya, p. 235-254).

IDEI DE LUAT ACASĂ

Ora dedicată competenţei de ascultare a unui text nonliterar trebuie să aibă în vedere următoarele 
aspecte:

  Materialele trebuie să fi e autentice, incluzând atât dialogul, cât şi monologul.

  Sarcinile de lucru trebuie să fi e clar stabilite înaintea ascultării materialelor.

  Elevilor trebuie să li se ofere ocazia să asculte de mai multe ori un material, astfel încât să poată 
realiza, progresiv, sarcini mai complexe.

  Elevii trebuie să ştie ce anume ascultă şi care este scopul exerciţiului.

  Conţinutul materialelor trebuie să fi e adaptat vârstei, intereselor şi nivelului elevilor.

  Lecţia de ascultare are un rol de diagnoză. Profesorul trebuie să se concentreze pe proces, nu 
pe produs.

  Răspunsurile greşite oferă mai multe informaţii decât cele corecte. Identifi când motivele pentru 
care elevii greşesc,  profesorii îi pot ajuta pe aceştia să le corecteze. 

  Se recomandă scurtarea perioadei dedicate pre-ascultării, pentru a se aloca mai mult timp 
ascultării şi post-ascultării, perioadă în care problemele elevilor pot fi  identifi cate şi rezolvate. 

  Permiţându-le elevilor să reasculte un text, aceştia îşi vor îmbunătăţi capacitatea de a asculta,  
de a înţelege sensul textului audiat.
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TEST

A. Citiţi următoarele propoziţii şi decideţi dacă sunt adevărate (A) sau false (F): 

1. Nu există nicio diferenţă între limba nematernă şi limba străină.
2. Nu este necesară înţelegerea tuturor cuvintelor pentru a înţelege un mesaj.
3. Atingerea nivelului C1 presupune implicarea în situaţii reale de comunicare.

B. Continuaţi enunţurile! Alegeţi varianta corectă! 

1. Ascultarea perceptivă presupune:
a. judecarea  şi compararea unor texte.
b. perceperea tonalităţii şi a intonaţiei.
c. perceperea detaliilor. 

2. Găsirea unei soluţii originale la o problemă auzită face parte din 
a. ascultarea critică. 
b. ascultarea analitică.
c. ascultarea creativă.

3. În cadrul ascultării, se recomandă ca 
a. materialul să fi e ascultat de două ori. 
b. profesorul să vorbească mai lent.
c. elevii să nu fi e deloc pregătiţi cu privire la materialul ce urmează a fi  audiat.

C. Completaţi spaţiile libere! 

1. Conform CECR, lexicul, morfo-sintaxa şi semantica aparţin competenţelor ........................ .
2. Regulile de ....................................., relaţiile ...................... şi cunoaşterea registrelor .......................
........... fac parte din cadrul competenţelor ....................................... .
3. Etapele înţelegerii orale sunt ..................................., ........................ şi .................................... .
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1.3. Formarea competenţei de receptare a sensului unui mesaj scris (lectura)

1.3.1. Ce este lectura?

Noţiunea de lectură cunoaşte numeroase defi niţii, existând o întreagă literatură de specialitate 
care tratează acest subiect. Termenul înglobează o varietate de sensuri, mergând de la simpla înţelegere 
a semnifi caţiei cuvintelor tipărite, până la lectura ca tehnică de muncă intelectuală, ce îndeplineşte funcţii 
multiple. 

Astfel, lectura este considerată un proces activ, ce presupune existenţa unor aptitudini de recunoaştere 
şi de înţelegere, o activitate importantă în dezvoltarea individuală a fi ecărei persoane, fi ind o modalitate 
esenţială prin care ne putem actualiza cunoştinţele, aptitudinea de a citi fi ind „un instrument important pentru 
succesul academic” (Patel, Jain 2008: 113-124). În afara rolului esenţial al lecturii ca sursă de informaţii, aceasta 
permite şi consolidarea limbajului, fi ind necesară pentru înţelegerea şi însuşirea unei culturi şi civilizaţii 
străine. Cititul este o sursă inepuizabilă de satisfacţii spirituale, oferind, pe 
lângă benefi ciile evidente, şi plăcere intelectuală. Se poate afi rma că abilitatea 
de a citi e importantă pentru oameni, deoarece le permite acestora să rămână 
conectaţi la informaţie, la cunoştinţele umanităţii.

Ioan Cerghit, în Metode de învăţământ (2006: 174-189), nuanţează 
sensurile acestui termen, pornind de la defi niţia psiho-pedagogului francez 
Gaston Mialaret, care defi neşte termenul drept o „activitate integrată a unui 
text, de înţelegere a textului citit, de examinare şi apreciere a calităţii unui text, 
prilej al unor acţiuni intelectuale cât mai efi ciente”. Robert Scholes defi neşte 
lectura drept „supunere faţă de intenţiile altuia; o primă treaptă a gândirii şi 
comunicării”.

Lectura, ca tehnică de muncă intelectuală, îndeplineşte mai multe funcţii 
(Cerghit 2006: 174-189): 

 ■ de culturalizare;
 ■ de învăţare (de instruire şi autoinstruire);
 ■ de informare şi documentare.

Ca mijloc de culturalizare, cartea reprezintă un tezaur al valorilor culturale ale umanităţii, fi ind 
păstrătoarea spiritualităţii omeneşti, un simbol al memoriei vii a umanităţii. Cartea cuprinde aproximativ 
70% din informaţia acumulată în istoria universală. Prin urmare, rolul lecturii în educarea şi în perfecţionarea 
fi inţei umane nu poate fi  negat. 

A citi este o activitate personală, intimă şi formativă, ce implică şi dezvoltă inteligenţa şi judecata. 
Ca metodă de studiu, lectura este esenţială, deoarece permite accesul la cunoştinţe, indiferent de vârsta 

celor ce studiază. Cartea şcolară (manualul) este un mijloc de studiu, permiţând accesul la cele mai diverse 
forme de activitate. Lectura este importantă atât ca activitate în sine, cât şi ca facilitator al altor activităţi de 
învăţare.

Ca sursă de informare şi de documentare, lectura reprezintă o activitate literar-culturală. 
Înţelegerea documentelor scrise este legată de lectură. A citi în limba maternă înseamnă a utiliza tehnicile 

de lectură, care se învaţă, cel mai adesea, în şcoală. 
În cazul limbii române ca limbă nematernă, lectura vizează mai multe competenţe:

 ■ o competenţă de bază, care se referă la sesizarea informaţiei explicite din textul scris;
 ■ o competenţă intermediară, care vizează reconstituirea organizării explicite a documentului;
 ■ o competenţă aprofundată, care vizează descoperirea implicită a textului scris.

Deducem că obiectivul înţelegerii scrise este acela de a conduce elevul spre sensul textului scris, astfel 
încât acesta să fi e capabil să citească şi să înţeleagă diferite tipuri de texte. Astfel, obiectivul principal al acestei 
competenţe nu este ca elevul să înţeleagă imediat textul, ci ca acesta să-şi însuşească strategiile de lectură, ceea 
ce presupune un efort pe termen lung. Profesorul trebuie să-l determine pe elev să-şi dorească să citească orice 
tip de texte. Elevii vor dobândi, astfel, metodele care le vor permite să se adapteze şi să se descurce în situaţii 
autentice de înţelegere scrisă. 

Secvenţele de înţelegere scrisă se desfăşoară sub formă de activităţi care trebuie să fi e realizate constant, 
astfel încât elevii să dobândească refl exele care-i ajută la înţelegerea textului. Elevii trebuie să fi e capabili, 
treptat, să:

 ■ înţeleagă despre cine/despre ce se vorbeşte;
 ■ extragă informaţii punctuale;
 ■ identifi ce relaţiile specifi ce textului scris (cauzalitate, consecinţă, înlănţuiri cronologice etc.);
 ■ stăpânească regulile principale ale textului scris (acordurile, tipurile de frază, formele verbale);
 ■ exprime sensul unui enunţ, după ce a dobândit o foarte bună cunoaştere a limbii.

Exerciţiu:
Realizaţi o discuţie 
de grup, pornind de 
la funcţiile lecturii, 
încercând să descoperiţi 
altele noi.
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La fel ca în înţelegerea orală, elevul va descoperi, graţie textului, fapte de civilizaţie, elemente de 
gramatică, structuri care îl vor ajuta să-şi îmbogăţească cunoştinţele. 

Se recomandă evitarea situaţiei în care elevul deschide imediat dicţionarul pentru a traduce cuvintele 
necunoscute. Elevii nu ar obţine decât o traducere superfi cială, fără a sesiza esenţialul, nefi ind capabili, în acest 
stadiu, de o înţelegere globală a textului. Pentru a evita abordarea lineară a textului de către elevi, profesorul 
trebuie să-i determine pe aceştia să înlocuiască comportamentul pasiv cu o atitudine activă, euristică, utilizând 
tehnicile de lectură care i-au fost formate în prealabil şi pe care le va aplica şi în viaţa reală.

Exerciţiu:
Propuneţi trei modalităţi pe care le-aţi utilizat la clasă pentru a motiva elevii să citească în limba română. 

1.3.2. Aspecte teoretice ale predării lecturii

Un element esenţial în predarea lecturii este reprezentat de suporturile scrise utilizate. Acestea trebuie 
să corespundă nivelului de competenţă al elevilor, vârstei acestora, intereselor şi preocupărilor lor. În plus, 
suporturile folosite trebuie să fi e autentice sau să simuleze autenticitatea.

1.3.2.1. Exemple de texte scrise pe care le putem folosi ca suport pentru exerciţiile de citire:
 ■ invitaţiile;
 ■ textele publicitare;
 ■ cataloagele şi broşurile;
 ■ scrisorile de toate tipurile;
 ■ extrasele din ziare şi reviste;
 ■ extrasele de pe internet;
 ■ interviurile;
 ■ instrucţiunile de utilizare;
 ■ meniurile;
 ■ broşurile turistice etc.

Există nenumărate tipuri de texte pe care profesorul le are la dispoziţie, însă, în alegerea lor, acesta 
trebuie să ţină seama de câteva elemente:

1. aspectul comunicativ;
2. aspectul discursiv;
3. aspectul pedagogic.

1. Aspectul comunicativ 
Profesorul trebuie să ştie clar care este funcţia documentului scris utilizat în comunicare şi care sunt 

elementele esenţiale de sesizat, când se poate considera că lectura şi-a atins scopul. În funcţie de răspunsurile 
la aceste întrebări, profesorul va selecta textul cel mai potrivit obiectivelor urmărite.

2. Aspectul discursiv 
Selectarea mijloacelor se va face în funcţie de caracteristicile discursului. De exemplu, pentru un text 

narativ, pentru a ajuta înţelegerea elevului, se pot utiliza reformularea sau repetarea. Sunt foarte importante 
întrebările directe adresate elevilor, însă acestea devin nefuncţionale când operaţia se repetă.

3. Aspectul pedagogic 
Sarcinile de învăţare trebuie să solicite, în mod egal, fi ecare elev. Din păcate, de obicei, elevii sunt reduşi 

la intervenţii punctuale, care vizează doar un element al documentului, înţelegerea pe care elevii o au asupra 
textului fi ind, astfel, fragmentată.

1.3.2.2. Etapele demersului didactic

a. Distribuirea materialului (a documentului scris)
Această etapă corespunde inputului vizual şi reprezintă primul contact al elevilor cu documentul scris. 

Elevii vor lucra în grupuri mici pentru a-şi putea compara rezultatele. Li se pun întrebări asupra caracteristicilor 
tipului respectiv de text, asupra contextului,  ceea ce va permite o mai bună înţelegere globală a acestuia. 

Se vor stabili, prin întrebări dirijate:
 ■ sursa (provenienţa) fragmentului;
 ■ fi nalul acestuia;
 ■ titlul, autorul etc.

b. Lectura în linişte (lecture silencieuse, silent reading)
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Elevilor li se oferă un anumit timp în care vor descoperi textul, ajungând, treptat, la înţelegerea sensului. 
Profesorul le poate pune la dispoziţie o fi şă cu întrebări/detalii ce trebuie descoperite. Totuşi, pe lângă 
înţelegerea locală a textului, trebuie verifi cată şi înţelegerea globală. Elevii vor emite ipoteze, îşi  vor pune 
întrebări pentru a verifi ca înţelegerea textului. Întrebările sunt aceleaşi cu cele pentru înţelegerea orală, doar 
suporturile sunt diferite. Astfel, pot fi  utilizate: 

 ■ întrebări cu alegere multiplă;
 ■ exerciţii de completare a spaţiilor libere;                 
 ■ exerciţii de clasifi care;
 ■ întrebări cu răspunsuri deschise şi scurte etc.

c. Lectura orientată a textului este o altă etapă importantă, întrucât 
vizează  înţelegerea detaliilor. Întrebările trebuie să fi e adaptate nivelului 
elevilor. Pentru a răspunde, aceştia trebuie să construiască o frază completă şi 
să-şi justifi ce răspunsul. 

d. Lectura cu voce tare, făcută de către profesor, reprezintă un exemplu 
de lectură expresivă pentru elevi. Ulterior, elevii vor realiza lectura cu voce 
tare, iar profesorul va corecta erorile fonetice, de ritm şi de intonaţie ale 
acestora.

DE REŢINUT:
Răspunsurile elevilor sunt deosebit de importante, ele vor fi  verifi cate şi 

confruntate. Elevii trebuie să poată argumenta fi ecare răspuns oferit. 
De asemenea, este necesar ca profesorul să dea dovadă de creativitate 

în alegerea suporturilor şi a exerciţiilor, fi indcă există pericolul ca elevii să se 
plictisească repede. 

1.3.3. Tipurile de lectură 

Există numeroase clasifi cări ale lecturii, în funcţie de scopul urmărit, de motivele pentru care elevii 
citesc: pentru a învăţa, pentru a se informa, pentru relaxare etc.

Cele mai frecvent întâlnite sunt:
 ■ lectura intensivă/extensivă;
 ■ lectura cu voce tare/lectura în gând;
 ■ lectura rapidă/lectura lentă;
 ■ lectura critică;
 ■ lectura paralelă etc.

Exerciţiu:
Prezentaţi tipurile de lectură pe care le utilizaţi cel mai frecvent în timpul orelor de limba română.

1. Lectura intensivă (Patel, Jain 2008) are drept obiectiv învăţarea limbii şi se realizează sub îndrumarea 
profesorului. Acest tip de lectură va servi la explicarea unor structuri mai difi cile şi va facilita extinderea 
cunoştinţelor de vocabular, ducând, implicit, la dezvoltarea limbajului vorbit şi scris. 

Materialul pentru lectura intensivă reprezintă baza pentru activitatea la clasă, pentru exerciţiile scrise, 
urmând a fi  citit şi discutat în detaliu. Pentru a evita rutina şi pentru a nu le distruge elevilor plăcerea lecturii, 
profesorul trebuie să utilizeze metode variate, texte cât mai diverse. Specialiştii recomandă ca textele alese 
pentru lectura intensivă să fi e, predominant, contemporane, de lungime medie sau redusă.

Exerciţiu:
Discutaţi împreună cu colegii de grupă despre tipurile de texte pe care le folosiţi la clasă pentru lectura 
intensivă. Propuneţi câteva modele de exerciţii adecvate acestui tip de lectură.

Caracteristicile lecturii intensive:
 ■ ajută cititorul să-şi dezvolte vocabularul activ;
 ■ profesorul joacă rolul principal;
 ■ lectura intensivă este lectura cu voce tare;
 ■ profesorul poate corecta accentul, intonaţia şi ritmul;
 ■ ţinteşte la folosirea activă a limbii.

2. Lectura extensivă are ca scop pregătirea elevului pentru a citi direct şi fl uent în limba română, fără 
ajutorul profesorului. Este de preferat ca materialul utilizat la clasă să aibă un nivel de difi cultate cât mai 
scăzut, acesta fi ind utilizat ca bază pentru discuţiile cu întreaga clasă. Atenţia elevilor trebuie dirijată spre 

Exerciţiu:
Realizaţi un demers 
didactic pentru a 
preda lectura unui 
text nonliterar la liceu. 
Lucraţi în perechi!
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extragerea informaţiilor din text, mai mult decât spre lectura în sine. Se recomandă ca profesorul să utilizeze 
metode moderne, participativ-active, astfel încât să fi e implicaţi toţi elevii din clasă. Se poate organiza o 
activitate pe grupe, fi ecare grupă primind un material care are legătură cu cele ale colegilor, în aşa fel ca fi ecare 
grupă să realizeze o parte a unui proiect unitar. Lectura extensivă trebuie să le facă plăcere elevilor, aceştia vor 
fi  îndrumaţi spre texte din ziare şi reviste care corespund intereselor şi grupului lor de vârstă. Profesorul va 
orienta discuţiile grupului pe marginea textelor citite pentru ca acest demers să nu fi e prea greoi pentru elevi, 
fapt ce i-ar putea determina să renunţe la lectură.  Lectura extensivă satisface nevoia cititorilor de a fi  informaţi 
la zi, de a avea acces la informaţii de ultimă oră. 

Caracteristicile lecturii extensive:
 ■ ajută cititorul să-şi dezvolte vocabularul activ; 
 ■ rolul principal îl au elevii, care trebuie să ceară lămuriri profesorului;
 ■ lectura extensivă se realizează în tăcere;
 ■ scopul este de a informa, de a îmbogăţi cunoştinţele celor care învaţă;
 ■ prin lectură extensivă se poate forma deprinderea de a citi corect.

3. Lectura cu voce tare joacă un rol important în învăţarea unei limbi străine sau nematerne. Este foarte 
importantă întrucât, cu ajutorul ei, se exersează pronunţarea corectă a cuvintelor, motiv pentru care lectura 
cu voce tare trebuie utilizată chiar de la început. Mai târziu, greşelile de pronunţie sunt extrem de greu de 
remediat. Profesorul va ţine cont de faptul că nu toate textele sunt potrivite pentru lectura cu voce tare, ci doar 
poeziile, unele dialoguri scurte etc. Elevii trebuie pregătiţi pentru lectură, astfel încât aceştia să nu întâmpine 
difi cultăţi, iar lectura să pară fi rească, naturală. 

Pentru ca lectura cu voce tare să fi e interesantă pentru elevi, materialul va fi  în acord cu experienţa şi 
cu cunoştinţele lor, pentru ca aceştia să înţeleagă şi să pronunţe foarte bine ceea ce citesc. Greşelile sesizate în 
timpul lecturii trebuie să fi e corectate de către profesor, dar într-o manieră asertivă, constructivă, altfel riscând 
să-i inhibe, sa-i îndepărteze de lectură. Atenţia profesorului trebuie să fi e distribuită în mod egal către toţi 
elevii, cu deosebire către cei cu probleme. 

Acest tip de lectură include, pe lângă avantajul că le permite elevilor să-şi dezvolte capacitatea de a citi 
foarte bine, vorbind şi având, astfel, ocazia de a-şi exprima ideile, şi corectarea felului în care elevii pronunţă. 
De asemenea, profesorul oferă elevilor feedback, încurajări, stimulând astfel dorinţa şi plăcerea elevilor de a 
studia limba română. Dat fi ind că învăţarea unei limbi se bazează pe un proces de imitaţie, elevul preluând 
modelul profesorului, acesta din urmă trebuie să ofere mereu texte noi, interesante, să utilizeze metode 
moderne şi să aibă o abordare originală.

Însă lectura cu voce tare prezintă şi anumite dezavantaje, mai ales având în vedere condiţiile în care se 
desfăşoară orele de limba română: numărul mare de elevi împiedică profesorul să le ofere tuturor sufi ciente 
ocazii de a participa la această activitate. Acest lucru reprezintă un neajuns major, deoarece, cel puţin pentru 
începători, lectura cu voce tare este esenţială: dacă nu se exersează sufi cient la început, aceasta se va realiza 
cu difi cultate într-un stadiu secundar. Un alt dezavantaj ar fi  acela că, în general, în cadrul acestei activităţi, se 
impun elevii foarte buni, care sunt mai activi sau mai îndrăzneţi, restul riscând să devină ascultători pasivi. De 
asemenea, lectura cu voce tare necesită mai mult timp, elevii trebuind să citească pe rând, iar clasa devenind, 
astfel, mai greu de controlat. În egală măsură, apare riscul ca elevii să se plictisească, mai ales dacă cei care 
citesc au difi cultăţi, profesorul fi ind obligat să intervină pentru a-i corecta, astfel încât fl uenţa lecturii are de 
suferit.

4. Lectura în gând (lectura lentă) este extrem de importantă pentru învăţarea unei limbi, fi e ea maternă, 
nematernă sau străină. La fel ca lectura extensivă, şi acest tip de lectură facilitează achiziţia de noi informaţii. 
Ca în cazul celorlalte tipuri de lectură, şi aici trebuie să fi e alese subiecte adecvate intereselor elevilor. Marele 
avantaj al lecturii în gând este că elevii vor putea să-şi concentreze atenţia asupra subiectului, învăţarea 
devenind fi rească. Lectura în gând este destinată înţelegerii noţiunilor exprimate în textele teoretice, tehnice 
sau în cele literare, de exemplu. În plus, permite utilizarea foarte efi cientă a timpului, deoarece toţi elevii 
participă simultan la activitate. 

Există însă şi unele dezavantaje ale metodei, cum ar fi  acela că lectura în gând nu este recomandată în 
primele etape ale învăţării limbii. Intervine, de asemenea, riscul ca elevii neinteresaţi să nu realizeze activitatea, 
fi ind greu de verifi cat dacă aceştia îndeplinesc sarcina sau mimează lectura. Din aceste considerente, profesorul 
trebuie să fi e deosebit de atent când face selecţia materialelor şi atunci când le repartizează elevilor sarcinile de 
lucru, anunţându-i ce aşteaptă de la ei, astfel încât aceştia să se mobilizeze şi să nu se sustragă de la activităţi. 
Profesorul are un rol deosebit de important, el fi ind cel care oferă informaţii, clarifi că nelămuririle elevilor, 
corectează greşelile acestora şi, nu în ultimul rând, evaluează activitatea acestora. 

 
5. Lectura rapidă (Cerghit 2006) este utilă pentru identifi carea unor informaţii sau a ideilor principale 

dintr-un text, pentru obţinerea unei imagini generale, de ansamblu, asupra unui text. Această tehnică este 
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folosită pentru informarea rapidă, în documentare, pentru realizarea unor 
proiecte care presupun o cantitate relativ mare de informaţii ce trebuie accesate 
rapid. Pentru a atinge un randament optim, acest tip de lectură trebuie să fi e 
exersat, el fi ind accesibil doar celor care au atins un nivel avansat de cunoaştere 
a limbii. Pentru realizarea lecturii rapide, sunt necesare câteva condiţii, cum ar 
fi  o bună iluminare a încăperii, concentrarea maximă, linişte etc. Dacă un elev 
citeşte, în mod normal, 150 de cuvinte/minut, acesta poate citi, prin lectură 
rapidă, 250-500 de cuvinte/minut, până la 700 pentru cei antrenaţi. 

 
DE REŢINUT:
Lectura lentă nu favorizează o reţinere (memorare) mai bună şi de mai 

lungă durată a textului decât lectura rapidă.

6. Lectura critică se referă la descifrarea subtextului, la înţelegerea 
mesajului din spatele textului. 

7. Lectura explicativă presupune citirea unui text pe fragmente, cu 
explicarea cuvintelor şi a expresiilor necunoscute, eventual cu extragerea 
ideilor principale. 

Pe lângă aceste tipuri de lectură, în lucrarea lui Ioan Cerghit, Metode 
de învăţământ, se menţionează şi altele, precum: lectura explicativă, lectura 
problematizantă, lectura lineară, cea selectivă, lectura dirijată, autodirijată etc.

Este important ca elevii să stăpânească o varietate cât mai mare de 
tehnici de lectură, astfel încât să poată trece de la o tehnică de lectură la alta, în 
funcţie de sarcinile de învăţare pe care le au.

De asemenea, este esenţial ca elevii de liceu, despre care se presupune că 
au atins deja un nivel avansat de cunoaştere a limbii române, să fi e capabili nu 
doar să ştie să citească ci, mai ales, cum să exploreze textul citit, astfel încât să 
valorifi ce la maximum informaţiile pe care acesta le conţine. În general, elevii 
cunosc aşa-numitele „tehnici de focalizare a atenţiei”, precum sublinierea informaţiilor esenţiale, adnotările, 
realizarea unor scheme, identifi carea cuvintelor-cheie ş.a. De multe ori, se constată că elevii nu reuşesc să 
valorifi ce la maximum textul citit, neavând formate deprinderile de a utiliza tehnicile efi ciente de lectură. 
Lectura activă (Cerghit, I., 2006) presupune o serie de procese complexe, care depăşesc simpla înţelegere a 
sensului cuvintelor, expresiilor şi enunţurilor. Astfel, este necesar să se realizeze şi o reactualizare a unor 
reprezentări mintale ca repere constituite deja ca o zestre culturală, un background cultural, pe care fi ecare 
elev îl are la intrarea în şcoală. După identifi carea ideilor principale şi a detaliilor semnifi cative, ideile trebuie 
ordonate, permiţându-se trecerea la o etapă superioară, a operaţiilor de gândire, de analiză şi de sinteză, 
de asociere şi de emitere de ipoteze şi de memorare a acestora. Se realizează apoi reactivarea unor abilităţi 
de bază, de utilizare a cunoştinţelor dobândite în contexte noi. Activarea unor stări emoţional-motivaţionale 
şi metacognitive este următorul proces, acesta fi ind urmat de asimilarea cunoştinţelor, de interpretare, de 
evaluare şi de construcţie a unei argumentaţii. Pentru ca lectura să fi e efi cientă, cititorul-elev trebuie să 
relaţioneze cu textul, astfel încât să-i înţeleagă conţinutul.

1.3.4. Rolul lecturii în şcoală

Lectura este o activitate esenţială în şcoală, în cadrul orelor de limba română, dar nu numai, deoarece 
de capacitatea elevilor de a citi şi, mai ales, de a înţelege ceea ce citesc, depinde întreaga învăţare. Indiferent de 
statutul limbii române în şcolile din ţara noastră, elevii şi familiile acestora, cadrele didactice şi societatea, în 
general, trebuie să conştientizeze importanţa însuşirii temeinice a limbii române, ceea ce implică şi capacitatea 
de a citi corect şi de a înţelege texte scrise. Lectura este o poartă de acces către învăţare, către educaţie, 
indiferent de domeniul de interes al elevilor. Aceştia trebuie să-şi însuşească capacitatea de lectură, să aibă o 
atitudine activă şi pozitivă faţă de actul lecturii deoarece, după cum afi rma E. Faguet, „Arta de a citi este şi 
arta de a gândi”. Toate activităţile şcolare, dar şi cele extraşcolare, depind, într-o mare măsură, de capacitatea 
de lectură a elevilor. Aceştia, puşi în faţa unui material scris, de multe ori, copleşitor, precum lecţiile din 
manuale, notiţele, caietele cu exerciţii suplimentare, culegerile, informaţiile de pe internet, precum şi a multor 
asemenea surse, sunt nevoiţi să înţeleagă corect ceea ce citesc, să aibă abilitatea de a selecta informaţiile utile 
şi esenţiale de balastul informaţional, să coreleze informaţiile dobândite, astfel încât să folosească, în contexte 
diferite, ceea ce au citit. Informaţiile în sine devin inutile dacă elevii nu ştiu când şi cum să le utilizeze, dacă 
nu relaţionează ceea ce au învăţat cu propriile experienţe, dacă nu ştiu cum să aplice, practic, cunoştinţele 

Teme de refl ecţie:
1. Prezentaţi alte 
avantaje şi dezavantaje 
ale tipurilor de lectură 
propuse, pornind 
de la experienţa 
d u m n e a v o a s t r ă 
didactică.
Argumentaţi-vă opinia! 
2. Propuneţi şi alte 
tipuri de lectură utilizate 
de dumneavoastră la 
catedră, în afara celor 
prezentate în acest 
manual.
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
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teoretice dobândite.  
În acelaşi timp, un aspect important este acela că lectura, indiferent de tipul de text, le deschide elevilor, 

mai ales celor din învăţământul liceal, care se afl ă la vârsta descoperirii de sine şi a lumii, oportunităţi nelimitate 
de a cunoaşte experienţe noi, le satisface curiozitatea şi dorinţa de a explora, îi obligă să gândească, să emită 
judecăţi, să problematizeze pe marginea situaţiilor întâlnite în texte diferite etc. În plus, lectura dezvoltă 
atitudinea critică, dar şi capacităţi precum analiza, sinteza şi refl ecţia, cultivă imaginaţia etc. 

Lectura ar trebui să devină un automatism. Or, dacă în limba maternă elevii au abilităţi de lectură 
insufi cient dezvoltate, este evident că aceleaşi difi cultăţi, mult mai accentuate însă, vor exista şi în limba 
nematernă, respectiv în limba română. Este necesară, prin urmare, îmbunătăţirea capacităţii de lectură în 
limba maternă, pentru ca, ulterior, să se realizeze transferul abilităţii de lectură din limba maternă în cea 
nematernă.

Sigur că lectura depinde şi de capacitatea de memorare şi de înţelegere a cititorilor. Cititori diferiţi 
vor descoperi semnifi caţii diferite ale aceluiaşi text, în funcţie de factorii amintiţi (Alderson 2001). Înţelesul 
textului este rezultatul interacţiunii dintre cititor şi text. Orice text oferă un univers de aşteptare, un potenţial 
de semnifi caţii, accesibil doar în timpul procesului de lectură.

Studiul individual este deosebit de important pentru elevii de liceu, obligaţi să apeleze la această metodă 
de învăţare în fi ecare zi când îşi pregătesc lecţiile, temele, lucrările scrise, proiectele şi orice tip de activitate, în 
general. Elevii, pe lângă faptul că îşi ating scopul imediat, acela de a-şi îndeplini sarcina de lucru, îşi dezvoltă 
capacităţile psihice, stilul personal de a învăţa, încrederea în forţele proprii, capacitatea de organizare şi de 
muncă intelectuală etc. 

În concluzie, se poate afi rma că lectura are şi un rol social, concurând la dezvoltarea elevilor ca viitori 
adulţi, ce vor fi  capabili să valorifi ce în existenţa cotidiană ceea ce citesc, să se informeze corect, să selecteze 
ceea ce este relevant de informaţiile inutile şi să prelucreze datele obţinute. 

 În lucrarea Assessing Reading, Charles Alderson oferă câteva principii utile pentru predarea lecturii. 
Astfel, autorul amintit recomandă individualizarea predării lecturii în laboratoare de lectură, incluzând 
strategii de lectură, strategii de predare a vocabularului, lectura cronometrată etc. De asemenea, se recomandă 
încurajarea lecturii în gând pentru a facilita dobândirea automatismului, a încrederii în sine şi a bucuriei de 
a citi. În plus, pentru realizarea lecţiilor de lectură, profesorul ar trebui să ţină cont de cunoştinţele elevului, 
de backgroundul său cultural, astfel încât sarcinile de lectură, ca şi textele alese, să fi e adaptate fi ecărui elev 
(personalizate). Nu trebuie pierdut din vedere că textele prea lungi sau prea difi cile pot inhiba performanţa, 
în loc să o faciliteze. 

 Exersarea lecturii este, de asemenea, la fel de importantă, rezultatele depinzând de nivelul de implicare 
al elevilor, fi ind cunoscut faptul că dobândirea automatismelor este rezultatul unor exerciţii repetate. 
Activitatea pe grupe de elevi provoacă discuţii, încurajând comunicarea şi, astfel, exploatarea în maniere 
diferite a textului. Elevii trebuie stimulaţi să practice diferite tipuri de lectură, să înveţe, să se perfecţioneze şi 
să se autoeduce prin lectură. 

Exerciţii:
1. Discutaţi în perechi, apoi cu întreaga grupă, despre importanţa lecturii în şcoală, dacă elevii mai citesc 
şi ce anume citesc, precum şi despre modul în care lectura, ca activitate, infl uenţează evoluţia post-şcolară 
a acestora.
2. Realizaţi o dezbatere despre calitatea lecturilor suplimentare ale elevilor. Oferiţi recomandări colegilor 
de grupă, pornind de la experienţa dumneavoastră în domeniu.
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  A citi este o activitate personală, intimă şi formativă, ce implică şi dezvoltă inteligenţa şi 
judecata. 

  Lectura este importantă atât ca activitate în sine, cât şi ca facilitator al altor activităţi de învăţare.

  Obiectivul activităţilor dedicate înţelegerii scrise este de a conduce elevul spre identifi carea 
sensului textului, astfel încât acesta să fi e capabil să citească şi să înţeleagă diferite tipuri de texte. 

  Importantă este nu doar înţelegerea imediată a textului, ci şi însuşirea unor strategii de lectură, 
ceea ce presupune un efort pe termen lung.

  Există mai multe tipuri de lectură, cele mai frecvent întâlnite fi ind:
  lectura intensivă/extensivă;
  lectura cu voce tare/lectura în gând;
  lectura rapidă/lectura lentă;
  lectura critică;
  lectura paralelă etc.

  Fiecare dintre aceste tipuri de lectură are atât avantaje, cât şi dezavantaje, utilizarea lor variind 
în funcţie de context (nivelul elevilor, tipul de text, scopul lecturii etc.). 

  Adolescenţii sunt capabili intelectual şi emoţional să participe, atât împreună cu profesorii, cât 
şi individual, la propria formare ca adulţi.
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TEST

A. Citiţi următoarele enunţuri şi decideţi dacă acestea sunt adevărate (A) sau false (F): 

1. Abilităţile de lectură în limba română nu depind de cele din limba maternă.
2. Profesorul poate opta pentru oricare dintre tipurile de lectură, indiferent de nivelul clasei sau 
de scopul lecţiei.
3. Elevii nu au niciun rol în educarea lecturii.
4. Profesorul trebuie să utilizeze texte adaptate intereselor elevilor, nivelului acestora, vârstei lor 
etc.

B. Continuaţi enunţurile! Alegeţi varianta corectă! 

1. În cadrul lecturii extensive, rolul principal îl are:
a. elevul.
b. profesorul.
c. atât elevul, cât şi profesorul. 

2. Corectarea pronunţiei elevilor se poate face cu ajutorul:
a. lecturii critice.
b. lecturii explicative.
c. lecturii cu voce tare.

3. În opinia lui E. Faguet, „Arta de a citi este şi arta de:
a. a vorbi”.
b. a gândi”.
c. a recita”. 

C. Completaţi spaţiile libere!

1. Pentru a evita abordarea ..................... a textului de către elevi, profesorul trebuie să-i determine 
să .............................. comportamentul .................. cu o atitudine ....................... . 
2. Identifi carea cuvintelor-............. face parte dintre „tehnicile de ............................  a ....................”.
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2. Formarea competenţelor de 
producere a unor mesaje orale şi 

scrise - Producerea

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să identifi caţi diferenţele existente între vorbire şi scriere;
 ■ să caracterizaţi competenţa de producere de mesaje orale şi 

competenţa de producere a textului nonliterar;
 ■ să recunoaşteţi rolul şi specifi cul lor în învăţarea limbii;
 ■ să realizaţi profi lul psihopedagogic al adolescentului;
 ■ să comparaţi tipurile de bilingvism;
 ■ să adaptaţi la vârsta elevului temele şi strategiile de abordare 

specifi ce producerii de mesaje orale şi de texte nonliterare;
 ■ să identifi caţi problemele legate de dezvoltarea competenţei 

elevilor din ciclul liceal de a produce texte argumentative.
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A. Formarea competenţei de producere de mesaje orale

Temă de refl ecţie:
Încercaţi să defi niţi competenţa de producere de mesaje orale, să stabiliţi rolul acesteia în învăţarea unei 
limbi nematerne şi două caracteristici ale elevului de care trebuie să se ţină cont în elaborarea strategiilor 
ce vor fi  aplicate la clasă, în vederea dezvoltării acestei competenţe.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

2.1. Competenţa de a produce mesaje orale

În nenumărate rânduri, s-a remarcat faptul că o atenţie din ce în ce mai mare se acordă, în învăţământul 
preuniversitar, discursului oral, sub forma celor două direcţii interdependente: receptarea discursului oral/
comprehensiune şi exprimare orală/producere de mesaje orale.

Exerciţii:
1. Lucraţi individual timp de trei minute. Scrieţi cuvintele EXPRIMARE ORALĂ în mijlocul unei foi şi 
încercuiţi-le. Scrieţi toate cuvintele sau sintagmele care vă vin în minte şi consideraţi că au legătură cu 
exprimarea orală. 
2. Lucraţi în perechi! Prezentaţi colegului/colegei grafi cul realizat şi completaţi-l cu informaţii primite de 
la el/ea.

2.1.1. Cum defi nim competenţa de a produce mesaje orale

Pentru a putea defi ni competenţa de a produce mesaje orale, un punct de plecare poate fi  reprezentat 
de conceptul de competenţă. Competenţa vorbitorilor unei limbi, dacă ne raportăm la viziunea lui Chomsky, 
se referă atât la posibilitatea acestora de a produce şi a înţelege un număr infi nit de enunţuri noi, cât şi la 
capacitatea lor intuitivă de a distinge între enunţuri gramaticale şi enunţuri nongramaticale.

Conceptul de competenţă comunicativă, introdus de Dell Hymes, este mult mai cuprinzător, desemnând 
„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” (DŞL, s.v. Competenţă). Aplicarea 
acestui concept s-a extins însă de la sfera limbii materne (de la vorbitorul nativ) la sfera limbii nematerne. 

În raport cu celelalte competenţe comunicative, producerii de mesaje orale i se acordă din ce în ce mai 
multă atenţie.

A defi ni competenţa de a produce mesaje orale poate reprezenta o încercare de a cuprinde multiplele 
sale aspecte sau doar de a surprinde esenţa acesteia. Astfel, exprimarea orală presupune:

 ■ dovedirea capacităţii de a integra cunoştinţele de limbă dobândite într-un context de comunicare 
orală;

 ■ „selectarea unor modele integrate de elemente ale codului, pentru exprimarea unei intenţii şi 
asamblarea caracteristicilor necesare fără ezitare (acesta e procesul codifi cării)” (Rivers 1977: 156);

 ■ construirea şi transmiterea, prin canalul oral, a unei secvenţe cu sens. A transmite doar nişte elemente 
lexicale, aparţinând, desigur, sistemului limbii, nu înseamnă a dovedi că această capacitate există;

  Tatiana Slama Cazacu (apud Zlate 2008) subliniază faptul că emiţătorul doreşte să transmită 
un sens, nu să articuleze „indiferent ce şi cum”, ci să aleagă acele semne (foneme, cuvinte, unităţi 
segmentale) şi să le ordoneze, astfel încât să dea expresie unui conţinut psihic, formând astfel 
mesajul;

 ■ receptarea unui text sub formă orală sau scrisă şi reacţia la acesta, în direcţia pe care o propune; a 
interacţiona – a participa, în mod adecvat, la schimbul pe care îl presupune comunicarea;

 ■ „capacitatea fi ecărui vorbitor de a enunţa fraze alcătuite de el însuşi chiar în clipa rostirii lor” (Dinu 
1997: 317);

 ■ indiferent de vârstă (conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi), capacitatea de:
  a prevedea şi organiza un mesaj (aptitudini cognitive);
  a formula un enunţ (aptitudini lingvistice);
  a pronunţa acest enunţ (aptitudini fonetice).

În general, în cazul comunicării orale, sunt vizate patru scopuri principale (Nicki Stanton, apud Ilica 
2003: 111): a fi  receptat (auzit), a fi  înţeles, a fi  acceptat, a provoca o reacţie (o schimbare de comportament sau 
de atitudine).
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În vederea realizării acestor interacţiuni, este de necontestat necesitatea dezvoltării permanente a 
competenţei de producere de mesaje orale, în funcţie, bineînţeles, de contextul învăţării, atât pentru limba 
maternă, cât şi pentru o limbă nematernă.

2.1.2. Comunicare orală/comunicare scrisă

Distincţia dintre scris şi oral a fost frecvent semnalată de lingvişti. S-a afi rmat, astfel, despre scriere că ar 
fi  o simplă transpunere a comunicării orale, dar şi, pe de altă parte, că scrierea ar fi  un sistem autonom. Dincolo 
de aceste viziuni diferite, putem accepta că ne afl ăm în prezenţa unor sisteme diferite, chiar dacă acestea sunt 
coordonate, complementare. Prin urmare, pentru cele două tipuri de exprimare pot fi  evidenţiate trăsături 
specifi ce.

Exerciţii:
1. Lucraţi în grupuri de câte patru-cinci! Unele grupuri vor încerca să identifi ce avantaje şi dezavantaje ale 
exprimării orale, iar celelalte, avantaje şi dezavantaje ale exprimării scrise.
2. Pe baza aspectelor identifi cate şi apoi prezentate, fi ecare grup va realiza o diagramă Venn, completând 
caracteristicile exprimării orale, ale exprimării scrise şi caracteristicile specifi ce ambelor modalităţi de 
comunicare.

Pentru o mai bună înţelegere a competenţei de care ne ocupăm, se impune o succintă conturare a 
diferenţelor existente între vorbire şi scriere (Goia 2008):

CRITERIUL ORAL SCRIS
 ■ cod/canal  ■ fonic  ■ grafi c
 ■ caracter  ■ discontinuu/alternativ  ■ continuu şi linear
 ■ paratext  ■ gestul/mimica  ■ tipografi c/iconic
 ■ locul  ■ coincidenţa producere /

receptare
 ■ n o n - c o i n c i d e n ţ a   

producere/receptare
 ■ control  ■ spontaneitate  ■ elaborare conştientă
 ■ metodă de învăţare  ■ modernă  ■ tradiţională
 ■ registrul  ■ preponderent familiar  ■ preponderent literar
 ■ interacţiune  ■ contactul vizual  ■ lipsa contactului vizual
 ■ lexical
 ■ lingvistic
 ■ sintactic

 ■ tendinţa de a utiliza cuvinte 
scurte;

 ■ prezenţa pronumelor 
personale în număr mare;

 ■ utilizarea unui vocabular 
restrâns (reluări);

 ■ preferinţa pentru propoziţii 
exclamative;

 ■ prezenţa repetiţiilor, a 
clişeelor;

 ■ utilizarea, cu predilecţie, a 
coordonării sintactice;

 ■ formulări eliptice.

 ■ tendinţa de a utiliza cuvinte 
mai lungi;

 ■ prezenţa pronumelor 
personale în număr mai mic;

 ■ utilizarea unui vocabular 
variat;

 ■ preferinţa pentru propoziţii 
enunţiative neexclamative;

 ■ eliminarea repetiţiilor, a 
clişeelor;

 ■ utilizarea, cu predilecţie, a 
subordonării sintactice şi, mai 
puţin, a coordonării;

 ■ preocuparea de a formula 
enunţuri complete.

Ion Ovidiu Pânişoară (2004: 75) identifi că o serie de principii ale comunicării, caracteristice, mai ales, 
comunicării orale:

 ■ presupune un mesaj, iar mesajul include elemente de structură;
 ■ implică oferirea unor suporturi multiple de înţelegere a mesajului;
 ■ este circulară şi permisivă;
 ■ este puternic infl uenţată de situaţie şi de caracteristicile individuale ale emiţătorului;
 ■ posedă atributele necesităţii, aleatoriului şi nelimitării.

O serie de probleme, care pot fi  ignorate când este abordată comunicarea scrisă, devin foarte importante, 
în condiţiile în care ne raportăm la comunicarea orală. Comunicarea orală, prin specifi cul canalului, 
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infl uenţează toate celelalte elemente ale comunicării. 
Deşi există şi situaţii de comunicare orală în care relaţia 
emiţător – receptor este univocă, specifi cul acestei 
forme de comunicare este biunivocitatea relaţiei dintre 
participanţi.

Pentru că oralul este mai puţin precis decât scrisul, Ferreol şi Flageul (2007: 158) consideră că este 
important:

 ■ să nu cedăm vorbăriei sau supralicitării;
 ■ să avem o bună pronunţie;
 ■ să fi m atenţi la înlănţuirea corectă a frazelor;
 ■ să respectăm regulile gramaticale;
 ■ să recurgem la un vocabular adecvat.

Cele trei aspecte din urmă au, desigur, locul şi rolul lor important şi în exprimarea scrisă, însă, pentru că 
oralul presupune biunivocitate şi timp limitat de refl ecţie, predispoziţia de a greşi este mult mai mare. A vorbi 
este o acţiune care presupune desfăşurarea aici şi acum, ce determină apariţia de alunecări, erori, omisiuni, 
produse sub presiunea timpului, vorbitorul încercând să creeze o legătură între ceea ce spune acum şi ceea ce 
a spus deja, dar şi să îşi dea seama ce urmează să spună (Brown, Yule 1983: 21). 

Este important ca elevul, atunci când îi ascultă pe nativi vorbind, percepând, astfel, un limbaj produs în 
mod spontan, să îşi dea seama că aceştia nu produc enunţuri complete, perfect alcătuite, ci vorbesc în acelaşi 
mod în care el sau orice alt individ foloseşte limba maternă.

Astfel, exprimarea orală nu presupune structuri sintactice complexe. Limbajul oral privilegiază 
parataxa, propoziţiile marcate ca relaţionate nu atât prin sintaxă, ci prin modul în care vorbitorul le produce 
(Brown, Yule 1983: 4). Există, însă, şi situaţii în care limbajul oral se suprapune, parţial, peste cel scris, acestea 
regăsindu-se în discursurile celor care se adresează publicului.

Un aspect care apropie cele două tipuri de comunicare priveşte organizarea în jurul a două componente, 
cea de formulare şi cea articulatorie, care, în cazul producerii de mesaje orale, presupun:

 ■ componenta de formulare: prelucrarea produsului din faza anterioară, cea a planifi cării, şi asamblarea 
lui sub formă lingvistică;

 ■ componenta articulatorie: punerea în funcţiune a aparatului vocal.

2.1.3. Rolul competenţei în predare – abordări clasice şi moderne

Exerciţiu:
Timp de două minute scrieţi un răspuns la întrebarea: Care ar trebui să fi e locul dezvoltării exprimării orale în 
predarea limbii materne/nematerne?
Citiţi colegului/colegei răspunsul, comparaţi-le şi formulaţi unul comun. În grupuri de câte patru, fi ecare 
pereche va citi ideile scrise, iar apoi va fi  formulat un răspuns al grupului.

Didactica limbii (ca limbă maternă, ca limbă a doua sau străină) a mers pe două direcţii fundamentale, 
aşezând în opoziţie abordarea limbii ca obiect de studiu în sine sau ca instrument de comunicare: „Cea de-a 
doua domină în mod evident didactica actuală, în ciuda unor voci care semnalează riscurile de a pune în 
paranteză studiul atent al limbii şi de a o reduce la formele funcţionării ei, la valoarea ei de instrument al 
comunicării” (Pamfi l 2000: 21).

Cu privire la aceste abordări, Alina Pamfi l 
consideră că, în didactica limbii materne, ponderea ar 
trebui să fi e egală, în limba a doua accentul ar trebui 
să se deplaseze spre viziunea comunicativ-funcţională, 
iar, în didactica limbilor străine, această viziune să 
devină dominantă (Pamfi l 2000: 21).

2.1.3.1. Metode folosite în didactica limbii

Metoda traducerii gramaticale (The Grammar-Translation Method) este o metodă clasică, având 
următoarele caracteristici:

 ■ presupune exersarea scrierii corecte prin practica retroversiunii;
 ■ are ca obiectiv principal receptarea de text scris, literar;
 ■ se pune foarte puţin accentul pe o pronunţie şi pe o intonaţie corectă;
 ■ deprinderile de comunicare sunt neglijate;

Reţineţi:
Specifi cul comunicării orale este dat de 
biunivocitatea relaţiei  dintre participanţi.

Reţineţi:
În didactica limbii a doua, accentul ar trebui 
să se deplaseze spre viziunea comunicativ-
funcţională.
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 ■ presupune puţine situaţii de folosire activă a limbii, chiar şi în scris;
 ■ utilizează următoarele tipuri de activităţi (Krashen 2009):

  explicaţia unei reguli de gramatică, cu exemple;
  prezentarea vocabularului sub forma unei liste bilingve;
  o secvenţă de citire, cu accent pe gramatică şi vocabular;
  exerciţii pentru fi xare ce includ traduceri din ambele direcţii.

Efectul utilizării frecvente a acestei metode este că elevii, în situaţia în care cineva li se adresează şi 
trebuie să răspundă, se afl ă în imposibilitatea de a se exprima (Rivers 1977). Este evident faptul că, într-o astfel 
de abordare, rolul exprimării orale şi accentul pus pe dezvoltarea acestei competenţe sunt mult diminuate.

Metoda audio-linguală (Audio-Lingual Method) (Rivers 1977):
 ■ exersarea presupune imitare–memorare, de obicei a unui material dialogat;
 ■ îşi propune exersarea celor patru depinderi, începând cu ascultarea şi exprimarea orală.

Metoda directă (Direct Method) presupune (Krashen 2009, Rivers 1977):
 ■ lipsa unei limbi de contact în procesul de predare; 
 ■ accent pe o pronunţare corectă;
 ■ studiul gramaticii menţinut la un nivel funcţional;
 ■ încurajarea descoperirii sensului în context;
 ■ explicaţii în limba a doua pentru elementele lexicale al căror sens nu este dedus.

Metoda răspunsului fi zic total (Total Physical Response – TPR) (Krashen 2009):
 ■ dezvoltată de James Asher în 1977;
 ■ utilizează frecvent comenzi ce presupun un răspuns fi zic;
 ■ se amână, astfel, momentul în care elevii se exprimă efectiv. 

În cadrul acestei metode, rolul comunicării orale nu este foarte accentuat. Ea poate fi  folosită cu succes 
la copii, dar mai puţin la adolescenţi. În plus, folosirea ei iese din discuţie în cazul elevilor de liceu, care învaţă 
o limbă nematernă, deoarece nivelul de competenţă la care aceştia ar trebui să se afl e este avansat.

Metoda eclectică presupune preluarea celor mai bune tehnici din diferitele metode de predare a limbii 
a doua, printr-o adecvare la scopuri.

Metoda lecturii (The Reading Method) (Rivers 1977):
 ■ obiectiv: dezvoltarea capacităţii de a citi într-o limbă străină;
 ■ elevii sunt instruiţi să aibă o pronunţie corectă şi să înţeleagă limbajul oral;
 ■ lipsită de efi cienţă pentru elevii cu difi cultăţi de citire în limba maternă;
 ■ rezultate: păstrarea în limitele unei comunicări simple a capacităţii de a recepta şi de a produce mesaj 

într-o limbă străină.

Metoda bilingvă (The Bilingual Method):
 ■ permite uzul limbii materne pentru explicarea unor sensuri difi cile, prin urmare numai de către 

profesor;
 ■ limba maternă este abandonată, pe măsură ce elevii progresează.

2.1.3.2. Abordări

1. Abordarea structurală – accentul este pus pe structura limbii. Principiile în cadrul abordării structurale 
sunt următoarele (Patel, Jain 2008):

 ■ limba este un sistem;
 ■ activitatea elevului este mai importantă decât activitatea profesorului;
 ■ accentul cade pe vorbire;
 ■ limba este prezentată sub forma unor structuri simple;
 ■ limba este învăţată ca un sistem viu.

2. Abordarea comunicativă sau funcţională (Communicative Language Teaching) reprezintă o inovaţie 
a lui D.A. Wilkins. În concepţia sa, uzul limbii impune apelul la sisteme de sensuri. El identifi că şi descrie două 
categorii esenţiale în învăţarea limbii a doua:

 ■ noţiuni (concepte ca timp, cantitate, spaţiu);
 ■ funcţii comunicative (cerere, refuz, plângere).
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Larga acceptare şi apreciere de care se bucură această abordare şi diversele ei modalităţi de interpretare 
poate fi  atribuită faptului că practicanţi din diverse tradiţii educaţionale ajung să se identifi ce cu ea şi, prin 
urmare, să o interpreteze în moduri diferite (Richards, Rodgers 1986: 68).

Abordarea comunicativă are următoarele caracteristici esenţiale:
 ■ este centrată pe elev;
 ■ pe lângă fl uenţă, corectitudinea şi adecvarea sunt la fel de importante;
 ■ scopul învăţării limbii este dobândirea competenţei comunicative.

În abordarea comunicativă, funcţiile limbajului vor fi  (Patel, Jain 2008):
 ■ instrumentală – a folosi limba pentru a obţine lucruri;
 ■ reglatoare – a folosi limba pentru a controla comportamentul celorlalţi;
 ■ interacţională – a folosi limba pentru a crea interacţiuni;
 ■ personală -  a folosi limba pentru a exprima trăiri, gânduri personale;
 ■ imaginativă – a folosi limba pentru a crea o lume a imaginaţiei;
 ■ reprezentaţională – a folosi limba pentru a comunica;
 ■ euristică – a folosi limba pentru a învăţa şi a descoperi.

Este foarte 
important de subliniat 
că acest tip de 
abordare, comunicativă 
şi funcţională, nu 
presupune reducerea 
rolului gramaticii în comunicare, ci o evidenţiere a faptului că cei care învaţă 
se concentrează cel mai bine pe acest aspect atunci când este pus în relaţie 
cu nevoile proprii de comunicare şi cu experienţele proprii (Lightbown, 
Spada apud Savignon 2002: 7). Ca urmare, aceasta nu exclude conştiinţa 
metalingvistică şi cunoaşterea regulilor.

În orice context de învăţare a unei limbi, competenţa de producere de 
mesaje orale este în strânsă legătură cu capacitatea de receptare a mesajului 
oral. A delimita ceea ce un elev înţelege de ceea ce el poate exprima oral poate 
fi  foarte difi cil şi, de aceea, vorbim adesea de abilităţi de comunicare orală fără 
a face o distincţie între ascultare sau înţelegere după auz şi producere de mesaj 
oral (Bailey, Heritage 2008: 65).

Nu în puţine rânduri, exprimarea orală a fost considerată unul dintre 
aspectele cele mai difi cile în învăţarea limbii. Cu atât mai difi cil cu cât, în 
interacţiunea verbală orală, receptarea şi producerea se suprapun.

2.2. Procesul vorbirii – caracteristicile elevului

2.2.1. Repere psihopedagogice

Prezentând stadiile dezvoltării psihice la copil şi adolescent, I. Radu 
subliniază faptul că ,,fi ecare secvenţă a dezvoltării psihice trebuie privită 
concomitent ca rezultantă a etapelor anterioare şi ca premisă a celor viitoare”. 
Pornind de la identifi carea unor regularităţi de succesiune, în dezvoltarea 
copilului şi a adolescentului se disting următoarele perioade: copilăria 
timpurie (1-3 ani), vârsta preşcolară (3-6 ani), vârsta şcolară mică (6/7-10 ani),  
preadolescenţa (10/11-14/15 ani), adolescenţa (14/15-18 ani), tinereţea (18-25 
ani).

,,Procesele şi însuşirile psihice nu se dezvoltă separat unele de altele, 
nu se însumează aditiv în interiorul fi ecărui stadiu, ci formează o structură 
unitară. De exemplu, progresele în formarea gândirii logice schimbă însăşi 
structura memoriei, procedeele sau tehnicile de învăţare se supun la adolescenţi 
exigenţelor logice. Cu alte cuvinte, structurile psihice elementare se integrează 
în structurile supraordonate, modifi cându-şi modul de desfăşurare” (Radu 
1991: 29).

Reţineţi:
Abordarea comunicativ-funcţională nu exclude 
conştiinţa metalingvistică şi cunoaşterea 
regulilor.

Exerciţiu:
Completaţi, în grupuri 
de câte patru, un 
tabel, pentru a realiza 
o analiză SWOT a 
abordării comunicativ-
funcţionale în predarea 
limbii materne şi a unei 
limbi nematerne. În cinci 
minute veţi avea notate 
pe poster observaţiile şi 
un membru al grupului 
le va prezenta.

Exerciţii:
1. Formaţi grupuri de 
câte trei. Pe o foaie 
sau pe un poster, în 
fi ecare grup, fi ecare va 
nota o caracteristică a 
elevului de liceu, de care 
trebuie să ţinem cont 
în dezvoltarea vorbirii. 
Timp de lucru: trei 
minute.
2. După epuizarea 
timpului, un membru 
al grupului va prezenta 
tuturor ideile grupului, 
folosind foaia pe care 
au fost notate ideile sau 
posterul care va fi  afi şat.
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Autorul trece în revistă principalele repere psihogenetice stabilite pe baza cercetărilor lui Piaget şi a 
colaboratorilor săi, din care vom surprinde stadiile dezvoltării intelectuale la adolescenţi:

 ■ generalizarea operaţiilor formale, situată pe la 14-15 ani, nu are loc în toate sferele activităţilor 
intelectuale, decalajele apar atât între tinerii de aceeaşi vârstă, cât şi între diferitele domenii de cunoaştere;

 ■ gândirea abstractă apare, mai curând, în domeniul ştiinţelor naturii decât în studiul ştiinţelor sociale 
(Ausubel). S-a observat că, deşi 60% din adolescenţii sub 16 ani ating stadiul operaţiilor formale în 
ştiinţele naturii, un procent mult mai mic sunt capabili de raţionamente pe plan moral;

 ■ în faţa unui concept difi cil sau în faţa unui domeniu inedit, nu numai copilul, ci şi adolescentul are 
nevoie de modele concrete şi de exemple ilustrative;

 ■ gândirea devine mobilă, fi ind capabilă să realizeze cu uşurinţă raţionamente directe şi inverse: de la 
cauză spre efect şi invers; de la condiţii spre consecinţe şi invers.

Studiul surprinde extremele procesului evolutiv sistematizate comparativ: gândire concretă/gândire 
formală. Caracteristicile gândirii formale sunt:

 ■ sistematizarea ei are loc în jurul vârstei de 14-15 ani;
 ■ dezvoltarea demersului analitico-sintetic;
 ■ multiplicarea punctelor de vedere;
 ■ predominanţa operaţiilor propoziţionale;
 ■ reconstruirea şi depăşirea cu mijloace verbale a ceea ce a fost cucerit anterior în mod practic;
 ■ adăugarea reversibilităţii sub forma reciprocităţii;
 ■ stăpânirea instrumentelor deductive, mobilitate, comutarea dintr-un sistem de referinţă în altul;
 ■ mişcarea gândirii de la posibil la real, apare demersul ipotetico-deductiv; capacitatea de inventariere 

a alternativelor, ansamblul de posibilităţi pornind de la condiţii date;
 ■ alternanţa mobilă între raţionamente directe şi inverse, între demersul progresiv şi cel regresiv.

Trebuie să ţinem seama de faptul că, observă autorul, ,,transpunerea în performanţe a capacităţilor 
depinde de spectrul de solicitări/probleme caracteristice unui mediu socio-cultural” (Radu 1991).

Într-un stadiu mai avansat al dezvoltării intelectuale, apare transferul de semnifi caţii: o noţiune se 
defi neşte prin raportare la alte noţiuni, care-i împrumută sensul (stadiul operaţiilor propoziţionale).

Indiferent de vârstă, o noţiune difi cilă este mai 
uşor însuşită dacă se oferă suporturi concrete, modele 
obiectuale sau fi gurale pentru înţelegerea ei, de aceea, 
în formarea competenţei de producere de text, chiar şi 
la adolescenţi se apelează la scheme, grafi ce sau hărţi.

L. S. Vîgotski sublinia că instrucţia şi educaţia merg cu un pas înaintea dezvoltării şi dobândesc contururi 
concrete nu numai în funcţie de un stadiu atins în gândire, ci şi de zona proximei dezvoltări a inteligenţei 
copilului, procesul de instruire având capacitatea de a împinge uneori înainte dezvoltarea intelectuală.

Aşa cum nu putem discuta de o dezvoltare egală a elevilor, nu există, după J. Bruner, o versiune unică 
de prezentare şi de succesiune a materialului de predare, ,,un material care exprimă conţinutul învăţământului 
trebuie să cuprindă mai multe piste care să ducă la aceeaşi ţintă comună”(Bruner 1970: 88).

Succesiunea stadiilor şi a substadiilor (creoda piagetiană) oferă, conform studiilor de psihologie, numai 
desenul general al evoluţiei intelectuale, cu alte cuvinte, o descriere macrostructurală. Spre deosebire de 
Piaget, care explica  dezvoltarea intelectuală prin ,,echilibrarea majorantă”, continuatorii săi pun accentul pe 
ideea problematizării, pe funcţia constitutivă sau formativă a punerii şi a rezolvării de probleme.

Cunoscut fi ind gustul excesiv pentru raţionament 
al adolescenţilor, curiozitatea orientată spre explicarea 
cauzală a fenomenelor şi a relaţiilor dintre ele, mai ales 
atitudinea critică faţă de valori, este important ca, în 
alegerea temelor propuse pentru comunicare orală/
scrisă, să se valorifi ce acest potenţial. Elevii se implică 
în activităţi ce presupun dezvoltarea capacităţii de argumentare, de contraargumentare, de elaborare a unor 
ipoteze, mai exact, agreează situaţiile când se pot transforma din consumatori de cultură în creatori de cultură 
(Golu 1990).

Pe măsură ce se formează operaţiile propoziţionale, se modifi că şi procedeele de învăţare, 
adolescentul e capabil să rearanjeze, pe plan mintal, datele şi să le organizeze logic, de cele mai multe ori,
restructurându-le, trecându-le prin fi ltrul personal. De asemenea, asistăm la o lărgire a repertoriului 
procedeelor mnezice: gruparea materialului, schematizarea şi condensarea lui, introducerea unor puncte de 
sprijin sau repere logice, asociaţii.

Trecerea de la heteronomie (ascultarea de alţii) la autonomie are la bază  constituirea aparatului logic 
al gândirii, dezvoltarea independenţei şi a spiritului critic, în strânsă legătură cu însuşirea unui sistem de 

Reţineţi:
Indiferent de vârstă, o noţiune difi cilă este mai 
uşor însuşită dacă se oferă suporturi concrete.

Reţineţi:
Elevii se implică în activităţi ce presupun 
dezvoltarea capacităţii de argumentare, de 
contraargumentare, de elaborare a unor ipoteze.



Unitatea 1

46

cunoştinţe şi cu închegarea concepţiei despre lume şi viaţă. 

Jean Rousselet1 descrie trei conduite ale adolescentului, care ar trebui luate în calcul şi asociate unor 
tipuri de sarcini şi unor situaţii de învăţare:

1. conduita revoltei - refuzul de a se supune, respingerea în bloc a tot ceea ce a învăţat şi i-a fost impus;
2. conduita închiderii în sine – se supune unui sever examen de conştiinţă, unei analize excesive a 

sentimentelor, atitudinilor etc.
Închiderea în sine se soldează cu două categorii de efecte:

 ■ asigură o mai bună autorecunoaştere, îl obişnuieşte să opereze cu idei abstracte şi să se preocupe de 
problemele altora;

 ■ fi ind preocupaţi de situaţii care nu-i privesc, tind să neglijeze propriile probleme, reveria 
îndepărtându-i de realitate şi de acţiune.
3. conduita exaltării şi a afi rmării – presupune confruntarea deschisă cu alţii prin valorifi carea resurselor de 

care dispun, căutarea permanentă, exacerbarea satisfacţiilor intelectuale fi losofi ce sau sentimentale, impunerea 
unui sistem de idei personale, nevoia de originalitate pe care o manifestă cu orice preţ, ironia şi autoironia. Din 
punct de vedere afectiv, creaţia şi cunoaşterea îi leagă de o serie de idei, concepte la care nu renunţă uşor, se 
revoltă împotriva tutelei, preferând să-şi stabilească singuri scopurile, metodele şi mijloacele de realizare a lor, 
ţin la libertatea personală pe care o conservă, caută grupul din nevoia de afi liere, recunoaştere sau realizare 
de sine.

Exerciţiu:
Alcătuiţi grupuri de câte 5 şi redactaţi un cvintet în care să surprindeţi caracteristicile adolescentului.
Cvintetul = o metodă creativă prin care, în 5 versuri, se sintetizează un conţinut de idei, evidenţiind 
refl ecţiile elevului/cursantului, cu privire la un subiect anume.
Structura unui cvintet:

 ■ Primul vers este un cuvânt cheie, de obicei un substantiv, referitor la subiectul în discuţie.
 ■ Al doilea vers este format din două cuvinte, adjective, care descriu subiectul.
 ■ Versul al treilea este format din trei cuvinte care exprimă acţiuni, verbe la gerunziu.
 ■ Al patrulea vers conţine patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de subiect.
 ■ Ultimul vers este un cuvânt care sintetizează cele prezentate.

2.2.2. Fluenţă, automonitorizare

În procesul învăţării limbii a doua, scopul pe care îl urmărim este producerea de vorbire fl uentă. Însă, la 
o analiză mai atentă, observăm că defi nirea conceptului de fl uenţă nu pare a fi  o misiune prea uşoară.

Exerciţiu:
Imaginaţi-vă sau gândiţi-vă la o activitate de succes ce vizează dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, 
la care aţi participat fi e ca elev, fi e ca profesor. Ce vă îndreptăţeşte să o consideraţi de succes?

Fillmore (apud Richards 1990: 75) descrie fl uenţa ca abilitatea de a umple timpul cu vorbire, de a vorbi 
în propoziţii coerente, dense din punct de vedere semantic, demonstrând o stăpânire a resurselor semantice 
şi sintactice ale limbii. Hieke (apud Richards 1990: 75) consideră că vorbirea fl uentă este rezultatul cumulativ 
al unor procese diferite, înglobând atât dimensiuni cantitative, cât şi calitative. El propune trei maxime 
conversaţionale care îl motivează pe vorbitor:

 ■ a nu face greşeli (fonologie şi sintaxă);
 ■ a fi  inteligibil (semantică, lexic, logică, stilistică şi retorică);
 ■ a controla canalul de comunicare (fl uenţă şi, în vorbirea diadică, luarea de cuvânt).

Corectitudinea, precizia, incluzând controlul gramaticii şi al pronunţiei, reprezintă, în această 
viziune, un element component al fl uenţei, mai degrabă decât o dimensiune de sine stătătoare a abilităţilor 
conversaţionale.

În condiţiile învăţării limbii a doua, a cere corectitudine, înţeleasă ca realizare de propoziţii complete, 
nu pare potrivit în cazul limbii vorbite, cu atât mai mult cu cât acest aspect nu poate fi  regăsit nici în utilizarea 
orală a limbii materne.

În Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (s.v. Fluency), Richards şi Schmidt 
propun următoarele elemente pentru a defi ni fl uenţa:

 ■ abilitatea de a produce limbaj oral cu uşurinţă;
 ■ abilitatea de a vorbi cu o bună, dar nu în mod necesar perfectă, stăpânire a intonaţiei, vocabularului 

1 Cele trei conduite ale adolescentului sunt prezentate de Pantelimon Golu.
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şi gramaticii;
 ■ abilitatea de a comunica idei;
 ■ abilitatea de a produce vorbire continuă fără a da naştere la difi cultăţi de înţelegere sau întreruperi 

ale comunicării.
Tipul de discurs produs sau nivelul de fl uenţă 

atins depinde de sarcina de lucru sau de contextul 
de comunicare. Bunăoară, producerile din cadrul 
interacţiunilor spontane vor fi  diferite, la nivel calitativ, 
de producerile din cadrul activităţilor ce presupun 
planuri sau scheme date.

Alte viziuni delimitează clar şi chiar pun în opoziţie fl uenţa, care presupune a vorbi cu viteză normală, 
fără ezitare, repetiţie, autocorectare, utilizând conectori ai discursului, şi corectitudinea, prin care se înţelege 
a produce propoziţii folosind forme corecte din punctul de vedere al gramaticii, al vocabularului, al 
pronunţiei, fără a avea însă abilitatea de a vorbi în mod fl uent. Cele două aspecte ar putea fi  considerate, de 
fapt, complementare, pentru că, de cele mai multe ori, de la vorbitorul limbii a doua se aşteaptă şi fl uenţă, şi 
corectitudine.

Una dintre ipotezele asupra achiziţiei limbii a doua, ipoteza inputului, stabileşte faptul că obţinerea 
fl uenţei în vorbire nu ar fi  rezultatul exersării vorbirii, ci al înţelegerii inputului, prin ascultare şi citire.

În cazul abordării comunicative, greşelile de limbă sunt tolerate în cadrul activităţilor bazate pe fl uenţă, 
reprezentând ceva natural în procesul dezvoltării abilităţilor comunicative. Astfel, elevii pot avea cunoştinţe 
lingvistice limitate şi, totuşi, pot comunica. Profesorul nu va reacţiona imediat, ci va nota greşelile observate 
în timpul activităţii, urmând să revină asupra lor într-o secvenţă bazată pe activităţi de corectitudine (Larsen-
Freeman 2000: 132).

Pentru comunicarea orală în limba a doua, 
automonitorizarea este un factor care poate avea impact 
asupra fl uenţei. Krashen (2009: 15), prezentând ipoteza 
monitorului (The Monitor Hypothesis), identifi că pentru 
învăţarea conştientă rolul de monitor, putând modifi ca 
ceea ce produce sistemul de achiziţii înainte sau după 
ce se produce vorbirea/scrierea. Astfel, folosirea regulilor conştiente de către cei care vorbesc limba a doua ar 
necesita îndeplinirea a trei condiţii:

 ■ timp – necesar, dar absent în conversaţia normală;
 ■ concentrare asupra formei;
 ■ cunoaşterea regulii.

O supramonitorizare, o preocupare excesivă pentru corectitudine, pentru aplicarea regulilor conştiente, 
poate duce la autocorectări în timpul vorbirii, afectând producerile vorbitorilor, acestea devenind ezitante, 
lipsite de fl uenţă.

2.2.3. Factori emoţionali

Exerciţiu:
Identifi caţi, lucrând în grupe, trei elemente care credeţi că îi împiedică pe elevi să vorbească în clasă şi trei 
posibile soluţii pentru a depăşi problemele identifi cate.

Teoria fi ltrului afectiv (The Affective Filter Hypothesis), propusă de Dulay şi Burt (Krashen 2009), prezintă 
legătura dintre factorii afectivi şi procesul învăţării limbii a doua, identifi când următoarele aspecte: motivaţia, 
încrederea în sine, anxietatea, factori legaţi de achiziţie, nu de învăţare, în opinia lui Krashen. Se consideră că 
cei care au cea mai bună atitudine faţă de învăţare au fi ltre joase, scăzute.  

Aspectul emoţional, afectiv, este unul dintre elementele care pot duce la succesul sau eşecul în învăţarea 
unei limbi. În învăţarea limbii a doua, este destul de uşor să se creeze anxietate, impresia de inferioritate şi, 
de aici, uneori chiar dorinţa de a păstra aparenţa unui nivel scăzut, pentru a evita solicitările profesorului, 
implicarea.

Respectând principiul centrării pe elev, demersul pedagogic, atât cel care vizează comprehensiunea, 
cât, mai ales, cel ce urmăreşte formarea competenţei de comunicare orală sau scrisă, trebuie să se raporteze la 
aceste tendinţe/trebuinţe ale subiectului învăţării, la temerile lui:

 ■ teama de a nu fi  luat în seamă, de a nu fi  apreciat;
 ■ teama de a nu fi  înţeles, de a fi  ridiculizat;
 ■ teama de a fi  pedepsit dacă nu răspunde exigenţelor adultului;
 ■ teama de a nu se cunoaşte prea bine (tendinţa de subapreciere/ supraapreciere);

Reţineţi:
Tipul de discurs produs sau nivelul de fl uenţă 
atins depinde de tipul de sarcină sau de 
contextul de comunicare.

Reţineţi:
Pentru comunicarea orală în limba a doua, 
automonitorizarea este un factor care poate 
avea impact asupra fl uenţei.
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 ■ teama de banal.
Adolescentul, în dorinţa sa de afi rmare, de manifestare a nivelului de cunoştinţe sau a maturităţii gândirii 

sale, se poate simţi deseori frustrat de imposibilitatea de a se exprima. Nivelul de anxietate al elevilor poate fi  
controlat printr-o foarte mare atenţie dedicată alegerii metodelor, combinării acestora şi prin încercarea de a 
nu supralicita rolul notelor la orele de limbă.

Un alt aspect important în dezvoltarea competenţei de producere de mesaje orale şi în învăţarea limbii 
a doua, în general, este reprezentat de motivaţia elevilor. Sursele motivaţiei în învăţarea limbii pot fi  (Harmer 
2001: 51):

 ■ societatea în care trăim;
 ■ persoanele apropiate;
 ■ cadrul didactic; 
 ■ metoda folosită.

Indiferent de vârsta elevilor, pot fi  identifi caţi anumiţi factori care sporesc motivaţia acestora (Brown 
2006: 81), pe care cadrul didactic ar trebui să îi ia în calcul la orele în care se învaţă o limbă nematernă:

 ■ stabilirea unui exemplu prin comportamentul său;
 ■ crearea unei atmosfere plăcute, relaxante, a unui mediu de învăţare atractiv;
 ■ prezentarea corectă, clară, a sarcinilor; 
 ■ dezvoltarea unei bune relaţii cu elevii;
 ■ creşterea încrederii în sine a elevului;
 ■ proiectarea unor ore interesante;
 ■ promovarea autonomiei în învăţare;
 ■ personalizarea procesului de învăţare;
 ■ creşterea orientării spre scop a elevului;
 ■ familiarizarea elevilor cu cultura; 
 ■ stabilirea şi împlinirea de obiective pe termen scurt (Harmer 2001).

Puţine lucruri sunt mai descurajatoare în 
producerea de limbaj  într-o limbă nematernă decât 
întreruperile succesive şi corectările (Brown, Yule 
1983: 37). Uneori, simplul fapt de a şti că există cineva 
care aşteaptă lângă tine, gata să te întrerupă sau să te 
corecteze, poate duce la ezitare sau chiar la evitarea 
răspunsului. Din acest motiv, nu se recomandă ca profesorul să corecteze toate greşelile. Această practică, 
extrem de frecventă, de altfel, nu încurajează elevul să se exprime, să caute modalităţi creative, ci poate genera, 
în cazul unor elevi, blocaje emoţionale sau o atitudine de respingere, provocate de teama de a nu greşi.

O soluţie alternativă ar putea fi  autocorectarea. Aceasta presupune a determina elevul să conştientizeze 
greşeala, să refl ecteze asupra ei şi să o corecteze. Există mai multe modalităţi în care autocorectarea poate fi  
pusă în practică:

 ■ li se cere elevilor să aleagă între ceea ce au spus deja şi o variantă oferită;
 ■ se repetă ceea ce a spus elevul, însă cu schimbarea intonaţiei pentru a determina conştientizarea 

greşelii;
 ■ se repetă ceea ce a spus elevul, cu oprire chiar înaintea greşelii.

Dacă nu se va obţine astfel autocorectarea, atunci vor fi  solicitaţi ceilalţi 
elevi, iar, în cazul în care aceştia nu vor putea corecta, varianta corectă va fi  
oferită de către profesor (Larsen-Freeman 2000).

În ipotezele despre achiziţia limbii a doua, care fac o diferenţă între 
achiziţie şi învăţare, se consideră că a corecta greşelile nu are niciun efect 
pozitiv sau că efectul este unul nesemnifi cativ asupra achiziţiei subconştiente, 
dar că, pentru învăţarea conştientă, această corectare este extrem de utilă 
(Krashen 2009).

2.3. Cunoştinţe extralingvistice şi lingvistice

Pentru a putea face referire la cunoştinţele extralingvistice şi lingvistice 
necesare vorbitorului celei de-a doua limbi, un punct bun de plecare îl 
constituie Cadrul european de referinţă pentru limbi - CECR.

Fiind imposibilă separarea limbii de cultura poporului care o vorbeşte, 
în prezentarea competenţelor generale ale vorbitorului limbii a doua, CECR 
identifi că, în cadrul acestora, ca un aspect important, cunoştinţele socioculturale. 

Reţineţi:
În producerea de limbaj într-o limbă nematernă, 
întreruperile succesive şi corectările pot deveni 
descurajatoare pentru vorbitor.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi, 
i d e n t i f i c â n d 
trei argumente 
pentru a susţine 
importanţa aspectelor  
extralingvistice în 
învăţarea limbii.
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Vorbitorul ce deţine aceste cunoştinţe este familiarizat cu trăsăturile distinctive 
ale societăţii şi culturii, sub diferitele lor aspecte: viaţă cotidiană, condiţii 
de viaţă, relaţii interpersonale, valori, credinţe şi comportamente, limbajul 
corpului, uzanţe, rituale. 

Trecând la competenţa de comunicare, CECR propune trei componente, 
fi ecare integrând anumite aspecte, ce presupun actualizarea unor cunoştinţe 
variate:

a. Competenţa lingvistică:
 ■ competenţa lexicală;
 ■ competenţa gramaticală; 
 ■ competenţa semantică;
 ■ competenţa fonologică; 
 ■ competenţa ortografi că;
 ■ competenţa ortoepică. 

b. Competenţa sociolingvistică:
 ■ indicatorii relaţiilor sociale; 
 ■ regulile de politeţe;
 ■ expresiile de înţelepciune populară;
 ■ registrele stilistice;
 ■ dialectul şi accentul.

c. Competenţa pragmatică:
 ■ competenţa discursivă (organizarea, structurarea, adaptarea mesajelor);
 ■ competenţa funcţională (utilizarea mesajelor pentru realizarea funcţiilor comunicative);
 ■ competenţa de concepere schematică (segmentarea mesajelor conform unor scheme interacţionale şi 

tranzacţionale).

Abordând competenţa funcţională, din cadrul competenţei pragmatice, Cadrul european de referinţă 
pentru limbi delimitează microfuncţii şi macrofuncţii.

Pentru microfuncţii, sunt identifi cate şase categorii:
 ■ a da şi a cere informaţii;
 ■ a exprima şi a cere exprimarea atitudinii;
 ■ a cere (a sugera);
 ■ a stabili relaţii sociale;
 ■ a structura discursul;
 ■ a restabili comunicarea.

În privinţa macrofuncţiilor, acestea servesc la defi nirea utilizării funcţionale a discursului oral şi constau 
într-o succesiune de fraze:

 ■ descrierea;
 ■ demonstrarea;
 ■ naraţiunea;
 ■ explicaţia;
 ■ argumentaţia etc.

În funcţie de aceste elemente, sunt proiectate activităţile de dezvoltare a comunicării, dar şi cele de 
evaluare a nivelului de competenţă.

Am stabilit că limbajul vorbit diferă de cel scris prin modul în care informaţia este organizată, adică mai 
puţin dens, în cazul limbajului vorbit, cu efecte la nivelul structurii sintactice şi al selecţiei vocabularului. Însă 
diferenţa esenţială constă în faptul că, în cazul celor două tipuri de comunicare, predomină funcţii diferite ale 
limbajului (Brown şi Yule 1983: 10):

 ■ funcţia tranzacţională sau de transfer de informaţie (ce presupune orientare către mesaj), în cazul 
limbajului scris;

 ■ funcţia interacţională, de menţinere a relaţiilor sociale (ce presupune orientare către interlocutor/
ascultător), în cazul utilizării orale.
În cazul vorbirii, cele două funcţii depind mai mult sau mai puţin de situaţia de comunicare, ele pot 

coexista, însă doar una va predomina. De pildă, în situaţiile tranzacţionale, orientate către mesaj, ceea ce se 
spune trebuie să fi e clar, vocabularul utilizat fi ind unul specifi c. Această competenţă de concepere schematică 
(segmentarea mesajelor conform unor scheme interacţionale şi tranzacţionale) reprezintă un aspect al 
competenţei pragmatice a vorbitorului.

În afară de funcţia care poate varia, în cazul procesului vorbirii, este importantă o altă diferenţiere, ce 
ţine de modalitatea de a interveni a celui care vorbeşte. Astfel, pentru producerea de limbaj oral, Brown şi Yule 
(1983: 16) identifi că:

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi pentru 
a identifi ca trei aspecte 
ale extralingvisticului 
necesare în învăţarea 
limbii.



Unitatea 1

50

 ■ luări de cuvânt ce presupun una sau două propoziţii, care nu cer foarte mult de la vorbitor, la nivelul 
structurii (short turns) – la nivelul unei formule dialogate;

 ■ luări de cuvânt ce implică un şir de enunţuri (long turns) – la nivelul unei formule monologate.
Primele sunt privite, într-o abordare comunicativă şi funcţională, ca acte de vorbire. Ambele manifestări 

sunt importante atât în învăţarea limbii materne, cât şi a celei de-a doua limbi, însă cele din urmă necesită o 
atenţie deosebită pentru că ridică probleme, chiar şi în cazul utilizării limbii materne.

Exerciţiu:
Pe ce aspecte ale vorbirii (pronunţie, intonaţie, corectitudine gramaticală, fl uenţă etc.) puneţi accent? 
Argumentaţi!

Pentru că ni se pare deosebit de important să delimităm ce înseamnă dezvoltarea competenţei de 
comunicare orală, care sunt elementele care o defi nesc, înglobând aspecte lingvistice, sociolingvistice şi 
pragmatice, vom prezenta şi viziunea lui David Nunan (1989: 32). Aceste elemente ar putea fi  sintetizate astfel:

 ■ articularea corectă;
 ■ stăpânirea ritmului şi a intonaţiei;
 ■ un grad acceptabil de fl uenţă;
 ■ abilităţi tranzacţionale şi interpersonale;
 ■ abilităţi de preluare a cuvântului;
 ■ abilităţi de gestionare a interacţiunii;
 ■ abilităţi de a negocia sensul;
 ■ abilităţi de ascultare;
 ■ folosirea de formule conversaţionale adecvate.

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi, încercând să stabiliţi cinci sfaturi (recomandări) pentru elevii dumneavoastră, puşi în 
situaţia de a susţine un discurs oral. 

2.4. Tipuri de teme adaptate grupei de vârstă

Pentru învăţământul liceal, programele de studiu îşi propun reechilibrarea ponderii acordate, în studiu, 
variantei orale şi celei scrise, dar, de cele mai multe ori, direcţia preferată este cea a variantei scrise.

Viziunea programei pentru clasa a IX-a cuprinde teme adaptate vârstei elevilor (Adolescenţa, Joc şi joacă, 
Familia, Şcoala, Iubirea, Scene din viaţa de ieri şi de azi, Aventură, călătorie, Lumi fantastice, Confruntări etice şi civice, 
Personalităţi, exemple, modele), oferind libertate în alegerea textelor studiate (fi cţionale şi nonfi cţionale), dar şi 
oportunităţi de comunicare orală sau scrisă, având ca punct de plecare textele alese, pe de o parte, şi temele 
propuse, pe de altă parte.

Un modul interesant propus de programa clasei a IX-a, care implică, la rândul lui, variate posibilităţi de 
dezvoltare a competenţei de a produce mesaje orale, este Literatura şi celelalte arte. În cadrul acestuia, vor putea 
fi  proiectate activităţi captivante, în acord cu vârsta şi interesele elevilor, având ca punct de plecare preferinţa 
elevilor pentru ecranizări celebre mai vechi ori mai noi sau, în general, pasiunea lor pentru o formă de artă.

Exerciţiu:
Lucrând individual, stabiliţi o situaţie în care elevii de 15-19 ani folosesc limba nematernă în afara şcolii. 
Notaţi elementele de vocabular/structurile sintactice care consideraţi că ar fi  necesare pentru situaţia de 
comunicare. Gândiţi-vă cum aţi putea folosi vocabularul într-o activitate de dezvoltare a competenţei de 
producere de mesaje orale. Discutaţi cu un coleg/o colegă. 

Teme cum ar fi : timpul liber, călătoriile, lecturile, fi lmele, toate adecvate adolescenţilor, constituie 
propuneri motivante pentru comunicare, în special pentru elevii clasei a IX-a. Pentru clasele a X-a – a XII-a, 
oportunităţile de comunicare orală vor fi  date de lucrul cu textul, acesta oferind practic posibilităţi nenumărate 
de a extinde problematica, de a re-crea, analiza şi interpreta, textul devenind doar un pretext.

2.5. Strategii de dezvoltare a competenţei de producere de mesaje orale

Un aspect important, care nu trebuie subestimat, 
în dezvoltarea competenţei de producere de mesaje 
orale, priveşte rolul receptării de mesaj oral (al 
ascultării). „Fără această posibilitate de a-şi modela 
continuu mesajul după un tipar autentic, elevul începe 

Reţineţi:
În dezvoltarea competenţei de producere de 
mesaje orale, un aspect  semnifi cativ priveşte 
rolul receptării de mesaj oral (al ascultării).
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să se încurce, controlul său asupra structurării exprimării – format cu atâta greutate – fi ind prea fragil pentru 
a rezista presiunii crescânde a interferenţei cu limba maternă când el încearcă să se exprime într-un mod cât 
mai corect” (Rivers 1977: 191).

Exerciţiu:
În cadrul unor subgrupuri de cinci persoane, expuneţi în scris o situaţie cu care v-aţi întâlnit în viaţa 
profesională, ce are legătură cu dezvoltarea capacităţii de exprimare orală. Cazurile vor fi  citite şi se vor 
schimba impresii.
În urma alegerii unor minicazuri şi după relectură, indicaţi tipul de comportament pe care l-aţi adopta 
în situaţia prezentată. Notiţele vor fi  adunate, citite şi discutate. Un observator ar putea concluziona cu 
privire la modul de desfăşurare a discuţiilor.

Competenţa de producere de mesaje orale se afl ă în strânsă legătură cu competenţa de receptare a 
mesajelor orale. A comunica presupune şi a şti să asculţi. Astfel, o etapă importantă în dezvoltarea competenţei 
de producere de mesaje orale ar putea fi  considerată exersarea ascultării active (sau interactive, atunci când 
există posibilitatea de a interacţiona cu emiţătorul). Corneliu Crăciun (2004: 144) consideră că aceasta se poate 
realiza îndrumând elevii ca, în momentul ascultării unui discurs:

 ■ să descopere cuvintele esenţiale (cuvintele cheie);
 ■ să identifi ce ideile esenţiale;
 ■ să identifi ce atitudinea emiţătorului;
 ■ să recunoască starea emoţională a emiţătorului;
 ■ să pună întrebări;
 ■ să observe aspectul nonverbal al comunicării.

(Pentru detalii, a se vedea secvenţa dedicată competenţei de receptare adecvată a unui mesaj oral şi scris 
nonliterar).

Aşa cum am putut vedea din diferenţierea 
comunicare orală – comunicare scrisă, producerea de 
limbaj vorbit nu presupune o foarte mare exigenţă cu 
privire la sintaxă, vocabular, nivelul cerut nefi ind unul 
la fel de ridicat ca în cazul producerii de text scris. 
Prin urmare, elevii trebuie permanent încurajaţi să 
vorbească, profesorul oferind elevilor oportunităţi de a interacţiona, trecând dincolo de simpla interacţiune 
cadru didactic - elev.  Poate face acest lucru fi e furnizând ceva despre care elevii să vorbească, fi e folosind 
diferite aranjamente în clasă, exploatând spaţiul.

Forma cea mai utilizată pentru dezvoltarea exprimării orale este conversaţia. Însă „conversaţia ca metodă 
trebuie privită ca o logică a întrebărilor şi răspunsurilor. Esenţială în această modalitate este calitatea întrebării 
de a stimula productivitatea gândirii” (Popeangă, apud Ilica 2003: 135).

2.5.1. Metode utilizabile în dezvoltarea producerii de mesaje orale  

Important în alegerea metodelor care vor fi  folosite pentru dezvoltarea competenţei de producere a 
mesajelor orale este să avem mereu în vedere profi lul adolescentului.  După cum se ştie, adolescenţilor le plac 
situaţiile în care se pot manifesta, afi rma, în care pot găsi soluţii inedite.

Exerciţiu:
Propuneţi o metodă care credeţi că poate fi  folosită efi cient în dezvoltarea producerii de mesaje orale într-o 
limbă nematernă, la elevii de liceu.

Am selectat câteva astfel de metode (în acord cu scopul urmărit şi cu grupa de vârstă la care ne 
raportăm, dar cu necesitatea adaptării la temele propuse) din cele prezentate de Maria Eliza Dulamă, în 
lucrarea Metodologii didactice activizante (Dulamă: 2008):

 ■ de învăţare prin cooperare:
  interviul în direct – în perechi, se formulează întrebări şi răspunsuri pe o temă dată;
  Am văzut, am citit! – un elev care povesteşte ce a trăit/citit/vizionat primeşte de la profesor 

un cuvânt care trebuie folosit cât mai des în povestire şi identifi cat apoi de către colegi.
 ■ bazate pe dezbateri:

  controversa constructivă – o echipă formulează argumente pro, cealaltă contra, pentru o 
situaţie dată.

 ■ de rezolvare a situaţiilor-problemă:
  Philips 6/6 – fi ecare grup de şase, timp de şase minute, încearcă rezolvarea problemei propuse, 

iar coordonatorii grupurilor realizează o ierarhie a soluţiilor.

Reţineţi:
Esenţial pentru dezvoltarea competenţei de a 
produce mesaje orale este ca profesorul să le 
ofere elevilor oportunităţi de a interacţiona.
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 ■ bazate pe investigaţie:
  metoda „pălăriilor gânditoare” – ilustrează şase tipuri de gândire (obiectivă, afectivă, negativă, 

pozitivă, creativă, despre gândire);
  metoda FRISCO – se abordează o problemă în grupuri de câte patru (conservatorul, exuberantul, 

pesimistul, optimistul);
  Ce s-ar întâmpla dacă ... ? – fi ecare elev primeşte o hârtie sau două pe care sunt notate întrebări 

de genul: Ce s-ar întâmpla dacă ai câştiga o excursie în oraşul tău preferat?; un elev citeşte întrebarea şi 
roagă un coleg să răspundă; acesta fi e răspunde şi citeşte apoi întrebarea lui, fi e roagă pe altcineva 
să răspundă.

Exerciţiu:
Optaţi pentru una dintre metodele propuse şi încercaţi să o adaptaţi pentru a o aplica în cadrul orelor 
dumneavoastră. Argumentaţi alegerea făcută!

2.5.2. Tipuri de activităţi

O lecţie axată pe comunicarea orală poate cuprinde următoarele activităţi (Richards 1990: 14):
 ■ lucrul în perechi sau în grupuri (elev – elev);
 ■ lucrul cu textul (profesor – elev);
 ■ conversaţia liberă (profesor – elev, elev – elev);
 ■ dialogul (elev – elev);
 ■ exerciţiile de pronunţie (profesor – elev).

Exerciţiu:
Identifi caţi, lucrând pe grupe, trei argumente şi trei contraargumente pentru viziunea conform căreia elevii 
ar trebui împărţiţi în grupuri, în funcţie de abilităţi, în cadrul activităţilor de dezvoltare a exprimării orale.

David Nunan (1989: 59) propune trei modalităţi generale: repetiţia pentru lumea reală, uzul abilităţilor şi 
fl uenţă/corectitudine. Astfel, sarcinile de lucru pot fi  analizate în funcţie de nivelul până la care cer exersarea, 
în clasă, a unor abilităţi ce se aşteaptă a fi  folosite în situaţii de comunicare reale, în afara clasei. Nunan 
subliniază diferenţa dintre autenticitatea inputului (rolul materialelor autentice în clasă fi ind recunoscut) şi 
autenticitatea activităţilor.

Rivers şi Temperly (apud Nunan 1989) identifi că o altă modalitate de a caracteriza activităţile, în funcţie 
de orientarea către obţinerea de abilităţi sau către folosirea lor. Interacţiunea sau comunicarea reală este cea 
care presupune folosirea abilităţillor, pe de o parte, în receptare, pe de altă parte, în exprimare. Delimitarea nu 
este însă, întotdeauna, uşor de realizat.

Clark (apud Nunan 1989: 67) propune mai multe tipuri de activităţi, pornind de la ideea că, în vederea 
dezvoltării competenţei comunicative, în timpul lecţiilor, elevul ar trebui să aibă ocazia:

 ■ să rezolve probleme, interacţionând cu ceilalţi (să planifi ce o activitate comună, să obţină bunuri, 
servicii, informaţii prin conversaţii, să ia hotărâri împreună cu ceilalţi);

 ■ să stabilească şi să menţină relaţii, să discute subiecte de interes, schimbând informaţii, opinii, 
atitudini, trăiri, experienţe, planuri;

 ■ să caute anumite informaţii în vederea unui scop dat, să o proceseze şi să o folosească;
 ■ să dea informaţii pe baza propriei experienţe;
 ■ să răspundă într-un mod personal la un text receptat.

Exerciţiu:
Discutaţi cu colegii aceste tipuri de activităţi, încercând să stabiliţi:

 ■ în ce măsură se regăsesc în manualele pe care le folosiţi;
 ■ în ce măsură le folosiţi în lucrul la clasă, chiar dacă nu le regăsiţi în manuale; 
 ■ câte un exemplu pentru fi ecare tip de activitate.

De o utilitate incontestabilă sunt şi jocurile de rol: „Jocul de rol contribuie, în mod esenţial, la educarea 
limbajului, la evitarea unor blocaje emoţionale în timpul vorbirii, la formarea autocontrolului, activizarea 
afectivă şi emoţională” (Ilica 2003: 136).

2.5.3. Exemple de activităţi

Toate temele propuse în programa claselor de liceu îi pot oferi profesorului oportunităţi pentru a-i 
determina pe elevi să interacţioneze, în cadrul activităţilor propuse.
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Exerciţiu:
Lucraţi în perechi pentru a propune două activităţi în care elevii sunt puşi în situaţia de a produce mesaje 
orale, adaptate unei teme din programa clasei a IX-a/a X-a/a XI-a/a XII-a.

Câteva exemple de activităţi (clasa a IX-a) care ar putea fi  folosite pentru unele dintre teme:

Tema Joc şi joacă:
 ■ propunerea, sub diverse forme, a unor discuţii asupra jocurilor de ieri 
şi de azi, asupra oportunităţilor şi pericolelor actuale (diverse variante de 
dezbateri, studiu de caz pentru jocul la calculator);

 ■ sarcina de a inventa în perechi/grupuri un joc şi de a explica regulile lui.

Tema Călătoria, aventura (activităţi bazate pe simulări, joc de rol):
 ■ Lucrezi la o agenţie de turism şi ai următoarea sarcină: realizarea 

unui itinerar pentru un circuit în ţară/străinătate, cu explicaţii şi 
argumente.

 ■ Lucraţi în perechi pentru a realiza dialoguri despre o călătorie cu o 
destinaţie preferată/cu un mijloc de transport preferat.

 ■ Eşti jurnalist şi ai următoarea sarcină: Pregătirea întrebărilor 
pentru un interviu cu tema Călătoria – nevoie sau plăcere? şi motivarea 
alegerii întrebărilor.

Tema Lumi fantastice:
 ■ imaginarea şi descrierea unor personaje pentru un posibil text SF;
 ■ Dezbatere: Harry Potter – de la literatură la cinematografi e – argumente pro şi contra realizării 

cinematografi ce.

Tema Familia:
 ■ Interviu – Familia ideală.

Tema Personalităţi, exemple, modele:
 ■ Magazinul magic (Klippel 1984): fi ecare elev primeşte trei bucăţi 

de hârtie pe care sunt notate trei calităţi umane; fi ecare elev decide 
ce calităţi vrea să păstreze şi ce calităţi va schimba cu ceilalţi; după 
zece minute se prezintă situaţia: ce au primit, ce au păstrat, dacă sunt 
mulţumiţi.

 ■ Personalităţi (Klippel 1984): elevii sunt rugaţi să se gândească la 
oamenii pe care îi cunosc şi să găsească cel puţin două persoane care 
i-au infl uenţat (părinţi, rude, prieteni, personalităţi istorice, personaje 
literare); fi ecare vorbeşte despre cum a fost infl uenţat, putând urma 
discuţii/întrebări după fi ecare prezentare (cu accent pe infl uenţele 
pozitive).

Activităţi adaptabile pentru diverse teme (Klippel 1984):
Interviuri:

 ■ în grup: un elev dintr-un grup de 4-6 elevi este intervievat de 
ceilalţi. Activitatea devine mai interesantă dacă elevul intervievat nu 
are voie să dea răspunsuri adevărate, iar apoi se discută despre ce au 
dezvăluit aceste răspunsuri sau cum s-a simţit elevul intervievat.

 ■ autodirecţionate: fi ecare elev notează zece întrebări care ar dori 
să îi fi e adresate; elevii îşi aleg parteneri, fac schimb de întrebări şi 
realizează interviuri pe baza acestora.
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2.5.4. Utilizarea tehnologiei

Exerciţiu:
Identifi caţi o situaţie în care aţi folosit tehnologia în predare şi explicaţi, evidenţiind scopul urmărit şi 
efectele observate. Discutaţi exemplul cu colegii!

În unele momente ale învăţării, intervenţia profesorului poate să nu fi e sufi cientă pentru lămurirea 
unor dileme, iar apelul la suporturi audio-vizuale poate ajuta, având, în plus, următoarele benefi cii (Patel, Jain 
2008):

 ■ completează învăţarea orală;
 ■ ajută la creşterea motivaţiei;
 ■ previne indisciplina şi monotonia;
 ■ ajută la învăţarea permanentă;
 ■ economiseşte timp şi energie;
 ■ oferă experienţă directă.

Tipuri de suporturi:
 ■ suporturi vizuale:

  tabla interactivă;
  proiectorul de diapozitive.

 ■ suporturi auditive:
  casetele audio;
  radioul.

 ■ suporturi audio-vizuale:
  casetele video;
  CD-urile;
  televiziunea;
  proiectorul.

Pentru adolescenţi, folosirea tehnologiei este chiar recomandată şi în acord cu programele şcolare, în 
special la clasa IX-a (de exemplu, în cadrul modulului Literatura şi celelalte arte), dar poate fi  extinsă cu uşurinţă 
şi la celelalte clase, ducând la rezultatele prezentate mai sus.

Una dintre formele utilizării tehnologiei în învăţarea limbii, utilizarea fi lmului, are anumite avantaje, în 
viziunea lui Jeremy Harmer (2001: 282):

 ■ contactul cu limba în uz;
 ■ conştientizarea asupra aspectelor interculturale;
 ■ manifestarea creativităţii – când realizează ei înşişi un fi lm;
 ■ creşterea interesului elevilor.

Tot Harmer identifi că unele tehnici de utilizare a fi lmului în dezvoltarea competenţei comunicative:
 ■ vizionare rapidă;
 ■ vizionare silenţioasă;
 ■ vizionare parţială;
 ■ tehnica „îngheaţă” (când profesorul opreşte brusc vizionarea şi adresează întrebări elevilor).

În utilizarea tehnologiei, sunt de reţinut unele aspecte:
 ■ În metoda directă, abordarea audio-vizuală a avut întotdeauna un rol important;
 ■ Imaginea însoţită de voce aduce un plus de motivaţie, dar, în acelaşi timp, oferă posibilitatea dublării 

acesteia prin expresii, gesturi;
 ■ Ascultarea favorizează pronunţia şi exprimarea orală;
 ■ În selectarea materialelor, atenţia trebuie îndreptată spre calitatea imaginii şi calitatea redării vocilor.

Exerciţiu:
Împărţiţi-vă în două grupuri, grupul experţilor şi cel al non-experţilor.
Notaţi pe un bileţel sfaturi şi întrebări legate de predarea exprimării orale, astfel: fi ecare din grupa 
experţilor, câte un sfat pentru non-experţi, şi fi ecare din grupa non-experţilor, câte o întrebare pentru 
experţi.
Din bileţelele cu sfaturi, fi ecare non-expert va extrage unul şi îi va prezenta conţinutul; la fel se va proceda 
cu bileţelele cu întrebări, prezentate de experţi.
Fiecare grupă va sintetiza, iar apoi va prezenta conţinutul bileţelelor.
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2.6. Concluzii

Dezvoltarea competenţei de a produce mesaje orale într-o limbă nematernă, la elevii de 15-19 ani, 
presupune anumite caracteristici, în funcţie de specifi cul comunicării orale (afl ată în opoziţie cu cea scrisă), de 
caracteristicile generale ale elevului la acest nivel de vârstă şi, în acelaşi timp, de cele individuale.

O serie de factori de ordin emoţional infl uenţează dezvoltarea capacităţii de exprimare orală în limba a 
doua la adolescent. Amintim, printre acestea, blocajele emoţionale sau lipsa motivaţiei. Pentru evitarea lor, se 
pot găsi diferite soluţii: înlocuirea corectării cu autocorectarea, crearea unui climat de susţinere şi încurajare.

În predarea limbii a doua, accentul ar trebui pus pe abordarea comunicativ-funcţională. Aceasta 
presupune predarea limbii în relaţie cu nevoile de comunicare ale celui care învaţă şi cu experienţele sale, 
scopul ei fi ind, prin urmare, dobândirea competenţei comunicative. Esenţial, pentru dezvoltarea capacităţii 
de exprimare orală, este ca profesorul să ofere elevilor, pe lângă instrumentele lingvistice (sistem fonologic, 
structuri, lexic), şi oportunităţi pentru a le folosi în interacţiuni (de tipul cadru didactic - elev sau elev - elev). 
În plus, în identifi carea strategiilor, nu trebuie uitat că utilizarea tehnologiei poate oferi pretexte pentru 
dezvoltarea competenţei de exprimare orală.

B. Formarea competenţei de producere de texte nonliterare

1. Competenţa comunicativă

Pornind de la două repere teoretice ce vin din ştiinţele educaţiei2, L. Bârlogeanu (2001: 18) subliniază 
importanţa interacţiunii celor trei componente ce contribuie la facilitarea comunicării:

 ■ relaţia dintre fi inţa umană şi cultură;
 ■ comunicarea fi ecărui individ cu propria interioritate;
 ■ comunicarea interpersonală.

Din perspectiva discursului pedagogic umanist, cultura este considerată cea mai înaltă valoare a 
educaţiei, sinteză a unor modele comportamentale (Ralph 1967), de aceea e necesară formarea unei culturi 
comunicaţionale (aşa cum prevede curriculumul pentru Limba şi literatura română), care are în vedere nu doar 
antrenarea tuturor dimensiunilor personalităţii în procesul de învăţare, ci şi aşezarea individului într-o stare 
culturală. 

Benefi ciile pe care noua politică educaţională le aduce în studiul limbii române după 1990, ca, de pildă: 
accentuarea caracterului activ al învăţării, promovarea unei paradigme funcţional-comunicative,  mutarea 
accentului de pe reproducere pe producerea unor mesaje proprii, nu fac decât să conducă la realizarea acestui 
deziderat educaţional.

Competenţa de comunicare este o noţiune complexă, esenţială în didactica limbilor, constituind baza 
abordării comunicative şi, drept urmare, s-a bucurat, de-a lungul timpului, de atenţia, uneori punctată de 
polemici, a cercetătorilor.

Situând disciplina Limba şi literatura română în şcolile cu predare în limba minorităţilor naţionale, în 
,,zona de confl uenţă a didacticilor primei limbi şi a limbilor străine”, Alina Pamfi l (2000:12) supune atenţiei 
două abordări ale conceptului de comunicare.

Prima variantă este cea propusă de Sophie Moirand, care vede în comunicare un ,,schimb interacţional 
între cel puţin doi indivizi situaţi social, schimb care se realizează prin utilizarea de semne verbale şi non-
verbale, fi ecare individ putând fi , pe rând sau exclusiv, producător sau consumator al mesajului” (Moirand 
1990: 9-10), oferind un model orientat spre circumscrierea competenţei de comunicare în domeniul limbilor 
străine.

A doua perspectivă vine din direcţia circumscrierii competenţei de comunicare în limba maternă şi 
îi aparţine lui Claude Simard, care identifi că această competenţă cu ,,ansamblul cunoştinţelor (savoirs) şi 
capacităţilor de a utiliza cunoştinţele (savoir faire) pe care subiectul le mobilizează în situaţia de comprehensiune 
sau de producere a limbajului/textului” (Simard 1997: 70).

Alina Pamfi l realizează o paralelă sintetică a celor două modele de cadrare prin componente a 
competenţelor de comunicare:

S. Moirand C. Simard
1. componenta lingvistică - cunoaşterea şi 
capacitatea de a utiliza modele fonetice, 
lexicale, gramaticale şi textuale ale sistemului 
limbii;

1. componenta verbală - integrează toate 
componentele limbii şi conţine dimensiunea 
lingvistică, dimensiunea textuală, dimensiunea 
discursivă;

2 Autoarea are în vedere perspectiva pedagogic-axiologică a lui O. Reboul şi abordarea organică de factură pedagogic-umanistă 
a lui C. Rogers.
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2. componenta discursivă - constă în capacitatea 
de a  cunoaşte şi utiliza tipuri diferite de 
discurs, organizarea şi funcţionarea lor în 
funcţie de parametrii situaţiei de comunicare;

2. componenta cognitivă – implică stăpânirea 
operaţiilor intelectuale realizate în producerea 
şi comprehensiunea limbajului 
(memorarea, diferenţierea, compararea, 
clasarea, inferenţa, anticiparea);

3. componenta referenţială – vizează cunoaşterea 
domeniilor realităţii refl ectate de limbaj;

3. componenta enciclopedică - se referă la 
cunoaşterea aspectelor lingvistice, textuale şi 
discursive proprii unor domenii diferite;

4. componenta socio-culturală – se referă la 
cunoaşterea regulilor sociale şi a normelor 
de interacţiune între indivizi şi instituţii, la 
cunoaşterea istoriei culturale şi a relaţiilor 
dintre obiectele sociale.

4. componenta ideologică - vizează capacitatea 
de a te raporta şi de a reacţiona la idei, valori, 
opinii vehiculate prin discurs;

5. componenta literară - presupune cunoştinţe 
şi capacităţi de exploatare a creativităţii 
verbale;
6. componenta socio-afectivă - formată dintr-o 
reţea de concepţii, de sentimente şi de valori 
ce infl uenţează comportamentul verbal al 
individului.

Având ca punct de pornire cele două reprezentări, autoarea confi gurează următorul model al 
competenţei de comunicare, aplicabil în cazul didacticii limbii române ca limbă nematernă, cu observaţia că 
permanenta întrepătrundere a acestor componente oferă posibilitatea de a întemeia o perspectivă didactică 
integrală asupra comunicării:

Limba ca 
problemă în sine

Limba şi 
gândirea Limba şi Arta Limba şi 

societatea Limba şi afectul

Componenta 
verbală, 

lingvistică, 
textuală, 

discursivă

Componenta 
cognitivă

Componenta 
literară

Componenta 
socio-culturală

Componenta                
afectivă

Producerea de text – ,,producerea personală şi autonomă a unui mesaj scris“ presupune interacţiunea 
acestor componente căci, aşa cum arăta S. Moirand, e o utopie să credem că se poate produce, într-o limbă 
străină, înainte de a fi  văzut/ ascultat/înţeles şi integrat elementele corespunzătoare nivelurilor precedente. 
Comprehensiunea şi producerea de text sunt, în viziunea autoarei, indisociabile, în toate situaţiile, 
comprehensiunea discursului monologat (scris sau oral) trebuind să preceadă producerea de text (Moirand 
1990).

 De altfel, şi programa şcolară pentru liceu prevede, la nivelul competenţelor generale, ,,utilizarea 
corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare”, 
adică  interdependenţa, abordarea nediferenţiată a acestor capacităţi.

Aşa cum constată cercetătorii domeniului, nu numai oralul a devenit prioritar în procesul de învăţare, 
ci şi didactica redactării, care înregistrează, în ultima perioadă, o schimbare substanţială de paradigmă, o 
deplasare a accentului de pe activităţi de reproducere pe activităţi creative, privilegiind demersul holistic în 
detrimentul celui secvenţial şi liniar. 

La baza acestei schimbări de paradigmă stau câteva principii fundamentale: 
1. specifi carea şi diversifi carea situaţiilor de comunicare;
2. focalizarea activităţii de scriere asupra substanţei şi coerenţei mesajului;
3. orientarea activităţilor de scriere spre dezvoltarea tuturor funcţiilor limbajului;
4. dublarea actului producerii de text printr-un demers refl exiv;
5. mutarea accentului dinspre valorizarea textului produs spre valorizarea procesului producerii 

textului (Pamfi l 2000: 131).

Principiile mai sus enunţate permit aşezarea textului produs de elevi în cadre fl exibile, care le permit 
acestora să se raporteze diferit la propria producţie şi să o ancoreze în realităţile din afara şcolii, la situaţiile 
concrete de viaţă. Proiectarea asupra textului scris a celor şapte funcţii ale limbajului defi nite de M.A.K. Halliday 
(în Pamfi l 2000), respectiv: instrumentală, reglatoare, de interacţiune, personală, reprezentativă, euristică şi 
imaginativă, oferă o paletă largă de modalităţi de exploatare a textului, în vederea realizării competenţei de 
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comunicare. 
Modelul comunicativ-funcţional, deşi nu este o metodă propriu-zisă, întrucât nu oferă un model rigid 

de referinţă, ci un set de materiale şi de instrumente utilizabile în funcţie de contextul de învăţare, pune în 
umbră lecţiile tradiţionale şi subliniază necesitatea contextualizării comunicării.

Potrivit acestei abordări fl exibile, gramatica normativă cedează locul gramaticii funcţionale (sunt 
utilizate diferite tipuri de discurs oral, diferite tipuri de texte), devine importantă refl ecţia asupra limbii 
(corespondenţa „formă – sens”, variaţia sensului în acelaşi enunţ, în funcţie de contextul situaţional), 
progresia „simplu – complex” lasă loc unei progresii funcţionale, corespunzătoare nevoii de comunicare, la 
nivelul lexicului (subordonat aceluiaşi imperativ comunicativ, şi care nu mai este cel al unei limbi standard, 
resimţită ca artifi cială), selecţia se realizează în strânsă legătură cu situaţia de comunicare  şi cu obiectivele 
fi xate. Abordarea comunicativă favorizează, aşa cum am mai arătat, producerea de text prin jocul de rol, 
simulare, studiu de caz, exerciţii ce permit/provoacă prezentarea unor forme de discurs diferite în registre 
lingvistice variate.

Fie că este vorba de activităţi de scriere reală sau de scriere simulată, redactarea  se supune  operaţiunilor 
de punere în text (Moirand 1990), şi anume:

 ■ operaţiuni de referenţă - care au în vedere nivelul lexical, alegerea lexicului disponibil, a elementelor 
care permit reprezentarea realităţii despre care se scrie;

 ■ operaţiuni de caracterizare - care au în vedere nivelul semantic,  respectiv circumscrierea conceptelor;
 ■ operaţiuni de enunţare - care sunt în legătură directă cu situaţia de comunicare vizată. 

2. Formele bilingvismului 

Este cunoscută tendinţa elevilor de a abandona din start o sarcină 
resimţită ca difi cilă, iar, dacă avem în vedere faptul că, pentru vorbitorii 
nonnativi, difi cultăţile în elaborarea unor mesaje scrise în limba română se 
regăsesc la toate aceste niveluri sau categorii de operaţiuni, în funcţie de 
tipul de bilingvism căruia îi aparţin, se impune o prezentare a conceptului de 
bilingvism.

Fie că ne raportăm la bilingvism, în general, ca la o ,,abilitate de utilizare 
curentă a două limbi diferite de către aceeaşi persoană” (Todor 2005: 18), fi e că  
adoptăm o perspectivă componenţială asupra personalităţii umane şi ajungem 
la următoarea accepţiune: ,,bilingvismul reprezintă un proces de activare în 
discursurile interpersonale a competenţelor lingvistice de comunicare în care 
se procesează intenţiile Eului prin raportare şi acomodare continuă a acestuia 
la contextul socio-cultural” (Todor 2005: 21), în procesul de predare a limbii 
române ca  limbă nematernă e necesar să avem în vedere, pe de o parte, zonele 
în care se manifestă bilingvismul, iar, pe de altă parte, mediul monolingv, 
unde achiziţiile lingvistice au grade simptomatic diferite, în raport cu cele din 
mediul bilingv.

CRITERIUL DE DEFINIŢIE CATEGORII
Criteriul socio-educaţional Bilingvismul aditiv - când însuşirea celei de-a doua limbi 

reprezintă un adaos social;
Bilingvismul substractiv - când însuşirea limbii a doua 
îngreunează utilizarea primei limbi.

Criteriul perioadei de 
socializare lingvistică

Bilingvismul timpuriu - care vizează vârsta copilăriei mici;
Bilingvismul întârziat – se referă la diferitele momente ale 
vârstei mature.

Criteriul bazei neuro-
fi ziologice

Bilingvismul coordonat - cele două sisteme lingvistice sunt 
însuşite paralel de la agenţi diferiţi;
Bilingvismul complex - însuşirea limbii nematerne prin 
intermediul limbii materne.

Criteriul conţinutului 
achiziţional

Bilingvismul receptiv - abilitatea de a înţelege mesaje verbale 
sau scrise fără să creeze răspunsuri;
Bilingvismul productiv - abilitatea de a crea mesaje şi de a 
înţelege mesajele transmise;
Bilingvismul simetric, congruent - o manifestare ideală a 
exprimării prin două registre lingvistice situate la un nivel 
calitativ similar;

Exerciţiu:
Lucraţi în perechi: 
utilizând datele 
din tabelul de mai 
jos, realizaţi o listă 
cuprinzând difi cultăţile 
pe care credeţi că 
le întâmpină elevii 
aparţinând acestor 
categorii de vorbitori, în 
activităţile de redactare.
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Bilingvismul asimetric, incongruent - desemnează forma de 
manifestare prin două registre lingvistice diferite, în activarea 
cărora există diferenţe calitative şi cantitative.

Criteriul funcţional Utilizarea funcţională de către aceeaşi persoană a două limbi 
diferite;
Semilingvismul.

(Todor 2009: 34-37)
Din punctul de vedere al capacităţii de a produce text scris, există mari diferenţe chiar şi între elevii 

a căror limbă maternă este limba română, diferenţele venind din direcţia mediului, a stratifi cării sociale, a 
deprinderilor de lectură. Cercetătorii sunt interesaţi, în general, de rolul pe care îl are şcoala în faţa acestei 
inegalităţi stabilite între elevii proveniţi ,,dintr-un mediu social defavorizat, care nu au aceeaşi experienţă 
de scriere, cu cei ce provin dintr-un alt mediu social în care au fost confruntaţi de foarte tineri cu o mare 
diversitate de texte şi cu o gamă bogată de situaţii de scriere” (Moirand 1990: 124), deci în situaţiile în care 
există lacune în dezvoltarea competenţelor referenţiale, respectiv socio-culturale.

Pentru a realiza profi lul elevului care învaţă limba română ca limbă nematernă, trebuie să avem în 
vedere faptul că el trăieşte într-o lume în care ,,scrisul face parte din mediul lui cotidian: pe stradă, în magazine, 
pe ambalaje, pe ecranul televizorului” (Moirand 1990: 125), iar, pe de altă parte, trebuie să ţinem seama de 
faptul că posedă deja o limbă maternă, având, cu alte cuvinte, o experienţă a lecturii şi a scrierii, deprinderi 
de învăţare, competenţe achiziţionate. De asemenea, nu trebuie să uităm că atitudinea şi motivaţia faţă de 
învăţarea limbii române, chiar şi blocajele, sunt altele decât în limba maternă. Aşadar, se impun, în învăţarea 
limbii, abordări diferite, care să ofere tuturor elevilor posibilitatea de a atinge standardele de performanţă 
vizate.

3. Procesul de producere a textelor nonliterare

Demersul tradiţional, constructivist, utilizat şi astăzi în activităţile ce vizează dobândirea competenţei 
de producere a unui mesaj scris, presupune parcurgerea următoarelor etape consecutive:

 ■ Planifi carea - include activităţi de analiză a parametrilor situaţionali: identifi carea temei, a scopului, a 
destinatarului, alegerea formulelor consacrate de uz, utilizarea strategiilor macrostructurale; 

 ■ Textualizarea / punerea în text - organizarea materialului în plan discursiv, relevarea macrostructurii 
de-a lungul întregului text, prin relaţionarea acesteia cu elementele microstructurale;

 ■ Revizuirea - reluarea textului, corectarea erorilor, completarea;
 ■ Editarea/redactarea – elaborarea formei fi nale;
 ■ Controlul - etapă prezentă în didactica actuală, ea presupune prezenţa unui ,,demers autoevaluativ, 

care extinde procesul redactării dincolo de marginile punerii în text” (Pamfi l 2000: 130).

Activitatea de redactare se poate cristaliza în activitate autonomă sau poate constitui o secvenţă a unei 
unităţi de învăţare. Dacă ne raportăm la cadrul ERR, de exemplu (dezvoltat mai jos), în etapa de Evocare, 
producerea de text îi poate determina pe elevi să conştientizeze şi să-şi activeze cunoştinţele despre un subiect 
ce va fi  pus în discuţie, iar în etapa de Refl ecţie, elevii îşi exprimă în scris, în manieră personală, propriile 
gânduri şi opinii despre subiect (Dumitru 2000). 

Cadrul ,,Evocare - Realizarea sensului - Refl ecţie” este un model utilizat în gândirea critică şi presupune 
parcurgerea a trei etape:

 ■ Evocarea - cuprinde activităţi de sistematizare a cunoştinţelor pe care elevii le au deja despre problema 
ce urmează a fi  supusă procesului de învăţare. Elevii sunt astfel implicaţi activ, stabilesc un punct de 
plecare bazat pe cunoştinţele proprii, la care se vor adăuga altele noi, deoarece durabilitatea înţelegerii 
depinde de procesul de corelare a informaţiilor noi cu schemele preexistente (Steele 1998).

 ■ Realizarea sensului – în această etapă, elevii vin în contact cu noile informaţii sau idei, îşi monitorizează 
propria înţelegere construind punţi între cunoscut şi nou pentru a ajunge la o nouă înţelegere.

 ■ Refl ecţia – acum, elevii îşi consolidează cunoştinţele noi, fi ind capabili să exprime, cu propriile lor 
cuvinte, ideile şi informaţiile întâlnite, contribuind la aprofundarea înţelegerii şi la învăţarea durabilă.

4. Tipuri de texte nonliterare

Deoarece există, în cazul textului nonliterar, o multitudine de clasifi cări, în funcţie de diferite elemente 
structurante, ne vom limita la două clasifi cări prezente în  programa de liceu:

1. În prima clasifi care, variantele sunt reductibile, în general, la opoziţia artistic – non-artistic, stabilită 
de I. Coteanu, textul  non-artistic caracterizându-se prin:

 ■ limbaj denotativ;
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 ■ caracter colectiv;
 ■ expresie caracterizată prin utilizarea unor formule şi construcţii consacrate de uzul comun şi 

repetabile la nivelul colectivităţii vorbitorilor;
 ■ concentraţie lexicală din punct de vedere stilistic;
 ■ sensuri unice ale cuvântului, cât mai puţin dependente de context;
 ■ se adresează prioritar raţiunii şi intelectului lectorului.

1.1. Scrierea ce presupune transmiterea de informaţie (texte funcţionale):
 ■ Texte monologice

  de tip ofi cial: documentele şi actele ofi cial-administrative (legi, decrete, rapoarte, regulamente, 
decizii);

  de tip ştiinţifi c: lucrări  şi documente cu caracter ştiinţifi c şi tehnic, argumentarea;
  de tip publicistic: editorial, cronică, reportaj, tabletă, ştire, declaraţie;
  de tip colocvial: jurnal intim, notiţe.

 ■ Texte dialogice
  de tip ofi cial: corespondenţa ofi cială (cerere, memoriu, proces-verbal, scrisoare de recomandare, 

scrisoare de intenţie, CV);
  de tip ştiinţifi c: corespondenţa între cercetători; 
  de tip publicistic: interviu, dezbatere, masă rotundă; 
  de tip colocvial: corespondenţa privată (scrisoarea amicală, familială).

1.2. Scrierea creativă - presupune realizarea unui eşantion de posibilităţi de exploatare a limbii şi de 
motivare a învăţării prin caracterul ei preponderent ludic.

2. A doua clasifi care are drept criteriu funcţiile limbajului în modelul propus de Jakobson: 
2.1. texte informative (intenţia de a informa): articole de ziar şi reviste ştiinţifi ce;
2.2. texte incitative (intenţia de a provoca reacţia cititorului): anunţuri, ghiduri, reţete;
2.3. texte expresive (transcriu emoţia subiectului): relatarea unor evenimente reale, corespondenţa;
2.4. texte poetice (joc al imaginaţiei): poveştile, benzile desenate;
2.5. texte ludice: jocurile de limbaj, ghicitorile, textele umoristice etc. (Pamfi l 2000 : 195).

Exerciţii:
1. Pornind de la un text şablon – scrisoarea de intenţie/scrisoarea amicală - formulaţi sarcini diferenţiate 
pentru a pune în valoare: 

 ■ rolul emiţătorului/receptorului; 
 ■ confi guraţia mesajului în funcţie de factorii extralingvistici;
 ■ conduite/temeri ale adolescentului.

2. Numiţi trei tipuri de texte mai puţin agreate de elevii dumneavoastră. Cum explicaţi această reticenţă?

5. Teme şi strategii de predare a producerii de text

G. W. Allport pune la baza unei învăţări efi ciente atenţia: ,,individul va învăţa ceea ce este dispus să 
înveţe, dispoziţia fi ind considerată ca participare prin centrarea atenţiei, efortului sau a interesului asupra 
dobândirii de abilităţi sau cunoştinţe” (Allport 1991: 116). El distinge două niveluri ale atenţiei şi concentrării:

 ■ angajarea în sarcină – individul face, în mod activ, ceva cu obiectul atenţiei sale;
 ■ angajarea eului – un nivel mai profund al participării care are la bază interesul şi relevanţa personală.

Temele propuse pentru redactare trebuie să fi e capabile să trezească interesul elevilor, să fi e relevante 
pentru ei, să le refl ecte preocupările şi experienţa de viaţă. În funcţie de etapa lecţiei şi de scopul  în care este 
utilizată producerea de text, desprindem mai multe tipuri de teme: 

 ■ teme afl ate în relaţie cu conţinuturile  învăţării;
 ■ teme ce constituie  chiar conţinutul învăţării.

Revenind la conduitele adolescentului menţionate anterior, în selecţia temelor propuse spre redactare 
e necesar să-i oferim posibilitatea de a se identifi ca cu sarcina de lucru, cu genul, respectiv cu tema, atât 
elevului expansiv, dornic să-şi impună sistemul de idei personale, cât şi elevului introspectiv, preocupat de 
autocunoaştere. În egală măsură, se dovedeşte extrem de productivă posibilitatea de a propune ei înşişi teme, 
de a negocia, de a combate valorifi cându-şi astfel spiritul critic.

Abordarea unor teme controversate, problematizante, care incită şi presupun confruntarea cu ceilalţi, 
ironia sau autoironia se va cristaliza, cu siguranţă, în producţii originale asumate şi, mai ales, efi ciente din 
punctul de vedere al însuşirii limbii.
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Exerciţii:
1. Formulaţi trei moţiuni care să corespundă orizontului de aşteptare al adolescentului şi care să permită 
dezvoltarea unei argumentaţii pro/contra.
2. Alegeţi una dintre moţiuni şi alcătuiţi o schemă arborescentă care să ilustreze paşii gândirii/asocierile/
exemplele.

Nu doar temele, ci şi strategiile de predare ar trebui corelate cu activităţile de comprehensiune, cu vârsta 
şi cu interesele elevilor. S. Moirand (1990: 8-9) demonstrează cât de important este să descoperim, în etapa de 
comprehensiune, acele matrici textuale, ce se pot transforma în modele reutilizabile în faza de producere, şi 
care pot acoperi toate producţiile scrise, de la textele simple la textele funcţionale sau creative.

Pe lângă producerea de text după model, există o serie de activităţi de scriere care permit depăşirea 
unei difi cultăţi majore în redactare: trecerea de la sens la formă (acel cum?), activităţi ce presupun prelucrarea 
nivelului formal pornind de la acelaşi conţinut:

 ■ activităţi de expansiune/contragere (transformarea unei telegrame în scrisoare,  a unui fapt divers în 
relatare etc.);

 ■ activităţi de variaţie a temei (deplasarea punctului de vedere);
 ■ activităţi de variaţie a genului (faptul divers transformat în scrisoare amicală sau de intenţie);
 ■ activităţi de schimbare a ordinii cronologice; 
 ■ activităţi de rezumare.

Exerciţii:
Completaţi, în tabelul următor, câte trei puncte tari şi, respectiv, trei puncte slabe privind efi cienţa utilizării 
textelor de tip matrice la nivelul liceal, în cadrul activităţilor de producere de text:

Puncte tari Puncte slabe

Deplasarea atenţiei dinspre formă înspre conţinut are o serie de benefi cii, mai ales în cazul în care limba 
în care e redactat mesajul este nematernă, strategie care permite depăşirea cunoscutei ,,crampe a scrisului“ 
sau teama de eroare. Dacă unii elevi se tem de anumite difi cultăţi apărute la nivelul producţiei, alţii se tem 
de rezultate, căci, aşa cum arăta O. Pierron (1999: 14), ,,a scrie presupune două riscuri suprapuse: cel de a 
decepţiona în legătură cu forma şi cel de a decepţiona în privinţa fondului (ideile, orientarea gândurilor)”. 
Pentru a depăşi frica de pagina albă, generată de faptul că ,,documentul scris scapă într-un fel autorului său” 
(Pierron 1999: 12), autoarele propun utilizarea schemei arborescente, un instrument benefi c care permite, în 
simultaneitate, acumularea ideilor şi organizarea lor.

Producerea de text este o activitate complexă care, prin interferenţa tuturor componentelor comunicării, 
prin îngemănarea celor trei mişcări semnifi cative: de preluare a datelor existente, de fi ltrare prin propria 
subiectivitate, de prelucrare şi prelungire într-un adaos subiectiv, asigură formarea competenţelor necesare 
personalizării valorii şi inserţiei sociale.

6. Tema argumentării în didactica liceală

6.1. Problematica „teoretică” a argumentării; difi cultăţi şi posibile soluţii

Precizare preliminară: cele două difi cultăţi majore pe care le vom discuta mai jos - prima, ţinând de 
organizarea metodologic-curriculară a învăţământului românesc, iar, cea de a doua, de o dispută mai 
pronunţat teoretică şi tehnică - sunt extrem de actuale şi de acute în momentul elaborării prezentului suport de 
curs (2011, n.a.).  Mai cu seamă însă în ceea ce priveşte marile arii ale predării/evaluării, altfel spus, domeniile 
de învăţământ asociate limbii-şi-literaturii, se poate spera ca perioada următoare să aducă necesare clarifi cări 
şi (re)aşezări. Cu alte cuvinte, legat  strict de „chestiunea” argumentării, am încercat să semnalăm, dar şi să 
compensăm întrucâtva, o caducitate despre care ne permitem să credem că nu va dura mult. Referitor la 
întrebarea mult mai sintetic-teoretică dacă argumentarea e/ar trebui să fi e un subdomeniu al logicii sau al 
retoricii, se poate presupune că diferenţele de opinie se vor menţine în această privinţă, astfel încât lucrul cel 
mai bun de făcut va rămâne să fi m conştienţi de, şi să prezentăm corect ambele teze. 
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6.1.1. Dilema „curriculară”
Această difi cultate (majoră, întrucât afectează „de la rădăcină” modul cum trebuie să înţelegem locul 

argumentării în ansamblul „temelor” educaţiei naţionale) ar putea fi  schematizată după cum urmează:

Mai exact, programele şcolare3 acordă, pe de o parte, la nivelul lor cel mai „teoretic”, un loc extrem 
de important argumentării, care tinde să devină o a treia „faţetă”4 a problematicii/tematicii educaţionale pe 
care eram obişnuiţi a o trata în binomul limbă & literatură; pe de altă parte însă, la nivel „practic”, atât în deja 
pomenitele programe, cât şi - mai ales - în manuale, aceleiaşi teme i se acordă extrem de puţină atenţie şi un 
„spaţiu de desfăşurare” (ca număr de pagini şi complexitate a abordării) aproape nul.

Fireşte, „nivelul” la care e tratată argumentarea se afl ă în creştere, pe măsură ce avansăm dinspre 
gimnaziu înspre şi în clasele mari de liceu; însă, oricum am lua-o, raportată, cel puţin cantitativ (procentual), 
la ansamblul cunoştinţelor predate elevilor în fi ecare caz în parte, ea rămâne extrem de slab reprezentată.

Principala consecinţă a acestei neclarităţi este că fi ecare cadru didactic se găseşte pus, propriu-zis, 
în situaţia unei alegeri între soluţia de „minimă rezistenţă” (a preda strict conţinuturile prevăzute ca atare 
în programă, în relaţie cu ceea ce oferă manualul folosit la clasă) şi cea de ambiţie maximală (a vedea în 
cultivarea capacităţii de argumentare a elevului o sarcină continuă a profesorului - nu doar de limba română! 
- ca formator).

Exerciţiu/Temă de dezbatere:
Lucraţi în grupuri!
Dumneavoastră cum aţi procedat, până acum, atunci când ajungeaţi, mai ales la clasele „mari” de liceu, 
la capitolul Argumentare, atât de pe-scurt (ca să nu spunem de-a dreptul: insufi cient) tratat în manualele 
româneşti? 
V-aţi mulţumit să insistaţi asupra aspectelor lingvistico-discursive ale problemei (organizarea generală 
a textului, conectori etc.), preferând să rezolvaţi ceea ce se ştia că e posibil să se „dea” (şi să se evalueze) 
la examen sau aţi mers mai departe? Dacă da, în ce direcţii, cu ce metode şi, mai ales, cu ce materiale 
didactice? Nu ezitaţi să împărtăşiţi experienţa (indiferent dacă o consideraţi reuşită sau nu) cu colegii 
dumneavoastră - acest domeniu este, deocamdată, atât de „neumblat” (mai ales prin comparaţie cu, să 
zicem, gramatica sau chiar stilistica), încât orice informaţie sau idee în plus poate fi  extrem de folositoare.

3 Documentele la care ne-am raportat au fost programele pentru clasele de liceu afi şate pe www.edu.ro în august 2011; pentru 
clasele a IX-a şi a X-a, ele purtau ca dată de elaborare anul 2009; pentru clasele a XI-a şi a XII-a, erau încă valabile programele create în 2006.

4 Sau o a patra. Conform programelor, deja pomenite, pentru clasele a XI-a şi a XII-a, cele 4 competenţe generale sunt: 1. Utilizarea 
corectă si adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare; 2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor; 3. Situarea în context 
a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare; 4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse 
situaţii de comunicare.
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6.1.2. Dilema „epistemologică”

Simplifi când lucrurile la maximum (nu însă fără a atrage atenţia că, uneori, asemenea simplifi cări 
exagerate pot dăuna cunoaşterii aprofundate a fenomenului - care, tocmai, nu e niciodată atât de „univoc”!), 
dilema de ordin teoretic cea mai puternică, în cazul argumentării, ar fi  situarea acesteia într-un „gen proxim” 
al activităţilor raţional-discursive umane. Tradiţia fi losofi că (şi, foarte probabil... etică) europeană ne-ar face 
să recunoaştem/recomandăm drept un bun act argumentativ mai degrabă un discurs care se apropie în mai 
mare măsură de silogistica aristoteliană, decât o tiradă a unui politician care „înfi erbântă masele”. Cu toate 
acestea, spiritul pragmatic ne obligă să acceptăm că, uneori, cel puţin, cel de-al doilea tip de acţiune verbală 
este cel care produce efecte5 mai importante.

Cu alte cuvinte, suntem forţaţi adesea (şi, probabil, vom fi  forţaţi întotdeauna) să ne punem întrebarea 
dacă excelenţa unei argumentaţii (pro)vine dinspre „sursele” - în sensul pozitiv şi logic al cuvântului: dinspre 
dovezi, corectitudinea succesiunii premise-concluzii, a sistematizării datelor, a adecvării discursului la realul 
preexistent - sau, dimpotrivă, dinspre, „efectele” acestuia. Putem admite plauzibilitatea unei argumentaţii 
care „minte frumos” (şi, în efortul nostru de educare/formare a tinerilor, suntem capabili să o recunoaştem ca 
atare)? Acceptăm sau nu faptul că limbajul şi discursul au şi o forţă care nu provine din simpla reprezentare a 
realităţii? În funcţie de plasamentul pe care ni-l alegem pe scala dintre „adevărul gol-goluţ” şi „manipularea 
perfectă”, foarte probabil că atitudinea noastră faţă de acest conţinut de învăţare va varia semnifi cativ.

Însă poate că soluţia cea mai bună (în absenţa unei rezolvări univoce a dilemei noastre) ar fi  acceptarea 
complexităţii fenomenului argumentativ în realitatea lui „socială”; ţinând cont, cum e şi fi resc, de vârsta 
elevilor, etapa de învăţare etc., putem:

pe de o parte, pe de altă parte,
să defi nim (atât la orele de română, cât 
şi, mai ales, la cele de logică sau fi losofi e) 
argumentarea drept obţinere sistematică/o 
modelare formală a adevărului - sau mai 
exact, drept reproducerea discursiv-fi delă 
a modului „raţional” în care s-a ajuns la 
anumite concluzii.

să urmărim (în particular, în relaţie cu mostre 
de discurs reale, spre exemplu, provenind 
din emisiuni de televiziune) dimensiunea 
stilistic-retorică a argumentării, observând 
efectele pe care aceasta le are asupra 
diverselor tipuri de public.

5 Or, cum bine ştim, conform ‚inventatorului’ pragmaticii fi losofi ce şi semiotice - Charles Sanders Peirce -, semnifi caţia unui 
semn oarecare constă, tocmai, în totalitatea acţiunilor raţional imaginabile care ar decurge din acceptarea de către comunitate a semnului 
cu pricina [cf. Peirce 1990: 143, 202]. Este evident că o „prăpastie” se deschide, încă de la începutul acestei noi paradigme/al acestui nou 
mod de a fi losofa, între domeniul, brusc devenit secundar, al adevărului şi efectivităţii (corectitudinii) reprezentării, şi cel, de-aici înainte 
cel mai important, al exercitării unei acţiuni de „convingere” a semenilor în vederea unei activităţi/a aducerii-în-fi inţă a unui proiect.
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Temă de refl ecţie:
Să nu rătăcim în valea disperării, vă spun azi, 
prieteni! /.../ Chiar dacă întâmpinăm difi cultăţile 
de azi şi de mâine, am, totuşi, un vis. E un vis 
înrădăcinat adânc în visul american.
Am un vis – că, într-o zi, această naţiune se va 
ridica şi va trăi adevărata semnifi caţie a credo-ului 
ei: „Considerăm drept un adevăr evident prin sine 
însuşi faptul că toţi oamenii  sunt creaţi egali”.
Am un vis – că, într-o zi, pe dealurile roşii 
ale Georgiei, fi ii foştilor sclavi şi fi ii foştilor 
proprietari de sclavi vor putea sta laolaltă la masa 
fraternităţii.
Am un vis – că, într-o zi, chiar şi statul 
Mississippi, un stat care asudă sub povara 
injustiţiei, care asudă sub povara opresiunii, se va 
transforma într-o oază de libertate şi dreptate.
Am un vis – că, într-o zi, cei patru copii ai mei 
vor trăi într-o naţiune unde nu vor mai fi  judecaţi 
după culoarea pielii, ci după calitatea caracterului 
lor.
Am un vis azi! /.../
Am un vis – că, într-o zi, fi ecare vale va fi  înălţată, 
şi fi ecare deal sau munte va fi  coborât; locurile 
colţuroase vor fi  netede, iar locurile strâmbe vor fi  
îndreptate, „şi slava Domnului se va arăta, şi toţi 
cei din carne o vom vedea împreună.”

Let us not wallow in the valley of despair, I say to 
you today, my friends.
And so even though we face the diffi culties of 
today and tomorrow, I still have a dream. It is a 
dream deeply rooted in the American dream.
I have a dream that one day this nation will rise 
up and live out the true meaning of its creed: “We 
hold these truths to be self-evident, that all men 
are created equal.”
I have a dream that one day on the red hills of 
Georgia, the sons of former slaves and the sons 
of former slave owners will be able to sit down 
together at the table of brotherhood.
I have a dream that one day even the state of 
Mississippi, a state sweltering with the heat of 
injustice, sweltering with the heat of oppression, 
will be transformed into an oasis of freedom and 
justice.
I have a dream today!
I have a dream that one day every valley shall 
be exalted, and every hill and mountain shall be 
made low, the rough places will be made plain, 
and the crooked places will be made straight; “and 
the glory of the Lord shall be revealed and all fl esh 
shall see it together.”

Fragmentul de mai sus face parte din celebrul discurs rostit de către Martin Luther King la 28 august 1963, 
în faţa Memorialului Lincoln (iar fi nalul ultimului alineat provine din Vechiul Testament, Isaia 40: 4-5). În 
cât de mare măsură vi se pare el relevant ca exemplu de discurs argumentativ? Cât de mare este, în opinia 
dumneavoastră, ponderea afi rmaţiilor descriptive, pe de o parte, şi a celor cu valoare exortativă, pe de 
altă parte? Credeţi că aţi putea folosi la clasă un astfel de text, cu încărcătura lui „retorică”? În ce măsură 
consideraţi justifi cate „artifi ciile” de tipul metaforei, personifi cării, citării din Biblie?

6.1.3. Soluţia „lingvisticii textului”

În domeniul teoriei şi al analizei ştiinţifi ce a limbajului, integralismul coşerian - paradigmă dezvoltată 
începând cu deceniul 7 al secolului trecut, în paralel cu structuralismul târziu (şi post-structuralismul), 
cu generativismul chomskyan şi cu pragmatica - propune o viziune tripartită asupra fenomenelor (şi 
a competenţelor implicate în fenomenele) de vorbire; fi ecare fi inţă umană ar fi  capabilă să se exprime/să 
comunice „pe” trei dimensiuni diferite, simultan:

PLANUL COMPETENŢA ACTIVITATEA
universal Elocuţională vorbirea despre lucruri/lume, în general
istoric Idiomatică vorbirea într-o anumită limbă
individual Expresivă vorbirea „în nume propriu”, personală

(Coseriu 1992: passim)
De fi ecare dată când vorbim/scriem/ascultăm/citim/„comunicăm”, în general, prin intermediul 

limbajului articulat, facem trei lucruri „deodată”: 1. respectăm regulile fonetice şi semantico-gramaticale ale 
unei anumite limbi (limba noastră „maternă”, sau o limbă „străină” pe care alegem să o folosim la un moment 
dat); 2. ne referim la lume, respectând cunoştinţele generale pe care fi inţele umane le au privitor la aceasta, 
ca şi câteva reguli ale gândirii „universale” (cum ar fi  principiul non-contradicţiei interne); 3. facem „sens” 
propriu şi personal, realizăm explicit sau implicit o poziţie individuală vis-à-vis de stările de fapte la care
ne-am referit în planul universal.

Ei bine, din punctul de vedere al acestei teorii, orice activitate de argumentare ar folosi, cum e şi fi resc, 
„cuvintele” limbii şi ar face referire la „lucrurile” realităţii; dar nu trebuie scăpat din vedere faptul că acestea 
sunt doar mijloace ale construcţiei de sens. Iar sensul este, întotdeauna, exprimarea, sau comunicarea, sau, cel 
mai corect spus, deschiderea-către-altul a unei poziţii personale.
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Dimensiunea individuală a limbajului e asimilată, în lingvistica integrală, noţiunii de text-discurs, iar 
principala caracteristică a raportării noastre la text-discursuri constă în faptul că acestea fac obiectul nu al unei 
simple de-codări sau des-cifrări, ci al unei interpretări. Cu alte cuvinte, fi ecare act de „receptare” este, în fapt, 
un act de construcţie de sens. Cineva vorbeşte (în sensul cel mai larg al cuvântului, care trebuie să includă orice 
tip de discurs realizat cu mijloacele limbajului) în faţa noastră, cu cuvintele unui idiom şi despre lucrurile din 
realitate, dar ce vrea el, personal, să ne spună (sau să treacă sub tăcere!) rămâne, în ultimă instanţă să inferăm 
pe cont propriu. Aşadar, nu se poate argumenta doar cu „referiri”, cât mai corecte şi cât mai strâns relaţionate 
logic, la realitate, după cum nu se poate argumenta doar cu tropi şi metafore - pentru că nici dimensiunea 
istoric-idiomatică (a „limbii”), nici cea universal-elocuţională (a „lucrurilor despre care vorbim”), şi nici măcar 
ambele luate împreună6 nu sunt sufi ciente pentru a explicita integral „forţa” discursului.

Aceasta nu trebuie, desigur, să ne descurajeze de la a mai încerca analize „tehnice” privitoare la modul 
(modurile) în care cutare sau cutare discurs reuşeşte să ne capteze/impresioneze/convingă; tot ce trebuie 
acceptat este că nu putem dori o exactitate cvasi-matematică în aprecierea argumentării şi că trebuie să ne 
aşteptăm la o pluralitate de strategii în realizarea acesteia.

6.2. Predarea „argumentării” în liceu - câteva recomandări

În condiţiile, deja menţionate, ale penuriei de date/materiale didactice/strategii deja consacrate, în 
mediul didactic românesc, legate în mod expres de această temă, a argumentării7, direcţiile şi soluţiile schiţate 
mai jos trebuie privite cum grano salis. Autorii prezentului material nu afi rmă că ele ar fi  singurele posibile, 
nici măcar că sunt, în chip absolut, cele mai bune; e vorba, mai degrabă, de simple propuneri, care pot fi , în 
continuare, testate şi dezbătute în mediul formatorilor.

6.2.1. Asocierea, încă de timpuriu, a activităţilor obişnuite de „dezvoltare a vorbirii” cu noţiunea ceva 
mai „formalizată” de argumentare

Dat fi ind că prezentul material e dedicat predării la nivel de liceu, nu vom discuta aici diversele modalităţi 
în care noţiunile elementare de argumentare pot fi  introduse, în cadrul lecţiilor de limbă şi literatură, încă din 
clasele mici (în gimnaziu, sau chiar spre fi nalul ciclului primar)8. 

Vom insista doar asupra ideii că, dacă în viitor fi ecare elev va avea o fi şă personală, calitativă a sa, care 
să îl „însoţească” de-a lungul întregului său parcurs educaţional, va fi  necesar ca profesorul să examineze 
cu mare atenţie, în momentul „preluării” noilor clase, acele date ce privesc capacitatea deja achiziţionată de 
susţinere a unui discurs coerent şi convingător, pe o temă dată sau alta - pregătindu-şi strategiile de predare 
în funcţie de informaţia primită de la cadrele didactice „precedente”. 

6.2.2. Accentuarea caracterului totodată „cotidian” şi „tehnicizat” al uzului argumentării 
Orice discurs, orice participare la un dialog este, în destul de importantă măsură, (şi) o argumentare: iată o 

generalizare care, chiar dacă prezintă pericolul tipic de a face să se piardă diferenţa specifi că a „lucrului” 
generalizat, ne poate permite, în cazul de faţă, să combatem impresia de „artifi cial” pe care elevii noştri ar 
putea-o trăi atunci când discutăm argumentaţia ca tip de text. 

Cu alte cuvinte: ar fi , cel mai probabil, util să le facem dintru început clară elevilor noştri următoarea 
idee: de fi ecare dată când stăm de vorbă unii cu alţii, manifestăm divergenţe de viziune asupra diverselor 
aspecte ale realului; acesta este fi rescul însuşi al oricărei relaţii interumane manifestate în mediul „verbal”. 
Fiindcă, dacă n-ar exista aceste diferenţieri, fi e ele şi subtile, de poziţionare, foarte probabil că pur şi simplu 
n-am mai vorbi - n-am avea nevoie să vorbim. 

Cu alte cuvinte, argumentarea nu se învaţă „la şcoală” decât după ce a fost învăţată/exersată intuitiv, 
poate chiar inconştient, încă din primele momente în care am fost capabili să formulăm, mai mult sau mai 
puţin corect „idiomatic”, propoziţii şi fraze. Toate actele sociale, indiferent de gradul lor de complexitate sau 

6 Efectele de sens nu sunt o simplă însumare a celor obţinute prin utilizarea limbii şi prin raportarea explicită, referenţială, la 
realitate. Spre a da un singur exemplu, oarecum şocant - însă deosebit de simptomatic: există situaţii, în comunicarea umană, în care 
simpla tăcere poate spune mai mult decât o multitudine de cuvinte. Aceasta demonstrează că omul vorbeşte cu mult-mai-mult decât „cu 
limbajul” propriu-zis - el se poate folosi, şi în fapt se foloseşte constant de gesturi, mimică, atitudini corporale, de contextul situaţional 
şi, aşa cum tocmai am spus, chiar şi de tăcere. În acest sens, Coşeriu remarcă faptul că în latină existau două verbe diferite pentru a tăcea: 
silere pentru animale, dar tacere pentru oameni, ceea ce înseamnă că latinii erau ceva mai conştienţi de faptul că, în lumea umană, unde 
vorbirea reprezintă situaţia normală, orice tăcere este, prin simpla întrerupere a acestei normalităţi a existenţei noastre „imersate” în 
vorbire, o tăcere semnifi cativă.

7 E, totuşi, necesar să semnalăm aici două ediţii succesive ale publicaţiei „Perspective” (Revistă de didactica limbii şi literaturii 
române), editată de ANPRO şi Casa Cărţii de Ştiinţă - e vorba despre numerele 14 (Argumentarea) şi 15 (Argumentaţia), ambele din 2007 
- în care se găsesc numeroase studii, articole şi intervenţii, atât teoretice, cât şi cu componente practice, după părerea noastră, foarte utile 
pentru cadrele didactice.

8 Aceste aspecte sunt discutate ceva mai amănunţit în suportul nostru de curs pentru programul P2 (destinat predării în 
învăţământul gimnazial).
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chiar instituţionalizare9, presupun punerea în acord - cognitiv şi/sau volitiv - a participanţilor; cu alte cuvinte, 
orice interacţiune umană presupune un „fond” argumentativ.

De aici mai rezultă un lucru - evident, dar pe care tindem să-l uităm sau să nu-l scoatem sufi cient în 
evidenţă: nu doar domeniul limbă-şi-literatură (pe care, inerent, elevii ajung să-l gândească drept o „materie” 
unitară) presupune argumentarea; ea ţine, mai degrabă, de ceea ce s-ar putea numi inteligenţă generală.

Va fi , aşadar, extrem de utilă orice activitate cu elevii, care le va solicita acestora să pornească de 
la argumentaţii genuine, non-formale, pe teme de conversaţie cotidiană, şi să îşi „standardizeze”, treptat, 
modurile de exprimare.

Exerciţiu:
Lucraţi în cadrul întregului grup! Scrieţi, fi ecare, pe o bucată de hârtie, câte o temă - cât mai fi rească şi în 
sine non-formală - pentru un exerciţiu de dezbatere-argumentare destinat elevilor de clasa a X-a. Scrieţi, 
apoi, toate temele pe tablă, acordându-i fi ecăreia câte un indice, dar păstrând anonimitatea „autorului”. În 
continuare, organizaţi un vot: dacă numărul de teme de pe tablă e x, stabiliţi-vă fi ecare ierarhia personală: 
acordaţi x-1 puncte temei pe care aţi folosi-o cel mai degrabă în activităţile cu clasa, x-2 temei următoare 
ş.a.m.d., până când ultima temă (ca ordine de preferinţă) va rămâne cu 0 puncte. Finalmente, adunaţi 
punctele pentru fi ecare temă şi stabiliţi un clasament; cereţi-le celor trei „autori” de la coada acestuia să 
motiveze/argumenteze, fi ecare, „calităţile” temei pe care a propus-o, încercând să-i convingă pe ceilalţi 
de validitatea ei didactică.
Exemple de teme: a) „internetul mai mult dăunează formării personale, decât s-o ajute”; b) „animals are better 
than humans”; c) „participarea la procesele electorale (votul) ar trebui să devină obligatorie/ obligatoriu în 
România”.

6.2.3. Disocierea mai puternică faţă de predarea literaturii
Am ajuns, astfel, la unul dintre pericolele cele mai mari dintre cele care îi pândesc, astăzi, pe elevi, în 

relaţie cu tema discursului argumentativ. Avem în vedere tocmai înţelegerea acestui tip (în el însuşi foarte 
general) de vorbire/scriere drept (doar) una din numeroasele „proceduri” locale ce se pot întrebuinţa în 
analiza, cu precădere, a literaturii. Cu alte cuvinte, trebuie să recunoaştem că avem foarte adesea de-a face cu 
o eroare de ierarhizare, ca şi de percepţie, a nivelului de generalitate - în ce priveşte discursul argumentativ.

Multe din manualele actuale încearcă să împace cantitatea foarte mare de informaţie specifi că analizei 
literare cu temele de aşa-zisă „comunicare” şi să economisească timp/energie exersându-le pe acestea din 
urmă raportat, aproape exclusiv, la subiecte de literatură. Or, în opinia noastră, o atare procedură e de-a 
dreptul periculoasă. E evident că, în „viaţa reală”, argumentarea se face, mai adesea şi, am putea spune, cu 
mize mai puternice sau concrete, relaţionat la cu totul alte teme decât, spre exemplu, plasarea cutărei opere 
sau a cutărui autor într-un curent literar ori în celălalt. Iar capacitatea însăşi de argumentare nu presupune cu 
necesitate o pricepere în interpretarea textelor fi cţionale.

În opinia noastră, textele argumentative utilizate drept exemplu pentru elevi ar trebui să aparţină 
acelor domenii unde acest tip de discurs deţine o importanţă deosebită - să fi e, spre exemplu, texte juridice, 
discursuri politice, luări de poziţie ale reprezentanţilor societăţii civile, „intervenţii” ale autorilor, vechi sau 
contemporani, consideraţi drept „modele/directori de conştiinţă” în dezbaterea publică etc.

6.2.4. Evitarea forţărilor de interpretare
Tot în sensul pomenit mai sus, ceea ce trebuie, credem, evitat cu orice preţ este sporirea derutei elevilor 

prin aplicarea conceptului de argumentaţie la texte care nu justifi că, prin ele însele şi în mod evident10, această 
clasifi care. 

Spre a da un singur exemplu (unul, însă, foarte simptomatic): într-un articol, foarte bine realizat sub 
raport teoretic, intitulat Comprehensiunea textului argumentativ, sau a înţelege înainte de toate11, Alina Petri 

9 Este evident că noi, cadrele didactice, mai degrabă decât să ne învăţăm elevii să argumenteze propriu-zis, îi învăţăm să discearnă 
şi să aleagă bine între mai multe tipuri, formalizate sau nu, de structurare „argumentativă” a ideilor şi de expresie lingvistico-stilistică a 
acestora; şi facem aceasta mai cu seamă raportându-ne la un mediu de receptare deja reglat sau, de cele mai multe ori, instituţionalizat. 
Spre a „inventa” un exemplu simplu: în calitate de elev „vinovat” pentru un oarecare neajuns provocat celor din jur, într-un fel îţi pledezi 
cauza în faţa grupului tău de amici, şi cu totul altfel în faţa consiliului profesoral sau a conducerii unităţii de învăţământ în care studiezi.

10 Atunci când vreau să-i descriu, pentru prima oară, unui necunoscător, elefantul, e de preferat să-i prezint „elevului” meu, drept 
exemplu, un... elefant (în carne şi oase sau într-o poză, un desen, un fi lm etc.). Nu e deloc  indicat, didactic vorbind, să-i arăt un pui de 
găină, spunându-i ceva de genul: „aşa e şi elefantul, doar că e mamifer, e mai mare, are patru picioare în loc de două şi nu are aripi, dar 
are o trompă”. Cu atât mai puţin e de dorit ca, arătându-i pomenitul pui, să încerc să demonstrez că de fapt picioarele sale sunt patru, nu 
două etc. - altfel spus, să îmi încerc abilităţile... creativ-argumentative cu preţul derutării complete a „victimei” mele. Iar dacă, în acest 
moment, cititorul prezentului material îşi spune că tocmai noi, autorii, am exagerat, îl invităm călduros să examineze exemplul nostru de 
la subpunctul 6.2.4.

11 În „Perspective. Revistă de didactica limbii şi literaturii române”, editori ANPRO şi Casa Cărţii de Ştiinţă, nr. 14, 2007, p. 85-89.
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stipulează câteva distincţii esenţiale între 4 categorii de discurs: narativ, descriptiv, explicativ-demonstrativ 
şi argumentativ. La fi nalul studiului său, însă, autoarea, aplicând grila tocmai expusă, ajunge să caracterizeze 
drept text argumentativ un poem al Martei Petreu, pe care îl cităm în continuare:

Scrisoare către dragostea unui bărbat

Mărşăluim într-o lume pierdută:
dragostea noastră devine un exerciţiu stilistic
o amintire falsifi cată
(ţii minte: burniţa de pe strada Bisericii Ortodoxe
trotuarele tot mai înguste)

Iată: duminica
măcelarii îşi verifi că garderoba:

„Înţelepciunea nu se dă în schimbul metalului curat”
scut la arătare conştiinţa mea festivă preţul
supei publice.
Să ne-adorăm totemul. 
„Căci frica de rege ne este înţelepciunea.”

Mărşăluim într-o lume pierdută
tot mai mult suntem unul pentru altul un nume
Dragostea noastră - un exerciţiu stilistic.

Temă de refl ecţie:
 ■ brainstorming (individual): încercaţi să găsiţi argumente pentru încadrarea textului citat în categoria text 

argumentativ;
 ■ stabiliţi (spre exemplu, printr-o dezbatere în cadrul grupului de profesori/formatori) motivaţiile cele 

mai puternice/convingătoare, dintre cele deja găsite;
 ■ evaluaţi măsura în care propria noastră capacitate (raţională şi didactică) de a crea grile de interpretare 

ne face înclinaţi înspre a demonstra valabilitatea lor pentru cazuri cât mai „spectaculoase”, atipice;
 ■ încercaţi să trageţi concluzii privitoare la posibilele tensiuni care pot apărea, în cazul oricărui formator, 

între abilităţile sale (inclusiv creative!, de teoretician) şi destinaţia propriu-zis didactică a activităţii sale.

6.2.5. Argumentarea argumentării: dezbaterea „meta” (sau de ordin „teoretic”) a problemei  
Pentru elevii care au atins un nivel de limbă îndeajuns de avansat, poate fi  utilă şi o examinare critică, 

alături de profesor, a unor contribuţii „clasice” la teoria argumentării; aici vom exemplifi ca doar cu celebrul 
model - de natură asumat logicistă - al lui Toulmin12:

 ■ se asertează: Petersen nu este catolic. 
 ■ la solicitarea unei întemeieri, se spune: Petersen este suedez. Cum aserţiunile singure nu pot întemeia 

alte aserţiuni, e necesară stipularea unei reguli de conectare. Rezultă o [primă] schemă - de tipul celei 
de mai sus.

 ■ precizări: W nu e, de obicei, menţionată explicit – apare impresia trecerii nemijlocite de la o informaţie 
la cealaltă; lui C i se ataşează, adesea, operatori modali (Q = qualifi ers de modalitate, restricţie, rezervă). 
Aceşti operatori pot fi  anulaţi prin condiţii de exceptare, simbolizate prin R (rebuttal).

12 Am preluat cele două schematizări de pe această pagină, cu exemplele deja traduse în limba română, din excelentul studiu al 
lui Alexandru V. Mureşan, intitulat Argumentarea: între intenţie şi utopie, din „Perspective. Revistă de didactica limbii şi literaturii române”, 
editori ANPRO şi Paralela 45, nr. 14, 2007, p. 8-19.
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 ■ astfel, într-o a doua schemă, apare şi un domeniu B (backing):

Exerciţiu:
Un posibil exerciţiu (cu elevii din clasele „mari” de liceu, dar de încercat şi „între” formatori):
Încercaţi să completaţi, individual, câmpurile schemei extinse a lui Toulmin (schema prezentată imediat 
mai sus) pentru justifi carea/argumentarea următoarelor afi rmaţii: 
a) „internetul mai mult dăunează formării personale, decât s-o ajute”; 
b) „animalele sunt mai bune decât oamenii”; 
c) „participarea la procesele electorale (votul) ar trebui să devină obligatorie/obligatoriu în România”. 
Invitaţi, apoi, la tablă, trei persoane care să spună cum au completat câmpul D (data). Cele trei persoane 
îşi aleg echipe care vor conlucra la completarea câmpurilor W, B şi, eventual, R -, astfel încât acestea să se 
potrivească în argumentarea deschisă de ele.

6.3. Argumentare scrisă, argumentare orală

Care este raportul dintre cele două tipuri fundamentale de argumentare‚ vorbită şi scrisă? Conştienţi 
că, în oarecare măsură, a discuta despre acestea două seamănă cu abordarea problemei „oul sau găina”, 
credem, totuşi, în posibilitatea de a fi xa unele repere. Este evident că, într-o oarecare măsură, capacitatea de 
argumentare este, la fel ca şi celelalte paliere şi secţiuni ale competenţei lingvistice, o abilitate general-umană 
(nu vom discuta aici dacă în mai mare măsură înnăscută sau educată) naturală. Cu alte cuvinte, la un nivel 
pe care îl vom numi mai degrabă genuin decât primitiv, argumentarea orală primează. Spre exemplu, orice 
copil care a ajuns să stăpânească cât-de-cât limbajul va încerca, folosind diverse strategii comportamental-
lingvistice, să-şi convingă părinţii să-i cumpere cutare sau cutare jucărie.

În plus, argumentarea ţinând, aşa cum am încercat să arătăm mai sus, de planul individual, textual-
discursiv, al limbajului, ea manifestă o oarecare independenţă faţă de celelalte două planuri, adică (inclusiv) 
faţă de limbă. Pot exista argumentaţii prin gesturi şi atitudini - chiar dacă ele nu vor fi  foarte convingătoare (e 
sufi cient să urmărim cu atenţie şi să sesizăm „codurile” fi lmului mut - unde dialogurile par, adesea, superfl ue 
- ca să înţelegem acest lucru).

Aşadar, cel puţin la nivelurile „mici” de limbă (A1, A2, poate chiar B1), argumentarea orală pare să 
o preceadă, natural, pe cea scrisă. Pentru nivelurile superioare, însă (pe măsură ce se avansează de la B2 
la nivelurile C), capacitatea de argumentare scrisă (id est: ordonată inclusiv strategic şi arhitectural, absolut 
corectă sub raport idiomatic, informată - de multe ori în limba în chestiune! - privitor la realităţile complexe pe 
care le discută) devine primordială.

Rămâne de discutat dacă nu cumva o probă „reală” de competenţă lingvistică pentru un vorbitor ajuns 
la unul din nivelurile C ar fi  dacă îşi poate sau nu readapta argumentările scrise (sau măcar schematizate, 
„schiţate” în scris) la oralitatea unei prezentări-comunicări, a unei intervenţii într-o discuţie, la o masă rotundă 
etc. Aceasta, fi indcă, destul de adesea, argumentarea scrisă, mai ales dacă e vorba nu de un discurs politic, ci, 
de exemplu, de ştiinţă, prezintă neajunsul de a deveni, datorită, tocmai, hiper-sistematicităţii şi corectitudinii 
sale, neconvingătoare, ba chiar de-a dreptul, plictisitoare. A reînzestra discursul cu energia „vie” specifi că 
oralităţii poate fi , aşadar, proba, dacă nu chiar supremă, „înaltă”, a stăpânirii unei limbi în toate domeniile şi 
potenţialităţile sale.

6.4. Structură formală şi mărci lingvistice

În fi nalul acestei discuţii privitoare la argumentare, e poate bine să ne orientăm atenţia şi spre aspectele 
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ceva mai „mecanice” ale argumentării - singurele care, propriu-zis, pot fi  pur şi simplu predate13 ca atare, 
şi (din păcate!) singurele care pot fi  supuse unei măsurări, unei aprecieri de ordin cantitativ, în domeniul 
evaluării (o idee asupra căreia vom reveni, aşadar, în partea dedicată argumentării din suportul de curs al 
programului P6).

Despre structura unei argumentaţii, manualele nu spun foarte multe; de cele mai multe ori, se afi rmă 
doar că ea trebuie să aibă trei părţi - ipoteza, argumentele14 şi concluzia. Altfel spus: se porneşte de la o idee, 
o teorie, o poziţie practică/morală/existenţială etc., enunţată ca atare în debutul argumentaţiei; în continuare, 
se aduc argumentele propriu-zise, cele mai multe dintre acestea aparţinând fi e tipului „exemplu”, fi e tipului 
„comparaţie”15. La fi nal, fi e se reia conţinutul expus în „ipoteză” (în cazul în care autorul argumentaţiei s-a 
arătat, în linii esenţiale, de acord cu aceasta), fi e se afi rmă contrariul acesteia (în cazul în care am avut, propriu-
zis, de-a face cu o respingere a ideii expuse iniţial).

Ceva mai generoase sunt manualele atunci când e vorba de a oferi liste cu elemente lexicale (de cele 
mai multe ori, conectori pragmatici) pe care ne putem aştepta să le întâlnim/e „indicat” să le folosim în 
argumentaţie. În unele cazuri, pe lângă simpla enumerare a acestora, avem de-a face şi cu o - minimală - 
clasifi care. Exemplifi căm dintr-un manual pentru clasa a IX-a al editurii Humanitas Educaţional (Crişan et al. 
2004: 132):

mărci lexicale specifi ce: 
 ■ conectori de cauzalitate, consecuţie şi concluzie – pentru că, întrucât, încât, deci, prin 

urmare etc.;
 ■ conectori de ierarhizare discursivă: în primul rând, în cele din urmă etc.; 
 ■ elemente exprimând (co)relaţia cauză-efect: dacă... atunci, cu cât... cu atât; 
 ■ conectori de grupare tematică: în ceea ce priveşte, din punctul de vedere al etc.; 
 ■ conectori de introducere a exemplelor: de exemplu, precum, astfel etc.
 ■ conectori de introducere a comparaţiilor: la fel ca, spre deosebire de etc.

Aşadar, indiferent de gradul de complexitate/volumul de timp şi efort pe care le acordă noţiunilor de 
argument, argumentare, argumentaţie, orice cadru didactic îşi poate, cu siguranţă, ajuta elevii în două moduri 
simple şi fundamentale:

a) atrăgându-le atenţia asupra „naturalităţii” (naturaleţii) acestei însuşiri sau competenţe, pentru fi ecare 
dintre noi; 

b) furnizându-le (ca listă sau sistematizat) mijloace consacrate în limbă, cu predilecţie, pentru acest tip 
de text-discurs.

13 Adică „înfăţişate” de către profesor şi „însuşite” de către elevi sub forma unor instrucţiuni şi/sau a unor liste de unelte 
lingvistice. Fireşte, considerăm că insistenţa prea mare asupra acestor dimensiuni (destul de comode pentru ambele părţi, câtă vreme 
ne interesează consemnarea de-tip-birocratic a competenţei) riscă să obtureze, mai degrabă decât să faciliteze, accesul elevului înspre o 
performanţă fi rească şi convingătoare.

14 Desigur, aici pândeşte pericolul unei regresii infi nite sau măcar cel al unei defi niţii înţelese circular - mai ales în măsura în 
care, în niciunul din manualele pe care le-am consultat, nu se insistă prea mult nici asupra conţinutului semantico-referenţial al fi ecărui 
argument luat în parte (asupra criteriilor de „pertinenţă”, deşi aceasta din urmă e pomenită drept criteriu de autoevaluare în Crişan et al., 
2007: 132), nici asupra tipului de coeziune/coerenţă pe care aceste elemente punctuale ale argumentaţiei trebuie să o întreţină între ele.

15 Cf. ibid.
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Comunicarea orală se diferenţiază de comunicarea scrisă în funcţie de canal, dar mai ales în 
funcţie de scop.

  Cunoaşterea caracteristicilor elevului este esenţială în proiectarea activităţilor de dezvoltare a 
competenţei de producere de mesaje orale şi de texte nonliterare.

  O serie de factori emoţionali infl uenţează dezvoltarea competenţei de exprimare orală în limba 
a doua, la adolescent, şi competenţa de producere de texte nonliterare.

  Dobândirea fl uenţei în exprimare reprezintă scopul principal în predarea limbii a doua.

  Esenţial pentru dezvoltarea competenţei de exprimare orală este ca profesorul să ofere elevilor 
oportunităţi de a interacţiona.

  Utilizarea tehnologiei poate oferi pretexte pentru dezvoltarea competenţei de exprimare orală.

  Comprehensiunea şi producerea de mesaje orale şi de texte nonliterare sunt indispensabile în 
procesul de învăţare.

  În domeniul redactării, didactica modernă înregistrează o schimbare de paradigmă.

  În cazul predării limbii române ca limbă nematernă, activităţile de formare a competenţei de 
producere de text nonliterar trebuie să se raporteze la tipurile de bilingvism.

  În selecţia temelor propuse pentru redactare, e indicat să se ţină seama de relevanţa lor pentru 
elevi. 

  Oferiţi, de preferinţă, drept mostre de texte argumentative, texte juridice, discursuri politice, 
luări de poziţie ale reprezentanţilor societăţii civile, „intervenţii” ale autorilor etc.
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TEST

A. Stabiliţi dacă enunţurile următoare sunt adevărate sau false:
1. În învăţarea unei limbi ca limbă nematernă, un factor important este motivaţia.
2. Comunicarea orală este puternic infl uenţată de situaţie.
3. Fluenţa în vorbire înseamnă utilizarea corectă a limbii.

B. Alegeţi varianta corectă:
1. Dezvoltarea competenţei de producere de texte nonliterare este în strânsă legătură cu:

a. receptarea de mesaj oral.
b. receptarea de mesaj scris.
c. producerea de mesaj oral.

2. Dezvoltarea competenţei de producere de mesaje orale presupune, din partea cadrului didactic,:
a. oferirea unor  instrumente (lexic, structuri etc.).
b. oferirea unor ocazii de interacţiune.
c. oferirea unor instrumente  şi  situaţii  în  care  elevii  să  le folosească.

C. Completaţi spaţiile libere:
1. Gândirea formală devine sistematică în jurul vârstei de .......................................................... .
2. Schimbarea de paradigmă în didactica redactării presupune, printre altele, deplasarea 
accentului dinspre ............................................ înspre........................................... .
3. Fie că este vorba de activităţi de scriere reală sau de scriere ......................., redactarea  se supune 
operaţiunilor de .................. în text.
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3. Formarea competenţei de 
receptare a sensului unui text literar 

- Textul literar

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să integraţi competenţa de receptare a textului literar în 
ansamblul competenţelor prevăzute de noul sistem comunicativ-
funcţional de predare a limbii române;

 ■ să utilizaţi cele mai potrivite strategii didactice în vederea 
formării competenţei de receptare adecvată a sensului unui text 
literar;

 ■ să identifi caţi problemele pe care le întâmpină elevii care studiază 
limba română ca limbă a doua în receptarea textului literar.
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3.1. Despre competenţa de receptare adecvată a sensului textelor literare

Temă de refl ecţie:
Care este, în opinia dumneavoastră, locul pe care ar trebui să-l ocupe studiul textului literar în liceu în 
raport cu alte tipuri de texte? Motivaţi-vă răspunsul!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Competenţa este deseori descrisă drept o capacitate intelectuală ce dispune de variate posibilităţi de transfer 
(capacitate de a comunica, decide, detecta, selecta, evalua, date, informaţii, relaţii), capacitate care-şi asociază componentele 
afective şi atitudinale de motivare a activităţii (I. Maciuc, Dicţionar de sociologie, 1998).

După anul 1990, învăţământul românesc şi-a revizuit programele, într-o încercare de adaptare la 
cerinţele epocii şi ale pieţii muncii. Preponderent centrat pe informaţii până în acel moment, în condiţiile unor 
schimbări majore în societate, el a ajuns în prezent, cel puţin în plan teoretic, să aşeze formarea competenţelor la 
baza noilor programe. Programa de limba şi literatura română pentru liceu stabileşte, printre competenţele ce 
urmează a fi  formate, competenţa de receptare adecvată a textului literar ca o recunoaştere a valorii formative 
a acestuia. Dacă, în gimnaziu, studiul textului literar este subordonat formării competenţei de comunicare, în 
învăţământul liceal, aceasta din urmă este asociată competenţei literare şi culturale.

Exerciţii:
1. Identifi caţi factorii care infl uenţează formarea competenţei de receptare a textului literar.
2. Stabiliţi dacă există vreo diferenţă între receptarea textului literar şi receptarea altor tipuri de texte.

Competenţa literară implică complexe integrate de cunoştinţe de teorie a literaturii, de istorie literară, 
abilităţi şi capacităţi de a opera cu textul, de a aplica, în mod creator, aceste cunoştinţe şi, nu în ultimul rând, 
o atitudine pozitivă faţă de domeniul literar. 

Studiul textului literar urmăreşte, printre altele, formarea unui cititor autonom, dezvoltarea gândirii 
critice şi analitice, a capacităţilor de evaluare şi ierarhizare a fenomenului literar, dezvoltarea competenţei 
lingvistice.

Competenţa de receptare adecvată a sensului unui text literar implică comprehensiunea şi interpretarea 
acestuia, solicitând elevului imaginaţie, dar şi solide cunoştinţe de limbă sau despre structurile specifi ce 
textului.

3.1.1. Comprehensiunea şi interpretarea textului

Exerciţii:
1. Stabiliţi raportul dintre comprehensiune şi interpretare în formarea competenţei de receptare a textului 
literar. Lucraţi în perechi!
2. Identifi caţi problemele suplimentare care apar în cazul receptării unui text literar în cazul studiului 
limbii române ca limbă a doua. Lucraţi în grup!

Defi nirea celor două concepte, comprehensiunea şi interpretarea, este, în mod sensibil, infl uenţată de 
cadrele de referinţă la care ne raportăm. Considerate fi e acte simultane, fi e acte complementare, comprehensiunea 
şi interpretarea sunt întotdeauna interdependente. Comprehensiunea poate fi  defi nită drept atribuire de sens 
textului, în vreme ce interpretarea presupune judecată despre semnifi caţia sau semnifi caţiile operei. Ambele 
concepte sunt legate de actul lecturii, proces extrem de complex, prin care cititorul ia în stăpânire opera. 
Comprehensiunea este, de regulă, considerată anterioară interpretării şi asociată primei lecturi sau primei 
relecturi. Lectura, „proces personal de constituire de sens” (Pamfi l 2000: 46), implică şi cunoştinţe anterioare, 
reacţii afective, scopuri bine precizate, din perspectiva cărora cititorul parcurge textul. Lectura textului literar 
necesită o serie de competenţe din partea cititorului: competenţe lingvistice, enciclopedice, logice şi ideologice. 

Competenţele lingvistice presupun cunoaşterea şi utilizarea aspectelor de ordin fonetic, lexical, 
morfologic şi sintactic, în încercarea de a înţelege textul. Competenţele enciclopedice includ cunoaşterea 
aspectelor proprii unor domenii diferite: istorie, ştiinţă, fi losofi e, istoria culturii şi civilizaţiei etc., ce pot fi  
refl ectate în operă. Competenţa logică se referă la stăpânirea operaţiilor gândirii implicate în actul lecturii: 
analiza, compararea, generalizarea, sinteza, diferenţierea, inferenţa, anticiparea etc. Competenţa ideologică 
implică capacitatea de a sesiza şi de a reacţiona la ideile, opiniile, viziunea despre lume a autorului, transmise 
prin text.
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3.1.2. Abordări clasice şi moderne în studiul textului literar

Predarea textului literar ridică o serie întreagă de probleme legate atât de strategiile utilizate, cât şi de 
selecţia textelor. Considerat, multă vreme, drept mijlocul cel mai sigur de a deprinde elevii cu o exprimare aleasă 
şi nuanţată, în noile programe, mai ales în cele pentru gimnaziu, textul literar pare să piardă din importanţă, 
el fi ind abordat în cadrul receptării mesajului scris, alături de alte categorii de texte. În programele de liceu, 
acesta redobândeşte o poziţie centrală, datorită faptului că acestea, pe lângă competenţa de comunicare, susţin 
formarea unei competenţe literare şi culturale.

Exerciţii:
1. Prezentaţi, în urma discuţiilor în grup, un model tradiţional de abordare a textului literar în liceu.
2. Ce credeţi că presupune abordarea modernă a textului literar? Discutaţi în perechi!

În predarea literaturii, de-a lungul timpului, au fost înregistrate două paradigme percepute drept 
antagonice: una care privilegiază cunoaşterea patrimoniului literar, sprijinită pe două activităţi-cadru (explicarea 
de text şi istoria literară), alta care privilegiază practica metodică a lecturii. Prima aşază în prim plan textul ca 
atare şi contextul producerii lui, în vreme ce a doua îi atribuie cititorului şi contextului receptării un rol mai 
însemnat. Prima impune interpretarea ca operaţie de bază, a doua afi rmă înţelegerea sensului literal al textului 
ca o condiţie a interpretărilor ulterioare. În viziunea tradiţionalistă, comprehensiunea textului depinde de 
cunoştinţele de gramatică şi vocabular, pe când didactica modernă, bazată pe abordarea cognitivistă, asociază 
abilitatea de a înţelege nu numai cu gradul de stăpânire a limbii, ci şi cu structura cognitivă a celui care învaţă. 
Această structură cognitivă implică „sistemul de cunoştinţe organizate în categorii de concepte sau, cu alte 
cuvinte, teoria despre lume a subiectului” (Pamfi l 2000: 43).

Programele în vigoare, prin accentul pus pe formarea de competenţe, se racordează la noul model ale 
cărui fundamente se găsesc în teoriile receptării ce privilegiază rolul cititorului şi procesele de comprehensiune, 
prin care se constituie sensul în actul lecturii.  Noua strategie de predare porneşte de la ideea că sensul nu 
este ascuns în text - motiv pentru care el nu trebuie decriptat, ci se naşte în şi prin actul lecturii. Aceasta nu 
înseamnă un arbitrar al interpretării, ci interpretări diferite, ce pot fi  acceptate dacă nu sunt în contradicţie 
evidentă cu textul. Lectura devine, astfel, calea unică spre lumea textului şi de calitatea ei depinde însuşirea 
cunoştinţelor şi, mai ales, formarea competenţelor. Calitatea actului lecturii implică rapiditate, complexitate, 
coerenţa procesului de comprehensiune.

Profesorul care predă limba română la minorităţi ar trebui să fi e familiarizat cu carenţele lecturii în 
limba a doua, respectiv caracterul ei mai lent, datorat tendinţei de subvocalizare evidentă, caracterul liniar şi 
fragmentar, rezultat din tendinţa de a citi literă de literă. Aceste carenţe au drept cauze, după cum subliniază 
Claudette Cornaire în ”La place de la lecture dans quelques approches”, prezenţa unor cunoştinţe lingvistice 
limitate, existenţa unui repertoriu de strategii de lectură neadecvat ce implică tendinţa de a traduce în intenţia 
de a verifi ca, prezenţa unor sentimente de nesiguranţă. Toate acestea generează necesitatea unor activităţi 
suplimentare, orientate spre însuşirea unor strategii de lectură menite să accelereze comprehensiunea, a unor 
strategii de anticipare, de eschivă sau de marginalizare a elementelor necunoscute.

3.2. Procesul de receptare adecvată a sensului textelor literare. Tipuri de lectură, operaţii cognitive pe 
nivel, cunoştinţe necesare (vocabular, gramatică etc.)

Lectura reprezintă un proces extrem de complex, un fenomen deopotrivă social şi psihologic ce 
interesează categorii diverse ale populaţiei. Lectură, în sens etimologic, înseamnă „descifrarea sistemului de 
semne scrise care constituie un text şi înţelegerea ansamblului de elemente comunicate în acest fel” (Sachelarie, 
2006).

Problema lecturii poate fi  abordată din perspectiva unor domenii cognitive diferite, de unde multitudinea 
defi niţiilor şi a clasifi cărilor. Din perspectiva didacticii generale, lectura reprezintă un instrument al muncii 
intelectuale de care depinde, în mare măsură, dobândirea de informaţii utile, iar stăpânirea tehnicilor ei 
efi ciente, o garanţie a succesului în învăţare. Lectura  prezintă o serie de particularităţi, în funcţie de vârstă şi 
de structurile cognitive ale celui care o practică. Cunoaşterea acestor particularităţi poate fi  de un real folos în 
actul didactic.

Începătorii în actul lecturii practică o lectură hipologografi că caracterizată printr-o „mecanică aditivă 
care angajează treptat identifi carea literelor, a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor şi apoi a frazelor” (Constantin 
Onofraşi). Acest tip de lectură este fi resc în perioada de iniţiere, dar, prelungită dincolo de ea, devine o frână 
în calea înţelegerii sensului global, deoarece sensul se formează printr-un demers integrativ şi liniar, în 
ordinea strictă a derulării textuale. O caracteristică a ei o reprezintă tendinţa de subvocalizare care determină 
o încetinire considerabilă a ritmului.

Odată depăşită perioada de iniţiere, la vârsta de 9-10 ani, lectura devine o activitate atractivă, deşi nu 
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întotdeauna duce la comprehensiunea textului. Capacitatea de înţelegere creşte sensibil la 12-13 ani, când 
elevul poate să răspundă la întrebări, să îşi impună un ritm propriu, să abandoneze lectura. Pe la 13-14 ani, 
începe să se manifeste o atitudine critică faţă de text, ale cărui structuri sunt interogate, supuse analizei şi 
amendate.

La vârsta intrării în liceu, 14-15 ani, lectura devine cu adevărat un instrument al muncii intelectuale, 
elevul fi ind capabil să o adapteze scopului urmărit, combinând modalităţi diferite. Elevul de liceu ar trebui să 
fi e capabil să practice o lectură autonomă şi avizată. Lectura lui, potrivit clasifi cărilor făcute de Paul Cornea în 
Tehnica lecturii,  ar trebui să fi e una hiperlogografi că, silenţioasă, bazată pe recunoaşterea deodată a mai multor 
cuvinte, pe căutarea unor chei şi avertizori semantici, pe anticiparea sensului.

Lectura hiperlogografi că îmbracă însă mai multe forme, fi ecare fi ind adecvată unui anume scop şi unui 
anumit tip de text. Un cititor poate stăpâni şi folosi variante diferite de lectură. Prezentăm, în continuare, 
câteva dintre acestea, în abordarea lui Paul Cornea şi a lui Constantin Onofraşi.

Lectura liniară:
 ■ presupune o abordare secvenţială a textului;
 ■ poate să mai apeleze la subvocalizare în cazul cuvintelor mai puţin cunoscute cititorului;
 ■ scade motivaţia pentru lectură.

Lectura receptivă:
 ■ variantă superioară a lecturii liniare;
 ■ intensivă, analitică;
 ■ presupune explorarea cu atenţie a punctelor strategice ale textului (introduceri, prefeţe);
 ■ este adecvată textelor referenţiale (manuale, cursuri).

Lectura asociativă: 
 ■ formă a lecturii receptive ce „uzează de text ca o sursă de impulsuri asociative, refl exive şi 

creatoare”(Constantin Onofraşi). 

Lectura exploratorie: 
 ■ tip de lectură selectivă; 
 ■ diferă atât de lectura liniară, cât şi de cea globală;
 ■ presupune focalizarea asupra unui singur punct; 
 ■ efi cienţa depinde în mare măsură de modul de organizare a materialului de studiu;
 ■ e utilizată în cazul consultării dicţionarelor.

Lectura informativă globală:
 ■ tip de lectură selectivă ce vizează obţinerea unor informaţii de ansamblu asupra textului;
 ■ pentru a fi  efi cientă, necesită o serie de calităţi ale lectorului: cunoştinţe prealabile;
 ■ în domeniul respectiv, atenţie sporită, apreciere corectă a complexităţii textului;
 ■ poate duce uşor la interpretări eronate.

Lectura de cercetare:
 ■ variantă a lecturii exploratorii;
 ■ presupune dobândirea unei informaţii pe o temă prestabilită;
 ■ implică o cercetare globală a textului.

Lectura rapidă: 
 ■ este un deziderat al oricărui lector;
 ■ vizează obţinerea de performanţe pe un dublu plan, al timpului necesar şi al comprehensiunii;
 ■ poate fi  aplicată textelor referenţiale, dar, în niciun caz, celor literare;
 ■ apelează la tehnici de survolare şi reperaj.

Lectura literară:
 ■ variantă a lecturii receptive şi asociative;
 ■ strategia de realizare depinde de caracteristicile textului;
 ■ nu permite stabilirea unui mod general de abordare;
 ■ este o lectură lentă;
 ■ în cazul în care textul este un poem, permite intrări circulare.

Problema lecturii poate fi  abordată şi din perspectiva actelor de comunicare, caz în care poate fi  
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considerată drept: „formă de comunicare atipică, defi nită prin asimetrie (emiţătorul şi receptorul nu sunt co-
prezenţi), non-reversibilitate (rolurile nu sunt interşanjabile, iar feedbackul nu este posibil) şi decontextualizare 
(receptorul nu are acces la contextul enunţării tot aşa cum emiţătorului îi este străin contextul receptării)” 
(Pamfi l 2006: 131). Din perspectiva comprehensiunii, lectura apare ca „un proces personal, activ şi holistic, 
proces ce presupune interacţiunea a trei factori: cititorul, textul şi contextul lecturii” (Pamfi l, 2006: 131).

Fiecare dintre aceştia poate genera disfuncţii şi ratarea întâlnirii cu sensul.

3.2.1. Textul

Atitudinea faţă de lectură este determinată de experienţele întâlnirii cu 
textul, care pot motiva sau demobiliza elevul. Un text dincolo de puterea de 
înţelegere lingvistică determină, de cele mai multe ori, abandonarea lecturii.

Textul ridică, în primul rând, problema accesibilităţii care depinde, 
potrivit celor afi rmate de A. Pamfi l (2000: 51), de lizibilitatea faţetelor 
lingvistice, relieful clar al macrostructurii, gradul în care domeniul referenţial 
este cunoscut elevului şi înscris în aria sa de interes. Textele cu un grad prea 
mare de difi cultate, cu o problematică ce nu se înscrie în orizontul de aşteptare 
al elevului, pun piedici comprehensiunii şi îndepărtează elevul de lectură, 
demotivându-l. Problema accesibilităţii se pune cu atât mai stringent în cazul 
limbii române ca limbă a doua, caz în care criteriului lizibilităţii ar trebui să i se 
acorde o şi mai mare importanţă. Lizibilitatea unui text  este dată de un număr 
cât mai mic de cuvinte în frază, un număr cât mai mare de cuvinte ce aparţin 
vocabularului fundamental, indici textuali ai dialogului cât mai numeroşi.

În cazul studiului limbii române ca limbă nematernă, trebuie luate în 
considerare şi dimensiunile textului, ca un criteriu de selecţie, întrucât este de 
preferat studiul integral al acestuia. De exemplu, pentru nuvela psihologică 
este de preferat În vreme de război faţă de Moara cu noroc, deoarece timpul 
necesar lecturii este mai scurt. Probleme deosebite ridică specia romanului, 
care, prin defi niţie, este amplă. Soluţia lecturii în traducere în limba maternă nu dă roadele sperate, dat fi ind 
că elevii întâmpină difi cultăţi în a reda cele citite în limba română. Elevilor trebuie să li se acorde o durată 
a lecturii mai lungă, astfel încât ea să poată fi  realizată într-un ritm propriu, atât în cadrul orei, cât şi acasă. 
Lectura care urmăreşte comprehensiunea trebuie mai apoi să fi e una silenţioasă, fi indcă parcurgerea textului 
cu voce tare deturnează atenţia de la sens la preocuparea pentru pronunţie, şi, de altfel, o lectură adecvată cu 
voce tare nu poate fi  realizată decât atunci când sensul este constituit.

3.2.2. Cititorul

Temă de refl ecţie:
Amintiţi-vă experienţa lecturii unui text literar într-o altă limbă decât cea maternă. Încercaţi să identifi caţi 
problemele pe care le-aţi întâmpinat. Ce anume a  generat  aceste probleme?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Cititorul este cea mai importantă componentă a actului lecturii. 
Constituirea sensului impune o implicare activă din partea sa şi manifestarea 
simultană a mai multor capacităţi şi procese cognitive. Pentru această 
constituire a sensului, cititorul trebuie să-şi activeze cunoştinţele despre limbă, 
la nivel fonologic, lexical, sintactic şi morfologic, cunoştinţele despre text şi 
structurile acestuia, cunoştinţele despre discurs, dar şi cunoştinţele despre 
lume. Toate aceste aspecte au fost sintetizate într-un profi l al cititorului, după 
cum urmează (Pamfi l 2006: 136):

Exerciţiu:
Discutaţi în grup despre 
caracteristicile textului 
care infl uenţează 
receptarea. Alcătuiţi 
o listă a acestora. Daţi 
exemple de texte pe care 
le consideraţi difi cil de 
receptat şi precizaţi de 
ce.

Exerciţiu:
Enumeraţi 
caracteristicile cititorului 
care infl uenţează 
procesul receptării 
textului literar.
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În mod evident, cunoştinţele lexicale necesare receptării sensului textului 
literar trebuie să acopere o sferă largă, ce include toate categoriile de cuvinte 
şi toate registrele stilistice ale limbii: regional, arhaic, neologic, popular etc.

Chiar dacă viziunea modernă asupra comprehensiunii textului, axată pe 
abordarea cognitivistă, porneşte de la ideea că înţelegerea nu este determinată 
numai de gradul de stăpânire a limbii, ci şi de structura cognitivă a celui care 
învaţă, nu putem ignora total cunoştinţele de gramatică şi vocabular, de unde 
nevoia de a oferi tehnici de decodare şi de învăţare a sensului cuvintelor, de 
corelare a  cuvintelor, propoziţiilor şi frazelor. O primă constatare care se 
impune este aceea că lectura textului literar nu va fi  întreruptă, în niciun caz, 
pentru explicaţii de ordin semantic sau gramatical. Explicarea noilor cuvinte 
va fi  făcută fi e înainte de lectură, în situaţia în care cuvântul este esenţial 
pentru constituirea sensului global, fi e după încheierea lecturii. Modul în 
care se explică noul cuvânt impune, de asemenea, alegerea celei mai efi ciente 
metode pe termen lung. 

Pentru a oferi sensul cuvintelor, putem apela la explicarea prin sinonime, 
prin perifrază, prin antonime, prin intermediul imaginilor sau al obiectelor 

propriu-zise, prin încadrarea într-o clasă generică. Explicarea cuvintelor de către profesor nu rezolvă decât pe 
moment problema, întrucât este mai important să oferim strategii prin aplicarea cărora cuvântul necunoscut 
să nu împiedice accesul la sensul global, dar şi strategii de deducere a sensului. Deducerea sensului se poate 
baza pe context, caz în care sunt analizate vecinătăţile, sau pe analiza morfologică a cuvântului, fapt ce implică 
o reactualizare a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului. În egală măsură, elevii trebuie învăţaţi să tolereze 
imprecizia semantică şi să ocolească difi cultăţile. Pentru aceasta, A. Pamfi l (2000: 60) propune o serie de 
activităţi, cum ar fi : 

 ■ exerciţii de lectură ce conţin cuvinte ale unor limbi inexistente, cu scopul de a demonstra că un cuvânt 
nou nu este un obstacol de netrecut;

 ■ integrarea, în fi ecare oră, a unui moment de lectură independentă;
 ■ prezentări de carte;
 ■ realizarea şi notarea generoasă a unor jurnale de lectură.

Soluţia glosarelor bilingve, efi cientă şi comodă pe moment, este considerată o falsă soluţie, deoarece 
împiedică dobândirea autonomiei în comprehensiune.  

Înţelegerea textului scris depinde, potrivit modelului propus de J. Giasson, şi de o serie de procese 
specifi ce: microprocesele, procesele de integrare, macroprocesele, procesele de elaborare, procesele 
metacognitive. 

Microprocesele includ recunoaşterea cuvintelor, lectura grupurilor de cuvinte şi microselecţia, defi nită 
ca abilitatea de a lua decizii rapide şi corecte în privinţa informaţiei ce trebuie neapărat stocată în memorie. 
Acestea permit înţelegerea informaţiei dintr-o frază. 

Procesele de integrare includ utilizarea referenţilor, a conectorilor şi a inferenţelor fondate pe scheme. 
Grupul referenţilor cuprinde pronume, adverbe de loc şi de timp, numerale colective, termeni generici. 
Grupul conectorilor include conjuncţii şi locuţiuni conjuncţionale. Cunoaşterea acestora este esenţială pentru 
identifi carea şi înţelegerea legăturilor dintre propoziţii, de aceea sunt necesare exerciţii de recunoaştere a 
referenţilor şi de înlocuire a acestora.

Macroprocesele presupun identifi carea ideilor principale, rezumarea şi identifi carea structurii textelor.
Procesele de elaborare includ răspunsul afectiv, predicţii, imaginar mental, corelaţia cu alte cunoştinţe, 

raţionamente, iar procesele metacognitive, identifi carea momentelor de disfuncţie a comprehensiunii şi corectare 
a disfuncţiilor.

Exerciţiu:
Discutaţi în grup 
despre modalităţile de 
explicare a cuvintelor 
necunoscute dintr-un 
text literar şi stabiliţi 
avantaje şi dezavantaje 
ale diverselor metode.
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Exerciţii:
1. Discutaţi în grup cauzele dezinteresului elevilor pentru lectură. Consideraţi că, în cazul limbii române ca 
limbă a doua, acest dezinteres este mai accentuat? Propuneţi soluţii pentru stimularea interesului elevilor 
pentru lectură pe care aţi încercat să le aplicaţi la clasă.
2. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu efi cienţa sau inefi cienţa lecturii textului în limba maternă a elevului, 
pentru comprehensiunea acestuia.

Actul constituirii sensului este infl uenţat şi de structurile afective, mai ales de atitudinea pe care cititorul 
o are faţă de lectură şi de sine ca lector. Din păcate, această atitudine, mai ales la vârsta adolescenţei, este greu 
de modelat, în condiţiile în care apare opoziţia faţă de orice lucru impus. Programele lasă libertatea alegerii 
textelor, dar lista autorilor canonici limitează alegerea efectivă, mai ales în situaţia în care actul lecturii se 
desfăşoară trudnic, fără mari satisfacţii, iar profesorul este nevoit să se limiteze la numărul minim de texte 
prevăzut de programă, caz în care clasicii vor fi  preferaţi, pentru că se regăsesc în programa examenului de 
bacalaureat. 

Posibilitatea alegerii operelor împreună cu elevii, aplicabilă din clasa a X-a, nu garantează succesul, 
deoarece sfera intereselor acestora este extrem de diversă. Totuşi, elevii pot fi  consultaţi, pot fi  făcute lecturi 
ale unor fragmente bine alese pentru a le trezi curiozitatea. Valorizarea unor răspunsuri ale elevilor, chiar 
aparţinând lecturii inocente, acordarea dreptului de a aprecia opera din perspectiva omului contemporan, 
răsplătirea efortului de a citi, pot determina, în timp, modifi carea opoziţiei faţă de actul lecturii. Chiar dacă, 
la început, unii elevi nu vor trece de treapta lecturii inocente, exersarea lecturii este mai importantă decât 
însuşirea unei perspective critice aparţinând altcuiva, deoarece literatura nu este doar obiect de studiu, ci o 
cale de cunoaştere. 

3.3. Cunoştinţe extralingvistice (socio-culturale) şi lingvistice (gen, pragmatică, discurs, fonologie, 
teoria literaturii)

3.3.1. Contextul

Exerciţii:
1. Identifi caţi criteriile care ar trebui să stea la baza selecţiei textelor propuse spre studiu în cazul limbii 
române ca limbă nematernă.
2. Prezentaţi, pe baza discuţiilor în grup, modalităţile prin care consideraţi că se poate realiza accesibilizarea 
textului.

Receptarea adecvată a sensului unui text literar depinde, aşa cum s-a mai spus, şi de măsura în care 
domeniul referenţial al acestuia îi este cunoscut elevului. Cel mai uşor de receptat sunt textele aparţinând 
literaturii contemporane, ce tratează probleme aparţinând tot contemporaneităţii, într-un limbaj al actualităţii. 
Operele narative sunt mai accesible decât cele lirice, dat fi ind interesul crescut al elevilor pentru epic, cu 
condiţia ca subiectele lor să fi e familiare şi interesante. Nu putem limita însă studiul literaturii la aceste 
categorii de texte, de aceea trebuie găsite soluţii pentru a facilita comprehensiunea celorlalte, cu atât mai mult 
cu cât în liceu se urmăreşte nu numai formarea competenţei de comunicare, ci şi a competenţei literare şi 
culturale. Acestea din urmă sunt legate mai ales de etapa interpretării, dar nu pot fi  ignorate în totalitate nici 
în lectura iniţială. 

O modalitate de a ajuta elevul o reprezintă contextualizarea operei, în ciuda faptului că, datorită 
supralicitării ei într-o perioadă trecută, a ajuns să fi e considerată drept dovadă a conservatorismului 
profesorului. Există texte care permit o intrare abruptă în lectură, după cum altele necesită explicaţii legate de 
contextul scrierii. Explicarea contextului scrierii poate viza, în funcţie de text, cadrul istoric, cultural şi biografi c 
în care a fost creată opera. Ea poate urmări încadrarea textului în perioada căreia îi aparţine, în ansamblul 
creaţiei autorului, în orientările estetice ale timpului său. Explicaţia este absolut necesară atunci când textul 
tratează teme străine de experienţa de viaţă a elevului sau care depăşesc nivelul de înţelegere. Un exemplu ar 
fi  poezia lui Octavian Goga sau romanele despre război, romanele cu caracter istoric. Contextualizarea poate 
preceda prima lectură, caz în care, pentru a evita disfuncţiile activităţii elevilor, li se poate cere ca, în perechi 
sau pe grupe, să noteze ceea ce ştiu despre autor sau epoca sa. Metoda are avantajul de a evita repetarea 
unor informaţii ce ar putea fi  cunoscute de la alte discipline, de a activiza elevii şi de a valoriza lectura lor 
particulară. În cazul predării limbii române ca limbă nematernă, aceste explicaţii sunt cu atât mai necesare, cu 
cât mentalitatea care stă la baza unor texte le este mai străină. Mai apoi, profesorul poate valorifi ca informaţia 
legată de un context cultural universal, care e posibil să fi e cunoscut de la literatura maternă. Ne referim, în 
primul rând, la curentele culturale şi literare de circulaţie universală. 

Receptarea adecvată a unui text implică şi stăpânirea unor cunoştinţe de teorie a literaturii, absolut 
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necesare dacă dorim să depăşim treapta lecturii naive şi să o atingem pe aceea a lecturii avizate. Noţiunile de 
teorie a  literaturii ce se regăsesc în programe au un dublu statut, de cele mai multe ori: ele constituie obiecte 
de studiu şi instrumente de analiză. Cele mai multe dintre ele au fost studiate şi folosite şi în gimnaziu şi ar 
trebui să fi e operante, dar, din păcate pentru mulţi elevi de liceu, ele reprezintă doar o sumă de defi niţii, şi 
nu un instrument efi cace de abordare a textului. Însuşirea acestora se poate realiza doar prin aplicarea lor 
sistematică, oră de oră, în studiul textului. Pentru a înţelege rostul lor, se poate recurge la diverse exerciţii care 
presupun modifi cări ale textului dat: exerciţii de schimbare a perspectivei narative, exerciţii de transformare a 
vorbirii directe în vorbire indirectă, de schimbare de topică, de diminuare a pasajelor descriptive dintr-un text 
narativ, tocmai pentru a observa efectul asupra constituirii sensului.

3.4. Tipuri de texte

Exerciţiu:
Care dintre tipurile de texte literare propuse de programă ridică mai multe probleme în comprehensiune? 
Stabiliţi, prin discuţii în grup, care sunt difi cultăţile întâmpinate şi modalităţi de soluţionare a lor.

3.4.1. Genul epic

Exerciţiu:
Propuneţi un demers didactic de abordare a textului epic. Precizaţi care sunt aspectele care trebuie 
clarifi cate în etapa comprehensiunii.

Clasifi carea textelor literare are în vedere, în primul rând, apartenenţa la gen, caracteristică esenţială 
pentru abordarea lecturii şi alegerea strategiei didactice, întrucât fi ecărui gen literar îi sunt asociate o serie de 
alte concepte specifi ce.

Astfel, genului epic îi sunt asociate concepte ca: narator, naratar, acţiune, fi cţiune–naraţiune (istorie-
povestire, subiect-fabulă), personaje, spaţiu, timp.

Demersul didactic al studiului unui text epic va urmări să lămurească, pe de o parte, universul fi cţional, 
adică „seria cronologică a evenimentelor ce compun acţiunea textului; spaţiul şi timpul în care se petrece 
acţiunea şi profi lul personajelor care o săvârşesc”, iar, pe de altă parte, „evidenţierea modului în care universul 
fi cţional e pus în text: statutul naratorului, ordinea şi ritmul în care sunt prezentate evenimentele, modul în 
care sunt conturate spaţiul şi timpul, modul în care sunt construite personajele” (Pamfi l 2006: 155). O urmărire 
în paralel a acestora poate asigura atât comprehensiunea, cât şi interpretarea.

Difi cultăţile comprehensiunii textului epic ţin de efectuarea unor inferenţe  necorespunzătoare, mai ales 
în situaţia în care ele se bazează pe informaţii afl ate la mare distanţă în text. 

 O altă sursă a neînţelegerii o reprezintă personajele, care pot fi  desemnate şi prin alţi termeni decât 
numele lor, prin aşa–numiţii referenţi (pronume, numerale). Aşadar, este necesar să ajutăm elevii să identifi ce 
personajele, să stabilească relaţiile dintre ele, cu atât mai mult cu cât aceste relaţii sunt uneori greu de defi nit. 
Problema referenţilor poate fi  o cauză a incomprehensiunii, mai ales când sistemul lor, situaţie frecventă în 
cazul limbii române ca limbă a doua, nu este bine stăpânit. Problema recunoaşterii genului gramatical poate 
fi , în acest caz, esenţială.

3.4.2. Genul dramatic

Exerciţiu:
Ce probleme specifi ce ridică receptarea textului dramatic?

Genul dramatic a fost, de-a lungul timpului, cel mai neglijat în practica şcolară. Numărul operelor 
propuse spre studiu este mic, vizând evidenţierea caracteristicilor speciilor sale. Grila de lectură promovată 
este preluată din studiul textului epic, diferenţa dintre acestea fi ind redusă, de foarte multe ori, la opoziţia 
dintre dialog şi naraţiune. O abordare care să respecte specifi citatea genului trebuie să pornească de la 
ideea că textul dramatic a fost scris pentru a fi  reprezentat pe scenă. Drept urmare, lectura textului care va 
urmări indicaţiile autorului şi textul dialogat, după un model ce aşază în paralel fi cţiunea şi reprezentarea 
ei, continuată de secvenţe interpretative, va fi  urmată de exerciţii de „interpretare productivă”, ce vizează 
aspectele tehnice ale transformării textului în spectacol şi dramatizări ale acestuia. Comprehensiunea ca etapă 
a constituirii sensului urmăreşte refacerea fi rului evenimentelor, iar dovada cea mai simplă a împlinirii ei este 
redarea lor într-un mod coerent.
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3.4.3. Genul liric

Exerciţiu:
Propuneţi un model de abordare a unui text liric. Lucraţi în perechi!

Genul liric constituie, probabil, piatra de încercare a competenţei de receptare a sensului unui text literar, 
înţelegerea textului liric fi ind o dovadă, printre altele, a stăpânirii limbii la toate nivelurile ei. Difi cultatea 
înţelegerii se naşte din faptul că, în acest caz, e mai importantă „modalitatea spunerii”, care trece înaintea a 
ceea ce se spune.

Mesajul poetic a fost caracterizat ca „o folosire anormală a elementelor limbii şi a regulilor lor de 
combinare”, „violare constantă a canonului creat”, „o deformare organizată a limbajului prin formă”. Potrivit 
lui Solomon Marcus (Poetica matematică, 1970), limbajul poetic se caracterizează prin: omonimie (o expresie 
are o infi nitate de sensuri), opacitate (limbajul are o semnifi caţie în sine), preponderenţa semnifi caţiilor 
neconceptuale, conotaţie, structuri topologice ale semanticii, nepertinenţa opoziţiei adevărat/fals şi 
gramatical/negramatical.

Ion Coteanu (Limbajul poeziei culte, 1985) subliniază fenomenul de ambiguitate voită a enunţului, căruia i 
se atribuie, cu bună ştiinţă, o dublă semnifi caţie: una vizibilă şi alta sugerată. Limbajul poetic are drept trăsături 
particulare: concentrarea, asocierea denotaţiilor şi a conotaţiilor ca mod de armonizare a formei expresive cu 
forma conţinutului, capacitatea de a pune în mişcare orice regulă sintactică a limbii.

O caracteristică a limbajului poetic sesizată de mulţi cercetători este cea a raportului denotaţie/conotaţie. 
Denotaţia şi conotaţia, afi rmă I. Coteanu, sunt „valori ale sensului bazate fi ecare pe alt raport: denotaţia pe 
raportul dintre semn şi obiect în genere, conotaţia pe raportul dintre semn şi unele însuşiri ale obiectului, 
înţelese ca atribute ale acestuia” (Coteanu 1985: 87). Conotaţia reprezintă nuanţele suplimentare pe care un 
mesaj le aduce funcţiei principale a limbii. Conotaţia nu poate exista decât în marginea denotaţiei şi nu poate fi  
înţeleasă atâta vreme cât denotaţia nu este stăpânită. De aici reiese că, pentru înţelegerea unui text poetic, este 
absolut necesară cunoaşterea denotaţiei, a sensurilor proprii, spre a putea sesiza existenţa conotaţiei, precum 
şi cunoaşterea procedeelor prin care se ajunge la ea.

În cazul textului liric, strategiile abordate pentru textele epice şi dramatice sunt nu numai inoperante, 
ci de-a dreptul dăunătoare. „A povesti” un text liric înseamnă să-i anulezi specifi citatea, de aceea demersul 
didactic trebuie să urmeze cu totul alţi paşi care să aibă în vedere aspectele formale (strofe, ritm, rimă, structuri 
sintactice), sensurile posibile şi reliefarea modului în care acestea sunt produse. Parcursul didactic trebuie să 
pornească de la suprafaţa textului spre semnifi caţiile lui. Comprehensiunea urmăreşte răspunsul afectiv faţă de 
text şi cunoaşterea imaginilor/a tablourilor, în ordinea apariţiei lor în text. Interpretarea implică evidenţierea 
seriilor de echivalenţe pe care se bazează textul şi conturarea semnifi caţiilor acestuia. Tema textului nu ar 
trebui stabilită decât la fi nalul demersului interpretativ.

3.5. Tipuri de teme adaptate grupei de vârstă

Exerciţiu:
Discutaţi despre cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească tema de casă pentru a fi  cu adevărat efi cientă. 
Propuneţi tipuri de teme pe care le consideraţi adecvate pentru liceu.

Formarea competenţei de receptare a textului literar presupune crearea a numeroase situaţii în care să 
fi e activate cunoştinţe, capacităţi, abilităţi. Munca din clasă trebuie continuată individual sau în grup, acasă. 
Problema temelor de casă trebuie regândită şi ea, astfel încât acestea să fi e cu adevărat efi ciente. Profesorul 
va avea în vedere respectarea anumitor cerinţe pentru ca temele de casă să dobândească un rol formativ şi 
informativ. 

Tema de casă ar trebui:
 ■ să fi e motivată în faţa elevilor;
 ■ să ţină cont de cunoştinţele şi aptitudinile dobândite;
 ■ să fi e precedată de activităţi pregătitoare, dacă este necesar;
 ■ să implice sarcini diverse pentru a se evita monotonia;
 ■ să constituie o bază pentru activităţile următoare. 

Temele care presupun un volum mare de muncă într-un timp scurt determină fi e tratarea lor superfi cială, 
fi e preluarea rezolvărilor din materialele care le stau la îndemână. Din acest motiv, este necesar ca temele 
curente să vizeze un aspect restrâns al textului, o problemă a lui, şi nu analiza în întregime. În cazul textului 
epic, tema poate fi  axată pe comentarea unor scene, pe prezentarea unui singur element al textului (de pildă, 
naratorul, perspectiva narativă, incipitul, fi nalul, titlul, caracterizarea unui personaj). Pentru textul liric, temele 
pot avea în vedere comentarea unei secvenţe lirice, explicarea unor imagini artistice, a rolului stilistic al unor 
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fi guri de stil, argumentarea încadrării într-un anume tip de lirism sau într-un curent literar. 
În cazul limbii române ca limbă a doua, considerăm că tema de casă nu trebuie să lipsească, deoarece, 

prin intermediul ei, sunt consolidate anumite cunoştinţe. Tema nu e obligatoriu aceeaşi pentru toată clasa; 
profesorul poate propune mai multe variante, din care elevul să aleagă una, în funcţie de preferinţe, de 
capacitatea pe care o are. Esenţială este exersarea competenţei de înţelegere a textului, sistematic, prin efort 
propriu. Temele pot viza explicarea cuvintelor necunoscute dintr-un fragment, utilizarea lor în contexte diferite, 
citirea unei poezii şi notarea impresiilor într-un jurnal de lectură, întocmirea planului de idei, rezumarea unui 
fragment. Întotdeauna profesorul trebuie să ţină cont de timpul necesar pentru efectuarea temei, de gradul de 
difi cultate, pentru a nu descuraja elevul prin sarcini peste puterea lui, care demobilizează. 

3.6. Strategii de predare a receptării textelor literare

Predarea textului literar va urmări, în permanenţă, etapele constituirii sensului ce vor fi  puse clar în 
lumină cu scopul ca elevii să conştientizeze întregul demers. Din acest punct de vedere, în predare, sunt 
adecvate modelul „învăţării explicite”, propus de J. Giasson în 1991, sau modelul „Evocare-Constituirea sensului 
- Refl ecţie”, elaborat de J. L. Steele şi K. S. Meredith.

Primul dintre ele acordă o importanţă majoră deprinderii unor strategii de comprehensiune ce permit 
dezvoltarea autonomiei elevului şi este potrivit unor lecţii ce vizează însuşirea unor tehnici ca rezumarea, 
identifi carea ideilor principale, argumentarea, deducerea sensului din context. Modelul presupune parcurgerea 
următoarelor etape:

 ■ Ce cunoştinţe urmează a fi  învăţate?
 ■ De ce este necesară învăţarea lor?
 ■ Cum se va realiza învăţarea?
 ■ Învăţarea noilor cunoştinţe.
 ■ Când pot fi  aplicate cunoştinţele învăţate?

Modelul „Evocare – Constituirea sensului – Refl ecţie” include:
 ■ etapa de actualizare şi de sistematizare a cunoştinţelor pe care elevii le au deja despre subiect;
 ■ activitatea propriu-zisă de predare–învăţare;
 ■ etapa de refl ecţie asupra cunoştinţelor dobândite şi asupra modului în care au fost dobândite.

Cele trei etape pot fi  reprezentate şi astfel:
 ■ Ce ştiu despre subiect şi ce aş dori să afl u?
 ■ Învăţarea noilor conţinuturi.
 ■ Ce am învăţat, cum explic şi corelez noile cunoştinţe?

 Pe lângă acestea, noua didactică a literaturii, alimentată de teoriile lecturii, propune alte câteva modele 
ce stau la baza studiului textului literar. Prezentăm câteva dintre ele, preluate după Alina Pamfi l (2006: 142-
143).

Modelul lui J. Langer:
1. „a păşi din exterior spre interior: intrarea în lumea textului”;
2. „a fi  în interior şi a explora lumea textului”;
3. „a păşi înapoi şi a regândi datele cu care s-a pornit la drum”;
4. „a ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa”.

Modelul lui R. Scholes:
1. lectura inocentă: „producere de text din text”;
2. lectura interpretativă: „producere de text despre text”;
3. lectura critică : „producere de text împotriva textului”. 

În aceste modele, comprehensiunii îi corespund „a fi  în interior şi a explora lumea textului”, respectiv 
lectura inocentă.

Modelul lui D. Barnes vizează explicit studiul textului epic:
1. identifi carea cu lumea textului – sarcinile de lucru urmăresc identifi carea cititorilor cu personajele şi 

interpretarea evenimentelor din punctul lor de vedere;
2. „textul şi realitatea” – sarcinile de lucru urmăresc discutarea lumii textului din perspectiva asemănării 

ei cu realitatea;
3. „textul ca artefact” – sarcinile de lucru urmăresc discutarea lumii textului ca operă, expresie a intenţiei 
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autorului şi a viziunii lui;
4. „experienţa virtuală” – sarcinile de lucru urmăresc discutarea textului ca mesaj în sine. 

Prin corelarea acestor modele, autoarea citată construieşte un scenariu de receptare a textului care, deşi 
a fost gândit pentru gimnaziu, poate fi  aplicat şi la liceu:

1. Comprehensiunea textului
A. etapa prelecturii, momentul proiecţiei iniţiale a sensului (titlu, subtitlu);
B. exprimarea şi valorifi carea reacţiilor emoţionale care pot constitui puncte de pornire în interpretare 

(sentimente provocate);
C. corelarea aşteptărilor iniţiale cu rezultatele primei lecturi;
D. înţelegerea procesului lecturii (lectura anticipativă şi harta lecturii), considerate mai potrivite pentru 

gimnaziu;
E. înţelegerea corectă a nivelului literal al textului (descrierea secvenţelor textului, identifi carea ideilor 

principale, rezumatul - în cazul textelor epice şi dramatice, identifi carea câmpurilor lexicale - pentru textul 
liric).

Exerciţiu:
Întocmiţi o listă de tipuri de exerciţii care pot fi  utilizate la clasă, pentru a verifi ca înţelegerea sensului 
literal al textului.

Modalităţi de verifi care a înţelegerii textului:
1. exerciţii de completare a spaţiilor libere;
2. chestionare focalizate pe conţinut;
3. exerciţii cu variante multiple;
4. exerciţii de tipul adevărat/fals.

Toate presupun comprimarea textului, reducerea lui la problematica şi articulaţiile majore ale 
conţinutului.

Alte tipuri de exerciţii presupun obligatoriu relectura:
a. identifi carea ideilor principale;
b. rezumatul;
c. identifi carea cuvintelor-cheie şi a câmpurilor semantice;
d. rearanjarea textului şi justifi carea modalităţilor de rescriere (pentru texte scurte).  

2. Interpretarea textului poate fi  identifi cată cu relectura, „realizată din perspectiva categoriilor de teorie 
literară cunoscute de elev” (Pamfi l 2006: 148). Interpretarea implică distanţarea de text, atitudinea obiectivă şi 
critică faţă de acesta.
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Interpretarea textului nu poate fi  realizată fără comprehensiunea lui, de aceea, procesul lecturii 
este esenţial pentru formarea competenţei de receptare a textului literar.

  Orice proces de lectură implică trei factori care infl uenţează constituirea sensului: contextul, 
textul şi cititorul. Cititorului i se acordă rolul principal, ceea ce implică o bună cunoaştere a 
particularităţilor sale.

  Cititorului trebuie să îi fi e oferite grile de lectură în funcţie de caracteristicile textului. El trebuie 
orientat pentru a şti ce anume să caute în text.

  Constituirea sensului este un proces personal. Acceptaţi puncte de vedere diferite, dacă nu 
contrazic textul, ba chiar încurajaţi-le. Aceasta e frumuseţea literaturii.

  Lectura care vizează comprehensiunea este întotdeauna o lectură pentru sine şi nu pentru 
ceilalţi. Expresivitatea lecturii se cultivă în ore aparte. 

  Lectura în sine poate fi  temă de casă.

  Deprindeţi elevii cu strategiile necesare realizării comprehensiunii: planul de idei, rezumatul, 
pentru textele epice şi dramatice.

  Nu uitaţi scopul activităţii: formarea unui cititor autonom care să trăiască bucuria lecturii şi 
după fi nalizarea studiilor.
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TEST

A. Răspundeţi cu adevărat sau fals:

1. Receptarea adecvată a sensului unui text literar depinde doar de cunoştinţele lingvistice ale 
elevului.
2. Comprehensiunea şi interpretarea textului sunt procese interdependente.
3. Glosarele bilingve reprezintă cea mai efi cientă metodă de explicare a cuvintelor necunoscute 
dintr-un text literar.

B. Alegeţi varianta corectă:

1. Didactica modernă acordă o mai mare importanţă în actul lecturii:
a. textului. 
b. contextului.
c. cititorului (elevului). 

2.   Tema unui text literar se stabileşte:
a. după prima lectură.
b. după identifi carea ideilor de bază ale textului.

3.  Cuvintele necunoscute pot fi  explicate:
a. înaintea lecturii textului.
b. în timpul lecturii.

C.  Completaţi spaţiile libere:

1. Receptarea adecvată a sensului textului literar este infl uenţată de ....................... .
2. Accesibilitatea unui text depinde de:  ....................... , ..................... şi de ........................ .
3. Cei trei factori implicaţi în procesul lecturii sunt: ..................... , ...................... şi ....................... .

Bibliografi e:

Cornea, P., Onofraşi, C., Tehnica lecturii, www.scribd.com/doc/.../Tehnica-lecturii
Coteanu, I., 1985, Limbajul poeziei culte, Bucureşti, Editura Academiei.
Iser, W., 2006, Actul lecturii, Piteşti, Editura Paralela 45.
Pamfi l, A., 2000, Didactica limbii şi literaturii române (pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale) în gimnaziu, Cluj, Editura 
Dacia.
Pamfi l, A., 2006, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura Paralela 45.
Pamfi l, A., 2006, Studii de didactica literaturii române, Cluj, Casa Cărţii de Ştiinţă. 
Sachelarie, O.M., „Despre lectură şi cititor”, revista Argeş, noiembrie 2006.
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4. Formarea competenţei de 
producere a unor texte de analiză 

literară - Textul literar

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să prezentaţi caracteristicile şi etapele analizei literare;
 ■ să descrieţi diversele abordări ale analizei literare;
 ■ să explicaţi importanţa şi rolul analizei literare în procesul de 

predare-învăţare;
 ■ să caracterizaţi tipurile de texte de analiză literară şi temele 

specifi ce acestei competenţe pentru ciclul liceal;
 ■ să utilizaţi strategii de predare a analizei literare.
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4.1. Despre competenţa de producere de texte de analiză literară

4.1.1. Introducere

În ciclul liceal, elevii proveniţi din rândurile minorităţilor naţionale stăpânesc mult mai bine decât în 
ciclul primar şi în cel gimnazial noţiunile lingvistice specifi ce limbii române ca limbă nematernă.   

Cu toate acestea, procesul de predare-învăţare care duce la formarea competenţei de producere a unor 
texte de analiză literară trebuie să aibă în vedere, în permanenţă, exerciţii de comprehensiune care să vizeze 
atât termenii de teorie literară, cât, mai ales, operele literare care trebuie analizate. În absenţa unor astfel de 
exerciţii, formarea acestei competenţe nu s-ar putea realiza pe deplin.

Temă de refl ecţie:
Defi niţi, din punctul dumneavoastră de vedere, comprehensiunea.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Exerciţii:
1. Numiţi tipurile de texte literare (atât ca gen/specie literară, cât şi ca epocă/moment al scrierii) care 
ar putea să ridice probleme de înţelegere adecvată, în limba română, atât ca limbă maternă, cât şi ca L2. 
Argumentaţi şi discutaţi cu colegii!
2. Există diferenţe între elevi atunci când receptează textul literar în altă limbă decât cea maternă? Care 
sunt factorii care provoacă aceste diferenţe? Argumentaţi şi oferiţi exemple pe care le-aţi întâlnit la clasă 
de-a lungul timpului.

4.1.2. Ce este analiza literară?

Concept vechi, avându-şi începuturile în Antichitatea greco-romană, analiza literară este strâns legată 
de procesul de scriere şi, în acelaşi timp, de momentul în care este receptat textul şi de specifi cul socio-cultural 
al epocii. În decursul timpului, accentul se mută dinspre text (creaţiile populare) înspre autor (perioada în care 
accentul se pune pe bio-bibliografi a scriitorilor), cititor (în special postmoderniştii, ale căror opere literare se 
construiesc aproape exclusiv prin colaborarea cu cititorul) şi text (intertextualitatea postmodernilor, potrivit 
căreia un text se construieşte din alte texte).

Aşadar, se înregistrează mai multe defi niţii şi aproximări ale conceptului de analiză literară, prin prisma 
a diferite domenii ale ştiinţei limbii şi literaturii (etimologie, teoria literaturii, teoriile receptării, didactică), 
toate fi ind complementare şi demonstrând complexitatea unui astfel de proces: 

 ■ etimologic, cuvântul provine din limba greacă, analysis, preluat în limba română prin fi lieră franceză, 
analyse, însemnând „cercetare, examinare, studiere”;

 ■ ca defi niţie generală, analiza este o metodă ştiinţifi că de cercetare a realităţii bazată pe descompunerea 
proceselor, a obiectelor în părţi componente; 

 ■ în sens larg, analiză literară reprezintă toate acele scrieri de „texte despre text” (analiză şi interpretare 
de text) sau „texte împotriva textului” (parodiere, modifi care a unor secvenţe, umplere a blancurilor 
etc.); pe lângă identifi carea categoriilor teoriei literaturii specifi ce textului studiat, acest tip de text 
presupune şi interpretarea propriu-zisă (centrată asupra semnifi caţiei globale/particulare) şi cea a 
contextului producerii şi receptării textului (Pamfi l 2006: 38);

 ■ în sens restrâns, analiza reprezintă, alături de comprehensiune şi interpretare, unul dintre momentele 
esenţiale ale „întâlnirii” elevului cu textul. În această accepţiune, analiza face trecerea de la înţelegerea 
textului literar la interpretarea sensurilor globale sau profunde ale acestuia, putând fi  defi nită ca 
„descrierea textului din perspectiva categoriilor propuse de teoria literaturii şi în acord cu specifi cul 
generic” (Pamfi l 2006: 37-38);

 ■ analiza corectă se defi neşte prin trei paliere textuale: pre-textul – având la bază dimensiunea lingvistică, 
premergătoare operei; sub-textul – construit pe baza realităţii sociale a scriiturii/a scrierii şi, în acelaşi 
timp, a receptării; post-textul, reprezentat de scrierea despre text, ca fi nalitate (Scholes 1985: 20);

 ■ analiza literară este sinonimă, din punct de vedere didactic, potrivit lui Ion Drăgotoiu, cu explicarea 
de text. Acesta consideră că analiza, ca interpretare de sensuri, trebuie precedată de explicarea textului 
literar atât în literalitatea lui (prin lectura-model a profesorului sau prin lectura prealabilă a elevului, 
asigurându-se perceperea globală a textului supus investigaţiei, prin explicarea  cuvintelor şi a 
expresiilor), cât şi în literaritatea lui (prin identifi carea conceptelor de teorie literară specifi ce textului 
respectiv) (Goia, Drăgotoiu 1995: 53);
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 ■ „analiza literară este colaborarea cea mai apropiată a plăcerii, gustului, impresiei, intuiţiei şi simpatiei 
literare” (Marino 1968: 239);

 ■ din punctul de vedere al trinomului autor – text – cititor, Umberto Eco afi rmă că analiza corectă 
a deschiderii textuale se poate realiza numai prin colaborarea acestora, mutându-se, astfel, accentul 
dinspre autor şi cititor înspre opera literară care trebuie investigată (Eco 2007: 30-33);

 ■ ţinând cont de tensiunea fundamentală pe care o presupune lectura oricărei opere literare, se observă 
două ipostaze: pe de-o parte, cea a participării psiho-afective şi etice, iar, pe de altă parte, cea a distanţării 
raţionale şi estetice; analiza literară, din acest punct de vedere, corespunde acesteia din urmă; 

 ■ potrivit Alinei Pamfi l, fi nalitatea studiului literaturii române (cu tot ce implică aceasta, în special 
analiza literară) trebuie să fi e savoir-être16 („ansamblu al «variabilelor interne» ale unui individ” – 
„atitudini, valori, sentimente, emoţii, motivaţii, trăsături de personalitate, stiluri de conduită, self 
concept”) şi savoir-devenir17 („capacitate de a te pune în proiect, de a-l planifi ca, realiza, evalua şi ajusta 
pe parcursul desfăşurării şi de a-l evalua în fi nal”); acestea se pot realiza cel mai bine prin discutarea/
analizarea „valorilor individuale şi sociale reprezentate în opere, a scenariilor iniţiatice, a reprezentărilor 
despre viaţă etc.” (Pamfi l 2003: 64, 219).

Temă de refl ecţie:
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!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Exerciţiu:
Consideraţi că e difi cil pentru un elev să găsească cea mai potrivită manieră de a analiza un text literar? 
Argumentaţi şi discutaţi cu colegii!

4.1.3. Avantajele şi limitele producerii de texte de analiză literară

a. Avantajele producerii de texte de analiză literară:
 ■ analiza literară nu se realizează instantaneu, ci treptat, reclamând o privire mai atentă asupra textului 

literar, din perspectiva tipului de text care trebuie creat;
 ■ mesajul scris este complex şi ordonat, cu o exprimare mai atentă, fi ind sistematizat în funcţie de 

cerinţele tipului de „text despre text” sau „text împotriva textului”;
 ■ analiza literară a unor aspecte particulare (de exemplu: titlu, temă, timp şi spaţiu, personaj principal, 

limbaj artistic, didascalii) favorizează focalizarea pe elementele esenţiale, purtătoare de sens, ale textului 
literar;

 ■ accesul la textul de analiză literară se poate face mai uşor decât la textul literar, atât prin conţinutul 
concentrat, cât şi prin proximitatea fi zică;

 ■ constituie un punct de plecare/un exemplu pentru analiza unui text literar purtător de aceleaşi 
trăsături generale;

 ■ poate fi  o cale de acces înspre textul literar şi pentru cei care nu cunosc opera literară.

b. Limitele producerii de texte de analiză literară:
 ■ solicită un timp mai îndelungat de realizare decât lectura;
 ■ de cele mai multe ori, presupune relectura interpretativă a operei, integrală (în cazul operelor de 

dimensiuni mici şi medii) sau fragmentară (în cazul operelor literare de mari dimensiuni);
 ■ presupune realizarea fi şelor de lectură (în cazul textelor literare de mari dimensiuni);
 ■ analiza literară a oricărui tip de text reclamă o stăpânire foarte bună a tehnicilor de redactare a unor 

astfel de texte, a conceptelor operaţionale specifi ce, dar şi a contextului scrierii textului literar şi, destul 
de frecvent, a datelor bio-bibliografi ce ale autorului;

 ■ existenţa unor texte de analiză literară, pre-concepute (cărţi de comentarii, site-uri cu referate), de cele 
mai multe ori, cu valoare discutabilă, poate să denatureze paşii analizei şi ai interpretării învăţaţi la 
clasă.

16 „a-şti-să-fi i”

17 „a-şti-să-devii”
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Exerciţii:
1. Ce alte avantaje/dezavantaje mai are analiza literară prin raportare la lectură/alte tipuri de texte scrise? 
Lucraţi în perechi!
2. Bazându-vă pe experienţa pe care o aveţi, elevii preferă activităţile de analiză literară personală sau cea 
din alte surse (cărţi de comentarii, referate)? Argumentaţi!
3. Care consideraţi că ar fi  strategiile de motivare a producerii de texte de analiză literară personală, în 
detrimentul preluării lor din alte surse? Argumentaţi şi discutaţi cu colegii!

4.1.4. Abordări clasice şi moderne ale producerii de texte de analiză literară

Literatura, ca disciplină de învăţământ, a fost întotdeauna subordonată, într-o măsură variabilă, 
condiţiilor socio-culturale şi/sau politice ale vremii. Din acest punct de vedere, analiza literară în sine a fost 
marcată de unicizarea, în anumite perioade, a grilei interpretative.

În acest sens, Alina Pamfi l (2005) face o trecere în revistă, documentată, a principalelor orientări ale 
programelor şcolare, în ceea ce priveşte studiul literaturii, în diferitele perioade istorice, direcţii care, de altfel, 
impun şi o analiză literară diferită, uneori chiar pentru acelaşi text. În acest sens, un exemplu ar putea fi  drama 
soresciană Iona, care, într-o primă perioadă de receptare, este analizată înainte de Revoluţia din 1989 ca drama 
unui om singur, iar, mai târziu, i se recunoaşte sensul ascuns, şi anume acela de parabolă a comunismului. 

În perioada 1977-1991, dacă abordarea limbii române „îşi păstrează acurateţea”, literatura română are 
mult de suferit, atât ca proces de scriere, cât, mai ales, ca disciplină, deoarece comentariile nu se mai referă la 
realităţile textuale, ci scot în evidenţă aproape exclusiv aspectele de literatură-angajată, devenind, astfel, un 
mijloc de propagandă politică: „La început plate şi redundante, apoi preţioase şi tehnic sofi sticate, comentariile 
acestei perioade conţin secvenţe imnice, create cu scopul de a forma sentimentul (iluzoriu) de mândrie 
naţională; trăire exagerată şi întreţinută prin exagerarea «bogăţiilor» limbii şi prin supradimensionarea valorii 
operelor literare. Manualele compun imaginea unei literaturi ce ocupă un «loc de frunte» în «circuitul valorilor 
spirituale ale omenirii», o imagine compusă din «perle» şi «nestemate», de «culmi» şi de «piscuri» şi care, în 
atâta strălucire şi înălţime, nu mai are nici relief, nici substanţă”(Pamfi l 2005 : 243).

După 2000, noul model de abordare a literaturii o sincronizează cu valorile europene. Pentru liceu, 
punctele de fugă esenţiale sunt „cizelarea competenţei de comunicare şi formarea capacităţilor de receptare a 
textului literar”, toate acestea fi ind puse în scopul formării unor atitudini şi valori: „cultivarea plăcerii de a citi 
şi a gustului estetic, stimularea gândirii autonome, refl exive şi critice, cultivarea sensibilităţii prin receptarea 
operei literare, formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române” (Pamfi l 
2005 : 243-244).

Raportându-ne la analiza textelor literare pentru elevii de liceu proveniţi din rândurile minorităţilor 
naţionale, mutaţia este aproape identică, trecându-se dinspre clişeu şi analize literare memorate ca atare, 
după model unic, înspre gândirea personală şi pluriperspectivistă a textului literar. Acest fapt ajută atât la 
descoperirea unor modele de raportare la realitate, cât şi la exersarea exprimării argumentate a unei opinii 
despre un text/un fapt literar, dar, mai ales, la cizelarea limbajului, îmbogăţit cu expresii idiomatice, specifi ce 
limbii române, acestea realizându-se mult mai uşor într-o situaţie contextuală.

Exerciţii:
1. Numiţi şi alte texte literare care, în decursul vremii, îşi modifi că grila de analiză şi interpretare şi/sau 
care au fost interzise de cenzură, în anumite perioade. Discutaţi cu colegii şi argumentaţi!
2. Daţi exemple de alte clişee care se utilizau în acea perioadă şi care se mai păstrează şi în discursurile 
analitice de astăzi, în unele manuale/surse de informare.
3. În ce măsură credeţi că discutarea/analiza textului literar poate să infl uenţeze, cantitativ şi, mai ales, 
calitativ, la clasele de liceu, exprimarea unor elevi proveniţi din rândurile minorităţilor naţionale? Discutaţi 
cu colegii şi argumentaţi!

4.1.5. Rolul competenţei de producere a textelor de analiză literară în procesul de predare-învăţare

După noile orientări în didactica predării limbii materne, dar şi în cea a predării limbii nematerne, este 
încurajată predarea integrată a limbii şi literaturii. Astfel, faptele de limbă discutate ar trebui să fi e abordate 
în strânsă legătură cu textele literare. În niciun caz studiul limbii materne, dar şi al limbii a doua, ca demers 
de formare a noţiunilor de limbă corectă, nu ar trebui să se bazeze doar pe exemple pre-fabricate, care să aibă 
numai rolul de a ilustra. Este recomandat ca aceste fapte de limbă să fi e puse în strânsă legătură şi cu textele 
literare, tocmai pentru a facilita accesul elevului la cât mai multe şi mai variate stiluri/tipuri de limbaj care se 
regăsesc în situaţiile cotidiene de comunicare şi care, nemijlocit, sunt prezente şi în textele literare.
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Dar, chiar dacă am avea în vedere strict analiza literară, aceasta nu se poate realiza pe deplin, corect şi 
coerent, decât prin prisma unei înţelegeri bine realizate a textului ce urmează a fi  analizat. Astfel, în special 
lexicologia, fonetica, retorica şi semantica ar trebui să fi e privite ca domenii complementare analizei literare. 
De pildă:

 ■ în cazul textelor poetice, miza este de a exprima totul într-un limbaj cu un caracter artistic mai pronunţat 
decât cel al textelor aparţinând celorlalte genuri literare; pentru o interpretare literară complexă, este 
necesară analiza fonetică: pot fi  prezente în text fi guri de stil care să reclame această analiză – aliteraţia, 
asonanţa, onomatopeea etc.; sau, dacă textul este simbolist, sunetul primeşte valenţa de corespondenţă, 
fapt ce reclamă o interpretare prin prisma foneticii;

 ■ lexicologia şi semantica sunt utile în cercetarea aceloraşi tipuri de texte lirice; prin excelenţă, fi gurile 
de stil reclamă o stăpânire foarte bună a limbajului, în multe cazuri, chiar şi elevii care studiază limba 
română ca limbă maternă au difi cultăţi în identifi carea sensului contextual conturat de unele fi guri de 
stil (în special metafora, hiperbola, oximoronul, epitetul, deci cele care se bazează pe sensul secundar 
sau fi gurat al cuvintelor); 

 ■ retorica este utilă, în special în analiza textelor dramatice, unde un punct esenţial în caracterizarea 
personajelor îl constituie şi didascaliile, indicaţiile scenice care descriu elementele paraverbale sau non-
verbale care însoţesc replicile personajelor.

Şi programele, aşa cum sublinia Alina Pamfi l (2003: 18-19), sprijină ideea că scopul studierii limbii şi a 
literaturii în şcoală este unul complex: 

 ■ „practica raţională şi funcţională a limbii” 
  înţelegerea structurii şi funcţionării limbii literare ca sistem unitar în permanentă devenire;
  activarea cunoştinţelor de limbă în vederea dezvoltării competenţei de comunicare orală şi 

scrisă.
 ■ „formarea unei culturi literare şi a unui univers afectiv şi atitudinal coerent” 

  înţelegerea limbii şi a literaturii române în conturarea unei identităţi naţionale şi integrarea 
acesteia în contextul culturii universale; 

  însuşirea trăsăturilor culturii universale prin intermediul limbii şi a literaturii române; 
  structurarea unui sistem de gândire corect şi coerent, specifi c unei personalităţi capabile să se 

integreze în societatea românească; 
  dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor orale şi scrise, dar şi a interesului pentru 

receptarea textelor literare şi non-literare;
  stăpânirea principalelor strategii de lectură, înţelegere, analiză şi interpretare a unor texte 

literare şi non-literare.
 ■ „formarea deprinderilor de muncă intelectuală” 

  însuşirea strategiilor, metodelor şi tehnicilor riguroase de studiu şi activitate independentă;
  structurarea conduitei autonome de selectare, organizare şi utilizare a informaţiei;
  activarea şi dezvoltarea operaţiilor gândirii creative.

Aşadar, analiza literară nu este văzută doar ca simplu concept operaţional din domeniul didacticii, privit 
rigid şi decontextualizat, de raportare la text în sine, ci are fi nalitate complexă, fi ind răspunzătoare, într-o mare 
măsură, atât pentru dimensiunea lingvistică de interrelaţionare, dar şi pentru cizelarea unei personalităţi şi 
pentru devenirea individuală. 

Analiza unor fapte/atitudini/sentimente/modalităţi de interrelaţionare lingvistică şi socială, prilejuită 
de operele literare, facilitează, nu în ultimul rând, autocunoaşterea.

Exerciţii:
1. Daţi exemple de alte situaţii în care analiza literară coerentă şi corectă trebuie însoţită şi de alte procese/
procedee de abordare a textelor literare. Argumentaţi!
2. Exemplifi caţi, pe baza unui text epic la alegere, fi nalităţile posibile ale studierii literaturii în şcoală şi, 
în special, ale dezvoltării competenţei de producere a textelor de analiză literară. Discutaţi cu colegii şi 
argumentaţi!

4.2. Procesul de producere a unor texte de analiză literară

Producerea de texte de analiză literară este un proces difi cil, care are în vedere mai multe elemente 
esenţiale, în special pentru clasele de liceu, unde bagajul de cunoştinţe lingvistice şi de cultură generală este 
mai variat decât în clasele primare sau gimnaziale. 

Pe lângă cunoştinţele lingvistice, de teorie literară, de procedeu analitic specifi c fi ecărui tip de text 
studiat sau de analiză literară produs, elevii trebuie să cunoască, la fel de bine, elementele de escortă ale 
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textelor literare: 
 ■ biografi a şi fi liaţia ideologică a scriitorului;
 ■ direcţiile/concepţiile semnifi cative ale autorului şi alte opere literare ale acestuia, precum şi locul 

ocupat, în bibliografi a acestuia, de opera supusă analizei;
 ■ contextul social-politic (ideologii dominante, problemele sociale ale vremii) şi cultural (curent sau 

orientare literară) al scrierii;
 ■ deschiderile spre alte domenii (mitologie, religie, muzică, istorie, fi losofi e etc.) sau spre alte literaturi;
 ■ diferenţele contextuale (diacronice) între momentul scrierii şi al receptării operei literare.

Exerciţii:
1. Daţi exemple de alte cunoştinţe pe care trebuie să le deţină elevii în momentul în care realizează o analiză 
literară complexă. Discutaţi cu colegii şi argumentaţi!
2. Care ar fi , din punctul de vedere al complexităţii şi al cantităţii cunoştinţelor necesare, diferenţa dintre 
o analiză literară produsă de un elev de gimnaziu şi unul de liceu? Discutaţi şi argumentaţi, pe baza unei 
specii literare studiate (prin texte literare diferite).

4.2.1. Cunoştinţe/aplicaţii procedurale necesare producerii textelor de analiză literară

Pentru a crea un context favorabil producerii textului de analiză literară, este necesar ca profesorul să 
aibă în vedere mai multe etape/strategii, care ar trebui aplicate în acest scop. Astfel, se vor accentua, în acest 
punct, în special relaţiile dintre cele două perechi de elemente esenţiale: textul literar propriu-zis şi receptorul 
(ca aspecte exterioare analizei), comprehensiunea şi interpretarea (ca modalităţi de interacţiune a receptorului 
cu textul literar).

a. Lectura textului literar:
De maximă importanţă este calitatea medierii întâlnirii elevului cu textul literar. O lectură care nu 

este condusă pas cu pas de profesor, cel puţin la început, până elevii dobândesc ei înşişi capacitatea de a se 
raporta corect la text, poate cauza difi cultăţi în producerea de analize literare sau, mai grav, poate determina 
o interpretare ratată.

Există diferenţe fundamentale între studiul literaturii române la gimnaziu şi studiul acesteia la liceu:
 ■ în clasele de gimnaziu, accentul cade, în special, pe partea de achiziţii lingvistice, atât cantitativ, cât 

mai ales calitativ (aici se pun bazele formării conceptelor gramaticale); în clasele de liceu, în centru se 
situează textul literar, ca prilej de întâlnire a elevului cu fapte de limbă propuse, în diferite ipostaze, de 
acest text literar;

 ■ în gimnaziu, se pune accent mai mare pe cititul din plăcere (se încurajează lectura inocentă), pe când, 
la liceu, se pune, cel puţin în egală măsură, şi problema cititorului competent.
Astfel, trebuie respectată coerenţa procesului de lectură, caracterizat prin trei momente esenţiale – 

prelectură, lectura propriu-zisă şi postlectura, aşa cum le schematizează F. Sâmihăian (2007: 107):

Rolul profesorului Întrebările elevilor Strategii şi metode specifi ce
PRELECTURA

 ■ activarea cunoştinţelor pe 
care elevii le pot valorifi ca în 
lectura textului propus;

 ■ oferirea unor informaţii 
care pot sprijini înţelegerea 
textului;

 ■ stabilirea unor scopuri 
pentru lectura textului.

PRELECTURA
 ■ Ce ştiu despre temă?
 ■ De ce alte informaţii am 

nevoie?
 ■ Cum e structurat textul?
 ■ În ce scop citesc eu acest 

text?
 ■ Ce aş putea să învăţ citind 

acest text?

 ■ Întrebări
 ■ Problematizare
 ■ Brainstorming
 ■ Lectură predictivă
 ■ Dezvoltarea vocabularului
 ■ Jurnale de lectură
 ■ Verbalizarea experienţei
 ■ Repere de lectură
 ■ Grupuri de lectură
 ■ Refl ecţie în perechi
 ■ Bulgărele de zăpadă
 ■ Mini-lecţii
 ■ Lectura independentă
 ■ Investire imaginativă
 ■ Dramatizare
 ■ Ilustrarea textului
 ■ Activităţi de scriere
 ■ Inteligenţe multiple
 ■ Cubul 

LECTURA
 ■ încurajarea implicării 

elevilor în procesul lecturii;
 ■ formarea şi dezvoltarea 

strategiilor efi ciente de lectură;
 ■ ghidarea lecturii elevilor 

prin întrebări şi sarcini 
de lucru care să îi ajute
să-şi construiască propria 
înţelegere.

LECTURA
 ■ Înţeleg ce citesc?
 ■ Am o imagine clară despre 

ce îmi propune textul?
 ■ Ce anume din experienţa 

mea personală mă ajută să 
înţeleg textul?

 ■ Mă autocorectez dacă văd 
că nu am ales cea mai bună 
cale spre sensul textului?
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POSTLECTURA
 ■ încurajarea elevilor

să-şi împărtăşească primele 
impresii despre text;

 ■ discutarea şi dezvoltarea 
interpretărilor;

 ■ extinderea experienţei de 
lectură spre analiza literară şi 
spre alte activităţi de lectură.

POSTLECTURA
 ■ Cum înţeleg eu acest text?
 ■ În ce fel mă afectează această 

înţelegere (îmi modifi că 
anumite valori, atitudini?)

 ■ Ce am afl at nou şi de interes 
pentru mine citind acest text?

 ■ Pălăriile gânditoare
 ■ Investigaţie
 ■ Câmpuri semantice
 ■ Reţeaua de semnifi caţii

Exerciţiu:
Credeţi că este efi cientă monitorizarea lecturii elevilor de către profesor pe parcurs (bunăoară, în timpul 
destinat lecturii, profesorul să discute, câteva minute, la intervale regulate, de 2-3 ore, despre stadiul la 
care se afl ă fi ecare elev cu lectura)? Discutaţi cu colegii şi argumentaţi-vă răspunsul!

Temă de refl ecţie:
Care consideraţi că sunt principalele diferenţe dintre lectura de plăcere (cea din afara bibliografi ei) şi 
lectura dirijată (care are ca fi nalitate analiza literară)? Argumentaţi!
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

b. Relaţionarea cu textul; comprehensiunea şi interpretarea:
Indiferent dacă sunt privite ca procese distincte sau simultane (cf. Pamfi l 2003: 141), comprehensiunea 

(„cuprindere a textului din interiorul lui şi aparţine privirii inocente şi ingenue”) şi interpretarea („cuprindere 
a textului din exterior şi aparţine privirii critice”) (Pamfi l 2003: 142) trebuie să fi e realizate atent, pentru a 
facilita producerea textelor de analiză literară. 

J. Langer (apud Pamfi l 2003: 142) exprimă, printr-o metaforă a drumului, cele patru ipostaze de 
relaţionare a cititorului cu textul:

1. A păşi din exterior spre interior: intrarea în lumea textului 
 ■ crearea unui orizont de aşteptare cât mai fi del sensurilor textului;
 ■ utilizarea strategiilor celor mai potrivite pentru imersiunea în textul literar;
 ■ medierea „întâlnirii” cât mai folositoare dintre text şi cititor; 
 ■ momentul acesta ar putea corespunde deschiderii orizontului de aşteptare spre comprehensiune.

2. A fi  în interior şi a explora lumea textului
 ■ acest moment ar putea corespunde comprehensiunii, dar cu deschidere directă spre analiza de text; 
 ■ se vor avea în vedere atât ideile transmise, cât, mai ales, modul în care sunt transmise, respectiv 

elementele lingvistice care intră în joc; 
 ■ dacă este un text integral scurt (proză scurtă sau poezie) sau fragmentar, atunci lectura este dirijată, 

putându-se realiza lecturi succesive;
 ■ dacă avem în vedere un text mai lung, care presupune lectura lui individuală, altundeva decât la 
şcoală (sala de lectură, acasă etc.), iar cartea nu este proprietate personală, atunci elevii vor fi  încurajaţi 
să realizeze fi şe de lectură specifi ce tipurilor de texte de analiză literară, pe care studierea textului literar 
respectiv le reclamă (rezumat, caracterizare de personaj, eseu, comentariu, analiză etc.).
3. A păşi înapoi şi a regândi datele cu care s-a pornit la drum 

 ■ etapă care corespunde interpretării, moment în care se vor potenţa sensurile particulare sau globale 
ale textului;

 ■ această etapă se poate constitui coerent doar dacă etapele anterioare au fost monitorizate cu atenţie 
de către profesor; 

 ■ acum se pot realiza unele „texte despre text”.
4. A ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa

 ■ această etapă este specifi că mai ales analizei literare, în special a celei critice, întrucât distanţarea de 
text presupune o perspectivă mai amplă şi mai obiectivă decât cea din interiorul textului;

 ■ acum va fi  încurajată exprimarea opiniei critice asupra stilului, a realităţilor textuale sau exerciţii 
de scriere care să vizeze răsturnarea perspectivei sau completarea blancurilor textuale (zone de 
indeterminare, care vizează în special informaţiile pe care textul nu le oferă explicit, ci implicit).
Aşadar, întâlnirea cu textul este elementul care poate să ducă la un text de analiză literară reuşit, 

particularizat pentru tipul de text şi individualizat. Dacă elevul va înţelege importanţa abordării individuale 
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a textului şi va deprinde acest fapt, atunci el va prefera să realizeze singur textele de analiză literară, fi ind 
conştient că nu mai este necesară „consultarea” unor alte surse de texte interpretative „pre-fabricate” (referate/
comentarii de pe internet, cărţi de comentarii).

În acest sens, ţinând cont de relaţia dintre comprehensiune şi interpretare şi de fi nalitatea analitico-
interpretativă pe care ar trebui să o aibă studierea textelor literare, A. Pamfi l prezintă trei variante de abordări/
parcursuri didactice posibile (Pamfi l 2003: 149-150):

Varianta I Varianta a II-a Varianta a III-a
Explicaţiile (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 
sensului global
Explicarea cuvintelor 
necunoscute

A doua lectură A doua lectură A doua lectură
Valorifi carea comprehensiunii 
textului în detaliu: 
reconstituirea textului

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

Valorifi carea comprehensiunii 
textului în detaliu: 
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
Exerciţii de redactare

Exerciţii:
1. Daţi exemple de strategii/exerciţii de valorifi care a orizontului de aşteptare, în vederea raportării corecte 
a elevului la textul propus. Particularizaţi-le, pornind de la câteva exemple de texte pe care le propuneţi 
pentru clasele de liceu.
2. Care credeţi că este importanţa, atât în comprehensiunea textului, cât şi în interpretarea acestuia, a unei 
lecturi dirijate? Argumentaţi-vă răspunsul!
3. Credeţi că este important ca elevul să dobândească deprinderea de a interpreta nu numai partea explicită 
a textului, ci şi blancurile textuale? Discutaţi cu colegii şi argumentaţi!

4.2.2. Cunoştinţe contextuale necesare producerii textelor de analiză literară

Finalitatea studiului textelor literare, din punct de vedere şcolar, o reprezintă producerea de texte 
de analiză literară. Această competenţă de analiză literară este, de fapt, vizată şi în cadrul examenului de 
bacalaureat, care este o miză importantă la fi nal de ciclu liceal, fi indcă de el depinde accederea şi integrarea 
elevului într-o instituţie de învăţământ superior.

Prin urmare, pentru ca elevul să poată realiza texte de analiză literară  coerente şi efi ciente, individual, 
fără a recurge la materialele pre-fabricate, este necesară o permanentă raportare la context şi la cunoştinţele 
necesare validării acestei competenţe. Astfel, în scrierea unor asemenea texte, trebuie avută în vedere o gamă 
variată de cunoştinţe:

 ■ lexicale – dat fi ind faptul că elevii provin din cadrul minorităţilor naţionale, principala problemă care 
se ridică, inerentă situaţiei, este cea a cunoaşterii termenilor puşi în discuţie în cadrul textului literar; 
elevul trebuie deprins, pe parcursul anilor de studiu, să lucreze cu dicţionarul, în paralel cu lectura 
textelor literare; 

 ■ semantice – elevul trebuie obişnuit să caute, dincolo de înţelesul primar al cuvintelor, şi 
înţelesul secundar sau fi gurat al acestora; multe dintre construcţiile limbajului literar se bazează pe 
polisemantismul sau pe dubla semnifi care a termenilor; fără a avea în vedere acest aspect, elevului îi va 
fi  foarte greu să înţeleagă, de exemplu, metafora, ironia, comicul de limbaj, jocul de cuvinte, care creează 
difi cultăţi şi pentru vorbitorii nativi ai limbii române;
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 ■ de teorie literară – important este ca aceste cunoştinţe să se dobândească în cadrul studiului efectiv, 
la clasă, al operelor literare şi să fi e exersate, apoi, pe texte propuse pentru studiul individual; este 
important ca elevul să fi e capabil să recunoască şi să poată argumenta, pe baza trăsăturilor identifi cate în 
text: apartenenţa la gen literar şi specie literară, structurile textuale predominante, moduri de expunere, 
perspectivă auctorială şi alte elementele specifi ce fi ecărui gen literar în parte (aşa cum apar ele precizate 
în programele şcolare afl ate în vigoare):

  genul epic: construcţia subiectului, elemente de compoziţie (incipit, fi nal, episoade, capitole, 
secvenţe narative, tehnici narative), personaje (construcţie, modalităţi de caracterizare, tipologie), 
instanţele comunicării narative, tipuri de perspectivă narativă, registre stilistice, stiluri narative 
(direct, indirect, indirect liber) etc.

  genul liric: titlu, incipit, relaţii de simetrie şi/sau de opoziţie, elemente de recurenţă (motiv, 
laitmotiv), fi guri semantice, elemente de prozodie, poezie epică/poezie lirică, eu liric, instanţele 
comunicării într-un text poetic etc.

  genul dramatic: particularităţi specifi ce de construcţie şi de compoziţie a textului dramatic, 
modalităţi de caracterizare a personajelor, registre stilistice, limbajul personajelor, didascaliile 
(lista de personaje, descrierea decorului, indicaţiile scenice) etc.

 ■ de istorie literară – elevul trebuie să fi e capabil atât să încadreze textul propus spre analiză într-o 
epocă, curent literar sau în creaţia autorului, pe baza unor trăsături specifi ce, cât şi să identifi ce şi 
elemente care ţin de evoluţia literaturii române prin prisma textului studiat;

 ■ socio-culturale – nefi ind importantă doar epoca în care este scris textul, ci şi realitatea exterioară la 
care face referire/pe care o are ca model textul literar;

 ■ din diferite domenii – pentru a studia texte ca Psalmii (Tudor Arghezi), În Grădina Ghetsemani (Vasile 
Voiculescu) sau Iona (Marin Sorescu), sunt necesare cunoştinţe din domeniul religios; Ultima noapte 
de dragoste, întâia noapte de război (Camil Petrescu) sau Pădurea spânzuraţilor (Liviu Rebreanu) reclamă 
cunoştinţe despre război şi realităţile de pe fronturile de luptă etc.

Temă de refl ecţie:
Daţi exemple de alte tipuri de cunoştinţe contextuale necesare unei mai bune înţelegeri a textului, prin 
urmare, şi a unei analize literare de calitate. Argumentaţi-vă răspunsul, dând exemple concrete de opere 
literare.
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Exerciţiu:
Daţi exemple de avantaje şi dezavantaje pe care le-ar avea elevii proveniţi din rândul minorităţilor naţionale, 
din perspectiva cunoştinţelor contextuale necesare producerii de texte de analiză literară. Propuneţi soluţii 
pentru a remedia aceste neajunsuri. Discutaţi cu colegii şi argumentaţi!

4.3. Tipuri de texte de analiză literară

4.3.1. Analiza literară

Aceasta poate fi  defi nită prin „aşezarea privirii interpretative în apropierea operei pentru a-i putea 
surprinde atât întregul, cât şi detaliile” (Pamfi l 2000: 70). Aşadar, analiza literară propriu-zisă ar presupune 
etapa şi procesul în care cititorul interacţionează cu textul în mod proxim. În acest sens, analiza generică a 
textelor literare ar putea să se ghideze după următoarele aspecte:

Textul epic Textul dramatic Textul liric
Nivelul semnifi caţiilor 
globale
Nivelul naraţiunii
Nivelul istoriei

Nivelul semnifi caţiilor
globale 
Nivelul codurilor teatrale
Nivelul istoriei

Nivelul semantic

Nivelul structural
Nivelul sonor

Citind ascendent faptele urmărite prin analiza literară, putem remarca o gradare a privirii celui care 
interacţionează cu textul: 

 ■ în prim-plan, sunt aşezate aspectele cele mai simple, care pot fi  identifi cate de la prima lectură 
(subiectul pentru genul epic şi dramatic şi nivelul fonetic – echivalabil, de cele mai multe ori, cu 
muzicalitatea specifi că poeziei cu structură clasică);

 ■ în plan secund, sunt trăsăturile dominante ale genului literar căruia îi aparţine textul;
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 ■ fi nalitatea analizei literare este aceea de a descoperi semnifi caţiile globale ale textului, cele care vor 
deschide calea spre interpretare şi care vor avea rol nu numai în analiza şi interpretarea unor texte 
literare echivalente, ci şi în devenirea elevului şi în construirea şi/sau întărirea unui sistem de principii 
existenţiale ale acestuia.

4.3.2. Caracterizarea de personaj

Textele epice şi dramatice nu pot prinde viaţă fără prezenţa personajului în centrul acţiunii acestora, 
acesta reprezentând o „categorie fundamentală” şi ocupând „locul principal în sistemul operei literare, alături 
de alte unităţi textuale sau diegetice ca istorie, discurs, intrigă, timp, spaţiu, narator. El reprezintă forţa centripetă 
a universului reprezentat, căci restrânge acţiunile divergente sub numitorul comun al unităţii sale” (Bodiştean 
2006: 2).

Din importanţa personajului în structura unei opere epice sau dramatice rezidă şi importanţa 
caracterizării de personaj ca text de analiză literară. După modelul tradiţional de caracterizare de personaj, se 
vor avea în vedere modalităţile de caracterizare:

 ■ directă – făcută de către autor, de celelalte personaje sau autocaracterizare;
 ■ indirectă – fapte, comportament, gânduri, frământări sufl eteşti, relaţia cu celelalte personaje, 

vestimentaţie, aspect fi zic,  încadrarea într-un anumit mediu, atitudinile în situaţiile limită, limbaj etc.
În didactica modernă, D. Labouret şi A. Meunier (cf. Pamfi l 2003: 160-161) propun trei procedee de 

individualizare a personajelor:
 ■ desemnarea – nume şi/sau apelativul autorului (de exemplu: „eroul nostru”);
 ■ califi carea – conturarea identităţii fi zice, a profi lului moral şi social;
 ■ prezentarea – informaţiile despre personaj, care parvin direct, prin intermediul altor personaje şi/sau 

comunicate de personajul însuşi.
De mare relevanţă sunt blancul textual şi aspectele absente din text. Astfel, elevul trebuie învăţat să 

interogheze textul şi să mediteze asupra semnifi caţiei absenţei unor aspecte din text. Bunăoară, care ar fi  
importanţa faptului că, în basmul Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă, personajul principal este „mezinul” 
craiului, primind nume doar în momentul în care devine sluga Spânului.

4.3.3. Comentariul

În comparaţie cu analiza literară propriu-zisă, care se realizează, în majoritatea cazurilor, fragmentar, 
comentariul literar înseamnă „o restructurare a paşilor comprehensiunii şi interpretării şi transcrierea lor    
într-un discurs coerent” (Pamfi l 2000: 107).

Aşadar, comentariul literar, ca tip de text de analiză literară, reuneşte date generale şi particulare, 
specifi ce sau de escortă. Important este, în realizarea acestui tip de text, mai complex în comparaţie cu celelalte, 
ca elevii, în special cei proveniţi din rândul minorităţilor naţionale, să primească o structură orientativă, pentru 
ca profesorul să se asigure că vor fi  abordate toate aspectele necesare. Astfel, Alina Pamfi l (2003: 217) propune 
o structură minimală de redactare a textului, ţinând cont de particularităţile de gen literar, pe care profesorul 
o poate adapta fi ecărui tip de text în parte, în funcţie de specia literară sau de nivelul clasei:

Aspecte urmărite Textul epic Textul liric Textul dramatic
CE TEXT? Date generale despre text (autor, an de apariţie, gen, specie)
DESPRE CE? Tema textului şi semnifi caţia titlului
CINE? Instanţa naratorială 

(persoana, viziunea)
Eul liric (persoana, 

viziunea, starea, 
sentimentele)

Autorul, în didascalii.
Personajele, în textul 
dialogat.

CE ŞI ÎN CE MOD? Compoziţia textului 
(capitole, părţi)

Compoziţia textului 
(strofe, versuri şi 

structura lor, tablouri, 
imagini şi ordinea lor)

Compoziţia textului 
(acte, scene)

Evenimentele şi 
modul în care sunt 
prezentate

Evenimentele şi 
modul în care sunt 
prezentate

Timpul şi spaţiul şi 
modul în care sunt 
conturate

Care sunt imaginile? 
Ce redau? Ce spaţii? 

Ce gânduri? Ce 
sentimente? Ce stări? 

Ce metamorfoze? 
Cum sunt realizate?

Timpul şi spaţiul şi 
modul în care sunt 
conturate

Personajele şi modul 
în care sunt create

Personajele şi modul 
în care sunt create
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CU CE SCOP ŞI CU 
CE EFECT?

Semnifi caţii globale; efecte asupra cititorului.

4.3.4. Eseul. Eseul argumentativ  

Eseurile reprezintă „discursuri interpretative de gradul I, transcrieri ale unui proces de refl ecţie provocat 
de experienţa întâlnirii eseistului cu obiectul: o experienţă exprimată într-un text refl exiv şi autorefl exiv, ce 
istoriseşte, poetizează şi/sau confi gurează dialogic” (Pamfi l 2000: 9). Particularizând, eseul şcolar transcrie 
experienţa întâlnirii elevului-cititor cu textul literar. 

Terminologic însă, eseul presupune limite pe care realitatea învăţământului românesc nu le depăşeşte 
întotdeauna. Astfel, potrivit lui Ilie Rad, „sub infl uenţa limbii engleze, termenul de eseu tinde să îl înlocuiască 
pe mult prea demodatul compunere. La şcoală, elevii nu mai scriu compuneri, ci ... eseuri!” (Rad 2008: 67).

Dintre cele mai utilizate tipuri de eseuri în şcoală, eseul argumentativ are la baza denumirii structura 
textuală dominantă. Acesta, ca tip de scriere de analiză literară, se poate referi, la modul general, la oricare 
dintre textele de analiză literară, ţinând cont de „eticheta” modernă pusă acestor texte. Cu excepţia rezumatului, 
care se realizează prin transcrierea pe scurt a elementelor care construiesc acţiunea textului, fără implicare 
subiectivă din partea celui care rezumă, celelalte tipuri de texte de analiză literară, caracterizare de personaje, 
comentariu, presupun implicarea critică şi interpretativă a celui care realizează un astfel de text.

În tradiţia şcolară, însă, eseul argumentativ raportat la o operă literară vizează încadrarea acesteia într-
un gen literar, într-o specie literară sau într-un curent literar. Din punctul de vedere al organizării informaţiei, 
structura care a devenit clasică este următoarea:

 ■ defi nirea termenului, care circumscrie opera/fragmentul literar (gen, specie, curent literar);
 ■ ipoteza, care anunţă apartenenţa textului la ideea conceptului operaţional dat;
 ■ un şir, de obicei, predeterminat în cerinţă, de argumente (care se suprapun peste trăsăturile conceptului 

operaţional) şi exemple (citate sau idei semnifi cative preluate din text) care să susţină ipoteza de lucru;
 ■ concluzia, care reia ipoteza, îmbogăţind-o prin ideile susţinute în argumente.

4.3.5. Rezumatul / prezentarea subiectului

Este cel mai cunoscut şi cel mai util tip de text, în opinia noastră. Utilizăm rezumarea încă de la primele 
enunţuri coerente despre lumea din jur. Gândirea umană este una de tip narativ. De aceea, modul de exprimare 
a acesteia va fi , în majoritatea cazurilor, tot de tip narativ, de cele mai multe ori, rezumativ.

Rezumatul, prezent în viaţa fi ecăruia, este o capacitate pe care copiii o dobândesc în perioada preşcolară, 
foarte frecvent, în cadrul familiei.

Din această perspectivă, rolul profesorului este facilitat de abilităţile gata dobândite, dar este şi 
îngreunat, mai ales când, odată cu complexitatea textelor studiate, rezumarea se face tot mai greu şi cu tot mai 
multe abateri.

Potrivit Alinei Pamfi l, rezumarea presupune, de-a lungul timpului de şcolarizare, parcurgerea unor 
paşi care să permită evoluţia competenţei de comunicare. Astfel, rezumarea trebuie să se realizeze plecând: 

 ■ de la texte de bază scurte, la texte lungi;
 ■ de la texte pe care elevii le rezumă pentru ei înşişi, la texte pe care le rezumă pentru alţii;
 ■ de la texte pe care le au sub ochi, la texte sau întâmplări pe care le rememorează;
 ■ de la rezumate relativ lungi, la rezumate scurte;
 ■ de la rezumate realizate împreună cu profesorul, la rezumate realizate individual (Pamfi l 2000: 67).

În clasele de liceu, rezumarea este înlocuită, parţial sau total, de prezentarea subiectului operei literare, 
pe baza momentelor subiectului:

 ■ expoziţiunea – timp, spaţiu, unele personaje (în special cele principale şi episodice), starea iniţială a 
acţiunii;

 ■ intriga – momentul care declanşează acţiunea;
 ■ desfăşurarea acţiunii – evenimentele care se desfăşoară de la declanşarea acţiunii până la punctul 

culminant;
 ■ punctul culminant – momentul de tensiune maximă a acţiunii, care lasă deschisă ideea fi nalului;
 ■ deznodământul – încetarea/rezolvarea confl ictului.

Cel mai difi cil, dar, în acelaşi timp, cel mai important de stabilit sunt intriga şi punctul culminant.
În ceea ce priveşte, însă, difi cultăţile pe care elevii le întâmpină la gimnaziu şi la liceu, în realizarea 

procesului de rezumare/de prezentare a subiectului pe baza momentelor subiectului, acestea sunt diferite:
 ■ la gimnaziu, elevii pot să selecteze cu destul de mare difi cultate informaţiile esenţiale din text, de cele 

mai multe ori incluzând detalii sau informaţii redundante;
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 ■ la liceu, din practica pedagogică, se poate observa că elevii inserează, în cadrul acestuia, informaţii 
care ţin de analiza literară, de caracterizarea personajelor, de opinia personală, fapt ce viciază concizia 
şi fi delitatea faţă de text.
Aşadar, pentru clasele de liceu, rolul profesorului este, în cadrul procesului de rezumare, de a-l menţine 

pe elev aproape de realitatea textuală, învăţându-l să se ghideze după întrebările închise.

4.4. Metode moderne de predare a producerii textelor de analiză literară

 ■ Jocul de rol – se caracterizează prin asumarea, de către elev, a unor aspecte exterioare, predeterminate, 
realizându-se „intrarea în pielea unui personaj”; implicaţiile pozitive pe care le poate avea o astfel de 
metodă în analiza textului literar sunt mai evidente în cazul operelor dramatice, când jocul scenic poate 
să fi e mult mai bine înţeles dacă este interiorizat astfel. Şi în cazul operelor epice, punerea în ipostaza 
personajului poate determina o mai mare apropiere de text şi de personaj.

 ■ Paralela – reprezintă punerea în relaţie a trăsăturilor identice, asemănătoare sau opuse care 
caracterizează cel puţin două elemente: genuri, specii, opere literare, curente literare. De pildă, în clasa 
a XI-a, sunt propuse texte care au aceleaşi teme/puncte de construcţie a realităţii textuale (Baltagul, 
Mihail Sadoveanu şi Mioriţa; Meşterul Manole, Lucian Blaga şi Monastirea Argeşului); în clasa a XII-a, se 
poate realiza paralela dintre Luceafărul de Mihai Eminescu şi Riga Crypto şi lapona Enigel a lui Ion Barbu.

 ■ Proiectul – este, de cele mai multe ori, înţeles ca modalitate de colaborare care presupune muncă 
de cercetare critică şi interpretativă. Bunăoară, acesta se poate aplica în cadrul studierii unui roman, 
propunându-se teme care să vizeze aspectele esenţiale din textul propus; munca, înţeleasă ca proces, 
se realizează individual, dar rezultatul, înţeles ca produs, trebuie să fi e unitar, fapt ce presupune, în 
virtutea coerenţei informaţiei, o bună colaborare între membrii grupului.

 ■ Sinteza – reprezintă caracterizarea unui aspect general prin sublinierea trăsăturilor particulare; un 
exemplu ar fi  sinteza care vizează poezia modernă, avându-se în vedere principalele curente literare şi 
orientări de creaţie şi autorii canonici ale căror poezii se încadrează aici (G. Bacovia, I. Barbu, T. Arghezi, 
L. Blaga).

 ■ Studiul de caz – ca metodă modernă, „studiul de caz presupune desfăşurarea activităţii didactice pe 
baza unor situaţii reale, a unor «cazuri», ca premise pentru formarea unor concluzii, reguli, legităţi, 
principii” (Ionescu 2001: 149). Pe lângă munca de cercetare, care activează elevul, această strategie 
„contribuie la formarea şi dezvoltarea unor capacităţi de examinare critică a diferitelor strategii şi 
variante de soluţionare, favorizează capacitatea de a anticipa evoluţia evenimentelor şi, pe această 
bază, de a lua decizii efi ciente” (Ionescu 1992: 96). Ca strategie, studiul de caz este propus de programa 
şcolară pentru clasa a XI-a.
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Pentru profesorul de limba şi literatura română, formarea competenţei „producere de texte de 
analiză literară” presupune învăţarea elevilor să producă text despre text.

  Pentru elev, a şti să producă texte de analiză literară înseamnă a avea strategii de analiză şi 
interpretare, pentru că scrierea de text despre text nu presupune doar un bagaj de informaţii, ci 
implică refl ectare, selectare, gândire, analiză şi interpretare.

  Astăzi, în conferirea de sens unui text literar, accentul cade, în special, pe conlucrarea celor 
trei intenţionalităţi puse în joc (a textului, a autorului şi a cititorului) şi doar apoi se iau în calcul 
corectitudinea gramaticală şi stilul de redactare al fi ecăruia.

  Înainte de a produce texte de analiză literară, elevii trebuie să-şi clarifi ce chestiunile legate de 
aspectele contextuale pe care textul literar le reclamă.

  Elevii trebuie să fi e încurajaţi să realizeze individual texte de analiză literară, fără să facă apel 
la textele pre-fabricate, oferite de culegeri sau site-uri de proastă calitate.
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TEST

A. Citiţi următoarele propoziţii şi decideţi dacă sunt adevărate (A) sau false (F): 

1. Există două paliere textuale: pre-textul şi sub-textul.
2. Literatura este infl uenţată de condiţiile socio-culturale şi/sau politice ale vremii.
3. Lexicologia, fonetica, retorica şi semantica ar trebui considerate domenii complementare 
analizei literare.  

B. Continuaţi enunţurile! Alegeţi varianta corectă!

1. La început, în procesul educaţional, lectura trebuie:
a. condusă pas cu pas de profesor.
b. făcută individual, de către elevi.
c. dirijată de profesor numai la nevoie.

2. Jocul de rol, proiectul, sinteza şi studiul de caz sunt considerate:
a. metode moderne de predare.
b. tehnici moderne de predare.
c. metode tradiţionale de predare.

C. Completaţi spaţiile libere!

1. În analiza literară, se reclamă o ................... foarte bună a tehnicilor de .......................... a unor 
astfel de texte, a conceptelor ................................ specifi ce, dar şi a ........................ scrierii textului 
literar.
2. Finalitatea analizei literare este de a descoperi semnifi caţiile .................... ale textului, care vor 
deschide calea spre ..................... . 
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1. Analiza şi exploatarea 
instrumentelor şi a materialelor 
didactice existente - Clasa a IX-a

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să identifi caţi calităţile şi neajunsurile manualelor de limba 
română existente pe piaţă; 

 ■ să adaptaţi manualul ales la nevoile elevilor şi la particularităţile 
lor;

 ■ să utilizaţi cele mai potrivite exerciţii pentru formarea diferitelor 
competenţe prevăzute de programă;

 ■ să exploataţi textele literare şi nonliterare din manuale în vederea 
formării tuturor competenţelor prevăzute de programă.
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1.1. Prezentarea manualului

Temă de refl ecţie:
Încercaţi să stabiliţi care este rolul manualului în procesul de predare – învăţare. Ce credeţi că aşteaptă 
profesorul de la manual ? Dar elevul?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Exerciţii:
1. Discutaţi despre criteriile pe care un profesor trebuie să le aibă în vedere în alegerea manualului pe care 
îl va propune elevilor. Ce presupune, în opinia voastră, un manual bun? Lucraţi în grupuri!
2. Grupaţi-vă în funcţie de manualul pe care îl utilizaţi la clasa a IX-a pentru clasele de minorităţi şi 
prezentaţi celorlalţi colegi cel puţin 5 avantaje (puncte tari) şi 5 dezavantaje (puncte slabe) ale acestuia. 
Indicaţi unităţile didactice pe care le consideraţi bine structurate şi care vă ajută efectiv în demersul didactic.

În alegerea manualului, profesorul trebuie să ia în considerare atât consonanţa textelor cu orizontul 
de aşteptare al unui adolescent de 14 - 15 ani, cât şi nivelul de limbă şi volumul de lectură pe care îl impun. 
Exerciţiile, numărul lor şi varietatea acestora nu sunt nici ele de neglijat, deoarece este necesar ca manualul 
să fi e un instrument de lucru care să ajute profesorul şi elevul la formarea de deprinderi şi abilităţi, nu doar 
la transmiterea şi însuşirea de cunoştinţe. Alte criterii ar trebui să le constituie esenţializarea informaţiei şi 
accesibilitatea limbajului, fără ca acesta din urmă să se abată de la rigorile ştiinţifi ce. Ţinând cont de acestea, 
ne permitem să realizăm, în cele ce urmează, o analiză a unui manual existent în şcoli.

1.1.1. Manualul Editurii Art, apărut în 2004, autori: Adrian Costache, Florin Ioniţă, M. N. Lascăr, 
Adrian Săvoiu

Este un manual frecvent utilizat, poate şi datorită strategiei de promovare. 
El a fost ales în anul 2004 şi, în unele şcoli, nu a putut fi  schimbat, datorită 
lipsei fondurilor necesare, chiar dacă profesorii au constatat, după utilizarea 
lui la clasă, că nu răspunde în totalitate nevoilor procesului de învăţământ. 
Din păcate, alegerea manualelor, cel puţin pentru ciclul inferior al liceului, se 
face de multe ori în pripă, din oferta afl ată la îndemână, în momentul în care 
există fonduri.

Una din calităţile manualului este aceea că propune tipuri variate de 
exerciţii, ce vizează formarea tuturor competenţelor, mai puţin a celei de 
înţelegere după auz şi, de cele mai multe ori, punctează paşii necesari în 
învăţare. Fiecare text este însoţit de un mic dicţionar în care sunt explicate 
cuvintele considerate mai difi cile.

Partea defi citară, mai ales în cazul predării limbii române ca limbă a 
doua, o constituie alegerea total neinspirată a unor texte, greoaie ca formă sau 
conţinut, care nu intră în sfera de interese a elevilor. Uneori, textele propuse ca 
auxiliare sunt mai interesante decât textele de bază.

1.1.2. Corelaţia manual-programă

Exerciţii:
1. Discutaţi despre avantajele şi dezavantajele pe care le implică studiul tematic al diferitelor tipuri de texte 
din perspectiva predării limbii române ca limbă nematernă.
2. Consideraţi adecvate vârstei adolescenţei temele propuse spre studiu? Motivaţi-vă răspunsul!
3. Ce contează mai mult pentru elevii cărora le predaţi: tema textului sau modul în care aceasta este tratată? 
Lucraţi în perechi!

Disciplina Limba si literatura română ocupă o poziţie centrală în ansamblul obiectelor de învăţământ, 
indiferent de ciclul de şcolaritate, datorită funcţiilor ei multiple în structurarea personalităţii, în dezvoltarea 
gândirii şi în integrarea socială a individului. O reformă în învăţământul românesc nu putea ignora funcţia 
instrumentală a acesteia şi funcţia formativ-educativă, care, în contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere, 

Exerciţiu:
Presupunând că aţi 
alcătui un manual, 
pentru care dintre temele 
propuse de programă 
aţi opta? Motivaţi-vă 
alegerea, lucrând în 
perechi!
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devin prioritare. De aceea, programele stabilite după anul 2000 propun un nou model de studiu al limbii 
şi literaturii, care deplasează accentul de pe simpla achiziţie de cunoştinţe pe formarea de competenţe şi 
atitudini. Noul model comunicativ-funcţional propune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al textului 
literar. Principiile care stau la baza acestui model favorizează dezvoltarea unor strategii didactice centrate pe 
elev şi asigură conectarea studiului limbii la realităţile vieţii cotidiene.

Programele pentru ciclul liceal sunt concepute pentru româna ca limbă maternă, fi nalităţile disciplinei 
găsindu-şi corespondentul, în principal, în domeniul „Comunicare în limba maternă”, aşa cum apare acesta 
defi nit în documentele Uniunii Europene.

Studiul literaturii este organizat după diverse criterii, fapt ce prezintă atât avantaje, cât şi unele 
dezavantaje. Astfel, în clasa a IX-a, operele sunt grupate după criteriul tematic, în clasa a X-a, după apartenenţa 
la genuri şi specii literare, iar în ciclul superior al liceului, după criteriul istoric. Există o listă de autori canonici, 
din a căror operă se studiază la clasă obligatoriu cel puţin un text, dar alegerea acestuia rămâne la latitudinea 
profesorului. Demn de remarcat este şi faptul că se păstrează principiul predării concentrice, atât în studiul 
limbii, cât şi al literaturii, ceea ce presupune reluarea, de la o clasă la alta, a unor noţiuni, concepte, în scopul 
aprofundării şi al sistematizării lor, dar şi în vederea îmbogăţirii informaţiei.

Programa de clasa a IX-a propune drept competenţe generale ale disciplinei utilizarea corectă şi 
adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare, folosirea 
modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare, 
argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare. Considerăm că aceasta oferă 
sufi ciente oportunităţi pentru dezvoltarea în ritm propriu a fi ecărui elev, pentru atragerea lui în sfera lecturii, 
în condiţiile în care textele alese ca suport pentru conţinuturile de limbă, comunicare, teorie a literaturii 
sunt atractive şi adecvate vârstei. Programa prevede, pentru domeniul literatură, studierea unor grupaje 
tematice, urmărind tratarea diferită a unor teme literare din punctul de vedere al concepţiilor şi al atitudinilor 
exprimate, al modalităţilor de expresie şi al reacţiilor pe care textele le provoacă cititorilor. Cel puţin o parte 
din temele propuse, la alegere, Adolescenţa/Joc şi joacă, Familia/Şcoala, Iubirea/Scene din viaţa de ieri şi de azi, 
Aventură, călătorie/Lumi fantastice, Confruntări etice şi civice/Personalităţi, exemple, modele, permit valorifi carea 
unei experienţe de viaţă, raportarea în permanenţă la datele realităţii, prin intermediul cărora pot fi  stimulate 
participarea activă la discuţii, dezbaterile, formularea unor puncte de vedere personale. Numărul destul de 
mic de texte, 8-10 texte literare, în funcţie de profi l şi specializare, şi 4-5 texte nonfi cţionale, la fel ca precizarea 
că acestea pot fi  studiate integral sau fragmentar, lasă libertatea adaptării la particularităţile clasei de elevi.

Cu toate acestea, impunerea condiţiei ca unele texte să aparţină autorilor canonici limitează libertatea 
de alegere a unor texte adecvate vârstei elevilor şi nivelului lor de cunoaştere a limbii.

Bineînţeles că situaţia este şi mai difi cilă în cazul claselor formate din elevi aparţinând minorităţilor, 
întrucât nu există manuale adaptate nevoilor acestora şi specifi cului românei ca limbă nematernă, iar nivelul 
de cunoaştere a limbii variază foarte mult de la un elev la altul, în funcţie de mediul lingvistic din care provine. 
Profesorul nu are posibilitatea de a alege manualul decât dintre cele aprobate de minister sau este nevoit să 
utilizeze manualele achiziţionate anterior, chiar dacă, în anii precedenţi, a constatat inefi cienţa lor.

În momentul intrării în liceu, un elev ar trebui să fi  atins cel puţin nivelul B2 din grila CECR, dar acest 
fapt rămâne, de multe ori, un simplu deziderat. Considerăm că, la intrarea în liceu, ar fi  necesară o testare a 
cunoştinţelor de limbă, în primul rând, şi abia apoi a cunoştinţelor de literatură, pentru a se putea stabili o 
strategie didactică adecvată. Testarea ar trebui să vizeze competenţa de înţelegere după auz, de comunicare 
orală, de înţelegere a unui text citit, dar şi pe aceea de scriere. În funcţie de rezultate, se impune planifi carea 
unor activităţi de dezvoltare a competenţei lingvistice, întrucât lipsa acesteia constituie principalul impediment 
în parcurgerea programei, inclusiv în ceea ce priveşte receptarea textului literar.

Manualul respectă programa, chiar dacă, uneori, ordinea propusă pentru studiul anumitor noţiuni nu 
este cea adecvată. Noţiunile de limbă şi comunicare sunt integrate la textele în care ele pot fi  întâlnite, acestea 
constituind punctul de plecare în formarea sau reactualizarea lor.

Fiecare temă este ilustrată prin două texte literare de bază şi printr-un text nonfi cţional. Din cele 
zece texte literare propuse, şase aparţin autorilor canonici: T. Arghezi, I. Barbu, I. Slavici, I. L. Caragiale, 
M. Sadoveanu. Textele nonfi cţionale sunt selectate, şi ele, tot din opera unor scriitori a căror creaţie este 
considerată reprezentativă pentru literatura română: L. Blaga, L. Rebreanu, M. Eminescu, Titu Maiorescu. 
Manualul nu propune spre studiu texte aparţinând unor scriitori din literatura universală, deşi programa 
permite acest lucru, decât la rubrica texte auxiliare. Un asemenea text este valorifi cat doar în secţiunea Literatură 
şi cinematografi e. Din totalul de texte literare, trei aparţin genului liric, iar celelalte, genului epic. Genul dramatic 
este ilustrat doar prin trei fragmente propuse la rubrica de texte auxiliare sau la Literatura şi celelalte arte. Dintre 
textele aparţinând genului epic, trei se încadrează în specia romanului, două sunt schiţe, iar unul ilustrează 
particularităţile povestirii.
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1.1.3. Structura manualului

Manualul este organizat în funcţie de cele cinci teme alese spre studiu de către autori: 
1.  Joc şi joacă
2. Familia
3.  Scene din viaţa de ieri şi de azi
4.  Aventură, călătorie
5.  Personalităţi, exemple, modele

1.2. Structura unei unităţi de învăţare

Exerciţii:
1. Discutaţi în grup asupra modului în care ar trebui să se constituie unităţile de învăţare. Credeţi că este 
mai potrivit ca acestea să fi e alcătuite în funcţie de domeniile prevăzute de programă (literatură, limbă şi 
comunicare, literatura şi celelalte arte) sau ar putea îmbina elementele acestor domenii?
2. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu avantajele şi dezavantajele abordării conceptelor operaţionale sau a 
noţiunilor de limbă, pe măsură ce acestea sunt întâlnite în text. Lucraţi în perechi!
3. Discutaţi în legătură cu conceptele care le produc elevilor cele mai multe difi cultăţi în înţelegere şi 
însuşire. Alcătuiţi o listă a lor!

O unitate didactică din manualul analizat de noi are următoarea structură:
A. Ficţiunea literară
B. Ficţiune şi realitate
C. Texte auxiliare

Două dintre ele, respectiv Joc şi joacă şi Scene din viaţa de ieri şi de azi includ şi o a patra secţiune: Literatura 
şi celelalte arte.

Noţiunile de teorie literară, de limbă şi comunicare sunt asociate textelor literare şi celor nonfi cţionale, 
în funcţie de resursele de exploatare oferite de acestea. 

Primei unităţi îi sunt asociate concepte operaţionale precum: fi cţiune, text fi cţional/text nonfi cţional, 
temă, motiv, gen liric, eu liric şi o serie de noţiuni legate de vocabular: derivarea cu prefi xe şi sufi xe, prefi xoide 
şi sufi xoide, schimbarea categoriei gramaticale, relaţii semantice: sinonimia, antonimia, omonimia, polisemia, 
confuzia paronimică, pleonasmul, tautologia, anacolutul. Tot aici, apar pentru prima dată structura textului 
argumentativ şi eseul structurat.

Unitatea a doua include, pe lângă textele ce abordează tema familiei, următoarele concepte operaţionale 
şi noţiuni de limbă şi comunicare: gen epic, roman, realism, narator/instanţe narative, secvenţă epică, situaţie 
de comunicare, rolul elementelor arhaice şi regionale în interpretarea mesajelor scrise şi orale, stil direct, stil 
indirect, schiţa, contextul, factori care perturbă receptarea mesajelor orale, memorialistică. 

Scene din viaţa de ieri şi de azi cuprinde un subcapitol legat de exprimarea orală, tipuri de monolog, tipuri 
de dialog, structura dialogului, interviul.

La Aventură şi călătorie apar explicate concepte şi noţiuni ca: povestirea, povestirea orală, povestirea 
scrisă, receptarea diferitelor tipuri de mesaje, componentele şi funcţiile actului de comunicare, relaţia emiţător-
receptor în textul epic, factori care înlesnesc sau perturbă receptarea, raportul realitate istorică - fi cţiune în 
literatură, relaţii spaţiale şi temporale în textele narative, mijloace de caracterizare a unui personaj, arhaismele, 
regionalismele, rezumatul scris, rezumatul oral, literatura de frontieră, anunţul publicitar.

Ultima unitate ne propune ca noţiuni asociate textelor portretul, tabloul, limbajul naratorului, limbajul 
personajelor, rolul semnelor de ortografi e şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise, corespondenţa 
privată şi ofi cială.

Din păcate, profesorul trebuie să parcurgă întregul manual pentru a afl a aceste lucruri, dat fi ind că 
acestea nu sunt inserate în cuprins. La prima vedere, acest aspect poate părea un lucru neînsemnat, dar el 
îngreunează formarea rapidă şi clară a unei imagini asupra manualului.

Fiecare unitate conţine propuneri pentru aplicaţii şi evaluare curentă. Lipsesc, de cele mai multe ori, 
testele de evaluare fi nală. Unitatea legată de tema călătoriei prezintă şi un test sumativ axat pe competenţa 
de înţelegere a unui text scris. Unele cerinţe din acest test urmăresc şi capacitatea de argumentare sau de 
a interoga textul şi de a formula întrebări. Reproducem în continuare acest test, deoarece este singurul din 
manual (p. 171):
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Citeşte textul de mai jos, fragment din partea introductivă a volumului Metropole (Berlin-Roma-Paris), pentru 
a rezolva următoarele cerinţe:

1. Formulează ideile principale din text.
2. Realizează rezumatul textului dat.
3. Selectează, din text, denumirile mijloacelor de comunicare la distanţă a informaţiilor, în secolul XX.
4. Alege una dintre ideile textului. Exprimă-ţi opinia faţă de aceasta, prin prezentarea unui argument pro şi a 

unui argument contra.
5. Explică sensul afi rmaţiei: „prin vălmăşagul unei metropole, în mijlocul necunoscut şi al noutăţii se lărgeşte 

perspectiva spre tine însuţi”.
6. Alcătuieşte o listă de cinci întrebări despre conţinutul textului citit.
7. Exprimă-ţi opinia despre actualitatea observaţiilor din text. 

Precizăm că textul de citit are 28 de rânduri. Din nefericire, acestui test sumativ îi lipsesc însă grila de 
evaluare şi precizarea timpului în care el ar trebui rezolvat pentru a putea fi  apreciat cu nota maximă. 

Exerciţii:
1. Care dintre competenţele prevăzute de programă consideraţi că este privilegiată de autorii de manuale 
de clasa a IX-a? Lucraţi în perechi!
2. Care dintre competenţele prevăzute de programă consideraţi că sunt mai greu de format în cazul elevilor 
care studiază limba română ca limbă a doua? Motivaţi-vă opinia! Lucraţi în grup!

Privitor la formarea competenţelor prevăzute de programă, acestea se afl ă în permanenţă în atenţia 
autorilor manualului. Competenţa de înţelegere după auz nu este vizată în forma audierii de text înregistrat, 
ci doar a comunicării directe, dar aceasta nu apare formulată, în mod explicit, nici în programă.

1.2.1. Consideraţii asupra textelor propuse spre studiu

Exerciţii:
1. Alcătuiţi o listă a criteriilor care ar trebui să stea la baza alegerii textelor propuse spre studiu. Motivaţi 
fi ecare criteriu în parte!
2. Consideraţi oportună studierea fragmentară a textelor literare? În activitatea la clasă aţi apelat la această 
variantă? Ce avantaje şi ce dezavantaje prezintă? Lucraţi în grup!

Manualul ne propune următoarele texte-suport pentru temele literare selectate şi pentru însuşirea 
noţiunilor de limbă şi comunicare:

A. pentru tema Joc şi joacă: Tablouri biblice, de T. Arghezi, După melci, de Ion Barbu, Homo ludens, de 
Johan Huizinga;

B. pentru tema familiei: Mara, de Ioan Slavici, Tren de plăcere, de I.L. Caragiale, Hronicul şi cântecul 
vârstelor, de L. Blaga;

C. pentru Scene din viaţa de ieri şi de azi: Ciocoii vechi şi noi, de N. Filimon, Repaosul dominical, de I.L. 
Caragiale, Amintiri din ziua a şaptea - de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino - interviu realizat de Tita Chiper;

D. pentru Aventură, călătorie: Balta–Albă, de V. Alecsandri, Fraţii Jderi, de M. Sadoveanu, Metropole, de 
L. Rebreanu; 

E. pentru Personalităţi, exemple, modele: Letopiseţul Ţării Moldovei, de Grigore Ureche, Fraţii Jderi, de 
M. Sadoveanu, Mihai Eminescu - Titu Maiorescu - epistolar, Alexandru refuzând apa, de Ştefan Augustin Doinaş. 

Pe lângă acestea, mai sunt cuprinse o serie de texte auxiliare care pot constitui suport pentru exerciţii.
În legătură cu selecţia textelor, o primă constatare este aceea că multe din opere aparţin secolului al 

XIX-lea, iar limbajul lor ridică o serie de probleme, inclusiv vorbitorului nativ, contribuind prea puţin la 
dezvoltarea vocabularului activ. Ele pot fi  utilizate în dezvoltarea competenţei de receptare a unui mesaj scris, 
dar mai puţin în dezvoltarea competenţei de comunicare orală.

Cele mai multe probleme apar la capitolul Scene din viaţa de ieri şi de azi. Fragmentul din Ciocoii vechi şi 
noi, Scene din viaţa socială, este extrem de greoi, chiar autorii manualului considerând necesară explicarea a 36 
de cuvinte, cele mai multe din categoria arhaismelor. Fragmentul de şase pagini prezintă modul de petrecere 
a timpului liber în ultimii ani ai domniilor fanariote, pentru a oferi cititorilor o imagine de ansamblu asupra 
epocii. Pe lângă acestea, se întâlnesc şi multe forme regionale, ce derutează vorbitorii care nu stăpânesc bine 
limba. Autorii oferă o mulţime de informaţii de ordin istoric, menite să uşureze receptarea, dar, în ciuda 
acestui fapt, textul este considerat de elevi, aproape fără excepţie, total neatractiv. Nu dorim să lăsăm impresia 
că aceste texte nu ar trebui studiate deloc, dar prezenţa lor în manualul de clasa a IX-a ni se pare nepotrivită, 



Unitatea 2

108

atâta timp cât textul constituie suport şi pentru exerciţiile de limbă, iar elevii nu stăpânesc, de multe ori, nici 
măcar limbajul uzual. 

Aceeaşi situaţie o prezintă şi romanul istoric sadovenian Fraţii Jderi, ales atât pentru a ilustra tema 
călătoriei, cât şi pe aceea a personalităţilor. Fragmentele sunt ceva mai scurte, după cum şi cuvintele explicate, 
mult mai puţine. Prezenţa masivă a expresiilor şi locuţiunilor constituie însă o problemă în receptare. Este 
drept că programa prevede, la conţinuturile din domeniul limbii, studiul arhaismelor şi al regionalismelor, 
dar, ţinând cont că acestea intră, de regulă, în vocabularul pasiv, un singur text utilizând aceste registre ale 
limbii ar fi  sufi cient pentru clasa a IX-a.

În ceea ce priveşte textele din Caragiale, cel puţin Repaosul dominical a fost ales, foarte probabil, 
pentru a ilustra particularităţile dialogului şi factorii perturbatori ai acestuia, dar şi pentru a oferi o imagine 
a Bucureştiului dintr-o altă epocă decât romanul lui Nicolae Filimon. Pentru studiul dialogului, textul este 
adecvat, dar, din nefericire, este considerat prea puţin interesant de către elevi. Poate constitui însă un punct 
de plecare pentru o serie de discuţii legate de modul de petrecere a timpului liber sau de semnifi caţia pe care 
o au zilele de sărbătoare în viaţa omului, a familiei. 

Nici textul lui Ion Barbu, După melci, nu ni se pare mai accesibil, datorită dimensiunilor ample pentru un 
text liric şi numeroaselor sensuri fi gurate. De altfel, la tema joc şi joacă, mai este studiat un text liric, aparţinând 
lui T. Arghezi, deşi, potrivit prevederilor programei, în cadrul aceleiaşi teme e de preferat să se studieze texte 
aparţinând unor genuri şi specii diferite. Textul lui I. Barbu poate fi  utilizat pentru actualizarea fi gurilor de stil, 
dacă nivelul clasei permite acest lucru. 

Fragmentele din cronica lui Grigore Ureche, în care este prezentat domnitorul Ştefan cel Mare, introduse 
la textele literare, au avantajul de a fi  scurte, ceea ce permite explicarea lor în amănunt, dar nu sunt de natură 
să stârnească plăcerea lecturii.

În plus, difi cultatea textelor a căror analiză literară presupune utilizarea a numeroase noţiuni de teorie 
literară constituie un impediment în dezvoltarea competenţei de comunicare.

1.3. Tipuri de exerciţii

Manualul are şi părţile lui bune, cum ar fi  întrebările incluse în secţiunea Explorarea textului. Acestea 
sunt sufi cient de variate, putând fi  utilizate pentru dezvoltarea şi evaluarea competenţei de înţelegere a unui 
text scris, dar şi a competenţei de redactare. Nu este neglijată nici competenţa de exprimare orală, deoarece, 
dincolo de paginile care sunt dedicate studierii teoretice şi aplicării practice a unor cunoştinţe legate de situaţia 
de comunicare şi de formele comunicării verbale, orale şi scrise, exerciţiile de la Înainte de text, prin care se 
pregăteşte receptarea acestuia, vizează implicarea elevilor în acte de comunicare globală. În cazul acestora, 
cerinţele nu sunt legate strict de cunoştinţele de literatură, ci, mai ales, de experienţele personale ale elevilor 
legate de aspectul de viaţă abordat în text, ceea ce face ca ei să fi e capabili să formuleze un punct de vedere.

De exemplu, înainte de studiul propriu-zis al textului Adam şi Eva, de T. Arghezi, sunt propuse 
următoarele exerciţii care pot fi  rezolvate oral, cu toate că manualul nu prevede explicit acest lucru (p. 5):

1. Alege cinci cuvinte pe care le consideri a fi  în strânsă legătură cu universul copilăriei. Argumentează-ţi 
răspunsul!

2. Care a fost jocul tău preferat în anii copilăriei? Motivează preferinţa pentru el!
3. Jocul este legat de o anumită vârstă? Exprimă-ţi punctul de vedere!

Suntem de părere că, în general, în cazul studiului limbii române ca limba a doua, ar fi  necesare mai 
multe exerciţii de vocabular pentru fi ecare text în parte. De asemenea, ar fi  imperios necesară suplimentarea 
exerciţiilor pentru formarea competenţei de comunicare orală.

1.3.1. Receptarea unui text scris

Exerciţii:
1. Ce tipuri de exerciţii preferaţi să utilizaţi la clasa a IX-a pentru a asigura receptarea unui text scris? Care 
dintre ele vi se par mai efi ciente? Motivaţi!
2. Discutaţi în legătură cu exerciţiile preferate de elevi.

Această competenţă este permanent avută în vedere printr-o serie de exerciţii ce 
vizează atât comprehensiunea, cât şi interpretarea textului. În formarea ei, se apelează la 
modalităţi diverse care să asigure, rând pe rând, înţelegerea cuvintelor, a enunţurilor, a 
sensului global al textului. Nu este ignorat nici răspunsul afectiv la lectura textului.

Astfel, se întâlnesc:



 Clasa a IX-a

109

1.3.1.1. Exerciţii care urmăresc o valorizare a lecturii inocente, o valorifi care a reacţiilor emoţionale pe 
care le provoacă lectura:

Exprimă-ţi opinia în legătură cu impresia pe care ţi-a produs-o lectura acestei poezii a lui Tudor Arghezi (p. 10).
Prezintă impresia pe care ţi-a produs-o lectura acestui text (p. 20).

Aceste cerinţe pot fi  completate cu o serie de întrebări care să orienteze răspunsurile elevilor şi să 
pretindă utilizarea unor formulări diverse, cum ar fi : Ce sentimente a provocat lectura textului? Care sunt imaginile 
/ întâmplările care v-au surprins, v-au emoţionat, v-au şocat şi de ce? În ce măsură textul a corespuns aşteptărilor 
voastre, v-a stârnit interesul?

Răspunsurile la aceste întrebări pot fi  orale sau scrise, în funcţie de difi cultatea textului şi de preferinţele 
elevilor pentru una sau alta dintre variante. În cazul în care se întâmpină difi cultăţi la început, pot fi  oferite 
câteva structuri care să ajute elevii la formularea răspunsului, de pildă:

Textul mi-a plăcut / displăcut pentru că ………; Textul m-a şocat / m-a emoţionat/ m-a nedumerit / m-a încântat 
/ m-a amuzat / m-a întristat datorită ……….. ; Acest text mi-a amintit de ………..; Acest text m-a intrigat / mi-a stârnit 
interesul prin ……….; Cel mai mult mi-a plăcut întâmplarea …………; Mi-au rămas întipărite în memorie următoarele 
versuri …………….., pentru că ………….. ; Am reţinut următoarea replică a personajului, deoarece …………. .

1.3.1.2. Exerciţii care urmăresc înţelegerea cuvintelor în context, stăpânirea lexicului utilizat în 
fragment:

Explică sensul din text al verbului „a juli”. Construieşte un alt context în care să foloseşti acelaşi verb ca element 
de argou (p. 6).

Demonstrează, construind un context potrivit, că termenul poamă poate avea şi un sens peiorativ (p. 10).
Identifi că în textul poeziei Pedeapsa un termen polisemantic. Demonstrează-i polisemantismul prin construirea 

de contexte potrivite (p. 12).
Precizează, cu ajutorul sinonimelor, sensul următoarelor cuvinte şi expresii subliniate:
- ca să ţie buna rânduială
- În faţa domnului Blăguţă Trică stetea smirnă
- Sida avea gheare ca pisica şi ar fi  sărit şi în foc pentru frăţiorul ei
- se duse ca din puşcă la mănăstirea de călugăriţe
- Trebuia să fi e la mijloc vreo nefăcută
- În faţa sărăriei sunt vara-iarna, ziua-noaptea o mulţime de care (p. 54).
 
Transpune următorul text în limba română contemporană, actualizând grafi a şi limbajul (p. 89).
Transcrie din secvenţa luptei: a. termenii prin care sunt desemnaţi adversarii moldovenilor; termenii care aparţin 

câmpului semantic al cuvântului arme (p. 153).
Scrie forma literară a cuvintelor din următoarea listă, consultând DOOM: cel dintăi, cătră, ai să dai samă, 

cercă, trimese, îndărăpt, să deie, iurăş, căruţii. (p. 153)
Ultimul tip de exerciţiu ar fi  util la fi ecare text literar din cel puţin două motive: primul, dat fi ind că orice 

îndepărtare de forma literară a cuvântului poate genera disfuncţii în înţelegerea lui pentru vorbitorii limbii 
române ca limbă nematernă, uneori şi pentru vorbitorii nativi, al doilea, pentru a evita doar însuşirea formei 
populare sau regionale, în detrimentul formei literare.

Considerăm că numărul acestor exerciţii este insufi cient, în special, în cazul studiului limbii române 
ca limba a doua. Profesorul poate apela şi la alte tipuri de exerciţii, cum ar fi : alcătuirea familiei lexicale a 
cuvântului, alcătuirea de serii sinonimice, rescrierea unui fragment utilizându-se în locul anumitor cuvinte 
din text sinonime, rescrierea prin apelul la antonime etc.

Chiar dacă textul literar nu este studiat pentru îmbogăţirea lexicului, el este o sursă principală pentru 
dezvoltarea competenţei lexicale care trebuie valorifi cată ca atare, fără a se neglija specifi cul studiului său. Nu 
trebuie să uităm nicio clipă că, în receptarea unui text, competenţa lingvistică rămâne, totuşi, o componentă 
esenţială. 

1.3.1.3. Chestionarul focalizat pe conţinut

Acesta reuneşte întrebări diverse care urmăresc, în funcţie de tipul de text, lămurirea unor aspecte 
considerate esenţiale pentru receptarea lui adecvată. În cazul textelor epice, dominante în manual, întrebările 
vizează evenimentele în ordinea derulării lor, timpul şi locul în care se petrec acestea, personajele, dar şi 
perspectiva narativă, modurile de expunere utilizate. El pretinde identifi carea unei anumite informaţii în text, 
stabilirea unor legături între enunţuri, explicarea unor structuri. 

Chestionarele focalizate pe conţinut reunesc cerinţe de tipul: identifi că, selectează, explică, transcrie, 
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motivează, comentează. Cerinţele sunt grupate fi e pe baza secvenţei la care se referă, fi e în funcţie de elementele 
caracteristice textului epic. Astfel, în cazul fragmentului din romanul Fraţii Jderi, întâlnim următoarele grupaje: 
Despre ce se povesteşte?; Despre cine se povesteşte?; Cum se povesteşte? (p. 150-152).

Răspunsurile la aceste întrebări pot îmbina comunicarea orală şi cea scrisă în funcţie de necesităţi. 
Răspunsul oral obligă elevul să participe la o situaţie de comunicare, în care tema discuţiei este textul literar. 
El permite o corectare imediată a erorilor în comprehensiune şi necesită mai puţin timp. Răspunsul scris oferă 
posibilitatea revenirii asupra formulărilor, ceea ce face ca acestea să fi e mai îngrijite, mai elaborate, implică toţi 
elevii în toate momentele comprehensiunii şi oferă jaloanele necesare comprimării textului, dar necesită mult 
mai mult timp. Exersarea răspunsului scris dezvoltă, în timp, prin fi xarea anumitor structuri sintactice şi prin 
creşterea încrederii în sine, şi capacitatea formulării unui răspuns oral spontan.

Exemple: 
Arată motivul pentru care Dumnezeu a vrut să aibă în cer copii (p. 6);
Prezintă trăsăturile strămoşului Adam aşa cum apar ele în viziunea originală a poetului (p. 6);
Identifi că versurile în care este prezentată facerea Evei. Este respectată sau nu în poezie viziunea biblică? (p. 6).
Referitor la ultimul exerciţiu, acesta pretinde nu doar descoperirea informaţiei în text, ci şi corelarea ei 

cu informaţii anterioare, cu referinţe de ordin cultural, şi, în mod implicit, şi o interpretare a textului arghezian. 
Tot interpretarea este vizată prin cerinţe de tipul:
Ce sugerează distihul din fi nalul poeziei? sau: Comentează semnifi caţia versurilor: ---poţi căsca de lene iarăş, /

Când ai o soră ş-un tovarăş?
Cerinţele legate de identifi carea aspectului general abordat în text, respectiv a temei textului, apar, de 

cele mai multe ori, în cazul textului literar, în fi nal, acolo unde le este locul: 
Care este după opinia ta tema acestei poezii? Alege dintre următoarele variante sau propune una nouă: creaţia, 

jocul, copilăria. 

1.3.1.4. Exerciţii de transformare a textului

Un exerciţiu extrem de util pentru clasele de minorităţi ni se pare cel care solicită transformarea vorbirii 
directe în vorbire indirectă, întrucât, adeseori, este un indicator sigur al modului în care a fost înţeles textul, 
iar, pe de altă parte, solicită activarea unor structuri gramaticale prin schimbările pe care le impune legate 
de persoana şi numărul verbelor şi al pronumelor, de adverbele deictice, de modurile verbului, cazurile 
substantivului, conjuncţiile subordonatoare specifi ce diferitelor tipuri de subordonate etc. E de dorit ca pasajul 
de transformat să nu fi e extrem de lung, pentru ca acest tip de exerciţiu să nu devină plictisitor.  Transformarea 
se poate realiza în scris sau oral, după cum este necesar:

Transformă din vorbire directă în vorbire indirectă dialogurile din text (p. 10).

1.3.1.5. Exerciţii de comprimare a textului epic

a. Întocmirea planului de idei:
Delimitează secvenţele aventurii celor doi adolescenţi. Asociază fi ecărei secvenţe un titlu potrivit (p. 151).
b. Rezumatul:
Rezumă, în scris, scena de luptă, respectând ordinea evenimentelor (p. 151).

1.3.2. Receptarea mesajului oral 

Este competenţa căreia autorii manualului îi acordă mai puţină importanţă. Aceasta 
este vizată doar prin exerciţiile care impun participarea elevului la un dialog cu colegii 
sau urmărirea diferitelor tipuri de monolog ale acestora. Lipsesc exerciţiile specifi ce de 
ascultare a unui mesaj înregistrat şi de identifi care a diferitelor tipuri de informaţii. 

1.3.3. Producerea unui text

Exerciţii:
1. Ce tip de scriere ridică mai multe probleme elevilor: scrierea funcţională, scrierea despre textul literar, 
scrierea refl exivă sau scrierea imaginativă? Motivaţi răspunsul!
2. Ce tip de scriere displace elevilor? Care credeţi că sunt cauzele? Lucraţi în perechi!
3. Ce tipuri de exerciţii de producere de text consideraţi că sunt adecvate pentru aplicaţiile din clasă? 
Discutaţi în grup!
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Producerea de text necesită mai multe cunoştinţe decât comprehensiunea, o mai 
bună stăpânire a limbii, o mai bună practică a ei, fi ind mult mai pretenţioasă. Cei mai mulţi 
elevi întâmpină probleme la acest nivel, în ciuda faptului că au înţeles cerinţa sau au înţeles 
textul pe marginea căruia trebuie să redacteze ei înşişi diferite tipuri de texte. Manualul 
ales ne propune următoarele  tipuri de exerciţii de redactare de text:

1.3.3.1. Scriere despre textul literar

1.3.3.1.1. Eseul structurat

Exemplu:
Scrie un eseu structurat de circa o pagină în care să surprinzi originalitatea 

viziunii artistice a lui Tudor Arghezi din cele trei poezii cuprinse în manual, din 
ciclul Tablouri biblice (Versuri de Abecedar). În redactarea eseului structurat, se 
recomandă să ai în vedere următoarele repere:

 ■ prezentarea modului în care au fost creaţi Adam şi Eva;
 ■ descrierea traiului fericit pe care prima pereche îl duce în Rai;
 ■ relevarea consecinţelor încălcării cuvântului divin;
 ■ explicarea rolului mijloacelor artistice.

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru 
conţinutul lucrării vei primi 20 de puncte (câte 5 puncte pentru fi ecare cerinţă/reper); 
pentru redactarea eseului, vei primi 20 de puncte (organizarea ideilor în scris - 4 
puncte; utilizarea limbii literare – 4 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 4 
puncte; ortografi a – 3 puncte; punctuaţia - 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea 
– 2 puncte) (p. 13).

1.3.3.1.2. Rezumatul scris

Exemplu:
Reciteşte fragmentul reprodus în manual din capitolul XI, Ionuţ Jder afl ă o capcană gătită stăpânului său, 

pentru a-l rezuma în scris, în maximum 25 de rânduri.
Vei respecta etapele şi regulile de mai jos:

Etapele şi regulile rezumatului
1. Pregătirea rezumatului

a. Citeşte textul dat spre rezumare, încercând:
 ■ să identifi ci, la prima lectură, tema acestuia (ideea centrală), locul, timpul, personajele prezentate;
 ■ să segmentezi textul în fragmente (secvenţele importante, corespunzătoare ideilor principale).

b. Reciteşte fi ecare secvenţă identifi cată de tine pentru a identifi ca ideea principală şi ideile secundare; 
poţi reveni asupra segmentării iniţiale, în cazul în care observi, la a doua lectură, că o idee este dezvoltată în 
mai multe paragrafe.

c. Scrie planul de idei principale şi secundare; formularea lor se poate face în enunţuri sau sub formă de 
titlu (cuvinte cheie).

d. Verifi că planul de idei, în vederea eliminării informaţiilor mai puţin importante şi a păstrării ideilor 
necesare pentru înţelegerea conţinutului citit.

2. Redactarea rezumatului

Scrie rezumatul, pe baza planului alcătuit, respectând următoarele reguli:
 ■ concentrarea informaţiilor într-un spaţiu restrâns, în raport cu dimensiunea textului citit sau 

respectarea limitei de spaţiu impuse prin cerinţă;
 ■ dispunerea, în paragrafe, a informaţiilor esenţiale, în ordinea din planul de idei (respectarea ordinii 

desfăşurării evenimentelor);
 ■ corectitudinea asocierii dintre numele personajelor şi faptele lor, în ordinea apariţiei lor în text;
 ■ exprimarea ideilor în cuvinte proprii;
 ■ relatarea (exclusiv) la persoana a III-a, la timpul prezent al modului indicativ sau la perfect compus 

(evitarea perfectului simplu şi a imperfectului, timpuri verbale specifi ce povestirii);
 ■ relatarea obiectivă presupune absenţa următoarelor aspecte: exprimarea opiniilor personale, 

califi carea acţiunilor sau a personajelor, mărcile afective, formulări precum „autorul ne prezintă”, 

Exerciţiu:
Aţi folosit vreodată la 
clasă jurnalul de lectură? 
Ce formă i-aţi dat 
acestuia? Ce reacţii au 
avut elevii faţă de el?
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„acţiunea începe cu”, arhaisme sau regionalisme din textul citit;
 ■ eliminarea citatelor, a fi gurilor de stil, a elementelor retorice sau expresive, a descrierilor;
 ■ transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă/absenţa dialogului;
 ■ unitatea compoziţiei prin dispunerea ideilor/organizarea paragrafelor în introducere, cuprins şi 

încheiere; aşezarea corectă a textului în pagină;
 ■ asigurarea coerenţei textului; respectarea normelor de exprimare, de ortografi e şi de punctuaţie.

3. Autoverifi carea şi corectarea rezumatului

Citeşte rezumatul scris de tine, având în vedere următoarele întrebări:
 ■ Întâmplările sunt prezentate clar, coerent şi logic, încât pot fi  înţelese de cineva care nu a citit textul 

de bază?
 ■ Am arătat numai ce se povesteşte, nu şi cum se povesteşte?
 ■ Comparativ cu textul de bază, am prezentat esenţialul, dar nu am omisiuni sau confuzii?
 ■ Am respectat regulile de redactare în totalitate/parţial?
 ■ Ce trebuie să corectez, să elimin sau să adaug? 

4. Defi nitivarea rezumatului

Transcrie rezumatul. Schimbă-l cu un coleg. Citiţi rezumatele individual, dar urmăriţi întrebările de la 
autoverifi care şi notaţi-vă observaţiile. Discutaţi observaţiile; reţineţi ce ar fi  trebuit să existe, în fi ecare dintre 
rezumate, pentru a fi  corecte şi de ce mai trebuie să ţineţi cont în scrierea altor rezumate. 

Citeşte în clasă rezumatul tău. Notează-ţi observaţiile pe care ţi le fac colegii în legătură cu respectarea 
regulilor de alcătuire a rezumatului. Discută cu ei despre valabilitatea observaţiilor făcute (p. 134).

Am reprodus acest exerciţiu în întregime, deoarece el oferă elevului paşii de urmat în realizarea acestui 
tip de text şi căile de verifi care a corectitudinii lui. Indicaţiile sunt clare, corecte, uşor de înţeles. Eventual, 
termenul coerenţă ar trebui explicat şi ilustrat prin exemple. Precizarea unei limite de spaţiu determină elevul 
la reformulări, în aşa fel încât să se încadreze în ea, împiedicându-l să transforme rezumatul în povestire. Deşi 
rezumatul se învaţă din clasa a V-a, regulile lui se uită, pentru că nu este practicat sistematic. Chiar dacă este 
considerat un tip simplu de exerciţiu în comparaţie cu analiza literară sau comentariul, un exerciţiu anost, el 
este absolut necesar şi util, din moment ce solicită o serie întreagă de competenţe, punând în mişcare toate 
mecanismele limbii: gramaticale, discursive etc. Mulţi elevi întâmpină greutăţi în a realiza corect un astfel de 
text a cărui redactare implică, pe lângă cunoştinţe de limbă, şi operaţii logice.  

1.3.3.1.3. Caracterizare de personaj
 
Redactează o caracterizare de 15-25 de rânduri a doamnei Georgescu, insistând asupra ultimului enunţ al schiţei 

(p. 63); 
Scrie o caracterizare de maximum o pagină a personajului narator (p. 100). 

Apreciem, la aceste exerciţii, stabilirea unor dimensiuni rezonabile ale textului care încurajează elevii în 
executarea sarcinii. În unele cazuri, caracterizarea scrisă este precedată de discuţii asupra personajului, menite 
a clarifi ca profi lul moral-psihologic al acestuia, dar şi structura unui asemenea text:

Formaţi şase grupe, în care să discutaţi unul dintre elementele necesare pentru caracterizarea personajului Ionuţ 
Jder: 

 ■ încadrarea personajului într-o tipologie (vârstă, statut social, importanţa în acţiune);
 ■ calităţile care ies în evidenţă în situaţia prezentată;
 ■ diversitatea trăirilor sufl eteşti încercate în diferite momente ale naraţiunii;
 ■ mijloace şi procedee de caracterizare - exemplifi carea lor prin citate sau prin referire la întâmplări care evidenţiază 

trăsăturile personajului;
 ■ evoluţia personajului de la naivitate la asumarea responsabilităţii (maturizarea într-o situaţie limită).

Prezentaţi concluziile discuţiilor (oral sau pe tablă).
Realizează în scris, pe baza fragmentului citit, caracterizarea personajului Ionuţ Jder, având în vedere elementele 

de la exerciţiul anterior (p. 151).
 
1.3.3.1.4. Eseul liber 

Redactează un eseu liber (nestructurat), de o pagină, în care să demonstrezi că joaca din pădure a copilului şi 
consecinţele acesteia reprezintă o experienţă de cunoaştere. Eseul trebuie să scoată în evidenţă faptul că, deşi afl at la 
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vârsta jocului, copilul se maturizează sufl eteşte.
Scrie un eseu liber de tip argumentativ, de două-trei pagini, având ca temă întrebarea: Dacă aş putea călători în 

timp şi spaţiu, ce personalitate aş dori să întâlnesc? Atenţie! Poate fi  vorba de o personalitate istorică reală 
sau un personaj dintr-un fi lm, dintr-o carte etc.

Notă! Pentru conţinutul eseului vei primi 20 de puncte; pentru redactarea eseului, vei primi 20 de puncte 
(organizarea ideilor în scris – 4 puncte; utilizarea limbii literare – 4 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare - 4 
puncte; ortografi a - 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 2 puncte) (p. 206).

1.3.3.1.5. Eseul paralelă

Realizează o paralelă între portretul lui Ştefan cel Mare, aşa cum apare în Capitolul II al romanului Fraţii Jderi, 
şi portretul–efi gie din Letopiseţul Ţării Moldovei, de Grigore Ureche.

Considerăm adecvată această cerinţă pentru a familiariza elevul cu noţiunea de paralelă care poate fi  
extinsă, mai apoi, la nivelul tuturor structurilor unor opere literare.

1.3.3.2. Scriere imaginativă

Scrie o povestire cu titlul O călătorie cu peripeţii despre o experienţă personală (reală sau imaginară), care 
aparţine senzaţionalului. În realizarea povestirii vei avea în vedere:

 ■ prezentarea cadrului, a întâmplării propriu-zise, a urmărilor întâmplării;
 ■ îmbinarea celor trei moduri de expunere: naraţiunea, descrierea, dialogul;
 ■ utilizarea stilului şi a limbajului adecvate (p. 139).

Imaginează-ţi că eşti Ionuţ Jder. Redactează o scrisoare, de maximum 25 de rânduri, adresată mamei, căreia să îi 
relatezi la persoana întâi întâmplările la care ai participat. Încearcă să utilizezi elemente de limbaj arhaic şi fi gurat din 
textul citit. 

Exerciţiul este util pentru exersarea structurilor genului epistolar, dar şi pentru înţelegerea conceptului 
de narator.

1.3.3.3.  Scriere funcţională

1.3.3.3.1. Scrisoare de intenţie

Imaginează-ţi următoarea situaţie: Te numeşti Emil/Emilia Popescu. Doreşti să activezi într-o societate de 
protecţie a animalelor şi, între altele, trebuie să depui o scrisoare de intenţie prin care să-ţi motivezi opţiunea. Redactează 
o scrisoare adecvată.

Atenţie! Textul nu trebuie să depăşească spaţiul special destinat, din formularul de înscriere, care, de regulă, este 
de cel mult o pagină:

 ■ scopul principal al textului este să convingă destinatarul de seriozitatea intenţiilor tale şi de calităţile care te 
îndreptăţesc să aspiri la acest statut;

 ■ scrisoarea trebuie să respecte normele unui astfel de text: claritate, sobrietate, precizie, stil neutru;
 ■ trebuie să conţină menţiuni despre eventualele documente care să-ţi susţină afi rmaţiile (p. 200).

1.3.3.3.2. Scrisoare de recomandare

Imaginează-ţi următoarea situaţie: Te numeşti Emil/Emilia Popescu. În vacanţa de vară ai lucrat câteva săptămâni 
ca translator la o agenţie de turism, dar ai întrerupt colaborarea pentru că a început şcoala. O cunoştinţă a ta, Andrei 
Anastasiu, care tocmai a absolvit liceul, doreşte să se angajeze pe locul rămas vacant şi are nevoie de o recomandare din 
partea ta. Va trebui să redactezi o scrisoare de recomandare care să conţină următoarele informaţii:

 ■ de când cunoşti persoana recomandată;
 ■ care sunt calităţile care o îndreptăţesc să ocupe slujba solicitată;
 ■ care sunt motivele pentru care faci recomandarea.

Atenţie! Scrisoarea trebuie astfel concepută, încât să aibă calităţile necesare atingerii scopului:
 ■ introducerea va menţiona scopul scrisorii, numele solicitantului şi calitatea celui care face recomandarea;
 ■ conţinutul trebuie să ofere cât mai multe informaţii convingătoare şi relevante despre solicitant; 
 ■ concluzia trebuie să fi e fermă;
 ■ stilul trebuie să fi e sobru (p. 200).
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1.3.3.3.3.  Completare de formulare

Procuraţi, fi ecare dintre colegi, un număr de cinci–şase formulare tipizate diferite (de la bănci, ofi cii poştale, fi rme 
etc.). 

Formaţi grupe de patru–cinci, amestecaţi toate formularele, trageţi la sorţi câte trei dintre ele şi completaţi-le 
individual. Verifi caţi apoi, în grup, corectitudinea completării şi, acolo unde aţi descoperit erori, faceţi corecturile necesare 
(p. 200).

1.3.3.3.4.  Exerciţii de transformare a unui tip de text în alt tip

Imaginează-ţi următoarea situaţie: Te numeşti Emil/Emilia Popescu, abia ai sosit la Sibiu unde vei participa la un 
concurs de scrimă şi ai trimis părinţilor care locuiesc la Braşov, următoarea telegramă: Sosit cu bine. Făcut cunoştinţă 
adversarii. Nu par grozavi. Mâine dimineaţă califi cările. Revin veşti bune, sper. Emil/Emilia.

Exerciţiul oferă un suport elevilor care întâmpină probleme în structurarea logică a informaţiei, 
ajutându-i, totodată, să diferenţieze cele două tipuri de text. Alte exerciţii din aceeaşi categorie propun 
modifi cări generate de schimbarea destinatarului textului sau a scopului comunicării, determinând o 
conştientizare a rolului acestor factori în producerea de text. 

1.3.3.3.5.  Alcătuire de bibliografi e

Alcătuieşte o biblografi e tematică de patru–cinci titluri (de texte literare sau nonliterare) despre viaţa lui Ştefan cel 
Mare. Informaţiile obligatorii în alcătuirea unei bibliografi i sunt: numele autorului, titlul cărţii, editura şi anul apariţiei. 
Se pot adăuga numele localităţii unde se afl ă editura şi numărul de pagini al volumului (p. 182).

1.3.3.3.6.  Text documentar

Realizează un referat ştiinţifi c, de una–două pagini, despre o personalitate istorică pe care o admiri. Completează 
textul documentar cu o listă bibliografi că (numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura, anul publicării) şi cu o 
ilustraţie adecvată (de exemplu: hartă, portret, arbore genealogic etc.). Etapele redactării unui referat ştiinţifi c:

a. pregătirea redactării (documentarea): alegerea personalităţii istorice, consultarea unei bibliografi i 
corespunzătoare, selectarea datelor şi a informaţiilor istorice;

b. alcătuirea planului de idei: ordonarea informaţiilor şi distribuirea ideilor conform planului unei compuneri;
c. redactarea: prezentarea informaţiilor în ordine logică: utilizarea terminologiei de specialitate; respectarea 

caracteristicilor stilului ştiinţifi c (corectitudine, obiectivitate);
d. verifi carea şi corectarea: recitirea textului redactat, urmărind ordinea logică a ideilor, corectitudinea exprimării; 

corectarea eventualelor abateri de la normele de exprimare, ortografi e sau de punctuaţie;
e. elaborarea formei fi nale (p. 158).

Exerciţiul lasă o mare libertate elevului în alegerea temei, permiţându-i să-şi manifeste preferinţele şi 
să-şi valorifi ce informaţiile obţinute din diverse surse. El îi reaminteşte care sunt paşii de parcurs, care sunt 
trăsăturile stilului ştiinţifi c pe care trebuie să le respecte, oferindu-i, astfel, şi o permanentă grilă de autocontrol. 

1.3.3.4. Scriere refl exivă

1.3.3.4.1. Jurnal

Redactează un jurnal (la alegere: intim, anecdotic, de călătorie), în care să consemnezi succint, timp de o săptămână, 
întâmplări semnifi cative sau impresii (p. 165).

1.3.3.4.2. Jurnal de lectură

Redactează un jurnal de lectură de circa două pagini în care să scrii despre textele citite de tine având tema „joc şi 
joacă”. Textele pot fi  atât cele din manual, cât şi cele din lecturile tale suplimentare.

Acest jurnal de lectură poate fi  elaborat după următorul plan:
Tipul textului citit: literar (proză, poezie, dramaturgie), nonliterar (text ştiinţifi c, argumentativ etc.);

 ■ ce ai reţinut din lecturile pe tema respectivă;
 ■ ce reacţii ţi-a provocat lectura fi ecărui text;
 ■ comentarii personale în legătură cu textele citite (ce ţi s-a părut interesant, ce te-a impresionat, ce semnifi caţie 

are textul respectiv, care sunt opiniile tale raportate la cele afl ate etc.) (p. 30).



 Clasa a IX-a

115

1.3.3.4.3. Scrisoare familială

Scrie, pornind de la o experienţă personală, un text (scrisoare familială sau pagină de jurnal) despre Întâmplarea 
care m-a făcut să devin mai matur(ă). Vei avea în vedere:

 ■ cadrul, întâmplarea propriu-zisă, urmările întâmplării;
 ■ stilul, limbajul, modurile de expunere (p. 156).

Redactează o scrisoare de circa 25 de rânduri adresată călătorului francez din secolul al XIX-lea, în care să descrii 
contraste ale lumii de astăzi, din spaţiul autohton.

Realizează, pe o pagină, un text cu scop informativ, despre evoluţia mijloacelor de transport; completează-l cu 
ilustraţiile potrivite.

1.3.3.4.4. Text argumentativ

Motivează, pe baza textului citit şi a experienţei personale, una dintre ideile de mai jos. Pentru a înţelege sensul 
unor cărţi în planul „spiritual”, cititorul trebuie să aibă:

 ■ o anumită vârstă;
 ■ o anumită cultură;
 ■ talent de scriitor;
 ■ o anumită experienţă de lectură; 
 ■ plăcerea de a citi;
 ■ dorinţa de a cunoaşte lucruri noi (p. 170).

1.3.3.5. Alte tipuri de scriere

1.3.3.5.1. Compunere gramaticală

Scrie o compunere de cincisprezece–douăzeci de rânduri în care majuscula să fi e folosită în cel puţin cinci situaţii 
diferite. Motivează fi ecare situaţie în parte (p. 182).

Scrie un scurt text prin care să ilustrezi întrebuinţarea celorlalte trei situaţii de folosire a pluralului în locul 
singularului (p. 181).

1.3.4. Producerea de mesaje orale

Exerciţii:
1. „Formarea competenţei de comunicare este determinată atât de practicarea limbii în contexte diverse şi 
semnifi cante, cât şi de asimilarea unor cunoştinţe despre modul de funcţionare a limbii, despre sistemul 
şi subsistemele ei” (Pamfi l 2006: 89). Discutaţi în grup asupra ponderii pe care ar trebui să o ocupe în 
liceu, la clasele de minorităţi, activităţile de asimilare de cunoştinţe despre sistemul limbii şi activităţile de 
comunicare globală care presupun practicarea propriu-zisă a limbii.
2. Care dintre formele comunicării orale (monologul sau dialogul) ridică mai multe probleme elevilor pe 
care îi aveţi? Încercaţi prin discuţii în grup să identifi caţi cauzele.
3. Aţi întâlnit situaţii la clasă în care utilizarea necorespunzătoare a elementelor paraverbale să determine 
perturbarea receptării mesajului? Care dintre elementele paraverbalului prezintă mai multe difi cultăţi în 
predare şi învăţare?

Exerciţiile care vizează producerea de mesaje orale prezintă o gamă destul de variată, 
ce acoperă recunoaşterea formelor comunicării orale, structurile caracteristice acestora, 
concordanţa sau neconcordanţa cu situaţia de comunicare. Aceste exerciţii, de multe ori, 
se împletesc cu exerciţiile de receptare a unui text scris şi cu exerciţiile de scriere, lucru cât 
se poate de fi resc, atâta timp cât între scris şi oral există o interdependenţă, iar coerenţa şi 
fl uenţa discursului oral se obţin şi prin exerciţii de scriere. Astfel, se întâlnesc următoarele 
tipuri de exerciţii:

1.3.4.1. Exerciţii care pretind reactualizarea unor norme, a unor reguli de comunicare

Reciteşte fragmentul în care este reprodus dialogul dintre domnul Georgescu şi „cocoana” Anica şi stabileşte în ce 
măsură respectă acesta regulile unui dialog efi cient (p. 63). 
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1.3.4.2. Exerciţii de completare

Completează spaţiile punctuate, indicând persoana potrivită pentru fi ecare dintre următoarele formule de adresare: 
tanti - ……; nene - …..; meştere - …….; bade - ……..; întunecimea ta - ……..; luminăţia ta - …….; excelenţă - ……..; 
părinte -…..; mă -…….;  ţâcă -…..  etc. (p. 90).

1.3.4.3. Exerciţii de selectare, motivare şi descriere

Selectează acele formule pe care consideri că le-ai putea întrebuinţa într-o conversaţie. Descrie oral contextul 
pentru fi ecare caz în parte. Explică motivele pentru care nu consideri că ai putea folosi celelalte formule de adresare (p. 
90).

Selectează trei-patru formule de adresare pentru a observa cum variază ele în funcţie de interlocutori. Descrie 
raporturile între personaje, ţinând seama numai de sugestiile oferite de aceste formule (p. 95).

1.3.4.4. Exerciţii de grupare

Uneşte cu o linie formula de iniţiere a unei conversaţii, din prima coloană, cu formula potrivită de închidere din 
a doua coloană:

Salut!      Să fi i mai atent altă dată!
Bună ziua, domnule!    Te pup!
Săru’ mâna!     …!?   
Fiţi amabilă, vă rog…    Nţţ!
Hei tu, ăla de acolo!    Mulţumesc, am înţeles!
Nu te supăra, spune-mi te rog…   La revedere.
Ce faci, domnule? Eşti chior?...   Săru’ mâna!
Ţi-ai făcut tema la chimie?    Mulţumesc! (p. 97).

1.3.4.5. Exerciţii de exemplifi care

Scrie câte o formulă de iniţiere şi de închidere a unei conversaţii cu următoarele persoane şi în următoarele contexte: 
un tânăr necunoscut, de aceeaşi vârstă cu tine, căruia îi ceri o informaţie; o profesoară de la şcoala unde înveţi, pe care o 
rogi să-l cheme din cancelarie pe dirigintele tău; fratele tău mai mare sau sora ta mai mare, pe care îl/o rogi să te ajute să 
rezolvi o temă difi cilă pentru şcoală; bunicul/ bunica pe care îi anunţi la telefon că le vei face o vizită a doua zi (p. 97).

1.3.4.6. Exerciţii de oralizare a textului scris

Citeşte cu voce tare următoarea replică:
Bi’jar! ... pă’ria lu’ nea Iancu! 
Motivează punctuaţia, evidenţiind şi rolul ei în plan stilistic (p. 97).

Împreună cu un coleg, interpretaţi în faţa clasei dialogul reprodus de mai sus (un fragment din schiţa Căldură 
mare de I.L. Caragiale), încercând să adaptaţi tonul, ritmul vorbirii, mimica, gesturile la conţinut. Colegii vă vor privi şi 
vor face comentarii asupra reuşitei/nereuşitei interpretării voastre.

1.3.4.7. Exerciţii de construcţie

Integrează fi ecare dintre următoarele replici în câte o construcţie dialogată adecvată situaţiei de comunicare 
sugerate:

a. Nici eu nu ştiu ce să cred despre toate chestiile astea.
b. Aşadar, pe mâine.
c. Te aştept de o jumătate de oră şi nu e prima oară când întârzii (p. 97)!

1.3.4.8. Exerciţii de comunicare globală

Exerciţiile de comunicare globală deţin ponderea cea mai mare, acestea fi ind, de cele mai multe ori, în 
strânsă legătură cu aspectul de viaţă abordat în textul literar de la care se porneşte. Uneori, comunicarea orală 
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este conţinut al studiului şi al evaluării, alteori, mijloc de învăţare, de apropriere de conţinuturi mai difi cile. 
Comunicarea globală presupune punerea în scenă a unor situaţii complete de comunicare orală. Manualul 
propune atât forme ale comunicării monolocutive, cât şi ale celei interlocutive: 

 ■ Monologul expozitiv

Prezintă oral o întâmplare legată de jocurile copilăriei.
Prezintă oral rezumatul unui articol din ziar sau al unui eveniment afl at de la televizor, indiferent de domeniu: 

social, politic, economic, cultural, sportiv (p. 155).

 ■ Monologul descriptiv

Priveşte o ilustraţie reprezentând imaginea castelului Peleş. Descrie oral ceea ce observi (p. 55).
Reciteşte fragmentul care prezintă odaia dinspre uliţă şi descrie-o oral, precizând rolul acesteia în viaţa familiei 

Blaga. Cunoşti situaţii similare? Comentează (p. 68).
Imaginează-ţi şi descrie oral, în faţa colegilor, un loc şi modul cel mai plăcut de a-ţi petrece acolo timpul liber 

(poate fi  un loc real ori dintr-o carte sau dintr-un fi lm) (p. 79).

 ■ Monologul demonstrativ

Explică oral titlul capitolului (Sărăcuţii mamei) (p. 48).
Exprimă-ţi opinia despre rolul rezumatului în pregătirea individuală pentru diferite discipline: literatură română, 

istorie, geografi e, biologie (p. 156).
Am reţinut acest ultim exerciţiu, întrucât reprezintă o încercare de a conştientiza elevul în legătură cu 

situaţiile în care stăpânirea regulilor de realizare a rezumatului se poate dovedi folositoare. 
Extrage fragmentul în care Spirache descrie imaginea unei familii fericite. Exprimaţi-vă oral opinia despre această 

imagine (p. 74).
Prezintă oral, în faţa clasei, care a fost şi care este importanţa jocului în existenţa ta (p. 25).
Te-ai jucat vreodată pe computer? Prezintă jocul tău preferat şi motivează-ţi alegerea (p. 31).

 ■ Jocul de rol

Grupaţi-vă câte doi. Alegeţi-vă rolurile adecvate unei situaţii de viaţă (şcoala, familia, vizitarea unei expoziţii, 
călătoria cu autobuzul etc.) şi purtaţi o conversaţie pe o temă adecvată contextului. De exemplu: situaţia - în familie; 
rolurile - mama, fi ul de 15 ani; tema de discuţie - pregătirea aniversării fi ului (p. 140).

Acest tip de exerciţiu ar trebui practicat frecvent la clasele în care elevii întâmpină probleme în 
comunicarea uzuală, fi indcă trăiesc într-un mediu lingvistic în care limba română nu este folosită decât 
în relaţiile ofi ciale. Lui i-ar putea fi  rezervate 10 minute în fi ecare oră, cel puţin în clasa a IX-a, pentru a 
activa structuri lingvistice de bază, a căror utilitate în viaţa cotidiană este absolut evidentă. Se recomandă ca 
perechile să fi e alcătuite dintr-un elev care stăpâneşte mai bine limba la nivelul structurilor de bază şi unul 
care întâmpină probleme în comunicarea orală. Elevii pot fi  lăsaţi să converseze între ei 5 minute şi abia apoi să 
prezinte în faţa clasei. Profesorul poate forma, pe rând, pereche, cu fi ecare elev, pentru ca, în mod individual, 
să-i poată corecta pronunţia şi să-i poată urmări capacitatea de înţelegere după auz. Un asemenea exerciţiu 
poate constitui şi temă de casă, caz în care el poate fi  prezentat ca o miniscenetă, cu o costumaţie adecvată, 
pentru a se evita monotonia.

 ■ Dialogul 

Fixaţi prin discuţii între voi tema capitolului de mai sus (Sărăcuţii mamei), ştiind faptul că tema unei opere 
poate fi  văzută ca un aspect/expresie foarte generală, sintetică a realităţii, cuprinzând un număr de elemente şi motive 
care pot apărea în mai multe opere, având în fi ecare dintre acestea o interpretare particulară. De exemplu, tema banilor 
care dezumanizează, tema timpului etc. (p. 45).

Discutaţi despre sensul următorului fragment: mai sunt şi zdrenţăroşi şi desculţi şi nepeptănaţi şi nespălaţi 
şi obraznici, sărăcuţii mamei; dar tot cam aşa e şi ea însăşi; cum altfel ar putea fi  o văduvă săracă? Cum ar 
putea fi  copiii săraci care îşi petrec viaţa în târg, printre picioarele oamenilor?

Sunt copiii Marei într-adevăr săraci sau sărăcia lor se referă la altceva (p. 47)?
Încearcă prin discuţii cu colegii tăi să clarifi ci sensul expresiei „a ţine banii la ciorap” (p. 48).
Discutaţi care este relaţia dintre copii şi părinţi în fragmentele extrase din romanul Mara. Este Mara un părinte 

autoritar (p. 53)?
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Dialogaţi despre rolul preoţilor în viaţa colectivităţilor. Aduceţi exemple concrete din viaţa de zi cu zi sau din 
literatură (p. 69).

În monologul lui Moromete apare următoarea interogaţie retorică: Nu cumva copiii de aceea sunt copii, ca să 
nu-şi înţeleagă părinţii, fără ca mai întâi să se rătăcească, şi de aceea părintele e părinte, ca să-i ierte şi să 
sufere pentru ei?

Pornind de la fragmentul de mai sus, organizaţi în clasă o discuţie pe marginea confl ictului între generaţii (p. 72).
Discutaţi pe grupe de 4-5 colegi, folosind argumente din experienţa personală sau pornind de la cărţi citite ori de 

la fi lme văzute, dacă timpul liber ar putea fi  petrecut azi mai plăcut decât ieri (p. 79).

1.3.5. Aplicaţii la tema familiei 

1.3.5.1. Exerciţii pentru dezvoltarea competenţei lexicale

1. Alcătuiţi în perechi o listă de termeni care indică grade de rudenie în familia lărgită. Comparaţi lista voastră 
cu a colegilor.

2. Completaţi spaţiile punctate cu termenii potriviţi din paranteză (socrii, cumnată, cuscri, noră, se însoară, 
se mărită, cumnat, ginere):

Un bărbat se căsătoreşte sau ……………….  .
O femeie se căsătoreşte sau se ……………..  .
Fratele soţiei mele îmi va fi  ……………….  .
Părinţii mei şi ai soţiei mele vor deveni …………  .
Sora mea îi va fi  soţiei mele ………………  .
La început vom locui la părinţii soţiei mele, adică la ……….. mei.
Soţia mea va fi  pentru părinţii mei …………..  .
Socrii mei vor fi  fericiţi că le sunt …………..  .
3. Grupaţi următorii termeni în serii sinonimice: bunul, maica, tataia, mama mare, muma, nevasta, soţul, 

muierea, bărbatul, bunicul, bunica, măicuţa, mamaia, soţia, tata mare, bunelul, babacul, taica, feciorul, fata, 
fi ul, fi ica. Precizaţi care este termenul literar din fi ecare serie în parte.

4. Alăturaţi substantivului familie adjective potrivite, după modelul: familie numeroasă, ………, ……….
5. Integraţi în structuri adecvate următoarele cuvinte, folosindu-le cu valoare substantivală: văduv, orfan, naş, 

fi n.

1.3.5.2. Exerciţii pentru producerea de mesaje orale
 
1. Discutaţi cu colegul de bancă despre familia voastră. Prezentaţi în faţa clasei familia colegului vostru.
2. Descrie oral, la alegere, pe unul dintre membrii familiei tale.

1.3.5.3. Exerciţii de redactare

1. Scrie un text argumentativ de 15-20 de rânduri despre rolul  mamei în viaţa unui copil, pornind de la  
afi rmaţia lui Aristotel: “Toată educaţia depinde de mamă”.

1.4. Exploatarea unei unităţi de învăţare – Mara. Sărăcuţii mamei!

1.4.1. Exerciţii care urmăresc comprehensiunea textului

1. Precizaţi sensul cuvântului „sărăcuţ” în următoarele contexte:
  E bolnav, sărăcuţul de el!
  Era un copil sărăcuţ, după cum îi arătau hainele.
2. Care dintre aceste sensuri credeţi că se actualizează în titlul capitolului? Aveţi în vedere fragmentul: „A rămas 

Mara, săraca, văduvă cu doi copii, sărăcuţii de ei, dar era tânără şi voinică şi harnică şi Dumnezeu a mai lăsat să aibă şi 
noroc“.

3. Precizaţi forma literară a următoarelor cuvinte: ţărmure, Murăş, Săntă Mărie, sprijoana, preuteasă, 
fi eştecare, adecă, stetea, lacrămi. De ce credeţi că utilizează Slavici aceste forme?

4. Precizează sensul următoarelor expresii şi locuţiuni:

Lucrul de căpetenie e pentru dânsa ca să nu mai aducă ce a dus.
Marei îi râde inima când pe la Sântă Mării timpul e frumos, ca lumea să poată veni cale de o săptămână.
Mara însă le trece toate cu vederea: pentru dânsa nu e decât un loc larg în faţa mănăstirii.
Acum e secerişul Marei, care dimineaţa iese cu coşurile pline şi seara se întoarce cu ele goale.



 Clasa a IX-a

119

Nu e chip să treacă zi fără ca ea să pună măcar numai câte un creiţar în fi ecare din cei trei ciorapi.
S-ar putea oare să fi i văduvă săracă, să-ţi vezi fata preuteasă, feciorul staroste în breasla cojocarilor şi inima să 

nu ţi se moaie?
Trică îi făcea mai puţină bătaie de cap.

5. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu antonimele lor: Mult sunt sănătoşi şi rumeni, voinici, plini de viaţă, 
deştepţi şi frumoşi, răi sunt, mare minune.

6. Identifi că personajele din fragment şi precizează condiţia lor socială.
7. Citiţi individual fragmentul din manual şi rezolvaţi cerinţele de pe fi şa de lucru:

 ■ Completaţi spaţiile libere cu informaţiile corespunzătoare din text:

Mara este o femeie ……… care are …………… . 
Numele de familie al Marei este ……….. .
După moartea soţului ei care fusese …….., Mara îşi câştigă existenţa din ……… . Ea stă toată ziua sub ………… 

. Ea este extrem de mândră de ………. .
În fi ecare seară, îşi socoteşte ………. . Ea adună banii în trei ………. . Unul este pentru …….., altul pentru 

……….. şi al treilea pentru…………… . Mara îşi doreşte ca fi ica ei să ajungă ca …….. de la Pecica, iar fi ul ei ca 
…………, starostele ………… . Pe Persida vrea să o dea pentru a fi  educată la …………. . Amână acest lucru, pentru că 
…………… . Pentru a face rost de banii necesari educaţiei acesteia, Mara se gândeşte să ia ………. podului de pe …….., 
cu bani din ……….. .

1.4.2. Exerciţii de comunicare orală

1. Formulează cinci întrebări pentru colegul de bancă, legate de conţinutul fragmentului.
2. Ce înţelegi prin a fi  un bun părinte? Exprimă-ţi opinia în faţa colegilor. 

1.4.3. Exerciţii de redactare

1. Alcătuieşte o listă cu lucrurile pe care le apreciezi la personajul Mara şi o altă listă cu lucrurile 
care îţi displac. 
2. Caracterizează personajul doar pe baza fragmentului din manual.

3. Scrie un text de 20–25 de rânduri în care să argumentezi că Mara este o mamă iubitoare.
4. Imaginează-ţi că eşti unul din copiii Marei. Redactează o scrisoare de 20–25 de rânduri adresată acesteia, în care să-ţi 
exprimi părerea despre planurile legate de viitorul tău.
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Manualul perfect nu există, dar există manuale mai mult sau mai puţin adaptate cerinţelor 
muncii la clasă.

  Un manual bun respectă programa, răspunzând totodată nevoilor elevului. Trebuie să 
identifi caţi mai întâi aceste nevoi şi abia apoi să alegeţi manualul. El nu e universal valabil.

  Nu confundaţi manualul cu o culegere de comentarii, din moment ce acesta reprezintă un 
instrument de lucru.

  Un manual trebuie să păstreze un echilibru între informaţie, exerciţiile pentru dezvoltarea 
tuturor competenţelor şi metodele de evaluare.

  Textele propuse spre studiu sunt extrem de importante. Ele trebuie să fi e accesibile, interesante, 
să ofere o bază pentru discuţii şi pentru producerea de texte. 

  Din aceeaşi operă pot fi  selectate fragmente mai mult sau mai puţin incitante.

  Nu înlocuiţi programa cu manualul. E posibil să nu coincidă. Explicaţi elevilor acest lucru!

  Dacă aţi constatat inefi cienţa unui manual şi aveţi posibilitatea, schimbaţi-l. Uneori nu realizăm 
neajunsurile lui decât după ce l-am utilizat.
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TEST

A. Decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (F): 

1. Un manual bun este cel care oferă cât mai multă informaţie.
2. Cel mai greu de realizat este scrierea imaginativă.
3. Textele alese pentru studiu trebuie valorifi cate pentru formarea competenţei de comunicare 
orală.
4. Competenţa de producere a unui text necesită mai multe cunoştinţe lingvistice decât receptarea 
textului scris.

B. Continuaţi enunţurile! Alegeţi varianta corectă! 

1. În formarea competenţei de comunicare orală, ponderea cea mai mare o au:
a. activităţile de asimilare de cunoştinţe despre sistemul limbii.
b. activităţile de comunicare globală.

2. Dintre formele comunicării orale, sunt mai uşor de însuşit:
a. formele monolocutive.
b. formele interlocutive.

3. Dintre competenţele prevăzute de programă, manualele tratează insufi cient, în cazul predării 
limbii române ca limbă nematernă:

a. competenţa de receptare a unui mesaj scris.
b. competenţa de receptare a unui mesaj oral. 

C. Completaţi spaţiile libere! 

1. Formele de oralizare a textului scris sunt: ………. , ……….. şi ………….  .
2. Trei dintre cele mai frecvente specii ale scrierii funcţionale propuse în manualele pentru clasa 
a IX-a sunt: ……… , ……….. şi ………  .
3. Chestionarul focalizat pe conţinut este folosit pentru formarea competenţei de ……….. .

Bibliografi e:

Costache, Adrian, Florin et al., 2004, Limba şi literatura română. Clasa a IX-a, Bucureşti, Editura Art
Pamfi l, Alina, 2000, Didactica limbii şi literaturii române pentru şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale – gimnaziu, Cluj-Napoca, 
Editura Dacia.
Pamfi l, Alina, Tămăian, Ioana, 2005, Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. Paradigme didactice, Cluj-Napoca, Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă.



Unitatea 2

122



Clasa a X-a

123

2. Analiza şi exploatarea 
instrumentelor şi a materialelor 
didactice existente - Clasa a X-a

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să identifi caţi punctele tari şi punctele slabe ale instrumentelor 
didactice;

 ■ să realizaţi corespondenţa calitativă manual – programă;
 ■ să sesizaţi ponderea unui tip de exerciţii şi efectele pe care le are 

asupra procesului instructiv-educativ o distribuţie neechilibrată;
 ■ să stabiliţi în ce măsură opinia elevului este direcţionată de 

opinia critică propusă de manual;
 ■ să repartizaţi efi cient sarcinile de lucru în funcţie de nivelul de 

vârstă/de dezvoltare a elevului;
 ■ să valorifi caţi comunicarea interacţională în formularea 

cerinţelor.
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2.1. Prezentarea manualului

Exerciţii:
1. Ce criterii de selecţie aveţi în vedere atunci când alegeţi un manual?
2. Numiţi două puncte tari ale manualului pe care îl utilizaţi în prezent.

2.1.1. Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a X-a, 2007, Alexandru Crişan, Liviu Papadima, 
Ioana Pârvulescu, Florentina Sâmihăian, Rodica Zafi u, Bucureşti, Humanitas Educaţional.

Manualul se distinge de alte manuale prin:
 ■ diversitatea temelor de redactare; 
 ■ ineditul situaţional;
 ■ echilibrul între exerciţiile legate de interpretarea textului şi temele de redactare;
 ■ adecvarea temelor la specifi cul vârstei, deci diversitate şi accesibilitate;
 ■ raportare la concretul existenţial;
 ■ prezenţa masivă a exerciţiilor de creativitate;
 ■ faptul că opinia elevului nu e direcţionată de opinia critică propusă de manual;
 ■ încercarea de dezvoltare a competenţei de argumentare şi a spiritului critic;
 ■ existenţa unei serii de exerciţii de spargere a gheţii;
 ■ alternarea activităţilor pe grupe cu exerciţiile individuale;
 ■ prezenţa exerciţiilor ce vizează conturarea unei viziuni proprii asupra textului;
 ■ utilizarea unui demers preponderent inductiv în abordarea textelor;
 ■ realizarea unui echilibru între exprimarea/producerea orală şi cea scrisă.

Conform programei în vigoare, manualul este articulat în funcţie de următoarele unităţi de învăţare:
1. Lectura prozei narative (proza scurtă);
2. Lectura prozei narative (romanul);
3. Lectura poeziei; 
4. Textul dramatic şi arta spectacolului;
5. Critica literară*.

Cu toate acestea, nu putem, totuşi, să nu facem o observaţie justă, care se impune cu atât mai mult atunci 
când manualul este destinat unui elev pentru care limba română nu e limbă maternă: ,,Deşi a fost conceput 
astfel încât să poată fi  adaptat pentru niveluri, interese, motivaţii şi stiluri de învăţare diferite, manualul 
rămâne totuşi difi cil” (Columban 2001: 28).

2.1.2. Corelaţia manual - programă

În ceea ce priveşte conformitatea manualului de faţă cu programa şcolară, putem observa că acesta 
permite construirea situaţiilor de învăţare care să conducă la realizarea obiectivelor-cadru şi de referinţă. De 
asemenea, promovează explicit valorile şi atitudinile menţionate în programă:

Competenţe generale
 ■ 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 şi nonliterare.
 ■ Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

Valori şi atitudini
 ■ Cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi şi a gustului estetic în domeniul literaturii.
 ■ Stimularea gândirii autonome, refl exive şi critice, în raport cu diversele mesaje receptate.
 ■ Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române.
 ■ Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare.
 ■ Abordarea fl exibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi.
 ■ Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia în dezvoltarea 

personală şi pentru îmbogăţirea orizontului cultural.
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 ■ Dezvoltarea interesului pentru comunicarea interculturală.

Manualul valorifi că, în egală măsură, demersul inductiv, demersul deductiv şi demersul analog 
în achiziţionarea conţinuturilor noi, solicitând, prin aplicaţiile propuse, diferite modalităţi de rezolvare a 
sarcinilor care favorizează interacţiunea comunicaţională.

Referitor la calitatea şi la abordarea conţinutului ştiinţifi c, remarcăm calitatea, noutatea şi relevanţa 
informaţiei aduse prin text, dar, mai puţin, prin suportul vizual. Există o coerenţă logică în articularea 
conţinutului, precum şi tendinţa de adaptare a activităţilor practice şi a exemplelor la situaţii din viaţa 
cotidiană, cum ar fi :

Ce înseamnă pentru voi lumina şi ce asociaţii puteţi face în legătură cu ea? Scrieţi în caiete primele cuvinte care 
vă vin în minte când vă gândiţi la lumină.

Notaţi în caiete numele unei comedii pe care aţi văzut-o în ultimul timp la teatru, la televizor sau la cinematograf.
Dacă ne referim la adecvarea conţinutului ştiinţifi c şi a mesajului suportului vizual la nivelul de vârstă/

de dezvoltare a elevului şi la specifi cul disciplinei, trebuie să subliniem faptul că acurateţea ştiinţifi că, nevoia 
de a dezvolta limbajul de specialitate, chiar dacă în contexte creative, transformă acest instrument de lucru 
într-un veritabil obstacol pentru o categorie de elevi. Nu se realizează, cu alte cuvinte, acea integrare echilibrată 
a neologismelor, a informaţiilor şi a conceptelor noi în conţinuturi accesibile.

 Prin ponderea şi calitatea temelor recapitulative (Nuvela şi povestirea - privire generală; Romanul - privire 
generală; Poezia - privire generală; Dramaturgia - privire generală; Critica literară românească - privire generală) şi a 
testelor de evaluare sumativă, prin echilibrarea conţinutului disciplinei cu itemii testelor cu care se încheie 
fi ecare unitate de învăţare, manualul contribuie la optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare. 

Suportul vizual este însă impropriu, claritatea ilustraţiilor lasă mult de dorit, deşi sunt selectate 
imagini reprezentând opere plastice reprezentative, menite să asigure constituirea relaţiilor interdisciplinare. 
Neajunsul constă în calitatea tehnică a suportului vizual, inadecvarea lui din punctul de vedere al armoniei şi 
al realismului cromatic şi, de aici, gradul redus al impactului asupra elevului.

Paradigma programei de limba şi literatura română pentru învăţământul liceal este una comunicativ-
funcţională, aşa cum se menţionează în nota de prezentare, ce presupune ,,studiul integrat al limbii, al 
comunicării şi al textului literar” (Programa de limba şi literatura română, clasa a X-a, 2009), activităţile de învăţare 
fi ind contextualizate în următoarele domenii: Literatură, care cuprinde modulele: 1. Receptarea textului literar 
şi 2. Literatură şi alte arte; Limbă şi comunicare, domeniu în care ,,vor fi  consolidate şi extinse cunoştinţele şi 
deprinderile de exprimare orală şi scrisă şi de receptare a mesajelor orale şi scrise” (Programa de limba şi 
literatura română, clasa a X-a, 2009).

Criteriul de articulare a manualului supus observaţiei este modelul comunicativ-funcţional, specifi cat 
de programă, presupunând interferenţa următoarelor subdomenii:

 ■ limba română;
 ■ literatura română;
 ■ construcţia comunicării.

Literatura română are în vedere raportarea conştientă a elevului la fenomenul literar, nemaifi ind 
subordonată  ideologic, ci corespunde unei perspective generice, cronologice sau estetice. ,,Metoda de studiu, 
centrată pe problematizare şi atitudine argumentativă, în defavoarea analizei şi a comentariului, recurge la 
criterii mixte în abordare şi variază strategii didactice multiple” (Pamfi l 2005).

În ceea ce priveşte conţinutul, există un criteriu impus de programă, lista autorilor canonici, dincolo de 
care propunerile la nivelul textelor literare sau non-literare rămân la latitudinea autorilor. Este, în acest caz, 
demn de remarcat faptul că sunt preferate texte mai puţin expuse unor interpretări anterioare şi, prin aceasta, 
chiar dacă nu sunt comode pentru profesor, care e nevoit să-şi adapteze permanent strategiile şi perspectiva, i 
se facilitează elevului accesul la literatura contemporană.

Studiul limbii române, conform aceluiaşi model comunicativ, are în vedere gradul de conştientizare 
a vorbitorului faţă de valenţele funcţionale ale limbii şi exersarea ei în diferite contexte situaţionale. Sunt 
exersate competenţele de comunicare prin intermediul unui suport atractiv şi variat.

2.2. Structura unei unităţi de învăţare

Fiecare unitate respectă un algoritm transparent care, în ciuda rigurozităţii formale, încurajează gândirea 
autonomă şi spiritul critic:

 ■ Pentru început – secţiunea conţine, cu predilecţie, exerciţii de spargere a gheţii şi realizează legătura 
textelor propuse cu achiziţiile anterioare ale elevilor, trimiţând la experienţa lor de viaţă şi de lectură:
Scrie pe o foaie de hârtie titlul basmului preferat…
Notează trei motive pentru care …
Discutaţi motivele asemănătoare sau diferite …
Scrieţi în caiete care sunt, în opinia voastră, valorile simbolice posibile ale unor: culori, plante, metale …
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Confruntaţi răspunsurile între voi, apoi…
Alcătuiţi şase grupe şi formulaţi…

 ■ Discutarea textului – reprezintă partea cea mai consistentă, cea în care se abordează conţinuturile în 
manieră critică, prin exerciţii variate:
Povestiţi oral o întâmplare …
Discutaţi pe grupe asemănările dintre …
Scrieţi, în caiete, momentele …
Lucraţi în grupe de câte patru …

 ■ Dincolo de text – reprezintă secţiunea în care se realizează corelaţiile cu alte texte sau teme:
Citiţi basmul lui Mihai Eminescu …
Citiţi Hanu–Ancuţei de Mihail Sadoveanu ...

 ■ Criticii spun – secţiune ce  conţine o serie de referinţe critice prezentate tot din perspectivă interactivă:
Discutaţi opiniile critice de mai jos privind …
Care dintre cele două proverbe vi se pare mai potrivit textului discutat şi de ce?
Căutaţi argumente în favoarea sau contra afi rmaţiei criticului …

 ■ Biblioteci deschise – secţiune ce oferă sugestii de lectură:
Citiţi, la alegere, texte din culegerea ... şi notaţi-vă impresiile în jurnalul de lectură.
Citiţi din literatura universală ..., observând raportul autor-narator-personaj.

Suportul teoretic, selectat în funcţie de obiective, prezent pe manşete, nu copleşeşte, el apărând ca 
indicaţie sau fi şă tehnică cu rol de îndreptar pentru temele de redactare. În general, informaţia care secondează 
textul este ,,subordonată laturii aplicative, pentru a face, în spiritul programei, ca elevul să gândească, să 
refl ecteze şi să-şi exerseze competenţele” (Medeşan 2001: 25). De asemenea, fi ecare unitate se fi nalizează cu o 
,,privire generală”- o  sinteză relativă la tema prezentată – şi un model de evaluare.

Manualul este centrat pe învăţarea prin descoperire şi pe rezolvarea de probleme, propune un demers 
didactic interactiv, corespunde din punctul de vedere al gradării în funcţie de nivelul achiziţional al elevului, 
având drept principiu structurant, cu unele excepţii, adecvarea la particularităţile de vârstă.

Deşi în această etapă de vârstă, elevii şi-au însuşit vocabularul fundamental, el fi ind o bază a competenţei 
comunicaţionale, unii elevi întâmpină greutăţi la confruntarea cu informaţiile sau exerciţiile din manual, 
întrucât, pe alocuri, acesta nu respectă una din cerinţele de bază ale elaborării unui instrument de lucru: 
,,distribuţia echilibrată a cuvintelor necunoscute într-o pagină de manual” (Todor 2005: 102).

2.3. Tipuri de exerciţii/activităţi

Aşa cum am mai arătat, manualul, prin diversitatea tipurilor de activităţi, încearcă să ofere instrumente 
utile, adecvate dezvoltării competenţei de comunicare, alternând, în înteriorul fi ecărei unităţi de învăţare, atât 
sarcini ce vizează receptarea mesajului scris sau oral, cât şi producererea de text oral sau scris. De asemenea, 
remarcăm varietatea aplicaţiilor propuse de manual şi din punctul de vedere al gradării nivelului de difi cultate, 
prin ierarhizarea temelor şi a exerciţiilor de la cerinţe simple (1 item) la teme ce vizează spiritul critic.

O altă caracteristică de bază a manualului, amintită şi mai sus, este faptul că opinia elevului nu e 
direcţionată de opinia critică propusă de acesta, ci sunt oferite sugestii orientative, pe care elevul le poate 
accepta, respinge sau nuanţa; în acelaşi timp, majoritatea exerciţiilor sunt construite ternar: oferirea unei/unor 
informaţii - formularea unei întrebări - oferirea unor sugestii orientative:

Nuvela Nopţi la Serampore păstrează o serie de elemente autobiografi ce. În fi gura povestitorului se poate lesne 
recunoaşte postura de student la Calcutta a lui Eliade. Bogdanof, Van Manen sau Swami Shivananda sunt evocaţi în 
scrieri memorialistice. Cum interpretaţi, în acest caz, amestecul de fi cţiune şi realitate? Discutaţi ipotezele de mai jos:

1. Faptele relatate în Nopţi la Serampore sunt reale, s-au petrecut cu adevărat;
2. Scriitorul relatează o întâmplare auzită de la alţii ca şi cum ar fi  trăit-o el;
3. Prin detaliile autobiografi ce inserate în text, scriitorul vrea să dea cititorilor impresia că relatează întâmplări 

autentice;
4. Relatarea la persoana I şi identifi carea autorului cu naratorul sporesc tensiunea epică a nuvelei;
5. Chiar dacă  subiectul e inventat, plăsmuirea lui face parte din biografi a spirituală a autorului.

2.3.1. Receptarea unui text scris

Exerciţii de identifi care, care pun în joc operaţiile de identifi care sau de categorizare:
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 ■ Identifi caţi în text secvenţa care face legătura între ...
 ■ Selectaţi din text fragmentele care ...
 ■ Găsiţi în text elementele de oralitate ...
 ■ Identifi caţi în fragmentele de mai jos formulele de certitudine şi de incertitudine ...
 ■ Alegeţi din lista care urmează conectorii ...
 ■ Precizaţi elementele care ...
 ■ Revedeţi textul selectând din capitolele propuse episoadele care au această implicaţie ...
 ■ Verifi caţi care din verbele de declaraţie din lista de mai jos apar în fragmentele reproduse: a zice, a spune, a 

grăi, a rosti, a întreba.
Cu toate că, aşa cum arată exemplele anterioare, nu lipseşte preocuparea de a alterna verbele cheie, 

se poate constata o recurenţă, uneori supărătoare, a verbului a identifi ca. Având în vedere faptul că aceste 
exerciţii urmăresc verifi carea comprehensiunii sensului global, pe de o parte, iar, pe de altă parte, verifi carea 
comprehensiunii textului în detaliu, întrebările intratextuale alternează cu cele extratextuale şi, respectiv, cu 
cele intertextuale.

Exerciţii neconvenţionale:
Vă propunem, în încheiere, un exerciţiu neconvenţional: Recitiţi fragmentele preferate din poem, uitând 

complet de grija analizei şi a descifrării. Lăsaţi-vă cuprinşi de ceea ce Maiorescu numea ,,farmecul limbii”.

2.3.2. Receptarea mesajului oral

Activităţile centrate exclusiv pe dezvoltarea acestei competenţe sunt relativ puţine şi apar, cu precădere, 
la domeniul Comunicare: Interviul în presa audio vizuală; Interviul pentru angajare.

În primul caz, identifi căm sarcini ce presupun receptarea/comprehensiunea unui mesaj de pe suport 
audio sau  audio-vizual:

 ■ Comparaţi un interviu publicat în presă cu unul ascultat la radio, respectiv cu altul televizat. Comentaţi 
diferenţele dintre acestea, referindu-vă la: comportamentul verbal, la cel nonverbal şi paraverbal al interlocutorilor.

 ■ Urmăriţi, pe casetă video, interviul realizat de Gabriel Liiceanu cu Emil Cioran. Citiţi şi forma publicată a 
acestui interviu, apărut în volumul Apocalipsa după Cioran, Bucureşti, Humanitas, 1995. Comentaţi apoi 
diferenţele dintre textul din fi lm şi cel publicat, precum şi impactul acestora asupra spectatorului, respectiv 
cititorului.
Exerciţiile propuse au un grad sporit de difi cultate, sunt exerciţii de identifi care, de descriere şi de 

comparaţie, determinând elevul să stabilească diferenţele dintre textul pe suport audio şi textul scris; de 
asemenea, utilizează capacitatea de receptare a mesajului oral ca pretext pentru introducerea unor întrebări 
intertextuale, elevul fi ind solicitat să coreleze texte diferite şi să producă un text monologat.

În cazul al doilea, remarcăm preponderenţa ritualurilor de interacţiune provocate prin jocul de rol 
(deschiderea, aprobarea, întrebarea, explicaţia).

Competenţa de receptare a unui mesaj oral apare  frecvent  în interacţiune cu celelalte competenţe. 
Activităţile (în grup sau individuale) de comprehensiune a unui mesaj scris sau de producere de text includ 
această competenţă.

2.3.3. Producerea unui text

Exerciţii de recompunere - care pun în joc operaţiile de clasifi care şi de ierarhizare:
 ■ Scrieţi în caiete momentele subiectului ...
 ■ Reformulaţi succint, cu propriile voastre cuvinte, aprecierile exprimate în citatul de mai jos ...
 ■ Rescrieţi enunţurile următoare, încercând să eliminaţi acumularea de substantive în genitiv.

Exerciţii de substituţie:
 ■ Alegeţi din lista care urmează conectorii argumentativi care pot substitui fi ecare dintre locuţiunile subliniate 

în text.
 ■ Substituiţi, în enunţurile următoare, construcţiile cu locuţiunea prepoziţională vizavi de cu prepoziţia 

asupra, folosite incorect, cu construcţiile potrivite.

Exerciţii lacunare, de completare, de asociere, care pun în joc operaţiile de relaţionare:

 ■ Alegeţi, pentru spaţiul lăsat gol, în textul următor, una dintre soluţiile a, b, c:
a. se ivea
b. se ivise
c. se ivi 
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 ■ Asociaţi fi ecare din alegerile a, b, c de mai sus cu una din interpretările A,B,C ale scenei:
A. apariţie bruscă
B. apariţie graduală
C. apariţie bruscă, neconştientizată în primul moment

Eseu nestructurat (eseul de 5 minute):
 ■ Pornind de la studiul critic discutat, precum şi de la altele citite de voi, scrieţi în caiete două paragrafe în care 

să prezentaţi o judecată proprie de valoare în legătură cu un aspect al romanului ...

Scriere imaginativă
 ■ Alegeţi un erou mitic. Scrieţi o scurtă naraţiune realistă (bazată pe demitizare), în care să dezvoltaţi una din 

faptele eroului ales (naraţi, de pildă, una din muncile lui Hercule).

Eseul argumentativ
 ■ Următoarele texte stabilesc, fi ecare, câte o latură paradoxală a creaţiei lui Camil Petrescu. Scrieţi, pornind de la 

unul din aceste paradoxuri, un scurt eseu (de maximum două pagini) intitulat Paradoxul lui Procust.

Eseul structurat
 ■ Cum este privită în text lumea primordială, întrupată în special în fi gura Luparului? Alcătuiţi un scurt eseu 

pe această temă şi găsiţi-i un titlu potrivit. Pentru redactarea eseului, orientaţi-vă după următoarele sugestii, pe 
care le puteţi accepta sau respinge:

 ■ cu o anume curiozitate, ca un univers pitoresc, exotic;
 ■ cu interes ştiinţifi c, ca un domeniu demn de a fi  cercetat mai în profunzime;
 ■ cu sentimentul înstrăinării de natură;
 ■ cu nostalgia dispariţiei unei lumi îndrăgite;
 ■ cu neliniştea provocată de pierderea unor valori fundamentale.

2.3.4. Producerea de mesaje orale

a. Activităţi care presupun comunicarea interacţională, grupate în funcţie de natura interacţiunilor 
profesor – elev, de tipul: 

 ■ întrebare – răspuns - reacţia profesorului; incitare - răspunsul la incitare – evaluare.
Exemplu: Care dintre cele două feţe ale lui Dănilă vă este mai simpatică?Argumentaţi!
sau 

 ■ elev – elev (activitate în perechi sau activitate în grupuri), ce presupune schimbul conjunctural 
(aserţiune constatativă; aprobare; întrebare; explicaţie):
Exemple:

 ■ Discutaţi motivele asemănătoare sau diferite care apar ...
 ■ Discutaţi pe grupe asemănările ...
 ■ Alcătuiţi două echipe. Alegeţi-vă fi ecare câte o secvenţă dialogată care vi se pare mai potrivită pentru a fi  

interpretată pe scenă. Colegii spectatori vor aprecia felul cum reuşiţi să armonizaţi elementele verbale cu acelea 
nonverbale ale comunicării în mica voastră scenetă.

b. Activităţi ce presupun exprimarea orală monologată:
 ■ Povestiţi oral o întâmplare

Putem distinge un număr relativ mare de exerciţii/sarcini care nu sunt diferenţiate pe competenţe, în 
consecinţă, profesorul e liber să le utilizeze fi e pentru producerea de mesaje orale, fi e pentru producerea de 
text:

Exemple:
 ■ Finalul nuvelei aduce o serie nouă de incertitudini. Comentaţi semnifi caţia acestora. Puteţi ţine cont de 

sugestiile de mai jos ...
 ■ Cei trei oaspeţi alcătuiesc un grup care, în desfăşurarea acţiunii, poate fi  văzut ca un personaj colectiv. Ce 

trăsături îi apropie pe cei trei şi ce anume îi diferenţiază?

Vă propunem spre analiză următorul exerciţiu:

Identifi caţi zona din care provin enunţurile de mai jos, alegând între: Oltenia, Muntenia, Maramureş, Moldova, 
Banat, centrul Transilvaniei:

a. O fo’ musai ş-or vinit toţi.
b. Mă dusei la uica şi m-apucai să stâng toate ouăle, du prin casă, du prin cuibare.
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c. Poftiţ’, întraţ’, întraţ’ şi cumpăraţ’, avem di tăti!
d. Măi Ioane, dacă-i vre’, de pălincă te fere’.
e. Erea pă la dooşpe când zice ăl mic: ,,unde ie ăilanţi?”
f. Se loviau fi şiori-n coace: ,,Şiine-i? Unge-i? Care poace?”

Exerciţii:
1. Pornind de la exemplele date, elaboraţi o suită de exerciţii care să valorifi ce  competenţele de receptare, 
respectiv, de producere de mesaje în diferite contexte. 
2. Enumeraţi trei verbe cheie şi stabiliţi competenţa vizată.
3. Credeţi că ultimul exerciţiu prezentat este potrivit în contextul învăţării limbii române ca limbă 
nematernă? Găsiţi două argumente!

Vom oferi, în cele ce urmează, câteva analize mai detaliate ale exerciţiilor/activităţilor propuse de 
manual:

2.3.5. Dezbaterea (p. 40-43)

Puncte tari Puncte slabe Sugestii de abordare
1. Demersul didactic este 
dirijat pas cu pas.

Imaginile-suport nu sunt 
sufi cient valorifi cate.

Se pot utiliza instantanee, pe 
care elevii să le decripteze: 
să stabilească, de exemplu, 
în limbajul corporal, intenţia 
vorbitorului.

2. Există un suport teoretic 
nuanţat pus la dispoziţia 
profesorului/elevilor, care 
punctează etapele unei 
dezbateri şi oferă şi câteva 
sugestii la nivel tematic.

Prezentarea metodei, deşi e 
riguroasă, este foarte tehnică, 
nu prezintă puncte de 
atractivitate.

Deoarece se oferă un suport 
textual, profesorul trebuie să 
se asigure că materialul a fost 
parcurs şi, mai ales, înţeles. 
Se poate utiliza în acest scop 
metoda SINELG, urmată de 
o discuţie care să lămurească 
eventualele neînţelegeri.

3. Oferă sugestii de feedback. Nu se oferă, dincolo de 
prezentarea teoretică, un 
model concret la care elevii să 
se raporteze.

Se pot oferi liste de teme din 
care elevii să selecteze, chiar 
decupaje, care, prin jocul de 
rol, pot motiva, impulsiona şi 
un elev timid; utilizarea unui 
model de dezbatere de tip 
puzzle.
4. Elevii pot opera cu tipuri 
de argumente şi, de aceea, 
în prealabil, ar trebui să 
se exerseze aceste modele: 
exactitatea unei informaţii, 
utilitatea unei informaţii, 
perspectiva critică.
5. Profesorul trebuie să 
anticipeze principalele 
difi cultăţi ale elevilor: defi citul 
de credibilitate, banalitatea 
sau extravaganţa unor dovezi, 
lipsa progresiei în sistemul 
argumentativ etc.

Temă de refl ecţie:
Cum procedaţi când întâlniţi în manualul pentru care aţi optat la începutul anului şcolar o situaţie 
neprevăzută, mai exact, o inadvertenţă sau chiar o încălcare gravă a principiilor didactice sau etice?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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2.3.6. Scrisoarea şi interviul pentru angajare

Puncte tari Puncte slabe Sugestii de completare
1. Există câteva exerciţii 
de spargere a gheţii şi de 
familiarizare a elevilor cu 
sarcina de lucru:
a. Personajele din romanul Patul 
lui Procust au profesii diverse: 
jurnalist, actriţă, decoratoare, 
aviator. Completaţi această listă 
cu alte profesii cunoscute de voi. 
Pentru care dintre acestea aţi 
opta şi de ce?
b. Imaginaţi-vă că, pentru a 
obţine un post în domeniul 
profesional dorit, participaţi la 
un interviu de selecţie. Alcătuiţi 
10 echipe şi faceţi un joc de rol. 
În cadrul fi ecărei echipe, un elev 
va fi  angajatorul, iar celălalt, 
candidatul care doreşte să obţină 
un anumit post.

1. Nu sunt sufi cient exploatate 
aceste exerciţii, care realizează 
legătura cu textul literar 
precedent, în perspectiva 
predării integrate.

Exerciţiul 1, în care se face 
trimitere la profesii diverse, ar 
putea fi  completat:
a. Care este calitatea 
indispensabilă unui jurnalist, 
actriţe, aviator? Lucraţi în 
perechi, argumentaţi!
b. Stabiliţi rolurile persoanelor 
prezentate în imaginea alăturată 
(angajatorul/ candidatul).

2. Sugestiile de redactare sunt 
consistente.

2. Aceste sugestii de redactare 
sunt prezentate monobloc, o 
fragmentare a lor prin exerciţii 
ar facilita înţelegerea.

2. Profesorul trebuie să se 
asigure că informaţiile sunt 
înţelese şi sufi ciente. Metoda 
SINELG este deosebit de utilă 
în aceste condiţii.

3. Este oferită o listă de posibile 
întrebări ale angajatorului, 
însoţită de sugestii de 
rezolvare.

3. Nu se insistă asupra 
tehnicilor persuasive.

3. Activitate în perechi:
 ■ exerciţii de persuadare 

(credibilitate, legitimare, 
adaptare);

 ■ anticiparea reacţiei 
interlocutorului;

 ■ insistenţa pe limbajul 
nonverbal.

4. Textul de tip matrice este 
prea scurt, nu oferă sufi ciente 
informaţii sau posibilităţi 
combinatorii.

4.a. Poate fi  utilizat exerciţiul 
de scriere progresivă, 
brainstormingul, jocul de rol.
b. Textul-matrice poate fi  
utilizat ,,răsturnat”:

 ■ nu mai presupune 
selectarea unor termeni care 
să se plieze pe context, ci 
reconfi gurarea contextului, în 
funcţie de termeni-cheie daţi 
în avans:

 ■ Construiţi  contextul în care 
a fost utilizată următoarea 
replică/afi rmaţie: ,,Cred că 
aceasta îmi poate dezvolta 
potenţialul competitiv”.

 ■ Realizaţi fl ash-backul unui 
interviu de selecţie.
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2.3.7. Argumentarea interpretărilor (manualul Humanitas clasa a X-a, p. 17, domeniul Comunicare)

2.3.7.1. Observaţii preliminare
Ne referim la prima secţiune a unităţii 1 – Basmul - subdomeniul Limbă şi comunicare, organizată ternar, 

în funcţie de tema propusă – argumentarea - deşi, la prima vedere, par secvenţe de învăţare distincte:
a. Argumentarea interpretărilor;
b. Monologul argumentativ;
c. Limbaj şi argumentare.

Manualul propune lectura ,,personalizată” a textului Povestea unui om leneş, de Ion Creangă. Referitor la 
această propunere de conţinut, trebuie să avem în vedere câteva  aspecte importante: 

1. La subdomeniul Literatură al acestei unităţi de învăţare, s-a aprofundat studiul unui basm de Ion 
Creangă. De aici, derivă câteva consecinţe:

 ■ textul propus se raportează la achiziţiile anterioare ale elevilor (trăsăturile basmului, oralitatea 
stilului, umorul);

 ■ apare o tendinţă de supralicitare a unui tip de text sau a unui autor, prin urmare putem sublinia lipsa 
de varietate a textelor-suport;

 ■ nu se respectă, în cazul de faţă, pricipiile predării integrate, care presupune utilizarea unui text-
suport atât pentru literatură, cât şi pentru consolidarea sau achiziţionarea noţiunilor de limbă.

2. Se au în vedere, de asemenea, achiziţiile anterioare ale elevilor, în ceea ce priveşte argumentarea şi 
tehnicile de argumentare.

Deşi este un text literar destul de amplu, acesta este utilizat strict ca pretext al argumentării, autorii 
manualului părând a fi  uitat de exerciţiile de spargere a gheţii, de lectura explicativă sau orientată etc. Elevilor 
li se solicită consemnarea, în jurnalul de lectură, a răspunsurilor la un set de întrebări focalizate pe identifi carea 
unor argumente, aşezate monobloc, la fi nalul textului:

 ■ Vi se întâmplă să fi ţi leneşi şi, din această cauză, să fi ţi respinşi de cei apropiaţi?
 ■ Aţi acuzat pe cineva vreodată pentru faptul că e leneş?
 ■ Cum descrieţi lenea, nu pe cea a personajului din povestea lui Creangă, ci în general?
 ■ De ce sătenii nu-l acceptă pe leneş aşa cum e? Găsiţi în text argumentele sătenilor.
 ■ De ce cucoana vrea să-l ajute pe leneş? Găsiţi în text argumentele ei.
 ■ De ce refuză leneşul ajutorul cucoanei?
 ■ Există o morală a poveştii?
 ■ Formulaţi o morală din această poveste pe care să o aplicaţi la propria voastră existenţă.

Povestea unui om leneş se dovedeşte a fi  însă un pretext pentru descoperirea şi compararea a două 
opinii critice referitoare la acest text. Elevii se confruntă cu o altă sarcină: identifi carea tezei, a argumentelor 
aduse în sprijinul tezei respective în cele două texte critice propuse.

Observaţii:
1. Exerciţiile propuse nu sunt dispuse gradual şi, de asemenea, nu sunt grupate în funcţie de competenţa 

pe care o vizează.
2. Lipsesc exerciţiile de orientare a lecturii, absolut necesare în condiţiile în care elevii pentru care limba 

română este nematernă se confruntă cu un text de Ion Creangă.
3. Nivelul de difi cultate al acestei subunităţi este extrem de ridicat, adresându-se elevilor excepţionali, 

chiar şi în cazul vorbitorilor nativi. Sunt propuse texte de factură diferită, pe care elevul trebuie să le parcurgă 
şi să le înţeleagă pentru a răspunde la întrebările problematizante.

4. Elevii trebuie să fi e capabili să relaţioneze textul-suport cu exegeza critică, efectuând o foarte rapidă 
basculare lingvistică, adică trecerea de la un text din secolul al XIX-lea, în care predomină regionalismele şi 
arhaismele, la un text contemporan,  în mare măsură, neologic.

Sugestii de exploatare:
 ■ E preferabilă o distribuţie adecvată a exerciţiilor, în funcţie de competenţa vizată şi de tipul de lectură 

utilizat în etapa de comprehensiune a textului. Astfel, primele trei întrebări specifi ce etapei de refl ecţie, 
care sunt utilizate pentru a anticipa problema surprinsă, pot fi  completate cu altele:
a. Alcătuiţi câteva contexte care să refl ecte o atitudine, un comportament pe care l-aţi eticheta drept leneş.
b. Redactaţi o scurtă istorioară care să aibă ca protagonist un om leneş (termeni daţi în avans).

 ■ Lectura globală a textului e dirijată de întrebări precum:
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c. Comparaţi contextele create de voi cu întâmplarea relatată în textul propus.
d. Ce pedeapsă vor să-i aplice sătenii omului leneş?
e. Alegeţi varianta corectă:
  Cucoana le propune sătenilor:
  1. să-l vândă la târg.
  2. să-l biciuiască.
  3. să-l oblige să muncească.
  4. să-l ducă la moşie.

 ■ Extragerea informaţiei explicite (competenţa socio-lingvistică) din text se poate realiza prin exerciţii 
de tipul:
f. Identifi caţi în coloana din dreapta echivalentul expresiei din coloana din stânga:

1. a-şi pune obrazul
2. în ruptul capului
3. a da pildă
4. a strica orzul pe gâşte
5. a pune mână de la mână
6. a lua sub aripă pe cineva
7. a le da mâna

a. a contribui
b. a proteja
c. deloc
d. a permite
e. a exemplifi ca
f. a garanta
g. a irosi

g. Identifi caţi în text un proverb şi o imprecaţie.
 ■ Seria întrebărilor problematizante ar putea fi  completată:

h. Ce alte soluţii propuneţi pentru rezolvarea confl ictului dintre săteni şi omul leneş? Discutaţi în perechi, apoi 
prezentaţi oral, în faţa clasei, variantele obţinute.

2.3.7.2. Monologul argumentativ

Observaţii preliminare:
 ■ Foarte interesantă este poziţionarea mediană a acestei lecţii, într-o succesiune de secvenţe centrate 

pe problematica argumentării. Dacă, în lecţia precedentă, elevul era pus în situaţia de a identifi ca şi 
de a consemna, în scris, argumentele aduse în sprijinul unei teze, în cazul unor texte difi cile (critice), 
insufi cient exploatate din punct de vedere argumentativ, în această secvenţă de învăţare, atenţia se 
deplasează asupra argumentaţiei orale.

 ■ Respectând principiul de bază al modelului comunicativ-funcţional, teza propusă spre argumentare 
se referă la actualitatea sau anacronismul basmului, specie studiată în această unitate de învăţare.

 ■ Dacă, în secvenţa precedentă, activitatea elevilor era preponderent individuală, în cazul de faţă, deşi 
sub semnul monologului, activitatea presupune interacţiunea elevilor, activizaţi strategic, prin cerinţa 
de a evalua activitatea colegilor.

 ■ Debutul activităţii este destul de abrupt, iar paleta de opţiuni este restrânsă prin precizarea, fără 
posibilitatea de negociere, a tezei propuse. Riscul pe care îl presupune această abordare monotematică 
este reprezentată de lipsa totală de implicare, sau de implicare minimală, superfi cială, a  unor elevi în 
activitate.

 ■ Deoarece se abordează o temă cunoscută (studiată în gimnaziu), dar, în ciuda acestui fapt, încă 
nestăpânită corespunzător – argumentarea, elevii trebuie provocaţi, stimulaţi prin ineditul unor situaţii 
la care trebuie să se raporteze.

 ■ Prin modul de structurare a demersului didactic, aşa cum apare în manual, nu se trezeşte interesul 
elevului decât, eventual, prin grila de evaluare prezentată.

 ■ Oferită cu pretextul dialogului, al interevaluării, grila are miză autoevaluativă şi, din punctul acesta 
de vedere, devine un instrument efi cient în elaborarea monologului argumentativ, ea sintetizând 
etapele, structura, conectorii specifi ci.

 ■ Putem vorbi chiar de o triplă miză a exerciţiului de faţă, dincolo de faptul că responsabilizează în 
dublu sens. Aşa cum am arătat, evaluarea în sine ascunde un demers argumentativ: Notaţi observaţiile 
care v-au determinat să faceţi aprecierea respectivă.

 ■ După ce îl determină pe elev să-şi conştientizeze limitele şi să transgreseze aceste limite, manualul 
oferă cea de-a treia secvenţă dedicată argumentării, Limbaj şi argumentare, în care elementul central îl 
constituie instrumentarul lexico-gramatical utilizat în cadrul unei argumentaţii (formule de evaluare, 
structuri gramaticale exprimând raporturi logice, repetiţii).

 ■ Suportul teoretic oferit: textul argumentativ, strategii argumentative ale modalizării este susţinut de o 
serie de aplicaţii practice, din nefericire, la un nivel ridicat de difi cultate, mai ales în cazul vorbitorilor 
pentru care limba română este limba a doua de achiziţie.
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Exemplu:
Identifi caţi elementele evaluative din fragmentele următoare şi stabiliţi în ce măsură sensul lor pozitiv sau negativ 

este:
a. neechivoc, fi xat în limbă;
b. determinat de anumite seturi de valori care se pot deduce din context.

Sugestii de exploatare:
Pentru a se evita intrarea ex abrupto în problematica abordată, se pot utiliza câteva exerciţii de tatonare, 

care au menirea de a realiza legătura între noile conţinuturi şi achiziţiile existente, elevii fi ind solicitaţi să-şi 
amintească ceea ce ştiu sau cred că ştiu despre acest subiect:

1. Brainstormingul – care, bazat pe asociaţia spontană, liberă, de idei, provoacă apariţia unor idei viabile 
şi inedite;

2. Jocul de rol, activitate în perechi sau pe grupe. Utilizat în etapa iniţială a lecţiei, exerciţiul îi determină pe 
elevi să conştientizeze coexistenţa, în interiorul propriei argumentaţii, a celor două forţe opuse, contradictorii 
(pro/contra) şi, mai ales, echilibrul fragil, care poate fi  uşor ,,tulburat” de supralicitarea argumentelor într-o 
direcţie sau alta.

Pornind de la o teză simplă, elevii sunt provocaţi să producă o avalanşă de argumente menite să 
dezechilibreze cele două forţe prin cele nouă maniere de a dovedi:

 ■ dovedirea prin cifre;
 ■ dovedirea prin calcul;
 ■ dovedirea prin comparaţie;
 ■ dovedirea prin contrariu;
 ■ dovedirea prin experienţă;
 ■ dovedirea prin exemplu;
 ■ dovedirea prin autoritate;
 ■ dovedirea prin încredere.

Exerciţii:
1. Propuneţi câteva teze simple care permit argumentare pro sau contra.
2. Formulaţi argumente pro/contra, utilizând, la alegere, trei maniere de a dovedi din lista de mai sus, pe 
care să le puteţi oferi drept exemplu elevilor.

Un alt tip de exerciţiu ce presupune interacţiunea verbală în jocul argumentelor poate fi  utilizat în 
această situaţie:

Argumente negative Argumente  pozitive
Da, dar....
Da, dar automobilul constituie o ameninţare 
ecologică serioasă.
Da, dar...

Da, dar...
Da, dar există numeroase situaţii în care 
automobilul este salutar.
Da, dar...

2.3.8. Povestirea (domeniul Literatură, p. 46-54)

În mijlocul lupilor, de Vasile Voiculescu

Respectă algoritmul menţionat deja de noi mai sus: Pentru început, Discutarea textului, Dincolo de text, 
Criticii spun, Biblioteci deschise; vom analiza pe secţiuni şi vom propune exerciţii sau le vom substitui pe cele 
existente cu altele, adaptate la capacităţile achiziţionale ale elevului din şcolile cu predare în limba minorităţilor 
naţionale:

 ■ La secţiunea Pentru început e propus un grupaj de exerciţii de intrare în text (prelectura):
a. Aţi văzut vreun fi lm care să aibă un ,,povestitor”, ca în scrierile narative? Cum se face simţită prezenţa acestuia 

în derularea peliculei cinematografi ce?
b. Ce scrieri literare cu narator individualizat vă amintiţi? Notaţi titlurile în caiete şi comparaţi-le cu cele scrise 

de colegii voştri.
c. Alegeţi una dintre operele literare menţionate şi comentaţi pe scurt:
1. identitatea naratorului (numele, vârsta, profesia, trăsături fi zice sau morale care îl individualizează);
2. relaţia cu faptele narate (povesteşte întâmplări în care a fost personaj principal sau secundar sau la care a fost 

martor sau pe care le-a afl at de la alţii);
3. felul narării şi situaţia de comunicare (relatare scrisă sau orală, adresată unui public cunoscut sau necunoscut, 

contextul în care se povesteşte – într-o scrisoare, la o petrecere cu prietenii, într-o adunare publică etc.).
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  Se poate observa focalizarea asupra statutului povestitorului, raportarea la experienţa de viaţă, 
pe de o parte, iar, pe de altă parte, apelul la achiziţiile anterioare ale elevilor.

  În condiţiile în care exerciţiile nu precizează competenţa vizată, rămâne la latitudinea 
profesorului cum orientează demersul spre exersarea competenţei de producere de text oral sau 
scris, precum şi a formulei organizatorice (activitate individuală, activitate în perechi, munca pe 
grupe).

  Deoarece textul propus prezintă un grad de difi cultate destul de ridicat, nu atât din perspectiva 
relaţiei: autor-narator-naratar-cititor, cât la nivelul lexical (abundenţa regionalismelor), pentru a 
asigura o bună comprehensiune, este recomandabilă dirijarea activităţii prin lectura predictivă, 
ca ,,modalitate de întâlnire cu textul, prin care se poate înlocui varianta clasică a primei lecturi” 
(Pamfi l 2000: 92).

  Lectura predictivă înlocuieşte sau dublează exerciţiile de completare şi are avantajul insistenţei 
asupra secvenţelor difi cile (jocul  cititor/naratar; schimbul de rol narator/naratar):

 ○ Protagonistul acestei întâmplări este ...
 ○ Întâmplarea se petrece ...
 ○ Evenimentele sunt declanşate de ...
 ○ Cel mai tensionant moment este ...

De asemenea, lectura predictivă, prin jocul predicţiilor, poate orienta discuţiile spre domeniile tematice 
pe care le deschide textul: vânătoarea, practicile magice, condiţia străinului etc.

 ■ Discutarea textului – are ca suport teoretic, pe manşeta manualului, un dicţionar literar ce vizează 
circumscrierea conceptelor de povestire, respectiv, povestire în ramă.
Primul grupaj de exerciţii provoacă reactualizarea, dirijată prin întrebări, a instanţelor narative, insistând 

pe linia de demarcare între text  şi le hors-text, urmărind modifi cările textului la mai multe niveluri (tonalitate, 
registru lingvistic, timp narativ).

Discuţiile care vizează stabilirea componentelor acţiunii jalonate de cele cinci întrebări fundamentale: 
Cine?; Ce?; Cum?; De ce?; Cu cine?/Împotriva cui?, sunt nuanţate în subcapitolul Povestitorul, prin întrebări care 
marchează rama (atmosferă, motivaţie, perspectiva subiectivă):

  În opinia noastră, este insufi cient exploatată atmosfera (din ramă, respectiv, din povestirea 
propriu-zisă) pentru înţelegerea aprofundată a interferenţei celor două universuri, al omului 
modern/al omului arhaic. Exerciţiul 1 (Două lumi) propune simpla selectare a trei cuvinte relevante 
pentru aspectul peisajului descris.

  Considerăm că o analiză comparativă, de profunzime, a celor două cadre este esenţială 
pentru o înţelegere a climatului, a motivaţiei intrinseci care generează un tip de comportament, 
vânătoarea arhaică/vânătoarea modernă (competenţa socio-culturală).

  Se insistă foarte puţin asupra perspectivei multiple, prezentă în povestirea lui Voiculescu. Un 
alt aspect care, nuanţat corespunzător, ar putea dezvălui mecanismele ascunse, ar fi  coerenţa de 
adâncime a textului.

 ■ Dincolo de text şi Criticii spun – Cumulează exerciţii comparabile, ca număr, cu cealaltă secţiune 
destinată aprofundării textului, fapt ce dezvăluie tendinţa autorilor de a se adresa unui cititor avizat, 
specializat, unui elev capabil de performanţă. Orientarea spre critica literară, spre genul de discurs 
metatextual, extrem de utilă în cazul elevilor buni, provoacă, din nefericire, o serie de blocaje în cazul 
elevului introvertit, încă nesigur, mai puţin stăpân pe sine şi, mai ales, neîncrezător în capacităţile sale 
lingvistice.

2.4. Un model de exploatare a unei unităţi de învăţare 

Unitatea a treia a manualului propune Lectura poeziei, prilej cu care se oferă elevilor, conform programei, 
o perspectivă sintetică asupra poeziei române: 

 ■ Măşti, simboluri, voci lirice: Luceafărul, de Mihai Eminescu;
 ■ Atmosferă, sugestie şi obsesie: Plumb, de George Bacovia;
 ■ Expresivitatea metaforei: Lumina, de Lucian Blaga;
 ■ Portativul sentimentelor: Morgenstimmung, de Tudor Arghezi;
 ■ Baladesc şi încifrare: Riga Crypto şi lapona Enigel, de Ion Barbu;
 ■ Poezia cotidianului: O motocicletă parcată sub stele, de Mircea Cărtărescu;
 ■ Poezia - privire generală.

După cum se poate constata destul de uşor, chiar la prima vedere, manualul încearcă să sistematizeze 
metaforic traseul condensat al liricului (imposibil de asumat, dacă îl raportăm la numărul restrâns de ore 
alocat studiului Limbii şi literaturii române în clasa a X-a), apelând la galeria scriitorilor canonici precizaţi de 
programă. Ne propunem să decupăm din acest traseu - urmat, în general, ,,pe repede înainte” - secvenţa 
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dedicată studiului liricii argheziene, Portativul sentimentelor.

Observaţii preliminare:
 ■ Remarcăm, în primul rând, că, în ceea ce priveşte lirica argheziană, manualul vine, prin selecţia 

conţinutului, cu o provocare atât la adresa profesorului, cât şi la adresa elevului, propunând un text 
mai puţin supus interpretărilor în materialele de profi l.

 ■ Manualul oferă un parcurs echilibrat, alternând exerciţiile de identifi care cu cele de producere de text, 
insistând însă pe abordarea individuală, interacţiunea fi ind doar sugerată, într-o formulare echivocă 
privitoare la organizarea colectivului de elevi.

 ■ De asemenea, aşa cum am mai arătat deja, autorii insistă pe exerciţiile care trimit dincolo de text, 
construind o perspectivă interdisciplinară.

 ■ Exerciţiile de încălzire confi gurează deja un orizont de aşteptare, element important pentru studiul 
textului liric, resimţit de elevi ca extrem de difi cil, în comparaţie cu textul epic sau dramatic. Exerciţiile 
sunt preponderent creative şi se vor dispuse gradat ca nivel de difi cultate, de la crearea unor epitete 
în inversiune, trecând prin sinestezie spre obţinerea unor construcţii metaforice. Având în vedere 
specifi cul predării limbii române ca limbă nematernă, aceste exerciţii nu sunt tocmai potrivite, întrucât 
implică un grad înalt de abstractizare.

 ■ Cu tot suportul teoretic şi în ciuda încercărilor de deconstruire a structurilor încifrate în segmente 
mai mici, cum ar fi  întrebări de genul ,,care sunt în poem semnele concrete ale luptei, ale încercării de 
rezistenţă a lui eu în faţa lui tu?”, textul rămâne destul de difi cil de abordat.

Sugestii de exploatare:

A. Selecţia şi regruparea exerciţiilor adecvate;
B. Înlocuirea/completarea exerciţiilor nepotrivite cu altele mai accesibile (intervenţiile noastre sunt 

marcate în text prin italice).

MORGENSTIMMUNG
de Tudor Arghezi

Tu ţi-ai strecurat cântecul în mine 
Într-o dup-amiază, când
Fereastra sufl etului zăvorâtă bine
Se deschisese-n vânt,
Fără să ştiu că te aud cântând.

Cântecul tău a umplut clădirea toată,
Sertarele, cutiile, covoarele, 
Ca o lavandă sonoră. Iată,
Au sărit zăvoarele,
Şi mânăstirea mi-a rămas descuiată.

Şi poate nu ar fi  fost nimic
Dacă nu intra să sape,
Cu cântecul, şi degetul tău cel mic,
Care pipăia mierlele pe clape -
Şi întreaga ta făptură, aproape.

Cu tunetul se prăbuşiră şi norii
În încăperea universului închis.
Vijelia aduse cocorii,
Albinele, frunzele ... Mi-s
Şubrede bârnele, ca foile fl orii.

De ce-ai cântat? De ce te-am auzit?
Tu te-ai dumicat în mine vaporos -
Nedespărţit - în bolţi.
Eu veneam de sus, tu veneai de jos.
Tu soseai din vieţi, eu veneam din morţi.



Unitatea 2

136

Note lexicale
Morgenstimmung s.f. - din germanul Morgen ,,dimineaţă” şi Stimmung ,,dispoziţie, stare de spirit”. 

Morgenstimmung se poate traduce prin ,,dispoziţie matinală” sau, la fi gurat, ,,dispoziţie, stare de spirit 
aurorală”;

lavandă, s.f. - parfum extras din levănţică;
a dumica, vb. tranz. - (în text vb. refl exiv) a (se) fragmenta, a (se) sfărâma, a (se) rupe în bucăţele.

 ■ Exerciţii de spargere a gheţii (de încălzire)
1. Ascultaţi fragmentele muzicale propuse (Edvard Grieg - Concertul pentru pian Op. 16) 
a. Ce sentimente/trăiri asociaţi acestei dezvoltări muzicale? Notaţi-le în portativul de mai jos:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
b. Alcătuiţi câmpul semantic al muzicii.
c. Găsiţi trei sintagme prin care să conferiţi calităţi concrete sunetelor/ cântecului.

 ■ Comprehensiunea textului
2. Citiţi traducerea titlului, dată la Notele lexicale, apoi revedeţi întregul text. Cum trebuie înţeles titlul: 
a. în accepţiunea concretă a termenului?
b. la fi gurat, ca o stare de spirit aurorală, a celui care trăieşte ceva nou?
c. şi la propriu, şi la fi gurat?
3. În varianta publicată în revistă (Lumea. Bazar săptămânal, nr. 53/9 mai 1926), poezia avea un subtitlu, 

la care poetul a renunţat odată cu publicarea în volum: Grieg.
a. Citiţi Dicţionarul cultural alăturat şi explicaţi rostul subtitlului.
b. De ce credeţi că Arghezi a renunţat la această indicaţie, în toate publicările ulterioare ale poemului? 

(p. 151).
4. De ce se suprapun în acest text ideea de ,,cântec” şi cea de ,,dragoste”? Formulaţi răspunsul pornind de 

la însuşirile comune ale celor două noţiuni, de exemplu, armonia, ,,furtuna, zborul, frumuseţea etc. Completaţi 
diagrama de mai jos stabilind însuşirile distinctive, respectiv, comune ale celor două noţiuni:

5. Selectaţi, din seriile sinonimice următoare, sinonimele potrivite pentru sensul din text al cuvintelor:
a (se) strecura - a se infi ltra, a se scurge, a scăpa; 
şubred - slăbit, nerezistent, plăpând, caduc;
a se dumica  - a se fărâmiţa, a se mărunţi, a se fragmenta, a se sfâşia, a se face ţăndări;
făptură – statură, talie, corp, siluetă, fi inţă, vietate.
6. Identifi caţi, în strofa a doua, antonimul cuvântului „zăvorâtă”.
7. Delimitaţi secvenţele poeziei şi stabiliţi, pentru fi ecare secvenţă, câte un termen/sintagmă-cheie.

 ■ Interpretarea textului
8. Urmăriţi în text, în legătură cu simbolul complex al cântecului, următoarele aspecte:
- felul în care cântecul dobândeşte, în poem, însuşiri palpabile;
- metafora ,,mierlele pe clape” (la ce instrument muzical vă face să vă gândiţi şi de ce?);
- posibilitatea ca metafora furtunii din încăpere să fi e una pur sonoră.
9. În Renaştere, ochiul era numit ,,fereastra sufl etului”. Care credeţi că este semnifi caţia acestei metafore 

la Arghezi? Propuneţi mai multe soluţii şi explicaţi-le! Discutaţi în perechi!
10. Care sunt conotaţiile metaforei sufl etului-mânăstire? Alegeţi din următoarele variante sau propuneţi 

altele:
 ■ sufl etul este preocupat numai  de relaţia cu divinitatea;
 ■ este izolat de orice preocupări „lumeşti”, inclusiv de dragoste;
 ■ este sfânt;
 ■ este rece.
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11. Descrieţi, cu citate din poem, acest sufl et–mânăstire.
12. Extrageţi din text o comparaţie, un epitet şi o enumeraţie şi arătaţi ce semnifi caţie au în context.
13. Urmăriţi, în text, distribuţia imaginilor artistice:

 ■ imagini vizuale: ......................................
 ■ imagini auditive: ....................................
 ■ imagini olfactive: ..................................

Explicaţi ce imagini fuzionează în sintagma: lavandă sonoră.
14. Recitiţi textul şi stabiliţi seriile de elemente echivalente după modelul dat. Puteţi să vă raportaţi la următoarele 

aspecte:
Tu ţi-ai strecurat cântecul în mine ------ Cântecul a umplut clădirea toată -----------

 ■ confi gurarea spaţiului interior/exterior;
 ■ raportul activ – pasiv.

15. Arătaţi că poemul Morgenstimmung este unul de dragoste, urmărind următoarele aspecte:
 ■ raportul eu-tu;
 ■ alternanţa închidere (refuzul sentimentului) - deschidere (acceptarea lui, chiar fără voie);
 ■ ideea de dezordine pe care o provoacă noile trăiri;
 ■ ideea de armonie, de acord, de împăcare între eu şi tu.

Alcătuiţi patru grupe şi realizaţi câte un poster care să conţină o formulare succintă şi o reprezentare grafi că a  
problematicii abordate. Prezentaţi colegilor rezultatele obţinute!

16. Recitiţi textul şi menţionaţi în scris etapele scenariului erotic. Valorifi caţi constatările/concluziile la care aţi 
ajuns în exerciţiul precedent sau semnele concrete din poem:

 ■ ale luptei, ale încercării de rezistenţă a lui eu în faţa lui tu;
 ■ ale recunoaşterii, ale întâlnirii fi nale a celor doi.

17. Analizaţi versurile din strofa fi nală:
 ■ Ce rol au interogaţiile retorice?
 ■ Care este semnifi caţia antitezelor sus/jos şi vieţi/morţi?
 ■ Cum vă explicaţi gruparea lui sus cu morţi şi lui jos cu vieţi?

Discutaţi între voi ipotezele pe care le propuneţi.
18. Pornind de la experienţa ta de viaţă şi de la ideile identifi cate în textul arghezian sau în următoarea afi rmaţie 

a lui  Octavio Paz (Dubla fl acără. Dragoste şi erotism, Bucureşti, Humanitas, 1998), redactează un eseu în care să 
surprinzi raportul de egalitate/reciprocitate instalat în iubire:

„Dorinţa constantă a tuturor îndrăgostiţilor şi tema marilor noştri poeţi şi romancieri a fost mereu aceeaşi: 
căutarea recunoaşterii persoanei iubite. Recunoaşterea în sensul de a mărturisi dependenţa, subordonarea sau 
vasalitatea în care te afl i faţă de celălalt”.

IDEI DE LUAT ACASĂ

Manualul este un instrument didactic efi cient dacă:
  permite construirea situaţiilor de învăţare care să conducă la realizarea obiectivelor-cadru sau 

de referinţă;
  valorifi că,  în egală măsură, demersul inductiv, demersul deductiv şi demersul analog în 

achiziţionarea conţinuturilor noi;
  prin ponderea şi calitatea temelor  recapitulative şi a testelor de evaluare sumativă contribuie 

la optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare; 
  oferă alternarea, în interiorul fi ecărei unităţi de învăţare, a sarcinilor ce vizează receptarea 

mesajului scris sau oral şi a  sarcinilor ce favorizează producererea de text oral sau scris;
  conţinuturile sunt accesibile, atractive, gradate ca nivel de difi cultate.
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TEST

A. Citiţi următoarele propoziţii şi decideţi dacă sunt adevărate (A) sau false (F): 

1. Paradigma comunicativ-funcţională presupune studiul integrat al literaturii, limbii şi 
comunicării.
2. Toate manualele de limba română respectă această paradigmă.
3. Majoritatea manualelor utilizate la limba română au un nivel de difi cultate scăzut.
4. În elaborarea unui manual efi cient, e necesară distribuţia echilibrată a neologismelor, a 
arhaismelor şi a conceptelor operaţionale într-o pagină. 

B. Continuaţi enunţurile! Alegeţi varianta corectă! 

1. În general, manualele de liceu oferă o gamă variată de exerciţii care dezvoltă
a. competenţa de comunicare orală.
b. competenţa de comunicare scrisă.
c. atât competenţa de comunicare orală, cât şi scrisă.

2. Suportul vizual trebuie să fi e 
a. atractiv cromatic.
b. adecvat şi atractiv din punctul de vedere al armoniei şi al realismului cromatic.
c. mai degrabă abstract.

Bibliografi e:

Columban, Monica, 2001, „Analiza unităţii: Dramaturgia din manualele de limba şi literatura română pentru clasa a XI-a”, în 
Perspective. Revistă de didactica limbii şi literaturii române, nr. 1.
Crişan, Alexandru, Papadima, Liviu, Pârvulescu, Ioana, Sâmihăian, Florentina, Zafi u, Rodica, 2007, Limba şi literatura română. Manual 
pentru clasa a X-a, Bucureşti, Humanitas Educaţional.
Medeşan, Luminiţa, 2001, „Manualele şi programa”, în Perspective. Revistă de didactica limbii şi literaturii române, nr. 1.
Pamfi l, Alina, 2000, Didactica limbii şi literaturii române, Cluj–Napoca, Editura Dacia.
Pamfi l, Alina, Tămâian, Ioana, 2005, Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. Paradigme didactice, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de 
Ştiinţă.
Todor, Erika-Maria, 2005, Şcoala şi alteritatea lingvistică. Contribuţie la pedagogia limbii române ca limbă ne-maternă, Cluj-Napoca, Casa 
Cărţii de Ştiinţă.
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3. Analiza şi exploatarea 
instrumentelor şi a materialelor 
didactice existente - Clasa a XI-a

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să alegeţi un manual, dintre cele aprobate de minister, adecvat 
nevoilor elevilor dumneavoastră;

 ■ să supliniţi lipsurile manualului prin propunerea de exerciţii 
adecvate dezvoltării fi ecărei competenţe în parte;

 ■ să exploataţi efi cient punctele tari ale diverselor manuale în 
procesul predării limbii române ca limbă nematernă;

 ■ să îmbunătăţiţi întregul proces de predare a limbii române ca 
limbă a doua.
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3.1. Prezentarea manualului

3.1.1. Limba şi literatura română, 2007, autori Adrian Costache, Florin Ioniţă, M. N. Lascăr, Adrian 
Săvoiu, Bucureşti, Grup Editorial Art.

Temă de refl ecţie:
Credeţi că ar fi  utilă consultarea elevilor din ciclul liceal superior în alegerea manualului?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Exerciţii:
1. Vi s-a întâmplat să lucraţi fără ca elevii să aibă manuale? Ce probleme aţi întâmpinat în acest caz? Care 
dintre ele v-a deranjat cel mai mult? Discutaţi în grup!
2. S-a întâmplat să utilizaţi un manual la o generaţie şi, apoi, la următoarea generaţie, să renunţaţi la el în 
favoarea altuia? Dacă da, precizaţi  manualul  şi cauzele pentru care l-aţi înlocuit. Lucraţi în perechi!
3. Prezentaţi, în grupuri de câte cinci, manualul pe care îl utilizaţi la clasele de minorităţi. Motivaţi-vă 
alegerea în faţa colegilor!
4. Cât de des utilizaţi manualul la clasă şi în ce scop? Ce conţinuturi ale lui vă sunt mai utile? Lucraţi în 
grup!
5. Elevii pe care îi aveţi utilizează acasă frecvent manualul? Pentru ce tip de sarcini? Discutaţi în perechi!
6. În ce măsură textele propuse spre studiu pentru o anumită epocă literară vă infl uenţează decizia de a 
alege un manual sau altul? Discutaţi în grup!

Pentru ciclul liceal, nu există manuale speciale pentru predarea limbii române ca limbă nematernă, 
pornindu-se, probabil, de la considerentul că, până la acest ciclu de şcolaritate, elevii, indiferent de limba 
maternă, trebuie să stăpânească limba română astfel încât să poată face faţă cerinţelor programei. Teoretic, 
acest fapt se susţine, dar practic, mai ales pentru comunităţile lingvistice în care prima limbă este alta decât 
limba română, acest lucru rămâne la stadiul de deziderat.

Dintre manualele aprobate de minister, o alegere mai potrivită decât altele pentru clasele de minorităţi ni 
se pare a fi  manualul editurii Art, autori Adrian Costache, Florin Ioniţă, M.N. Lascăr, Adrian Săvoiu, deoarece 
are o gamă mai variată de exerciţii, cu grad diferit de complexitate, ceea ce face ca el să poată fi  valorifi cat mai 
bine la clasă, iar informaţia este redusă la un strict necesar pentru înţelegerea fenomenului literar şi cultural. 
Manualul nu mai sperie prin numărul mare de pagini dedicat unui singur aspect literar, astfel că şansa ca 
elevii să-l consulte este mai mare.

3.1.2. Corelaţia dintre programa şcolară şi manualul editurii Art

Exerciţii:
1. Discutaţi despre avantajele/dezavantajele pe care le implică studiul literaturii după criteriul cronologic, 
în raport cu celelalte criterii care stau la baza întocmirii programelor din ciclul liceal. Întocmiţi o listă!
2. Exprimaţi-vă opinia asupra temelor propuse pentru studiile de caz. Lucraţi în perechi!

Programa pentru clasa a XI-a este structurată pe aceleaşi domenii de conţinut incluse în programele 
pentru clasele a IX-a şi a X-a: Limbă şi comunicare şi Literatură. Textele literare sunt studiate însă prin raportare 
la principiul cronologic al fenomenului literar.

Programa cuprinde câteva mari epoci, abordate din perspective diverse, conţinuturile fi ind grupate în 
mai multe module:

Fundamentele culturii române
Perioada veche
Perioada modernă:

A. Secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea;
B. Perioada interbelică (romanul). 

Competenţele generale vizează: „utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de 
comunicare; comprehensiunea şi interpretarea textelor; situarea în context a textelor studiate prin raportare 
la epocă sau la curente literare/culturale; argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de 
comunicare” (Programa de limba şi literatura română, clasa a XI-a, 2006: 4). 

Competenţa de comunicare pare a fi  subordonată competenţei literare, de aceea conţinuturile asociate 
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competenţelor specifi ce din domeniul utilizării limbii se raportează, mai ales, la textul literar. Competenţei de 
utilizare adecvată a tehnicilor de redactare îi sunt asociate conţinuturi ca: analiză, comentariu, paralelă, eseu 
structurat şi nestructurat. Unele conţinuturi sunt diferenţiate în funcţie de profi lul şi specializarea pe care 
o urmează elevul. Astfel, apar în programă curriculumul diferenţiat de tip A şi B. Curriculumul diferenţiat 
de tip A, pentru profi lul umanist, specializarea fi lologie, pune accent pe domeniul literatură, în vreme ce 
curriculumul de tip B, pentru fi liera vocaţională, pune accent pe domeniul limbă şi comunicare.

Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare are drept conţinut 
asociat, printre altele, interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica literară.

Un element specifi c programei, care subliniază importanţa acordată textului literar, dar, mai ales, 
comprehensiunii, este studiul de caz, care presupune documentarea pe o anumită temă şi munca în echipă 
pentru realizarea unui proiect. Studiul de caz poate fi  considerat, în egală măsură, o metodă de formare, dar şi 
de evaluare a anumitor competenţe, întrucât presupune consultarea unei bibliografi i, parcurgerea ei, selectarea 
informaţiei, precizarea propriei poziţii faţă de fenomenul cultural, redactarea unui text şi prezentarea orală a 
acestuia.

Manualul respectă programa atât în privinţa competenţelor vizate, cât şi a conţinuturilor prin care se 
urmăreşte dezvoltarea lor. El cuprinde numărul de opere indicat, prezentate în raport cu epoca în care au 
apărut, cu specia căreia îi aparţin şi curentul literar sau cultural pe care îl ilustrează. Pe lângă cunoştinţele 
stipulate în trunchiul comun, sunt incluse şi conţinuturi prevăzute de curriculumul diferenţiat, indicate prin 
asterisc.

3.1.3. Structura manualului

Manualul este structurat în cinci mari capitole, în funcţie de perioadele literare prezentate, după cum 
urmează:

I. Fundamente ale culturii române

Originile şi evoluţia limbii române (prezentare sintetică).
Limbă şi comunicare: Noile norme lingvistice (ortografi ce, ortoepice şi morfologice) conform DOOM.
Studiu de caz 1:  Latinitate şi dacism.

II. Perioada veche

Studiu de caz 2:  Dimensiunea religioasă a existenţei.
   Discursul de amvon**.
Literatura şi pictura religioasă.

Studiu de caz 3:  Formarea conştiinţei istorice.
Ţiganiada* de Ion Budai-Deleanu.
Limbă şi comunicare: Norma literară - aspecte evolutive.
Curente culturale/literare în secolele XVII – XVIII: umanismul şi iluminismul (prezentare sintetică).

III. Perioada modernă

A. Secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea

Studiu de caz 4:  Rolul literaturii în perioada paşoptistă.
Forme hibride ale societăţii româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea:
  Chiriţa în provinţie, de Vasile Alecsandri.
  Limbă şi comunicare: Uzul diversifi cat al limbii literare.
           Variante literare libere.
Dezbatere: România între Orient şi Occident.
Descoperirea literaturii populare
  Meşterul Manole (baladă populară).
  Meşterul Manole* de Lucian Blaga.
Limbă şi comunicare: Structuri discursive: textul informativ.
Studiu de caz 5:  Criticismul junimist.
Limbă şi comunicare: Strategii specifi ce folosite în monolog şi dialog.
Adecvarea discursului oral la situaţii de comunicare diverse.
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Discurs specifi c domeniului de specializare (Texte didactice, administrative şi teologice)**.
Studiu de caz 6:  Diversitate stilistică, tematică şi de viziune în opera marilor clasici*.

B. Curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea

Romantismul:
Alexandru Lăpuşneanul, de Costache Negruzzi
  Limbă şi comunicare: Registre stilistice – registrul arhaic al limbii.
Scrisoarea I, de Mihai Eminescu
  Limbă şi comunicare: Figuri de stil şi procedee de expresivitate.
Odă (în metru antic), de Mihai Eminescu
  Limbă şi comunicare: Expresivitatea unor structuri morfologice şi sintactice.
  Prezentare de carte*.
Luceafărul, de Mihai Eminescu
  Limbă şi comunicare: Denotaţie şi conotaţie.
  Figuri de stil şi procedee de expresivitate.
Realismul:
În vreme de război, de I. L. Caragiale
  Limbă şi comunicare: Structuri discursive (argumentative).
  Jurnalul de lectură*.

Simbolismul:
Noaptea de decemvrie, de Alexandru Macedonski
Acuarelă, de Ion Minulescu
  Limbă şi comunicare: Neologismele.
Studiu de caz 7: Simbolismul european.
Prelungiri ale romantismului şi clasicismului.
  De demult ..., de Octavian Goga

IV. Perioada interbelică

Orientări tematice în romanul interbelic
  Romanul psihologic: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil Petrescu
  Romanul experienţei: Nuntă în cer, de Mircea Eliade
  Romanul balzacian: Enigma Otiliei, de G. Călinescu
  Limbă şi comunicare: Structuri discursive (descriptive, narative).
Recenzia*.
Studiu de caz 8: Modele epice în romanul interbelic.

* Conţinuturi din curriculumul diferenţiat A
** Conţinuturi din curriculumul diferenţiat B

El cuprinde subcapitole axate pe probleme de limbă şi comunicare, chiar dacă structura de bază urmează 
criteriul cronologiei literare. De asemenea, include studiile de caz prevăzute de programă şi o bibliografi e 
critică minimală după fi ecare capitol.

Exerciţiile vizând dezvoltarea competenţei literare, comprehensiunea şi interpretarea textelor, utilizarea 
corectă şi adecvată a limbii române în diferite contexte de comunicare sau argumentarea orală ori în scris 
a unor opinii în diverse situaţii de comunicare sunt cuprinse la Evaluare curentă, Aplicaţii sau la secţiunea 
Aplicaţii. Evaluare fi nală. În unele situaţii, acestea apar imediat după text.

Manualul conţine, mai ales pentru capitolul legat de literatura veche, dar şi pentru celelalte capitole, 
explicarea unor cuvinte considerate o posibilă piedică în comprehensiunea textului. Acest fapt constituie un 
avantaj pentru profesor şi elev, uşurându-le munca, ceea ce nu înseamnă însă că nu va fi  necesară explicarea 
şi a altor cuvinte.

3.2. Structura unei unităţi de învăţare

Structura unei unităţi de învăţare include atât probleme de literatură, cât şi probleme de limbă ce se 
regăsesc în textul literar, care constituie punctul de plecare pentru semnalarea aspectului lingvistic ce urmează 
a fi  studiat. De altfel, în domeniul Limbă şi comunicare, programa prevede actualizarea achiziţiilor anterioare ce 
pot sprijini demersul de înţelegere şi interpretare a textelor literare studiate.
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În cazul textelor literare propuse spre studiu, abordarea urmează tiparul:
  Înainte de text,
  Explorarea textului,
  Evaluare curentă. Aplicaţii,
continuat, în unele cazuri, prin Dincolo de text. 
Înainte de text reuneşte, de regulă, exerciţii care permit dezvoltarea competenţei de argumentare orală 

a unei opinii, pornindu-se de la aspectul realităţii abordat în opera ce urmează a fi  studiată.
Explorarea textului este axată pe comprehensiunea şi interpretarea textului literar, fi ind, în mare parte, 

un chestionar focalizat pe conţinutul acestuia, dar şi pe semnifi caţiile lui. Răspunsurile la întrebări, fi e în 
variantă orală, fi e în variantă scrisă, oferă puncte de pornire pentru analiza critică a operei literare.

Evaluare curentă. Aplicaţii cuprinde, în mare măsură, exerciţii de redactare de tipul analizează, redactează, 
scrie sau teste formative.

Dincolo de text urmăreşte o lărgire a sferei literare sau culturale a elevilor, reunind fragmente critice 
oferite ca temă de meditaţie sau ca teme de discuţie.

Considerăm că autorii manualului au avut în vedere toate competenţele pe care le menţionează 
programa şi au încercat să îmbine, în permanenţă, comunicarea orală cu cea scrisă, pentru a păstra un anumit 
echilibru.

3.2.1. Selecţia textelor literare

Exerciţiu:
Manualul ales propune spre studiu, pentru profi lul umanist, următoarele texte literare: Ţiganiada, de I. 
Budai-Deleanu, Chiriţa în provinţie, de V. Alecsandri, Meşterul Manole (baladă populară), Meşterul Manole, 
de L. Blaga, Alexandru Lăpuşneanul, de Costache Negruzzi, Scrisoarea I, Odă (în metru antic), Luceafărul, de 
M. Eminescu, În vreme de război, de I. L. Caragiale, Noaptea de decemvrie, de Al. Macedonski sau Acuarelă, 
de I. Minulescu, De demult, de O. Goga, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil Petrescu, 
Nuntă în cer, de Mircea Eliade şi Enigma Otiliei, de G. Călinescu.
a. În grupuri de patru-cinci, discutaţi alegerile făcute de autori şi grupaţi textele în două categorii, adecvate 
şi inadecvate, şi motivaţi încadrarea lor.
b. Comparaţi listele cu ale colegilor din celelalte grupuri. 
c. Propuneţi alte texte în locul celor pe care le-aţi considerat nepotrivite, ţinând cont de prevederile 
programei.
d. Ce noţiuni de limbă şi comunicare prevăzute de programă aţi asocia spre reactualizare fi ecărui text literar 
dintre cele propuse de autori? Lucraţi în grupuri! Confruntaţi lista cu a colegilor din celelalte grupuri!

Referitor la selecţia textelor literare, putem spune că aceasta respectă indicaţiile legate de autorii 
prevăzuţi spre studiu, epocă, gen, specie sau curent literar. Excepţie face romanul Enigma Otiliei, care nu se 
încadrează în tipologia prevăzută de programă.

Textele alese nu răspund întotdeauna intereselor elevilor şi nu respectă criteriul accesibilităţii, mai ales 
în situaţia studiului limbii române ca limbă nematernă, dar, ţinând cont că programa este axată pe literatură 
română veche şi pe secolul al XIX-lea, autorii nici nu aveau prea multe opţiuni.

Pentru perioada veche, autorii au selectat fragmente din cronicile moldoveneşti, în general, din 
Predoslovii, pentru a putea identifi ca elementele umaniste. Fragmentele alese sunt, de regulă, scurte, de 
maximum o pagină, ceea ce le face suportabile. O opţiune mai bună ni s-ar fi  părut fragmentele din cronica lui 
Grigore Ureche, legate de a doua domnie a lui Alexandru Lăpuşneanu, pentru a pregăti studiul nuvelei lui C. 
Negruzzi, aleasă pentru a ilustra trăsăturile literaturii romantice. O altă opţiune ar fi  legendele lui Neculce din 
O samă de cuvinte, deoarece multe dintre ele au dimensiuni adecvate studiului în clasă, iar limbajul este ceva 
mai accesibil. Epopeea Ţiganiada, propusă doar în curriculum diferenţiat, ni se pare un text prea pretenţios la 
nivel de limbaj pentru a fi  studiat integral de un elev care are o altă limbă maternă decât româna. Fragmentele 
alese din Cântul IX, prin caracterul lor comic (descrierea raiului şi a iadului), ar putea să-i atragă, totuşi, pe unii 
elevi. Chiriţa în provinţie, de Vasile Alecsandri, prin care se ilustrează formele hibride ale civilizaţiei româneşti 
la mijlocul secolului al XIX-lea, cu jargonul româno-francez caracteristic personajului, prezintă avantajul de a 
putea fi  urmărită pe scenă, situaţie care ar permite exersarea competenţei de înţelegere după auz. De asemenea, 
poate reprezenta o bază bună pentru o serie de exerciţii de oralizare a textului scris şi pentru discuţii legate de 
ceea ce înseamnă modernizarea societăţii româneşti.

Nuvela Alexandru Lăpuşneanul prezintă, datorită dimensiunilor ei, avantajul de a putea fi  studiată 
integral, chiar dacă limbajul încărcat de arhaisme face din ea un text difi cil. Faptele prezentate sunt memorabile, 
reprezentative pentru dimensiunea romantică, într-o altă viziune decât cea eminesciană.

Poeziile din creaţia lui Eminescu credem că sunt toate prea difi cil de interpretat, măcar una dintre ele 
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(Scrisoarea I) ar putea fi  înlocuită cu un text de o structură mai simplă, de dimensiuni mai mici.
Romanul camilpetrescian, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, şi cel al lui Mircea Eliade, 

Nuntă în cer, prin tema iubirii, se înscriu în orizontul de aşteptare al elevului, dar formula romanului psihologic 
este mai puţin agreată de elevi decât cea a romanului de creaţie.

Volumul de lectură include pentru elevii de la profi lul umanist, specializarea fi lologie, două romane, 
două nuvele, o epopee, două piese de teatru (o dramă şi o comedie), o baladă populară şi cinci creaţii lirice, în 
total 13 texte literare.

3.3. Tipuri de exerciţii/activităţi

Înainte de text include o serie de exerciţii, prin care se pregăteşte receptarea prin contextualizarea operei. 
Această contextualizare nu presupune expunerea de către profesor a contextului creaţiei, ci actualizarea unor 
informaţii, prin discuţii în grup sau prin consultarea prealabilă a unor documente. Momentul este, astfel, 
valorifi cat pentru dezvoltarea competenţei de producere a unor mesaje orale, în special.

Exemple:
Pentru pregătirea receptării fragmentelor din epopeea Ţiganiada, sunt propuse următoarele sarcini 

didactice:
1. În grupe de trei-patru colegi, discutaţi despre întâmplările legate de viaţa şi de domnia lui Vlad Ţepeş, pe care

le-aţi afl at din diferite surse (istorie, literatură, cinematografi e). Comunicaţi şi celorlalţi colegi de clasă informaţiile 
voastre. 

2. Discutaţi despre imaginea de azi a lui Vlad Ţepeş. Consideraţi că ea îi refl ectă personalitatea?
3. Ce tip de texte literare – epice, lirice, dramatice, comice, tragice etc. – consideraţi că ar fi  mai potrivite pentru a-l 

avea ca personaj pe Vlad Ţepeş? (p. 37).

Aceste sarcini permit elevilor să exerseze limba, să formuleze opinii personale, să dobândească şi
să-şi consolideze cunoştinţele, să-şi argumenteze punctul de vedere, folosind alte surse decât informaţia strict 
literară.

Chiriţa în provinţie, de V. Alecsandri, introdusă la capitolul Forme hibride ale civilizaţiei româneşti la mijlocul 
secolului al XIX-lea, este precedată de următoarele exerciţii, ce permit sesizarea cu mai mare uşurinţă a temei 
textului şi încadrarea corectă a personajului într-o tipologie literară:

1. Discutaţi, în grupe de trei-cinci elevi, şi alcătuiţi împreună două liste conţinând câte cinci cuvinte/structuri 
care să denumească:

a. ceea ce consideraţi voi că înseamnă a fi  la modă în zilele noastre;
b. ceea ce consideră alţii (părinţi, colegi, prieteni, vedete TV) că înseamnă a fi  la modă azi.
Comparaţi listele şi discutaţi asemănările şi deosebirile dintre liste şi dintre punctele a. şi b.
2. Daţi exemple de situaţii, evenimente şi de personalităţi din realitatea românească (trecută sau prezentă), care să 

reprezinte forme hibride ale civilizaţiei noastre, între Orient şi Occident (p. 59).
Deosebit ni se pare faptul că elevii sunt încurajaţi să se raporteze la experienţa lor de viaţă, la timpul 

în care trăiesc, pentru a înţelege noţiunea de formă hibridă de civilizaţie. Considerăm că, o dată realizat acest 
lucru, vor putea să înţeleagă mai bine comedia lui Alecsandri, să sesizeze actualitatea ei, şi toate acestea 
exersând dialogul. Munca în grup, dacă este bine condusă şi dacă sarcinile sunt astfel repartizate încât fi ecare 
elev să fi e pe rând în situaţia de a consemna ideile grupului, de a raporta sau de a evalua activitatea colegilor, 
poate încuraja elevii care, din diferite motive, au reţineri în a vorbi în faţa întregii clase.

 Unele dintre exerciţiile propuse nu precizează dacă solicită rezolvarea orală sau scrisă, dar multe 
dintre ele acceptă, cu mici ajustări, ambele variante. Precizarea poate fi  făcută de profesor, caz în care, dacă 
optează pentru varianta scrisă, e necesară stabilirea unei limite de spaţiu. Cum exerciţiile de redactare sunt 
mai numeroase şi mai diverse, considerăm că, acolo unde e posibil, ar fi  bine ca profesorul să opteze pentru 
varianta orală.

3.3.1. Receptarea unui text scris

Exerciţii:
1. Elevii întâmpină mai multe probleme în receptare în etapa comprehensiunii sau în cea a interpretării 
textului? Manualul pe care îl utilizaţi pune accentul pe comprehensiune sau pe interpretare? Lucraţi în 
perechi! 
2. Consideraţi că mai sunt necesare, la clasa a XI-a, exerciţiile de rezumare a textului? Motivaţi-vă răspunsul 
în cadrul grupului!
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Competenţa de înţelegere după lectură este dezvoltată prin raportare, aproape exclusivă, la textul literar, 
aparţinând perioadei vechi a literaturii române şi începutului perioadei moderne. Exerciţiile, în mare parte, 
vizează interpretarea textului şi mai puţin comprehensiunea lui. Uneori, sarcina de lucru suprapune cele două 
etape. Totuşi, manualul conţine şi exerciţii care urmăresc înţelegerea sensului literal al textului.

Tipuri de exerciţii:

1. Exerciţii de identifi care a unei informaţii în text
Identifi că în textul Predosloviei, reprodus mai sus, motivele care l-au îndemnat pe cronicar să-şi scrie cartea (p. 

30);
Numeşte categoriile de păcătoşi prezentate în fragmentele de mai sus şi descrie modul în care sunt pedepsiţi (p. 

43);
Precizează, folosind doar informaţiile oferite de strofa de mai sus, care este cea mai mare fericire pe care o poate 

oferi raiul (p. 45);
Numeşte două dintre sursele de inspiraţie pe care M. Kogălniceanu le propune colaboratorilor revistei (p. 56).

2. Exerciţii de selecţie
Selectează din textul scenei 3 formulele de adresare utilizate de celelalte personaje faţă de Chiriţa. Pornind de la ele, 

defi neşte statutul social al personajelor şi relaţiile dintre acestea la începutul comediei (p. 63);
Enumeră toate informaţiile despre preot, identifi cate în acest început de text (p. 180).

3. Exerciţii de completare a unor spaţii libere (extrem de puţine)
Consultă textul comediei (indicaţiile de la începutul actelor şi al scenelor) şi completează spaţiile libere:

Reprezentată pe scenă în ................, piesa este inspirată din ...................., pe care le satirizează în scop moralizator. 
Actul I se petrece la moşia ..................., într-un spaţiu deschis, adică în ............; actul al II-lea se petrece într-un ..............   
din ţinut, într-un spaţiu închis, dar la modă, şi anume ..............  (p. 63).

4. Exerciţii de rezumare
Rezumă subiectul comediei Chiriţa în provinţie (p. 70).

5. Exerciţii de povestire
Povesteşte istoria iubirii dintre Hasnaş şi Lena (p. 236).

6. Chestionarul focalizat pe conţinut
De cele mai multe ori, chestionarele de după text reunesc întrebări care vizează atât comprehensiunea, 

cât şi interpretarea acestuia. Întrebările pot fi  regrupate de profesor, astfel încât să fi e axate doar pe aspectul 
dorit. Cele mai multe întrebări sunt axate pe interpretare, semnalând aspectele care pot avea o semnifi caţie 
deosebită pentru receptarea textului.

Considerăm că aceste exerciţii ar trebui să fi e completate prin alte tipuri care să asigure înţelegerea 
sensurilor cuvintelor, a sensurilor propoziţiilor şi frazelor. În cazul limbii române ca limbă a doua, exerciţiile 
de tipul adevărat/fals, exerciţiile cu variante multiple, chestionarele focalizate pe conţinut nu ar trebui să 
lipsească, pentru a asigura profesorul că textul a fost înţeles şi că există o bază pentru interpretarea ulterioară.

3.3.2. Receptarea mesajului oral

Exerciţii:
1. Aveţi elevi care, în clasa a XI-a, întâmpină difi cultăţi în receptarea unor mesaje orale? Care credeţi că 
sunt cauzele? (insufi cienta stăpânire a fonologiei, insufi cienta dezvoltare a capacităţii lexicale etc.)
2. Manualul pe care îl utilizaţi la clasă conţine exerciţii speciale pentru dezvoltarea competenţei de receptare 
a mesajelor orale? Daţi exemple! 
3. Discutaţi în grup despre utilizarea, la clasă, a unor înregistrări ale unor situaţii de comunicare în scopul 
dezvoltării competenţei de receptare de mesaje orale. Elevii pe care îi aveţi au nevoie de asemenea activităţi?

Dintre toate competenţele prevăzute de programă, aceasta este, în mod evident, neglijată de autorii 
manualului şi de către autorii de manuale, în general. Manualele nu propun exerciţii de audiere de text, pe 
considerentul că întreaga activitate de comunicare orală din timpul orei, în care sunt implicaţi profesorul 
şi elevii, presupune, din partea acestora din urmă, exersarea competenţei de receptare orală prin luarea de 
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notiţe, în timp ce profesorul explică, şi prin interacţiunile din dialogurile cu colegii. Există, totuşi, unele cerinţe 
a căror rezolvare implică şi competenţa de receptare a mesajului oral: 

Scrieţi câte o prezentare de circa o pagină a relaţiei dintre Manole şi meşteri şi citiţi-o în faţa colegilor.
Exprimaţi-vă opinia despre prezentările ascultate (p. 99).

În lipsa unor materiale special concepute în acest sens, considerăm că profesorul ar putea apela la 
înregistrări ale unor fragmente din opere literare, la urmărirea unor emisiuni la radio sau la televizor, la fi lme 
documentare care să constituie mai apoi obiect al unor discuţii dirijate, capabile să permită profesorului să 
aprecieze competenţa elevilor.

Profesorul poate indica elevilor emisiunea pe care să o urmărească acasă (temă de casă), oferind un 
chestionar  pe care să-l completeze.

Exemplu:
În emisiune s-a discutat despre .....  .
La emisiune au participat ...........   .
În intervenţiile sale, X a susţinut ......  .
Y a  .......  .
Chestionarele de tipul adevărat/fals sau cu alegere a variantei corecte sunt mai indicate, întrucât ele 

presupun strict verifi carea competenţei de receptare, neimplicând absolut deloc competenţa de redactare, 
astfel că profesorul poate sesiza care dintre ele este insufi cient dezvoltată.

3.3.3. Producerea unui text

Exerciţii:
1. Elevii preferă comunicarea orală sau pe cea scrisă? La care dintre ele întâmpină cele mai multe probleme? 
Discutaţi în grup!
2. Prezentaţi colegilor tipurile de exerciţii pe care obişnuiţi să le folosiţi la clasă pentru dezvoltarea 
competenţei de comunicare scrisă. Care dintre aceste tipuri se regăsesc în manualul pe care îl utilizaţi? Ce 
exerciţiu folosiţi mai frecvent şi din ce motive? Discutaţi!

Competenţa de a formula mesaje scrise este vizată prin exerciţii variate:

A. Scriere despre textul literar

1. Exerciţii de redactare de răspunsuri scurte
Scrie răspunsul la fi ecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: ………………

2. Rezumatul scris
Rezumă subiectul romanului Enigma Otiliei, urmărind cele două planuri narative: istoria unei moşteniri şi 

destinul tânărului Felix Sima, „martor şi actor” al propriei formări (p. 251).

3. Caracterizare de personaj
Scrieţi o caracterizare de circa o pagină a personajului Mira, valorifi când informaţiile rezultate din discuţiile 

purtate în clasă (p. 99).

4. Exerciţii de analiză literară
Analizează o strofă/o secvenţă poetică, la alegere, din Odă (în metru antic), prin referire la următoarele elemente:
Idei, atitudini, sentimente poetice;
Ipostaza eului liric;
Elemente de compoziţie;
Nivelurile textului poetic (fonetic, lexico-semantic, morfosintactic, stilistic);
Semnifi caţii.

5. Eseu structurat
Scrie un eseu structurat în care să prezinţi viziunea bătrânului dascăl (omul de geniu) cu privire la naşterea şi 

stingerea lumii. În redactarea eseului, vei respecta următoarele repere:
Portretul bătrânului dascăl;
Imaginea poetică a haosului primordial;
Organizarea haosului şi transformarea lui în cosmos;
Închipuirea sfârşitului lumii.
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6. Eseu nestructurat
Scrie o compunere de una-două pagini, în care să prezinţi construcţia subiectului şi a discursului narativ în 

nuvela În vreme de război, integrând şi următoarele concepte operaţionale: acţiune, secvenţă narativă, episod, intrigă, 
confl ict, alternanţă, incipit, pauză descriptivă (p. 186);

Descrie, într-o lucrare de una-două pagini, evoluţia relaţiei dintre cei doi fraţi din nuvela În vreme de război;
Comentează, într-un text de 20-30 de rânduri, ideile exprimate de L. Blaga în eseul Revolta fondului nostru 

nelatin.

7. Eseu argumentativ
Argumentează în scris, într-un text de 25-30 de rânduri, afi rmaţia lovinesciană că obiectul de studiu (al romanului 

Ion) este viaţa socială a Ardealului (p. 257);
Argumentează, într-un eseu liber de circa o pagină, că În vreme de război este o nuvelă psihologică (p. 18).

8. Eseu de tip paralelă
Scrie un eseu argumentativ în care să compari condiţia emirului, din poemul lui Macedonski, cu aceea a 

Luceafărului, din poemul omonim al lui Mihai Eminescu (p. 196).

9. Proiectul
În grupe de patru-şase elevi, realizaţi un proiect pe tema Imaginea femeii în proza interbelică. Prezentaţi-l 

colegilor sub forma unei sinteze de 10-15 minute, punându-le totodată la dispoziţie materialele colectate (p. 253).

B. Scriere imaginativă

Scrieţi, fi ecare, pe două coloane, câte cinci cuvinte/structuri despre care consideraţi că aparţin câmpului semantic 
al raiului, respectiv al iadului unui elev de clasa a XI-a. Integraţi structurile în câte o descriere de opt-zece rânduri a 
raiului, respectiv, a iadului acestui elev (p. 44);

Imaginează-ţi că discuţia dintre Chiriţa, Guliţă şi Charles, profesorul de engleză, are loc în zilele noastre, primii 
doi vorbind în jargon româno-englez. Scrie trei-patru replici pe o temă potrivită unei conversaţii elementare.

C. Scriere refl exivă

1. Scrisoare
Imaginează-ţi că eşti unul dintre adolescenţii Otilia şi Felix din romanul Enigma Otiliei şi eşti prieten(ă) cu 

celălalt.
Pentru fete: Redactează o scrisoare de aproximativ două pagini în care să analizezi personajul Felix şi relaţia lui 

cu Otilia.
Pentru băieţi: Redactează o scrisoare de aproximativ două pagini în care să analizezi personajul Otilia şi relaţia 

cu Felix. 

2. Eseu de cinci minute
Scrie un eseu argumentativ, de 25-30 de rânduri, în care să-ţi susţii opinia cu privire la întrebarea: Cucoana 

Chiriţa rămâne doar un tip caracteristic vremii sale sau este încă un personaj actual (p. 70)?

3. Jurnal de lectură
Citeşte primele unsprezece capitole din Cartea întâi a Bibliei şi notează-ţi impresiile sub forma unui jurnal de 

lectură (p. 48).

D. Alte tipuri

1. Exerciţii de continuare a unor texte cu început dat
Completează spaţiile punctate cu o continuare de patru-cinci replici a discuţiei dintre profesor şi elev, 

al cărui conţinut să exprime, din perspectiva elevului A - ezitarea; B - tatonarea.

A. Profesorul: Termenul limită pentru predarea eseului a fost data de 15. Astăzi suntem în 21 şi încă nimic!
Elevul: ………….
Profesorul: …………….
Elevul:  ……………. (p. 112)
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3.3.4. Producerea de mesaje orale

Exerciţiu:
Prezentaţi în perechi tipurile de exerciţii propuse de manualul pe care îl folosiţi la clasa a XI-a pentru 
dezvoltarea competenţei de producere a unor mesaje orale. Care dintre aceste exerciţii le plac mai mult 
elevilor?  Consideraţi sufi cient numărul lor?

Competenţa de producere a unor mesaje orale este susţinută de mai multe tipuri de activităţi sau 
exerciţii, de la cele mai simple la cele mai complexe.

1. Exerciţii de formare a capacităţii fonologice

Consultă DOOM2 şi indică pronunţarea corectă a următoarelor neologisme: acquis, aftershave etc. (p. 198);
Precizează care dintre următoarele cuvinte admit dubla accentuare. Verifi că în DOOM2 corectitudinea 

răspunsului (p. 69).

2. Exerciţii de formare a capacităţii lexicale

a. Exerciţii de recunoaştere

Selectează din poezia Luceafărul o comparaţie şi o metaforă. Explică-i sensul, în câte un text de 8–10 rânduri, 
ţinând seama de contextul în care a fost plasată (p. 163).

b. Exerciţii de construcţie

Scrie câte un enunţ în care cuvintele/structurile a se aprinde, a tremura, cale, stele cu noroc, cerc strâmt, să 
fi e întrebuinţate cu sens conotativ (p. 163).

c. Exerciţii de exemplifi care

După modelul rază de speranţă, indică alte trei-patru cuvinte/structuri care s-au fi xat în limba română cu sens 
fi gurat (p. 168).

3. Exerciţii de argumentare orală

Prezintă pe scurt un roman despre Primul Război Mondial din literatura română sau universală, pe care l-ai citit. 
Explică de ce l-ai recomanda/nu l-ai recomanda şi altor colegi spre lectură.

Alege un personaj feminin din literatura română, dintr-o operă literară (narativă sau dramatică) citită de tine.
a. Exprimă-ţi opinia într-un discurs argumentativ oral, despre măsura în care destinul personajului feminin ales 

este determinat de propriul statut, de mentalităţile societăţii şi de contextul epocii în care se petrece acţiunea cărţii.
b. Relatează succint posibila evoluţie a personajului ales, în cazul în care acţiunea cărţii s-ar desfăşura în alt 

context spaţio-cultural.
c. Consideri că preluarea unor teme şi motive specifi ce literaturii populare este benefi că pentru scriitori sau 

demonstrează, mai degrabă, lipsă de inspiraţie? Argumentează-ţi oral răspunsul în faţa clasei (p. 90).

Formulează-ţi propriul punct de vedere despre valoarea nuvelisticii lui Slavici, având în vedere textele studiate 
la clasă sau citite de tine. Confruntă-ţi opinia cu cea a colegilor şi susţine-ţi propriul punct de vedere, sub forma unui 
monolog argumentativ de trei-patru minute.

Alege textul pe care îl consideri a fi  cel mai interesant, respectiv, cel mai neinteresant şi motivează-ţi oral opţiunile, 
în faţa colegilor (p. 68).

a. Dezbaterea

În cadrul exerciţiilor de argumentare orală, se acordă o importanţă deosebită dezbaterii pe diverse teme, 
mai accesibile, mai simple, decât cea propusă de programă: România între Orient şi Occident.

Realizaţi o dezbatere cu moţiunea: În ceea ce priveşte introducerea noutăţilor civilizaţiei occidentale, Chiriţa are o 
atitudine progresistă, iar Bârzoi, o atitudine conservatoare. Documentarea se va realiza cel puţin prin lectura integrală 
a comediei şi prin elaborarea unor fi şe de citate şi a unor fi şe de idei. Constituiţi, la nivelul clasei, echipele afi rmatoare 
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şi negatoare, prezentându-vă argumentele şi contraargumentele. Valorifi caţi ideile din dezbatere prin redactarea unei 
sinteze de maximum o pagină.

Organizaţi o dezbatere având următoarea moţiune: Putem considera epoca marilor clasici drept primul pas în 
acţiunea de sincronizare a culturii române cu lumea europeană (p. 120)?

Organizaţi o dezbatere având următoarea moţiune: Fără Titu Maiorescu şi spiritul critic insufl at junimiştilor, 
literatura română a ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea ar fi  lipsită de strălucire (p. 109).

Un aspect pozitiv al manualului este, în acest sens, şi prezentarea modului în care se pregăteşte şi 
se desfăşoară o dezbatere la clasă, precum şi a unei fi şe de evaluare a activităţii, pe care le reproducem în 
continuare:

Sarcini de lucru:
Formaţi grupe de câte şase (trei afi rmatori şi trei negatori).
Pentru afi rmatori (1 …….. 5):

 ■ apelând la informaţii extrase din textele A, B, C, D, formulaţi trei-patru argumente în favoarea moţiunii 
propuse;

 ■ formulaţi o posibilă concluzie prin care să fi nalizaţi argumentarea voastră.
Pentru negatori (1……4):

 ■ apelând la informaţii extrase din textele A, B, C, D, formulaţi trei-patru argumente prin care să combateţi 
moţiunea propusă;

 ■ formulaţi o posibilă concluzie prin care să fi nalizaţi contraargumentarea voastră.

A. Sugestii în legătură cu etapele prezentării unui argument:
1. Afi rmaţia: Noi considerăm că …/ Noi credem că .../ etc.
2. Motivarea: Argumentele noastre în sprijinul celor afi rmate sunt: …/ Ne susţinem afi rmaţia aducând în sprijin 

următoarele dovezi: …/ etc.
3. Concluzia: În consecinţă: …/ Drept urmare: .../ etc. (este de preferat a fi  reluat cel mai puternic argument dintre 

cele prezentate anterior).

B. Sugestii în legătură cu etapele prezentării unui contraargument:
1. Identifi carea argumentului/argumentelor celeilalte echipe şi enunţarea contraargumentului/contraargumentelor 

pentru fi ecare situaţie în parte (Echipa afi rmatoare susţine/ consideră/ crede că .../ etc.);
2. Expunerea contraargumentului parcurgând următoarele etape: afi rmaţia, motivarea, concluzia (Noi nu suntem 

de acord, deoarece credem/susţinem că … etc.).

C. Sugestii în legătură cu etapele construcţiei unui nou argument:
1. Enunţarea contraargumentului celeilalte echipe.
2. Consolidarea poziţiei iniţiale prin noi argumente.

D. Sugestii în legătură cu etapele construcţiei unui nou contraargument:
1. …..
2. …..

Fişă de evaluare

PARTICIPANŢI A1 A2 A3 N1 N2 N3
Calitatea argumentelor
Calitatea argumentării

Limbaj: corectitudine, fl uenţă, 
adecvare la partener etc.

Califi cative: Foarte bine – 3p.; Bine - 2p.; Satisfăcător - 1p. (p. 75-76)
Prin acestea, se oferă elevilor paşii care trebuie parcurşi şi criteriile de apreciere a intervenţiilor fi ecăruia 

dintre ei.
Dezbaterea este pregătită, însă nu doar în plan teoretic, ci şi practic, prin exerciţiile care vizează 

dezvoltarea competenţei de argumentare orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
Pentru dezbatere, poate că înainte de abordarea unei probleme de literatură sau de cultură, ar fi  indicată 

exersarea structurilor pe o temă mai simplă, mai la îndemâna elevilor, legată de viaţa cotidiană:
Câinii vagabonzi ar trebui eutanasiaţi.
De asemenea, dezbaterea este pregătită prin exerciţii de clasifi care sau de exemplifi care a diferiţilor 
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conectori prin care se exprimă asentimentul, justifi carea, corectarea, obiecţia, contestarea (dezacordul), critica 
şi concluzia:

Completează tabelul următor, grupând expresiile şi cuvintele de mai sus în funcţie de rolul lor în argumentare. 
Adaugă şi alte cuvinte/expresii potrivite acestor roluri (p. 184).

3.3.5. Aplicaţii

Romanul psihologic Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil Petrescu. Aplicaţii.

Pentru comprehensiunea textului, respectiv pentru dezvoltarea competenţei de înţelegere după lectură, 
în cazul acestui roman, pe lângă exerciţiile propuse în manual, în cazul abordării lui la clasele de minorităţi, 
am propune următoarele exerciţii, pe baza fragmentului  afl at la pagina 217.

1. Asociaţi numele personajelor din prima coloană cu prezentarea corespunzătoare din a doua coloană:

 ■ Căpitanul Dimiu

 ■ Căpitanul Floroiu

 ■ Căpitanul Corabu

 ■ Personajul narator

 ■ „Spaima regimentului”, „tânăr şi 
crunt ofi ţer”

 ■ „Conformist,” „om cu rosturi 
gospodăreşti”

 ■ „puţintel, delicat, cu faţa blondă-
şters”

 ■ „atitudini atât de puţin milităreşti”
2. Asociaţi replicile de mai jos cu numele personajului care le rosteşte:

 ■ „Dragostea e frumoasă tocmai 
pentru că nu poate cunoaşte nicio 
silnicie. E preferinţă sinceră.”

 ■ „unei femei trebuie să-i fi e 
îngăduit să-şi caute fericirea”;

 ■ „Domnule, nevasta trebuie să fi e 
nevastă şi casa, casă”;

 ■ „Nu cunoaşteţi nimic din 
psihologia dragostei”.

 ■ Căpitanul Floroiu

 ■ personajul narator

 ■ căpitanul Corabu

 ■ căpitanul Dimiu

3. Precizaţi tema discuţiei dintre ofi ţeri.
4. Explicaţi care este înţelesul replicii „Domnule, nevasta trebuie să fi e nevastă şi casa, casă”.
5. Precizaţi sensul corespunzător expresiilor şi cuvintelor  de mai jos:
Făra codire: ................................................................................................
Cu toptanul: ...............................................................................................
Aşa am auzit, aşa vând: .............................................................................
Teşit: ...........................................................................................................
Ostentaţia: ..................................................................................................
6. Expuneţi în zece rânduri concepţia despre iubire a personajului narator aşa cum se desprinde din 

fragmentul dat.
7. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu achitarea bărbatului care şi-a ucis soţia infi delă.
8. Rezumaţi fragmentul.
9. Precizaţi care este rolul acestei scene în roman prin raportare la ansamblul textului.
 
Episodul excursiei la Odobeşti (p. 219-220).

I. Comprehensiunea textului

1. Grupaţi cuvintele de mai jos în perechi de sinonime:
1. excesiv    a. îngăduitoare, concesiv, iertător
2. ridicol    b. scârbă, greaţă
3. se preta   c. soclu, bază
4. piedestal   d. admitea
5. iremediabil   e. strădanie, efort, osteneală
6. trudă    f. ireparabil, ireversibil
7. memento   g. grosolan, enorm
8. pojghiţă   h. amintire
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9. academic   i. insista
10. crasă    j. coajă, crustă
11. stăruia   k. caraghios
12. silă    l. solemn, convenţional, rece
13. indulgentă   m. necinstit, imoral, dubios
14. veros    n. exagerat, peste măsură

2. Explicaţi de ce au fost folosite ghilimelele în faţa cuvintelor „memento” şi „academic”.
3. Precizaţi numele personajului narator.
4. Indicaţi locul desfăşurării acţiunii.
5. Enumeraţi faptele pe care personajul-narator i le reproşează soţiei sale.
6. Precizaţi ce intenţionează să facă personajul-narator după ce se va întoarce la Bucureşti.
7. Extrageţi din text cuvintele care redau trăirile personajului narator.

II. Exerciţii de redactare

1. Rezumaţi în 10 rânduri textul dat.
2. Scrieţi un text argumentativ, de 15-20 de rânduri, despre rolul cuvântului în viaţa omului, pornind de 

la afi rmaţia „Cuvântul e oricând un mijloc imperfect de comunicare”.
3. Caracterizaţi, în 15-20 de rânduri, personajul Ştefan doar pe baza informaţiilor oferite de fragment.

III. Exerciţii de comunicare orală

1. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu decizia personajului de a divorţa. Consideri motivată această 
decizie?

2. Repovestiţi întâmplările de la Odobeşti din perspectiva soţiei lui Gheorghidiu, ţinând cont de replicile 
acesteia din fi nalul fragmentului.

IV. Exerciţii de interpretare a textului

1. Ce consecinţe consideraţi că are asupra reprezentărilor pe care şi le formează cititorul romanului 
înfăţişarea întâmplărilor din perspectiva unui narator  care este, în acelaşi  timp, şi protagonist al celor mai 
multe dintre ele?

2. Ce impresie v-aţi format asupra personajului feminin? Care este principala modalitate de caracterizare 
a acestuia?

3. Care consideraţi că este adevărata sursă a suferinţei personajului: realitatea sau modul ei de a se 
refl ecta în conştiinţa personajului? Argumentaţi-vă răspunsul!

Fragmentul despre război (p. 222-224)

I. Comprehensiunea textului

1. Extrageţi din text cuvintele din câmpul lexical al războiului.
2. Identifi că în text numele personajelor şi raporturile acestora cu personajul-narator.
3. Precizaţi ce grad are în armată personajul-narator. 
4. Indicaţi regimentele care pornesc la luptă. 
5. Precizaţi care este primul prizonier din acest război.
6. Indicaţi taberele afl ate în confl ict.
7. Precizaţi ora la care era programat atacul asupra vămii.
8. Extrageţi din primul paragraf structurile care indică starea de spirit a viitorilor combatanţi.
9. Care este gândul care îl obsedează pe personajul-narator?
10. În ce fel apreciază eroul acum drama pe care a trăit-o în iubire?
11. Ce reprezintă linia punctată de care personajul afi rmă că a trecut?
12. Precizaţi sensurile din text ale următoarelor cuvinte: bordei, strepezit, efecte, pueril, avangardă, moletiere.
13. Alcătuiţi o propoziţie cu paronimul cuvântului companie.

II. Exerciţii de redactare

1. Rezumaţi fragmentul în cel mult zece rânduri.
2. Prezentaţi, într-un eseu liber de o pagină, viziunea personajului asupra războiului, aşa cum se 
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desprinde din fragment.

III. Exerciţii de comunicare orală

1. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu importanţa pe care o are pentru operă faptul că autorul a trăit pe 
viu războiul pe care l-a prezentat.

IV. Exerciţii de interpretare a textului

1. Prezentaţi rolul pe care războiul îl joacă în viaţa eroului.
2. Ce anume îl determină pe erou să refuze mobilizarea pe loc?
3. Organizaţi o dezbatere cu moţiunea: Este Ştefan Gheorghidiu un învins?
Există un confl ict între intelectualul Ştefan Gheorghidiu şi societatea în care trăieşte?
4. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu factorii care au infl uenţat relaţia de cuplu a personajului. Ce i-aţi 

reproşa protagonistului şi ce i-aţi reproşa Elei?
5. Care credeţi că ar fi  fost destinul acestui cuplu dacă nu ar fi  primit moştenirea de la unchiul Tache? 

Argumentaţi-vă punctul de vedere!
6. Scrieţi un text argumentativ despre relaţiile în cuplu, pornind de la afi rmaţia lui Ştefan Gheorghidiu: 

„Acei care se iubesc au drept de viaţă şi de moarte unul asupra celuilalt.”

Test de evaluare formativă

I. Încercuiţi variantele corecte:

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război este un roman:
a. tradiţional.
b. modern.
c. obiectiv.
d. subiectiv. 
e. social. 
f. psihologic.
g. de dragoste.
h. citadin.

Naratorul din roman este:
a. omniscient.
b. narator personaj.
c. homodiegetic/intradiegetic (se situează în interiorul universului povestit).
d. heterodiegetic/extradiegetic (se situează în afara universului povestit).

Naraţiunea este:
a. la persoana I.
b. la persoana a III-a.

Acţiunea se petrece în timpul:
a. Razboiului de Independenţă.
b. Primului Război Mondial.

Principiul compoziţional care organizează construcţia narativă este:
a. principiul cronologic.
b. fl uxul conştiinţei.

II. Completaţi afi rmaţiile: 

Tema centrală a operei este ……………….
Prima parte a romanului reprezintă …………
Partea a II-a a romanului are la bază ……………
Simbolul nopţii din titlu fi gurează ………
Cele două părţi alcătuiesc un singur roman deoarece …………..
Narator în roman este …….
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Rememorarea iubirii este declanşată de ……
Cele două planuri temporale din discursul narativ sunt ………….
Ştefan Gheorghidiu pleacă pe front deoarece …………..

Nuvela Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi.  Aplicaţii.

Un text care ridică o serie de probleme în abordare, datorită limbajului utilizat, este nuvela Alexandru 
Lăpuşneanul, introdusă la capitolul despre literatura romantică. Sigur că nu se pune problema renunţării 
la el, din moment ce este reprezentativ pentru realizările perioadei paşoptiste, pentru punerea în practică 
a programului Daciei literare, pentru îmbinarea elementelor clasice şi romantice specifi ce epocii, pentru 
particularităţile nuvelei. De altfel, ţinând cont de prevederile programei, manualul cuprinde şi alte texte 
aparţinând literaturii vechi, chiar mai puţin accesibile elevilor decât acesta. Nuvela, pe de altă parte, poate fi  
valorifi cată şi pentru clarifi carea altor aspecte legate de studiul literaturii, cum ar fi  raportul realitate-fi cţiune în 
opera literară sau problema registrelor limbii şi a rolului lor în comunicare. Studiul nuvelei poate fi  pregătit 
prin alegerea, în cadrul prezentării epocii vechi, a fragmentelor din cronica lui Grigore Ureche referitoare la 
domnia lui Alexandru Lăpuşneanu. Aceste fragmente sunt reproduse în manual, dar în capitolul legat de 
romantism, ca o ilustrare a surselor de inspiraţie ale nuvelei. Ele sunt valorifi cate în explorarea textului pentru 
a stabili raportul realitate–fi cţiune în opera lui Costache Negruzzi. În manual apar următoarele sarcini didactice 
pe marginea lor:

1. În nuvela sa autorul a preluat din Letopiseţul Ţării Moldovei, de Grigore Ureche, faptele celei de-a doua 
domnii a lui Lăpuşneanu. Urmăreşte fragmentele din manual, extrase din cronica lui Ureche şi, prin comparaţie cu 
nuvela, identifi că acele informaţii (întâmplări, personaje, replici etc.) care sunt inspirate din letopiseţul cronicarului.

2. Cu toată intenţia vădită de a urma sursa documentară, Negruzzi îşi ia multe libertăţi, schimbând cursul 
evenimentelor istorice şi adăugând multe scene. Stabileşte care sunt modifi cările aduse de autor prin care acesta, 
construind o operă de fi cţiune, se abate de la adevărul istoric.

3. Pornind de la cerinţele precedente, analizează raportul realitate-fi cţiune în această nuvelă, explicând totodată 
motivul pentru care, în mai multe rânduri, autorul „ocoleşte” sau ignoră cu bună ştiinţă informaţia de natură istorică 
(p. 134-135).

Cerinţele ca atare sunt bine formulate, dar considerăm că rezolvarea lor necesită parcurgerea anterioară 
a altor paşi, care să asigure atât comprehensiunea fragmentelor din nuvelă, cât şi a celor din cronică. Ultima 
cerinţă implică interpretarea operei, pentru că altfel nu există posibilitatea de a oferi un răspuns argumentat. 
Pentru comprehensiunea fragmentelor din cronică, propunem studiul acestora la capitolul ce prezintă 
istoriografi a românească.

A doua domnie a lui Alixandru vodă Lăpuşneanul, carile apoi au tăiat 47 de boieri, 7072

Într-aceia vreme înţelegându sultan Suleiman împăratul turcescu de atâta amestecături ce să fac în ţara Moldovei 
şi să scoală unii spre alţii, nu suferi, ci dede domnia iarăşi lui Alixandru vodă Lăpuşneanul. Iar Ştefan vodă dacă omorî 
pre Dispot vodă la Suceava şi bătu pre Mircea vodă la Milcov să întoarse la Iaşi şi, gătind ca să trimiţă boieri şi oameni 
de ţară la împăratul, să-i ceaie steag, veniră-i olăcarii de-i dede domniie veste, cum ieste dată lui Alixandru vodă şi el au 
venit la Brăila şi să găteşte ca să intre în ţară. Înţelegându de aceasta Ştefan Tomşa vodă să sfătui cu boierii săi ce vor face 
şi afl ară ca să trimită să margă la Alixandru vodă oameni juraţi de la ţară, să-i spuie că ţara nu-l va, nici-l iubescu şi, de 
acolo, să treacă la împărăţie şi până nu le va veni răspunsul, să nu-l lase pre Alixandru vodă ca să intre în ţară. 

Deacă au mers solii Tomşii şi-i i-au spus, zic să le fi e zis Alixandru vodă: „De nu mă vor, eu îi voiu pre ei şi de 
nu mă iubescu, eu îi iubescu pre dânşii şi tot voiu merge, ori cu voie, ori fără voie.” Decii pre soli i-au oprit şi au trimis 
hochimurile Împăratului la tătari, de au acoperit ţara ca un roi, prădându şi arzându. De altă parte el au întrat cu turcii 
şi cu oastea ce au avut lângă sine. Văzându Tomşa vodă că împotriva acei puteri nu va putea sta, cu sfetnicii săi, cu 
Moţoc vornicul şi Veveriţă postelnicul şi cu Spanciog spătar, au trecut în Ţara Leşască şi s-au aşezat la Liov, după ce au 
domnit 5 săptămâni.

Dicţionar

olăcar - (în Evul Mediu, în Ţările Române) - curier special, călare, care ducea corespondenţa sau veşti 
în ţară şi peste graniţă

hochimuri - ordin scris din partea sultanului
steag (în text) - baston având la capătul de sus un glob de argint şi o semilună, pe care în perioada 

suzeranităţii turceşti, îl primeau de la sultan, ca semn al domniei, domnitorii din Ţările Române 
Cerinţe:
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I. Comprehensiunea textului:

1. Precizaţi forma literară actuală a următoarelor cuvinte: dede, pre, deaca, decii, întrat, nu-l va, carile, spuie.
2. Identifi caţi o particularitate morfologică a limbii române vechi pe baza următoarelor exemple din 

text:
El au venit la Brăila.
El au întrat.
El au avut.
3. Cuvântul „nu suferi” are în text următorul înţeles:
a. a îndura, a simţi.
b. a rezista.
c. a tolera, a suporta.
4. Cuvântul „amestecături” înseamnă în text:
a. intrigă.
b. amestec.
c. încurcătură.
5. Citeşte fi ecare dintre următoarele afi rmaţii şi încercuieşte litera A, dacă o consideri corectă, sau litera 

G, dacă o consideri greşită:
a. A/G Sultanul Suleiman era nemulţumit de luptele pentru putere din Moldova.
b. A/G După ce îl omoară pe Despot vodă şi îl bate pe Mircea vodă, Ştefan Tomşa se întoarce la Iaşi.
c. A/G  Sultanul îi dă domnia Moldovei lui Mircea vodă.
d. A/G Ştefan Tomşa trimite o solie lui Alexandru Lăpuşneanu.
e. A/G Solii îi urează bun venit lui Lăpuşneanu.
f. A/G Tătarii pradă Moldova la porunca sultanului.
g. A/G Ştefan Tomşa se refugiază în Ţara Leşască împreună cu Moţoc, Veveriţă şi Spanciog.
h. A/G  Alexandru Lăpuşneanu a domnit 5 săptămâni.
6. Rezumaţi textul în zece rânduri.

II. Redactare de text:

1. Rescrieţi textul în limbajul actual.

III. Interpretarea textului:

1. Precizaţi rolul afi rmaţiei „zic să le fi e zis” în ansamblul textului.
2. Daţi o explicaţie faptului că Grigore Ureche reproduce în text răspunsul dat de Lăpuşneanu boierilor.
3. Argumentaţi în zece rânduri că textul dat este o naraţiune.
4. Precizaţi valoarea expresivă a cuvintelor astăzi ieşite din uz, dar care reprezentau forme uzuale în 

perioada în care a fost scrisă cronica.

IV. Comunicare orală:

Exprimaţi-vă opinia asupra modului în care Lăpuşneanu ajunge la tronul Moldovei. Ce fel de domnitor 
credeţi că a fost? Argumentaţi-vă răspunsul!

Cându au omorât Alixandru vodă 47 de boieri.

Alixandru vodă dacă s-au curăţit de toată grija denafară şi au adus pre doamna sa Roxanda şi pre fi ii săi din Ţara 
Muntenească, au vrut să să curăţască şi de vrăjmaşii săi cei din casî, pre carii prepusese el că pentru vicleşugul lor au fost 
scos din domnie ş-au învăţatu cu taină într-o zi lefeciii sîi, pe carii au avut streini, de i-au supus în curtea cea domnească 
în Iaşi. Şi i-au chematu pre obiceiul boierilor la curte carii fără nicio grijă şi de primejdie ca aceia negândindu-să, dacă au 
întrat în curte, slujitorii după învăţătură ce au avut, închis-au poarta şi, ca nişte lupi într-o turmă făr de niciun păstor, 
au întrat  într-înşii, de-i snopiia şi-i junghia nu numai boierii, ce şi slujitorii. Nici alegea pre cei vinovaţi, ci unul ca altul 
îi punea supt sabie, cădea mulţime, dipre zăbrele săriia afară, de-şi frângiia picioarile. Şi au perit atunci 47 de boieri, fără 
altă curte, ce nu s-au băgat în samă. Şi aşa, după atâta nedumnezeire, îi păriia că ş-au răscumpărat inima.

Cerinţe:
I. Comprehensiunea textului după lectură:
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1. Asociază, pe rând, cuvintele din prima coloană cu sinonimul lor din a doua coloană:

1. s-au curăţit    a. duşman, inamic
2. lefecii (lefegii)    b. mercenari
3. vrăjmaş    c. bănuise, presupusese
4. prepusese    d. gratii
5. zăbrele     e. au scăpat
6. frângiia (frângea)   f. au murit
7. au perit (pierit)    g. rupea

2. Completaţi spaţiile punctate cu informaţiile potrivite extrase din text:

Lăpuşneanu o aduce pe  ……...............  şi pe ................................  din ................. .
Lăpuşneanu a vrut să scape de  ................., deoarece bănuia că din cauza lor ............... . El îi cheamă pe boieri la 
.................. . După ce au intrat boierii, slujitorii ............... poarta. Au fost ucişi atunci  ................ .

3. Precizaţi forma literară actuală a următoarelor cuvinte din text: suptu, carii, denafară.

II. Redactare de text:

1. Conturaţi, în zece rânduri, un portret moral al domnitorului aşa cum se desprinde din text.

III. Comunicare orală:

1. Care este atitudinea cronicarului faţă de acest domnitor? Argumentaţi-vă răspunsul!

IV. Interpretarea textului:

1. Extrageţi din text o comparaţie şi evidenţiaţi valoarea ei expresivă.
2. Textul este unul cu un caracter istoric. Prin ce aspecte ale sale se apropie de un text literar propriu-zis?

De moartea lui Alexandru vodă Lăpuşneanul, 7076

Alixandru vodă căzu în boală grea şi-şi cunoscu moartea şi chiemă episcopii şi boierii şi toată curtea, de i-au 
învăţat înaintea morţii şi le-au arătat moşan pre fi u-său Bogdan vodă, ca să-l puie pre urma lui la domnie. Iar el, daca au 
umplut treisprăzece ani i pol a domniei sale, şi cei dintâi şi cei de apoi au răposat.

Zic unii că şi moartea lui Alixandru vodă au fost cu înşălăciune, că el, mai nainte de moartea lui, văzându-să în 
boală grea ce zăcuse şi neavându nădejde de a mai fi rea viu, au lăsat cuvântu episcopilor şi boierilor, de-l vor vedea că 
ieste spre moarte, iar ei să-l călugărească. Decii văzându-l ei leşinându şi mai multu mortu decât viu, după cuvântul lui, 
l-au călugărit şi i-au pus nume de călugărie Pahornie. Mai apoi, dacă s-au trezit şi s-au văzut călugăr, zic să fi e zis că de 
se va scula, va popi şi el pre unii. Mai apoi episcopii şi boierii înţelegându acestu cuvântu şi mai cu denadinsul Roxanda,      
doamnă-sa, temându-să de un cuvântu ca acesta, carile era de a-l şi crederea, ştiind câtă groază şi moarte făcusă mai 
nainte-în boierii săi, temându-să doamna sa să nu paţă mai rău decâtu alţii, l-au otrăvit şi au murit. Şi cu cinste l-au 
îngropatu în mănăstirea sa, Slatina, ce ieste de dănsul zidită.

Acestu Alixandru vodă, zic cum că au fost scoţându ochii oamenilor şi pre mulţi au sluţit în domnia lui.

Dicţionar

Moşan - moştenitor

I. Comprehensiunea textului după lectură:

1. Daţi câte un sinonim pentru următoarele cuvinte din text: au răposat, să nu paţă, au sluţit, nădejde.
2. Identifi caţi o particularitate a limbii române vechi pe baza următoarelor exemple:
„neavându nădejdea de a mai fi rea viu”
„era de a-l şi crederea”
3. Încercuiţi varianta corectă:
Lăpuşneanu îl/o lasă urmaş la domnie pe:

a. doamna Roxanda.
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b. Bogdan, fi ul său.
Bolnav fi ind, Lăpuşneanu cere:

a. să fi e ucis, pentru a-i scurta suferinţa.
b. să fi e călugărit.

Când îşi revine din boală, el:
a. mulţumeşte lui Dumnezeu.
b. îi ameninţă pe cei din jur.

Domnitorul a fost otrăvit de:
a. boieri.
b. episcopi.
c. fi ul său.
d. soţia sa.

Lăpuşneanu a domnit:
a. 10 ani.
b. 13 ani.

Lăpuşneanu a domnit în Moldova:
a. o singură dată.
b. de două ori.

4. Rezumaţi fragmentul în zece rânduri.

II. Redactare de text:
1.  Rescrieţi textul în limbajul actual.

III. Interpretarea textului:
1. Precizaţi ce rol au în text sintagmele „zic unii”, „zic să fi e zis”.
2. Ce semnifi caţie daţi afi rmaţiei lui Lăpuşneanu că „de se va scula va popi şi el pre unii”?

IV. Comunicare orală:
1. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu modul în care a sfârşit Lăpuşneanu. Argumentaţi-vă punctul de 

vedere!

În ceea ce priveşte nuvela, aceasta este reprodusă în mare parte în manual, ceea ce constituie un avantaj, 
chiar dacă fragmentele sunt destul de lungi. Textul benefi ciază de un mic dicţionar explicativ, insufi cient 
însă pentru înţelegerea lui. Dintre fragmentele reproduse, cel din capitolul I este esenţial pentru înţelegerea 
confl ictului, de aceea ne vom opri mai mult asupra lui.

Pentru comprehensiunea textului pot fi  propuse următoarele tipuri de exerciţii:

1. Alegeţi varianta corectă:

Alexandru Lăpuşneanul intră în ţară întovărăşit de:
a. spahii.
b. boieri.
c. tătari.
d. oaste de strânsură.

În momentul întoarcerii lui Lăpuşneanu, la tron se afl a:
a. Iacov Eraclid.
b. Mircea-vodă.
c. Ştefan Tomşa.

La Tecuci, unde îşi aşază tabăra, este întâmpinat de o solie de boieri alcătuită din:
a. vornicul Moţoc, spătarul Veveriţă, postelnicul Spancioc şi Stroici.
b. vornicul Bogdan, vornicul Moţoc, spătarul Spancioc şi Stroici.
c. vornicul Moţoc, postelnicul Veveriţă, spătarul Spancioc şi Stroici.

Boierii îi cer lui Lăpuşneanu
a. să îi ierte.
b. să renunţe la tron.
c. să se împace cu Tomşa.

Lăpuşneanu:
a. acceptă propunerea. 
b. refuză propunerea. 
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2. Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos:
Lăpuşneanu nu are încredere în boieri pentru că ............. .
El afi rmă că va plăti oştile turceşti cu .................... .
Dintre membrii soliei, Lăpuşneanu îl consideră cel mai vinovat faţă de el pe .................., pentru că acesta 

............................................ .
Îl cruţă pe moment deoarece ................................... . 
Îi promite că ............... .

3. Explicaţi următoarele expresii:
a. a face din ţânţar armăsar
b. toate paserile ce zboară se mănâncă.

4. Precizaţi semnifi caţia proverbului: „Lupul părul schimbă, dar năravul ba.”
5. Daţi o explicaţie replicii lui Lăpuşneanu: „Voi mulgeţi laptele ţării, dar au venit vremea să vă mulg 

şi eu pe voi”.
6. Precizaţi forma actuală a următoarelor cuvinte: pre, îndărăpt, streine, să muşce, subt, scântieră.

7. Alegeţi din coloana B sinonimul potrivit pentru fi ecare din cuvintele din coloana A:
1. se va supune  a. va promite
2. va făgădui  b. se va preda
3. dumbravă   c. popor
4. să o mântui  d. pădurice
5. norod   e. să o salvez
6. oblăduirea  f. nelegiuiri 
7. fărădelegi   g. stăpânirea
8. sloboade  h. dă drumul
9. chizeşluim  i. se va murdări
10. se va mânji  j. garantăm
11. m-ai vândut  k. m-ai trădat

8. Rezumaţi fragmentul în 15-20 de rânduri.

II. Interpretarea textului:

1. Precizaţi ce cuprinde expoziţiunea nuvelei.
2. Identifi caţi intriga nuvelei.
3. Precizaţi ce tip de confl ict se conturează.
4. Comentaţi semnifi caţia mottoului primului capitol.
5. Precizaţi tipul de perspectivă narativă care apare în text.

Capitolul al treilea: „Capul lui Moţoc vrem”

I. Comprehensiunea textului:

1. Consultând un dicţionar al limbii române, precizaţi sensul următoarelor cuvinte din text: raclă, 
gâlceviri, să ospăteze, deşănţată, mârşavul, ocărâţi, osândiţi, burzuluiseră, titvă.

2. Completaţi spaţiile punctate cu informaţiile potrivite:
Boierii se adună la porunca lui Lăpuşneanu la ................. . La sfârşitul liturghiei, el ţine un discurs în care .............. 

. Domnitorul îi invită pe boieri la ............ ca să .................. . .............. sunt singurii care nu se duc. Când Veveriţă închină 
în cinstea domnitorului, armaşul ................. . Boierii sunt ............ .   ................ se burzuluieşte. Lăpuşneanu îl trimite 
pe armaşul să .............. .  Mulţimea cere ............. . Domnitorul îl dă pe ............. pe  mâna mulţimii care ............... . 
Din capetele boierilor ucişi Lăpuşneanu alcătuieşte o ...............,  apoi o arată ............. . La vederea ei, aceasta ........... . 
Nemulţumit că ............. şi ............. scăpaseră din capcană, domnul porunceşte armaşului să ............. . Gonaşii îi ajung 
tocmai la ............. . Aceştia îi transmit lui Lăpuşneanu că ................ .

3. Grupaţi următoarele cuvinte în perechi de sinonime: tipsie, talger, poloboc, gloata, curtezan, a şugui, 
vânzător, curtean, tavă, farfurie, mulţimea, a glumi, trădător, butoi.

4. Precizaţi cine şi în ce context rosteşte cuvintele devenite motto al capitolului.
5. Extrageţi din text un fragment care redă lipsa de organizare a mulţimii.
6. Care este leacul de frică oferit doamnei Ruxanda?
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II. Interpretarea textului:

1. Daţi o explicaţie faptului că „racla sfântului ar fi  tresărit” în momentul în care Lăpuşneanu s-a apropiat 
de ea.

2. Care credeţi că este motivul pentru care Lăpuşneanu, „împotriva obiceiului său”, era îmbrăcat „cu 
toată pompa (strălucirea, fala) domnească”.

3. Precizaţi ce informaţii oferă despre narator sintagmele subliniate din fragmentele de mai jos: „Sfârşind 
această deşănţată cuvântare, merse în mijlocul bisăricii”, „Măria Ta, ai urmat cu mare înţelepciune, răspunse 
mârşavul curtezan”.

4. Precizaţi ce fel de personaj este norodul răzvrătit, prin raportare la criteriile cunoscute.
5. Explicaţi replica lui Lăpuşneanu: „Proşti, dar mulţi”. Ce trăsături ale acestuia evidenţiază ea?
6. Indicaţi alte trei trăsături ale personajului Alexandru Lăpuşneanu ce reies din acest fragment. Precizaţi 

modalităţile de caracterizare utilizate.
7. Explicaţi rolul punctelor de suspensie în fragmentul ce redă replica lui Moţoc: „Măria Ta, ai urmat cu 

mare înţelepciune, răspunse mârşavul curtezan; eu de mult aveam de gând să sfătuiesc pre Măria Ta la aceasta, dar văd că 
înţelepciunea Măriei Tale au apucat mai nainte şi ai făcut bine că i-ai tăiat (omorât); pentru că .... fi indcă ..... era să .....”

8. Precizaţi cărui moment al subiectului îi corespunde capitolul al treilea.

III. Comunicare orală:

1. Discutaţi în grup despre motivele pentru care Lăpuşneanu nu dă cu tunurile în norod. Credeţi că îi 
pasă de soarta acestuia?

2. Exprimaţi-vă opinia asupra relaţiei dintre Lăpuşneanu şi norod.
3. Consideraţi îndreptăţită atitudinea lui Lăpuşneanu faţă de boieri? Argumentaţi!
4. Indicaţi pronunţia şi scrierea corectă a următoarelor cuvinte din text: schinteie, nime, răzămaţi, bisăricii, 

să nu ne jăfuiască, mişăleşte, idrei, ţipet. Cărui registru al limbii aparţin aceste forme?

IV. Redactare de text:

1. Extrageţi din capitolul al treilea două fragmente descriptive. Prezentaţi, într-un text de 15-20 de 
rânduri, rolul descrierilor în nuvela dată.

Capitolul al patrulea: „De mă voi scula, pre mulţi am să popesc şi eu”

I. Comprehensiunea textului:

1. Grupaţi cuvintele date în perechi de sinonime: ţânc, monah, letargie, a povăţui, a purcede, călugăr, 
amorţeală, copil, a sfătui, a porni.

2. Citiţi fi ecare dintre următoarele afi rmaţii şi încercuiţi litera A, dacă o consideraţi adevărată, şi litera 
G, dacă o consideraţi greşită. Scrieţi în spaţiul rezervat afi rmaţia corectă:

A/G Timp de patru ani, Lăpuşneanu nu a mai ucis pe nimeni.
................................................................................................
A/G Lăpuşneanu s-a mutat la Cameniţa.
..........................................................................................................
A/G El se teme de atacul turcilor.
........................................................................................................
A/G Domnitorul vrea să se călugărească, pentru că regretă crimele comise.
............................................................................................................
A/G  Episcopii îl călugăresc, punându-i numele Petre.
............................................................................................................
A/G Când îşi revine, Lăpuşneanu le mulţumeşte monahilor (călugărilor).
.................................................................................................................
A/G El vrea să-şi omoare câinele.
.................................................................................................................
A/G Stroici o sfătuieşte pe doamna Ruxanda să-l otrăvească.
.................................................................................................................
A/G Mitropolitul Teofan se împotriveşte omorului.
...............................................................................................................
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A/G Doamna Ruxanda îi pune otravă în mâncare.
..................................................................................................................
A/G Stroici îl înjunghie pe Lăpuşneanu pentru a pune capăt suferinţei acestuia.
.....................................................................................................................
A/G Episcopii refuză să-l îngroape, datorită crimelor pe care le-a comis.
.......................................................................................................................
A/G Lăpuşneanu a fost un domnitor drept.
.......................................................................................................

II. Redactare de text:

1. Explicaţi, într-un text de 5-6 rânduri, mottoul acestui capitol, în relaţie cu textul.
2. Caracterizaţi-l, în maximum zece rânduri, pe mitropolitul Teofan, pe baza replicii acestuia: „Crud şi 

cumplit este omul acesta, fi ica mea; Domnul Dumnezeu să te povăţuiască. Iar eu mă duc să gătesc tot pentru purcederea 
noastră cu noul nostru domn; şi pre cel vechi, Dumnezeu să-l ierte şi să te ierte şi pre tine”.

III. Comunicare orală:

Exprimaţi-vă opinia în legătură cu motivele care o determină pe doamna Ruxanda să participe la 
otrăvirea soţului ei. Credeţi că ar fi  existat o altă soluţie pentru a scăpa de Lăpuşneanu?

IV. Aplicaţii fi nale:

1. Scrieţi un text de o pagină în care să argumentaţi apartenenţa textului Alexandru Lăpuşneanul la specia 
nuvelei.

2. Redactaţi un text de o pagină în care, pe baza operei Alexandru Lăpuşneanul, să prezinţi particularităţile 
nuvelei istorice.

3. În grupuri de câte patru, încercaţi să identifi caţi elementele care justifi că încadrarea nuvelei în 
literatura romantică. Veţi avea în vedere sursa de inspiraţie, personajul principal, limbajul, tema operei.

4. Discutaţi depre rolul scenelor dialogate din nuvelă.
5. Redactaţi un scurt text asupra rolului arhaismelor în nuvelă. Exemplifi caţi tipurile de arhaisme 

utilizate.
6. Realizaţi o dramatizare a scenei uciderii celor 47 de boieri şi a morţii lui Moţoc.
7. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu condiţia femeii în perioada medievală, pornind de la informaţiile 

din text.
8. Discutaţi cu colegii despre ceea ce se înţelege prin sintagmele „persoană romantică” şi „personaj 

romantic”.
9. Prezentaţi oral impresia pe care v-au lăsat-o personajele Spancioc şi Stroici.
10. Redactaţi un text argumentativ, de o pagină, în care să vă exprimaţi opinia în legătură cu aprecierea 

lui G. Călinescu asupra nuvelei lui Negruzzi: „Numele lui C. Negruzzi este legat de obicei de nuvela istorică 
Alexandru Lăpuşneanul, care ar fi  devenit o scriere celebră, ca şi Hamlet, dacă literatura română ar fi  avut în ajutor 
prestigiul unei limbi universale”.

11. Formulaţi capete de acuzare la adresa personajelor din nuvelă, ţinând cont de rolul jucat de ele în 
evenimente.

12. Organizaţi un proces literar în care să judecaţi toate personajele implicate în uciderea lui Lăpuşneanu: 
boierii Spancioc şi Stroici, doamna Ruxanda, mitropolitul Teofan. Elevii care vor interpreta rolurile personajelor 
vor redacta o depoziţie în care vor fi  prezentate evenimentele domniei lui Lăpuşneanu din perspectiva lor. 
Procurorul şi avocatul apărării vor interoga inculpaţii. Juraţii vor hotărî vinovăţia sau nevinovăţia lor şi vor 
argumenta decizia luată.
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IDEI DE LUAT ACASĂ

  Studiaţi cu atenţie programa înainte de a alege manualul!
  Discutaţi cu elevii variantele pe care le aveţi, avantajele, dar şi neajunsurile. Ei ştiu cel mai bine 

ce probleme întâmpină.  Manualul trebuie folosit şi acasă!
  Alegeţi din manual doar exerciţiile care vă ajută să vă atingeţi obiectivele propuse!
  Suplimentaţi numărul de exerciţii acolo unde consideraţi că elevii dumneavoastră au nevoie. 
  Manualul a fost gândit pentru vorbitorii nativi, de aceea anumite exerciţii necesare învăţării 

limbii române ca limbă nematernă  lipsesc. Va trebui să le căutaţi în altă parte sau să le concepeţi 
singuri.

  Convingeţi elevii că un manual care te învaţă care sunt paşii de urmat pentru a produce un 
anume tip de mesaj este de preferat unuia care îţi oferă direct analiza literară.
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TEST

A. Citiţi următoarele propoziţii şi decideţi dacă sunt adevărate (A) sau false (F): 

1. Studiul de caz poate fi  considerat exclusiv o metodă de formare a anumitor competenţe.
2. Romanul Enigma Otiliei nu se încadrează în tipologia prevăzută de programă.
3. Competenţa de receptare a mesajului oral este privilegiată de autorii de manuale.

B. Continuaţi enunţurile! Alegeţi varianta corectă! 

1. Exerciţiile de tipul Adevărat/Fals se folosesc pentru dezvoltarea şi evaluarea:
a. competenţei de receptare.
b. competenţei de producere de text.

2. Cel mai puţin valorifi cată în manualele pentru clasa a XI-a este:
a. scrierea imaginativă.
b. scrierea despre textul literar.

3. Competenţa ignorată de manuale este:
a. producerea de text.
b. receptarea mesajului oral.
c. producerea de mesaje orale.
d. receptarea unui text scris.

C. Completaţi spaţiile libere!

1. Manualul respectă .................. atât în privinţa .................. vizate, cât şi a conţinuturilor prin care 
se urmăreşte ..................... lor. 
2. Pentru textele aparţinând literaturii române vechi, sunt necesare mai multe exerciţii de ...........
..................................... .
3. Textele aparţinând genului dramatic pot fi  valorifi cate pentru ....................... .

Bibliografi e:

Adrian Costache, Florin Ioniţă, M. N.  Lascăr, Adrian Săvoiu, 2007, Limba şi literatura română, Bucureşti, Grup Editorial Art.
Pamfi l, Alina, 2006, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura Paralela 45. 
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4. Analiza şi exploatarea 
instrumentelor şi a materialelor 

didactice existente - Clasa a XII-a

La fi nalul acestei secţiuni, veţi fi  capabili:

 ■ să identifi caţi cele patru competenţe majore pe care le propune 
programa de clasa a XII-a, dar, mai ales, programa de bacalaureat;

 ■ să exemplifi caţi felul în care acestea sunt ilustrate în manualele 
de limba şi literatura română de clasa a XII-a avute în vedere;

 ■ să analizaţi manualele pe care le folosiţi la clasă, din perspectiva 
acestor competenţe;

 ■ să elaboraţi o serie de activităţi/sarcini de lucru/exerciţii care să 
dezvolte aceste competenţe.
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4.1. Programa şcolară

Temă de refl ecţie:
Care consideraţi că ar trebui să fi e rolul programei şcolare în conceperea de manuale şi în proiectarea 
didactică a profesorului? 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Singurul nivel de învăţământ care are o programă coerentă, structurată diferenţiat pentru minorităţile 
naţionale, este cel primar. La gimnaziu, elevii deja învaţă după o programă identică cu aceea a vorbitorilor 
nativi de limba română, dar profesorii au posibilitatea să aleagă manuale concepute şi editate special pentru 
clasele formate din elevii minorităţilor naţionale.

Marea problemă, din punctul de vedere al coerenţei programelor şi al adaptării lor la clasele de elevi, 
se înregistrează în cadrul claselor de liceu. Aici, fi nalitatea este identică pentru toate clasele de nivel liceal, 
neţinându-se cont de faptul că există clase cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale.

Mai mult, la examenul de bacalaureat, elevii acestor clase sunt dezavantajaţi din dublă perspectivă:
 ■ calitativ, deoarece li se pretinde un nivel al abilităţilor de comunicare în limba română identic cu cel 

al nativilor;
 ■ cantitativ, întrucât aceştia au de susţinut, în plus, încă două probe: cea care atestă competenţele 

lingvistice de comunicare orală în limba maternă şi examenul scris la limba maternă.

4.1.1. Programa de clasa a XII-a

Ciclul superior de liceu (clasele a XI-a şi a XII-a) reprezintă ultimul moment important în pregătirea 
elevului înainte de a schimba semnifi cativ mediul în care va activa: fi e îşi va continua studiile în mediul 
universitar, în care specializarea va fi  mult mai aplicată, ieşind de sub incidenţa învăţământului de masă, fi e 
va fi  nevoit să se integreze într-un loc de muncă.

Vorbind din punctul de vedere al limbii române studiate pe tot parcursul şcolarizării, în ambele 
situaţii, elevul este pus în situaţia de a valorifi ca, într-o măsură variabilă, achiziţiile lingvistice dobândite. 
Corectitudinea şi complexitatea limbii române cunoscute de elevi, la terminarea liceului, sunt necesare pentru 
a facilita accesul acestora la o altă categorie de informaţii, dar şi la un alt tip de relaţionare în societate. În acest 
sens, programa de clasa a XII-a, în Nota de prezentare, surprinde, destul de realist, nevoile unui absolvent de 
liceu. Astfel, în ciclul superior de liceu, în special în clasa terminală, se urmăreşte:

 ■ „consolidarea competenţelor de comunicare ale elevilor, indispensabile în lumea contemporană, 
pentru orice tip de activitate profesională” – lucru ce are menirea de a facilita relaţionarea individului, 
indiferent de mediul social;

 ■ „dezvoltarea competenţei culturale a elevilor, ceea ce implică un demers de contextualizare istorică 
şi culturală a fenomenului literar” – care deschide cultural (în special diacronic) sfera de cunoaştere a 
individului;

 ■ „valori şi atitudini care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome a elevilor, capabile 
de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi argumenteze propriile opţiuni, dotate cu sensibilitate 
estetică, având conştiinţa propriei identităţi culturale şi manifestând interes pentru varietatea formelor 
de expresie artistică şi pentru participarea la viaţa culturală”- fapt ce ar determina individualizarea 
fi ecărui elev în parte, ajutându-l să se raporteze la sine însuşi, dar şi la lume, prin prisma principiilor pe 
care şi le-a formulat.
Însă, ca în toate programele (cu excepţia celei pentru ciclul primar), sunt excluse din discuţie clasele 

minorităţilor naţionale şi problemele specifi ce acestora.
Încă înainte de prezentarea detaliată a conţinuturilor, aceste clase sunt omise. Potrivit Ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 5718/22.12.2005, toate fi lierele, profi lurile şi specializările vor avea alocate câte 3 ore 
de limba şi literatura română în trunchiul comun (T.C.). Clasele care vor avea, legal, dreptul la ore în plus, în 
curriculumul diferenţiat (C.D.), sunt cele de fi lologie, cele de ştiinţe sociale, cele aparţinând profi lului militar şi 
cele teologice. În acest caz, se face o singură menţiune (unică în programa de clasa a XII-a) privitoare la clasele 
cu predare în limba maghiară, potrivit căreia, anumitor clase li se alocă o oră în plus; menţiunea nu se referă 
însă la clasele cu altă limbă maternă decât limba română, ci la cele cu specializarea teologie romano-catolică.

Din punctul nostru de vedere, era necesară alocarea unor ore în plus, în trunchiul diferenţiat, pentru toate 
clasele minorităţilor naţionale, indiferent de limba maternă a acestora. În legătură cu orele din curriculumul 
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stabilit prin decizia şcolii (C.D.Ş.), practica ne confi rmă acelaşi dezinteres pentru situaţia acestor clase, aceste 
ore fi ind, în mare parte, distribuite pentru întregirea normelor didactice şi, foarte rar, în funcţie de necesităţile 
reale ale claselor avute în şcoală.

În ceea ce priveşte conţinutul specifi c limbii, se încearcă o reactualizare a achiziţiilor din clasele anterioare, 
mergându-se pe ideea de predare integrată a acestor conţinuturi. Acest fapt constituie un aspect pozitiv al 
programei, cu atât mai mult cu cât, în secvenţa de sugestii metodologice, pe lângă îndemnul de a se respecta 
programa (destul de încărcată pentru elevii care se pregătesc pentru un examen cum este bacalaureatul), se 
sugerează şi acordarea unei atenţii sporite nevoilor reale ale elevului.

În schimb, în cadrul literaturii, există o neconcordanţă între conţinuturile vizate de clasa a XII-a şi cele 
vizate de ciclul liceal, în ansamblul său. Astfel, literatura se studiază cronologic, în această clasă fi ind cuprinse 
faptele de literatură şi de ideologie literară şi culturală aparţinând perioadelor interbelică şi postbelică. Dar 
precizarea din fi nalul recomandărilor privitoare la conţinuturi, chiar dacă îi însumează pe toţi autorii canonici, 
nu alocă însă şi spaţiul necesar studierii/actualizării unor opere aparţinând acestor autori, în special a celor 
care nu se încadrează în perioada interbelică sau postbelică: „Notă. Pe parcursul liceului, elevii vor studia cel 
puţin un text aparţinând următorilor autori: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I. L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, 
G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, 
E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.”

Cele patru competenţe generale pe care le are în vedere programa de clasa a XII-a sunt:
1. utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare;
2. comprehensiunea şi interpretarea textelor;
3. situarea în context a textelor studiate, prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare;
4. argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

Exerciţii:
1. Ce tipuri de activităţi/conţinuturi pentru elevii proveniţi din rândul minorităţilor naţionale credeţi că 
este necesar să fi e prezente în programa de clasa a XII-a? Daţi exemple pentru toate cele patru competenţe. 
Lucraţi împreună cu alţi doi colegi!
2. În predarea cărei/căror competenţe întâmpinaţi difi cultăţi mai mari la astfel de clase? Discutaţi în 
perechi şi argumentaţi-vă răspunsul!

4.1.2. Programa de bacalaureat

Programa de clasa a XII-a, afl ată în vigoare, a fost aprobată în anul 2006, nefi ind actualizată, deşi 
examenul de bacalaureat, cu care se fi nalizează ciclul liceal, şi-a modifi cat şi structura, şi forma de organizare 
în ultimii doi ani.

Însă problema esenţială pe care o ridică examenul de bacalaureat, din punctul de vedere al claselor 
formate din elevi aparţinând minorităţilor naţionale, este cea a unui bacalaureat de tip diferenţiat, aşa cum 
există în alte ţări europene sau la alte discipline (matematica, de pildă, are subiecte diferenţiate în funcţie de 
profi l şi de numărul de ore alocate studiului disciplinei). Astfel, programa impune o „probă comună pentru 
toate fi lierele, profi lurile şi specializările”. Prin urmare, nu se ţine cont nici de numărul de ore, nici de profi l 
(real/tehnic/uman/vocaţional), nici de nivelul de învăţământ (liceu zi/rută progresivă/seral/frecvenţă 
redusă), nici de statutul limbii române (limbă maternă sau limba a doua). Prin această uniformizare forţată a 
elevilor, se anulează, de fapt, recomandările prezente în programa clasei a XII-a (şi în celelalte programe), prin 
care profesorul ar trebui să adapteze conţinutul şi demersurile nevoilor/interesului/posibilităţilor specifi ce 
grupului-ţintă de elevi.

4.1.2.1. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română în cadrul 
examenului naţional de bacalaureat 2011 - Proba A

Programa propune, pentru evaluarea competenţelor de comunicare, o varietate mare de texte „la prima 
vedere”. Bineînţeles, intenţia este aceea de a verifi ca un registru cât mai complex de situaţii care pot fi  întâlnite 
în realitate. Dar ceea ce se pierde din vedere este tocmai această mare diversitate de texte – unele domenii 
cu care candidatul nu are niciun contact, cu un limbaj în care predomină neologisme sau termeni tehnico-
ştiinţifi ci ce pun în difi cultate şi un vorbitor nativ de limba română, deci, cu atât mai mult, un elev aparţinând 
minorităţilor naţionale.

În plus, difi cultatea textelor este sporită şi prin faptul că multe dintre fragmentele propuse pentru 
această probă sunt texte de graniţă, care pot fi  încadrate, fără probleme şi în mod justifi cat, în cel puţin două 
dintre categoriile cerute, fapt ce sporeşte inutil difi cultatea probei, implicând un răspuns nuanţat, imposibil 
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de formulat pentru mulţi dintre candidaţi, în opoziţie cu fragmentele care au o structură textuală evidentă şi 
uşor de determinat.

Chiar dacă grila de evaluare a competenţelor de comunicare este realizată corect, cu o nuanţare 
progresivă a descriptorilor nivelului de competenţă, notarea efectivă ar trebui să ţină cont de specifi cul 
claselor, de ritmul/gradul de înţelegere, analiză şi interpretare diferite de la o clasă la alta, în funcţie de profi l.

COMPETENŢE DE EVALUAT/DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Nivel de 
competenţă

Înţelegerea 
textului

Exprimarea şi 
argumentarea 
unui punct de 

vedere

Organizarea 
discursului

Adaptarea la situaţia 
de comunicare

Utilizarea 
limbii
literare

Utilizator 
mediu

Citeşte corect 
şi cursiv.
Identifi că idei 
în text.

Exprimă un 
punct de vedere 
personal.

Construieşte 
un discurs clar, 
respectând 
parţial structura 
specifi că tipului 
de text vizat 
prin cerinţă 
(descriptiv/
informativ/
narativ/ 
argumentativ).

Îşi adaptează 
parţial discursul la 
interlocutori şi la 
scopul comunicării.
Îşi adaptează parţial 
comportamentul 
la contextul de 
examen, cu folosirea 
ezitantă a mijloacelor 
comunicării orale 
(verbale, nonverbale 
şi paraverbale).

Utilizează
corect limba
literară, în
situaţiile de 
comunicare 
date.

Utilizator 
experimentat

Citeşte 
corect, cursiv, 
conştient şi 
expresiv.
Sintetizează
mesajul 
global al 
textului 
şi explică 
aspectele 
implicite ale 
acestuia.

Exprimă, 
susţine cu 
argumente un 
punct de vedere 
personal, 
demonstrând 
capacitate de 
persuasiune a 
interlocutorilor.

Construieşte 
un discurs 
clar, coerent şi 
personalizat, 
respectând 
structura 
specifi că tipului 
de text vizat 
prin cerinţă 
(descriptiv/
informativ/
narativ/ 
argumentativ).

Îşi adaptează în mod 
creativ discursul la 
interlocutori / la 
scopul comunicării.
Îşi adaptează 
comportamentul la 
contextul de examen, 
cu folosirea adecvată 
a mijloacelor 
comunicării orale 
(verbale, non-verbale 
şi paraverbale), 
dovedind 
autocontrol.

Utilizează
corect, adecvat
şi nuanţat limba 
literară, în
situaţiile de 
comunicare 
date.

Grila descriptorilor competenţei de comunicare orală în limba română

4.1.2.2. Programa de examen pentru disciplina limba şi literatura română – Bacalaureat 2011

Principala problemă pe care o ridică programa este globalizarea elementului specifi c la care se raportează 
textul literar; astfel, se analizează într-o măsură foarte mare apartenenţa textului la un curent/o ideologie 
poetică proprie unei anumite perioade, dar nu se ţine cont de specifi citatea operei unui anumit scriitor, mai 
cu seamă a celor care sunt consideraţi autori canonici. Astfel, există pericolul ca, studiind, bunăoară, un text 
aparţinând unei anumite perioade de creaţie a unui autor – esenţial diferite în cadrul operei literare a aceluiaşi 
autor, elevul să fi e pus în faţa situaţiei de a descrie o perioadă de creaţie diferită de cea studiată în cadrul 
singurului text pe care îl impune programa în acest sens (nu prin titlu, ci prin număr). Un exemplu grăitor în 
acest sens este cel al promovabilităţii scăzute (sub 45%) din sesiunea din iunie 2011 a examenului de bacalaureat: 
se poate observa clar că, odată cu generalizarea studierii operei literare, prin renunţarea la monografi a unui 
autor, confuziile devin evidente. Aceste confuzii sunt sporite şi de ambiguizarea unor termeni, care îi pun în 
difi cultate nu numai pe elevii din rândul minorităţilor naţionale, ci şi pe cei care studiază limba română ca 
limbă maternă.

De exemplu, la partea a III-a de eseu, cerinţa era următoarea: „Redactează un eseu de două–trei pagini, 
despre particularităţile de construcţie a personajului dintr-un text dramatic studiat, aparţinând unuia dintre autorii 
canonici: I.L. Caragiale, Camil Petrescu sau Marin Sorescu”. Elevii au întâmpinat următoarele difi cultăţi:

 ■ O scrisoare pierdută, de I.L. Caragiale, este un text care se studiază încă din clasa a VIII-a. În clasa a X-a, 
când programa este foarte încărcată, textul dramatic este plasat, de către autorii de manuale, la fi nal, iar 
profesorul, pentru a câştiga timpul necesar aprofundării unui text nou, reactualizează (în cel mai fericit 
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caz) informaţiile achiziţionate de elevi în gimnaziu;
 ■ Iona lui Marin Sorescu aparţine teatrului absurdului, având un grad prea mare de difi cultate;
 ■ Camil Petrescu este autor canonic, dar este recomandat pentru studierea romanului, ceea ce justifi că 

opţiunea profesorilor de a nu-l preda în ipostază de dramaturg;
 ■ De asemenea, se supralicitează dramatismul pe care îl trăieşte personajul principal al romanului 

aparţinând lui Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război; în plus, cerinţa se referă 
la un text dramatic, lucru destul de ambiguu, ea putând să se refere atât la trăsătura genologică a acestuia 
(text aparţinând genului dramatic), cât şi la dramatismul destinului unui personaj.
Toate aceste realităţi practice, care respectă formal programa, dublate de emoţiile fi reşti în faţa unui 

examen ca bacalaureatul, au dus la eşecul unui mare număr de candidaţi.

Exerciţii:
1. Programa de examen acordă o importanţă mare dezvoltării competenţei de comunicare. Stabiliţi, la 
nivelul grupului din care faceţi parte, în ce măsură se poate dezvolta această competenţă în cadrul orelor 
de literatură în clasa a XII-a.
2. Având în vedere experienţa dumneavoastră, consideraţi că elevii preferă examenele scrise sau orale? 
Discutaţi în perechi, argumentând răspunsurile!
3. Care credeţi că sunt alte dezavantaje pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale la examenul de 
bacalaureat, atât la proba scrisă, cât şi la proba orală? Discutaţi în perechi!

4.2. Despre manual

Teme de refl ecţie:
1. Atunci când alegeţi un manual pentru clasă, 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!
2. „Culoare, echilibru, varietate” – ingredientele unui manual perfect? Există un manual perfect? La prima 
întâlnire faţă în faţă comparaţi răspunsurile dumneavoastră cu ale colegilor.

Studiul de faţă are în vedere două manuale folosite la clasa a XII-a pentru vorbitorii de limbă română ca 
limbă nematernă. Nu numai că programa şcolară nu este structurată diferenţiat pentru clasele în care învaţă 
elevi proveniţi din rândul minorităţilor etnice, dar, pentru ciclul superior de liceu, manualele nu mai sunt 
distribuite gratuit.

Pentru clasa a XI-a, în marea lor majoritate, manualele alternative conţin informaţii aproximativ identice, 
întrucât prima parte este dedicată istoriei formării limbii şi a poporului român, primelor scrieri, formării 
conştiinţei istorice, dimensiunii religioase a existenţei. Cealaltă parte cuprinde informaţii de ideologie, iarăşi 
comune, până la un punct. Acest aspect facilitează selectarea manualului.

Pentru clasa a XII-a, când în tradiţia practică se studiază alternativ materia de clasa a XII-a, propusă de 
programa pentru această clasă, şi cea propusă pentru examenul de bacalaureat, difi cultatea alegerii este destul 
de mare. De cele mai multe ori, investiţia elevului, dirijată de profesor, nu se mai îndreaptă spre manualul 
de Limba şi literatura română, ci spre culegeri de eseuri sau variante de examen propuse şi gata rezolvate. 
Această opţiune este determinată, pe de-o parte, de ponderea mică în conţinutul manualului a textelor care 
„sunt cerute” în pregătirea pentru bacalaureat, iar, pe de altă parte, de faptul că manualele nu sunt de ajutor 
în această pregătire decât tangenţial.

Criteriile de alegere a manualelor sunt date de:
 ■ tradiţia clasei/a şcolii – dacă, în clasele mai mici, elevii au studiat după manualul unei anumite edituri, 

atunci sunt familiarizaţi cu organizarea informaţiei în manualele aceleiaşi edituri; de cele mai multe ori, 
editura păstrează acelaşi mod de structurare (variind nivelul de difi cultate, evident) a informaţiei la 
nivelul tuturor manualelor, indiferent de clasă;

 ■ informaţia conţinută – în funcţie de nivelul clasei şi de interesul real al elevilor, profesorul proiectează, 
la începutul anului, materia, având de ales manualul în funcţie de accesibilitatea textelor/informaţiilor 
propuse de acesta.
Pentru o analiză contrastivă (între programă şi manuale, dar şi între manuale), am selectat două dintre 

manualele aprobate pentru clasa a XII-a, utilizate într-o pondere destul de echilibrată ca număr de comenzi.



Unitatea 2

168

4.2.1. Limba şi literatura română, manual pentru clasa a XII-a, autori: Adrian Costache, Florin Ioniţă, 
M.N. Lascăr, Adrian Săvoiu, Bucureşti, Grup Editorial Art, anul apariţiei: 2008.

Manualul Editurii Art a apărut în anul 2008, potrivit 
programei din 2006, deci pe baza programei în vigoare. Însă 
programa de bacalaureat, în special secţiunea care vizează 
stabilirea nivelului de competenţe lingvistice (cea care 
reglementează conţinuturile evaluării orale), a fost modifi cată 
fundamental începând cu anul 2009. Aşadar, manualul de faţă 
se bazează (atât cât se poate) doar pe programa şcolară în curs, 
pierzând din vedere jumătate din fi nalitatea claselor de liceu 
– evaluarea orală, formulată în prima şi ultima competenţă 
generală18.

Cuprinsul manualului este destul de ambiguu în ceea 
ce priveşte refl ectarea programei în conţinutul lui. Astfel, 
avem în prim-plan, cu verde, anunţate două mari unităţi, care 
au drept criteriu cronologia, pentru ca aceste unităţi să fi e, la 
rândul lor, defalcate genologic (poezia, dramaturgia) sau în 
funcţie de specii (romanul):

 ■ Perioada interbelică
  Poezia

 ■ Perioada postbelică
  Poezia 
  Romanul
  Dramaturgia

În interiorul subunităţilor, viziunea nu este una 
integratoare, ci una care se bazează pe serii mari de 
conţinuturi: debutează cu un set de texte, se încheie cu studii 
despre curente culturale/literare, iar, printre acestea, sunt 

presărate studii de caz şi aspecte care vizează limba şi comunicarea, dar fără să dea impresia de coerenţă sau 
de echilibru. De pildă:

 ■ După primul titlu de poezie, Plumb, este inserată o primă activitate, care vizează limba şi comunicarea 
– lectura – înţelegere. Urmează, apoi, şapte titluri de poezie, după care vine alt element de limbă şi 
comunicare – fi guri de stil şi procedee de expresivitate – conţinut care, prin excelenţă, ar trebui plasat 
la exerciţiile şi activităţile aferente primei poezii, deoarece aduce în prim-plan formele de expresie a 
imaginarului poetic;

 ■ Prima evaluare propusă vizează strict poezia interbelică, a doua – strict aspectele teoretice; astfel, se 
anulează competenţa a treia19, întrucât viziunea asupra epocii este formată post factum, iar textele sunt 
scoase din context;

 ■ Unele aspecte de limbă şi comunicare cuprind o aglomerare de conţinuturi: „LIMBĂ ŞI COMUNICARE: 
Argumentare; dezbatere în spaţiul public şi în spaţiul privat; regulile unui dialog/unei polemici civilizate; 
ascultarea activă; exprimarea opiniei; discuţia; conversaţia; dezbaterea; monologul informativ şi argumentativ; 
prezentarea orală a rezultatului unei documentări”;

 ■ Deşi paginile propriu-zise ale manualului propuse pentru studiul de caz intitulat Literatura aservită 
ideologiei comuniste sunt încărcate de informaţii atent selectate şi însoţite de poezii reprezentative pentru 
acest conţinut, cuprinsul nu anunţă nimic altceva decât titlul studiului de caz.

18 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare;
   4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

19 3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare.
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Puncte tari ale manualului:
 ■ ilustraţia de escortă este interesantă, fi ind adecvată conţinutului prezentat;
 ■ îşi păstrează aceeaşi rubricatură de-a lungul tuturor unităţilor de învăţare; 
 ■ sunt prezente multe exemple de poezii din creaţia autorilor canonici, permiţând o analiză mai în 

detaliu a aspectelor reprezentative pentru aceştia;
 ■ există multe exemple de texte apărute în aceeaşi perioadă, aparţinând unor autori diferiţi, fapt ce 

facilitează privirea de ansamblu asupra literaturii unei epoci/unui curent literar;
 ■ accesul înspre text se face în baza unor principii structuraliste, dinspre simplu înspre complex, 

dinspre formă înspre fond.

Puncte slabe:
 ■ gama cromatică este simplă, dar nuanţa de verde utilizată este obositoare pentru lectură;
 ■ majoritatea exerciţiilor debutează cu un enunţ afi rmativ, care poate fi  parte de comentariu de text, 

pentru ca, abia apoi, să fi e formulată întrebarea;
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 ■ nu sunt selectate întotdeauna cele mai reprezentative texte din creaţia autorilor aleşi;
 ■ tabelul recapitulativ de la fi nalul manualului este conceput ca un sprijin real şi esenţial pentru 

cronologizarea principalelor fapte de literatură, dar nici grafi a, nici selectarea şi organizarea informaţiei 
nu ajută la consolidarea cunoştinţelor;
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 ■ nu există o refl ecţie20 la fi nalul fi ecărei unităţi.

4.2.2. Limba şi literatura română, manual pentru clasa a 
XII-a, autori: Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, 
Florentina Sâmihăian, Rodica Zafi u, Bucureşti, Editura Humanitas, 
anul apariţiei: 2008.

Dacă apariţia manualului Editurii Humanitas se face în aceleaşi 
condiţii ca aceea a manualului prezentat anterior, din perspectiva 
conţinutului, spre deosebire de manualul Editurii All, acesta e mult 
mai bine organizat, structurarea informaţiei se realizează efi cient, 
unităţile de învăţare fi ind delimitate mai coerent şi integrat.

Astfel, există cinci unităţi:
 ■ Perioada interbelică: poezia;
 ■ Perioada interbelică: curente culturale;
 ■ Perioada postbelică: proza;
 ■ Perioada postbelică: poezia, curente culturale;
 ■ Perioada postbelică: dramaturgia, istoria şi critica literară.21

Aşa cum se poate anticipa din sumar, relaţionarea textului literar 
propus cu aspectele dominante ale perioadei în care este scris se face 

20 Refl ecţia este privită în sensul gândirii critice, ca sumă a informaţiilor esenţiale dobândite pe parcursul unităţii.

21 Acest ultim aspect este propus doar pentru profi lul umanist, specializarea fi lologie, fapt precizat şi într-o notă de subsol a 
manualului.
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mai persuasiv şi mai aplicat. Şi în acest manual, accentul se pune pe conţinuturile specifi ce programei, nu pe 
competenţele vizate. Mai mult, dintr-o grijă prea mare pentru a atinge tot ce propune programa, pe alocuri, 
manualul pare foarte încărcat cu informaţii excesiv de detaliate, care depăşesc nivelul de aprofundare verifi cat 
prin examene, în detrimentul altor informaţii, care ar fi  mult mai utile. De exemplu, Noutăţile din Gramatica 
Academiei, care, într-adevăr, sunt marcate cu asterisc22, ocupă, totuşi, trei pagini cu detalii despre tipurile de 
predicat, de complemente etc.

22 Consemn specifi c informaţiei destinate strict claselor de la profi lul umanist, specializarea fi lologie.
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Acest spaţiu ar fi  putut cuprinde, mai aplicat, puncte de sprijin pentru recapitularea materiei necesare 
promovării examenului de bacalaureat. 

În comparaţie cu Manualul de la Art, tabelul sinoptic este mai ordonat, fi ind chiar anticipat de o 
jumătate de pagină de Recapitulare fi nală pentru bacalaureat. Din nefericire, această recapitulare este constituită 
doar dintr-un set de indicaţii de procedură, şi nu de conţinut, această informaţie putând fi  inclusă, fără nicio 
problemă, în orice alt manual sau chiar în ghidul de pregătire a examenului de bacalaureat, destinat elevilor.
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Puncte tari:
 ■ ilustraţia de escortă este interesantă şi adecvată conţinutului prezentat;
 ■ se păstrează aceeaşi rubricatură de-a lungul tuturor unităţilor de învăţare; 
 ■ există multe texte auxiliare, iar elementul esenţial îl reprezintă selecţia unor creaţii din literatura 

universală, care valorifi că nuanţat cea de-a treia competenţă precizată de programă23;
 ■ tot pentru această competenţă, rubricile Criticii spun şi Biblioteci deschise deschid orizontul de receptare 

spre vocile avizate din critică şi spre alte texte literare din aceeaşi perioadă/curent literar sau care 
tratează aceeaşi temă;

 ■ încurajează lecturile suplimentare, fi e că propune texte integrale (poetice) /fragmentare, fi e că indică 
titluri sau autori.

Puncte slabe: 
 ■ conţinutul manualului nu este structurat în funcţie de cele patru competenţe din programă;
 ■ ilustraţiile prezente în manual nu sunt valorifi cate în cadrul unor sarcini de lucru, chiar dacă sunt 

alese în consonanţă cu conţinuturile; în plus, culorile sunt monotone, iar alb-negrul utilizat duce la 
pierderea unor detalii esenţiale;

 ■ cuprinde un număr mare de pagini dedicate claselor de fi lologie sau teologie (45 de pagini din 248), 
pe lângă 12 texte auxiliare; manualul este plătit integral de elevi, pe lângă alte culegeri de analiză literară 
destinate pregătirii pentru bacalaureat, fapt ce poate scădea şansele manualului de a fi  ales la clasă;

 ■ unele aspecte, în special cele de limbă şi comunicare, sunt prezentate mult prea detaliat, în detrimentul 
altor aspecte, la fel de importante, care sunt omise.

Exerciţii:
1. Consideraţi că este necesar ca aceste competenţe prezente în programă să se regăsească într-o pondere 
egală în manual? Există, în opinia dumneavoastră, una dintre ele 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 alte două puncte 
tari şi două puncte slabe ale sale.

23 Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare.
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3. Propuneţi, la nivel de grupă, o listă de 3-5 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.

4.3. Analiza unei unităţi la nivel de conţinuturi

Perioada interbelică - POEZIA este prima unitate prezentă în ambele manuale propuse spre analiză. Însă, 
în funcţie de specifi cul manualului, de textele şi de autorii propuşi, prin modul de abordare a acestora, cele 
două manuale sunt esenţial diferite.

4.3.1. Manualul Editurii Art

În comparaţie cu Manualul Editurii Humanitas, autorii acestui manual au ales să cuprindă şi aspectele 
creaţiilor poetice din această perioadă, dar şi informaţiile care vizează curentele culturale specifi ce. Iată câteva 
aspecte care duc la un dezechilibru interior al manualului:

 ■ unitatea are o întindere prea mare;
 ■ testele de evaluare nu sunt dozate echilibrat din punctul de vedere al conţinuturilor verifi cate: un 

test verifi că partea de literatură şi două curente culturale/literare (modernismul şi tradiţionalismul), iar 
celălalt, orientările avangardiste;

 ■ nu există un test de evaluare special conceput pentru întreaga unitate, care ar putea fi  mai efi cient 
decât cele două teste scindate.
 Unitatea începe cu o trecere în revistă a orientărilor din lirica interbelică, o prezentare necesară, însă 

defi niţiile de escortă nu sunt alese după un criteriu de selecţie unitar. Cele patru concepte operaţionale defi nite 
sunt, în ordine, modernismul poetic (care transcrie orientarea epocii), imaginarul poetic (concept despre care se 
discută de fi ecare dată când se studiază poezie, deci nu mai era necesară defi nirea lui), stilizarea (caracteristică 
specifi că liricii bacoviene, prin urmare, ar fi  fost mai efi cient să fi e plasat în secţiunea în care este prezentată 
lirica lui Bacovia), expresionismul (mişcare artistică modernă, dar care va fi  defi nită în alt mod, 25 de pagini mai 
încolo). Aşadar, doar primul şi ultimul termen sunt relativ noi (în funcţie de textele studiate în clasa a X-a, şi 
aceşti termeni ar trebui să fi e deja cunoscuţi) şi în concordanţă cu caracterul general al prezentării.

Literatura este bine reprezentată, fi ind prezenţi în special autori canonici, dar şi alţi autori reprezentativi. 
Textele selectate ilustrează atât specifi cul epocii, dominantele mişcării căreia îi aparţine autorul, cât şi trăsăturile 
fundamentale ale operei acestuia:

 ■ George Bacovia – Plumb, Sonet;
 ■ Tudor Arghezi – Testament, Psalm;
 ■ Lucian Blaga – Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Daţi-mi un trup voi munţilor;
 ■ Ion Barbu – Joc secund, Riga Crypto şi lapona Enigel.

Această selecţie este de un folos real în pregătirea pentru examenul de bacalaureat.
Partea de teorie literară este, şi ea, bine reprezentată, însă informaţiile sunt dense şi succesive, fără 

exemplifi cări pentru suportul teoretic. O aşezare mai efi cientă ar trebui să îmbine cele două dimensiuni, cea 
de teoretizare şi cea de creaţie. Creaţia literară ar trebui privită ca exemplifi care a manifestărilor specifi ce 
perioadei, iar descrierea teoretică să faciliteze comprehensiunea şi interpretarea textelor literare.

Singurul Studiu de caz prezent în această unitate este Diversitatea tematică, stilistică şi de viziune în poezia 
interbelică. Punctele de sprijin teoretice sunt bine stabilite, însă partea de exemplifi care este săracă, cuprinzând 
doar câteva titluri de poezii, fără să ofere deschidere spre alte opere literare valoroase sau spre alţi reprezentanţi 
marcanţi ai perioadei.

Partea de limbă şi comunicare este prezentă în manual destul de masiv, însă nu este distribuită uniform 
şi nici nu are aplicabilitate, în mare măsură, la conţinutul prezentat înainte, ignorându-se ideea de predare 
integrată a conţinuturilor de această factură, aşa cum sugerează programa. Bunăoară:

 ■ Imediat după prima poezie a lui G. Bacovia, se găseşte, la Limbă şi comunicare, LECTURA-ÎNŢELEGERE 
(înţelegerea globală a textului, analiza unor elemente ce pot conduce la înţelegerea textului, anticipări: chei de 
lectură - titlu, incipit, simbol central etc.) – cadru teoretic care pregăteşte foarte bine paşii comprehensiunii 
textului liric, exemplifi cându-i pe baza poeziei Plumb; însă, după două pagini de teorie, nu apar exerciţii 
pentru elevi şi nici nu găsim aplicaţii în analiza celorlalte poezii;

 ■ Următoarea secţiune de limbă şi comunicare este plasată după alte 7 poezii, vizând fi gurile de stil şi 
expresivitatea; însă, ar fi  fost mult mai util ca acest conţinut să fi e reactualizat la începutul discuţiilor 
despre poezie, dat fi ind faptul că analiza şi interpretarea textului liric presupune identifi carea fi gurilor 
de stil şi conferirea de semnifi caţie contextuală acestora, pe baza conotaţiei; în rest, textele-suport sunt 
alese cu atenţie, sunt semnifi cative pentru creaţia poeţilor propuşi, oferind atât posibilitatea unei lecturi 
suplimentare, cât şi o diversifi care tematică pentru autorii canonici;
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 ■ Eseul şcolar – etapele redactării şi tipurile de eseu sunt esenţiale în special pentru pregătirea 
subiectului al III-lea din proba scrisă a examenului de bacalaureat;

 ■ Cele două pagini de norme noi DOOM2 (atât de noi cât mai pot fi  considerate după ce au trecut deja 
câţiva ani de la apariţie) reprezintă o înşiruire de schimbări, cu exemplifi cări, ce-i drept, fără însă a se 
încerca fi xarea lor prin exerciţii/aplicaţii;

 ■ Reactualizarea Tehnicilor de documentare pentru realizarea investigaţiilor şi a proiectelor având ca obiect 
studii de caz sau dezbateri este utilă, dar este prezentată în manual înaintea unei dezbateri, după două 
studii de caz;

 ■ Sub umbrela ultimei lecţii de limbă şi comunicare de la această unitate, sunt cuprinse multe conţinuturi 
(Argumentare; dezbatere în spaţiul public şi în spaţiul privat; regulile unui dialog/unei polemici civilizate; 
ascultarea activă; exprimarea opiniei; discuţia; conversaţia; dezbaterea; monologul informativ şi argumentativ; 
prezentarea orală a rezultatului unei documentări), fi ind defi nite/prezentate doar câteva dintre cele anunţate 
(discuţia, strategiile comunicării, argumentaţia efi cientă).

4.3.2. Manualul Editurii Humanitas

Prima unitate a acestui manual cuprinde doar partea de literatură a perioadei interbelice, cealaltă parte, 
dedicată ideologiilor/curentelor culturale, fi ind obiectul celei de-a doua unităţi. Aşadar, în acest manual, 
partea de teoretizare este explicit separată de aceea de aplicaţie (cea literară). Pe de-o parte, această separare 
poate duce la o scindare a privirii globale asupra perioadei, care ar fi  mult mai utilă. Pe de altă parte, această 
scindare are rolul ei, fi ind concepută de autorii manualului ca o deschidere spre cealaltă etapă, cea a literaturii 
române postbelice.

La nivelul textelor selectate din opera scriitorilor canonici, autorii manualelor se desprind de „tradiţia” 
textelor studiate la clasă de majoritatea elevilor. Astfel:

 ■ La George Bacovia, textul propus este Nocturnă, poezie care refl ectă superfi cial simbolismul/
dominantele liricii; după părerea noastră, acest text, nefi ind nici artă poetică, şi nici secondat de o 
altă poezie din creaţia acestui autor sau din a altui poet simbolist, este insufi cient pentru a contura 
satisfăcător un curent literar atât de important, cum este simbolismul;

 ■ Textele de bază pentru studiul liricii lui Lucian Blaga sunt Scoica şi Biografi e; deschiderea spre 
complexitatea gândirii poetice blagiene, tributară în mare măsură formaţiei fi losofi ce a acestuia, se 
realizează prin textul auxiliar Eu nu strivesc corola de minuni a lumii şi alte texte, incluse ca texte-suport în 
cadrul exerciţiilor (Perspectivă, Veac, Stă în codru fără slavă); în plus, trăsăturile liricii erotice blagiene sunt 
sugerate prin propunerea unui text din literatura universală, Cântec de iubire, al lui Rainer Maria Rilke;

 ■ Arghezi este reprezentat printr-un Psalm [Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş!], pus în paralel cu un 
alt Psalm, al lui Paul Celan; dar sunt selectate şi două arte poetice, Flori de mucigai şi Cuvinte stricate, 
însă prima poezie este destinată elevilor cu profi l fi lologic (deşi estetica urâtului este caracteristica 
fundamentală a liricii argheziene), iar a doua constituie doar un text auxiliar;

 ■ Pentru Ion Barbu, semnifi cativă este Dioptrie, iar la texte auxiliare, fi gurează Din ceas dedus, pusă în 
paralel cu Azurul lui Stéphane Mallarmé; totuşi, ambele fi ind poezii ermetice, acestea ridică probleme 
semnifi cative de interpretare şi comprehensiune şi la nivelul claselor de nativi români, cu atât mai mult 
pentru elevii proveniţi din rândul minorităţilor naţionale; utilă ar fi  şi studierea a cel puţin unui text 
din etapa baladesc-orientală a creaţiei barbiene, fi indcă textele sunt mai accesibile atât prin modul de 
construire a imaginilor artistice, cât şi prin fi lonul narativ al textelor;

 ■ Tradiţionalismul este prezent prin Aci sosi pe vremuri, a lui Ion Pillat, un punct în plus faţă de Manualul 
Editurii Art.
Studiul de caz cuprins în această unitate este acelaşi ca în Manualul Editurii Art, respectiv Diversitate 

tematică, stilistică şi de viziune în poezia interbelică, dar, spre deosebire de manualul menţionat anterior, autorii de 
la Humanitas preferă texte teoretice mai puţine, deschizând şi diversifi când studiul despre poezia interbelică, 
dovadă stând cele 12 poezii selectate ca texte-suport pentru studiu, dar şi nume de autori şi titluri de volume 
prezentate ca sugestive. Astfel, se preferă mai mult un studiu aplicat decât unul teoretizant, acesta fi ind un 
aspect pozitiv şi formativ în pregătirea pentru examenul de bacalaureat (în special subiectul de tip I din 
examenul scris).

Aspectele de Limbă şi comunicare sunt plasate, în cadrul acestei unităţi, în fi nal, precedând studiul de 
caz în mod coerent şi util, întrucât descriu eseul structurat şi tehnicile de documentare, aplicaţia propusă fi ind 
însuşi studiul de caz.

Exerciţii:
1. Selectaţi, la nivelul grupei, o unitate de învăţare din manualul pe care îl folosiţi la clasă, identifi când 
punctele ei tari şi punctele slabe, din perspectiva competenţelor.
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2. Urmăriţi 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.
3. Propuneţi, la nivelul grupei, o variantă îmbunătăţită a aceleiaşi unităţi. Includeţi, printre sarcinile de 
lucru, şi exerciţii speciale pentru elevii proveniţi din rândul minorităţilor naţionale.

4.4. Tipuri de exerciţii / activităţi 

Dacă, în clasele de gimnaziu, competenţele vizează, în special, achiziţiile lingvistice (fapt ce impune o 
diversifi care mult mai mare, pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale, a exerciţiilor care vizează nivelul 
lexical şi cel morfo-sintactic al limbii), clasele de liceu, şi, mai ales, clasa a XII-a, pun mult mai mult accentul 
pe lucrul cu textul literar. Această mutare a centrului de greutate dinspre limbă, ca instrument principal de 
comunicare inter-personală, înspre limbajul literar accentuează specifi cul limbii române. Astfel, în prim-plan 
vor fi , de acum înainte, semantica şi stilistica.

4.4.1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare 

Această competenţă este, de fapt, chintesenţa pragmatică a studierii limbii şi literaturii române în şcoală, 
ca disciplină obligatorie pentru toate clasele, indiferent de profi l sau de ruta de studiu - cu atât mai mult, 
pentru clasele formate din elevi proveniţi din rândul minorităţilor naţionale.

Exerciţiile care vizează această competenţă pot urmări strict dezvoltarea ei sau pot să presupună, 
printre alte criterii de evaluare, şi dimensiunea corectitudinii de limbaj şi a adecvării acestuia la situaţia de 
comunicare dată.

A. Exerciţii care vizează utilizarea corectă şi adecvată a limbii române
Aceste exerciţii sunt prezente:

 ■ în analiza textelor literare, în ceea ce priveşte conturarea orizontului de aşteptare – exerciţii de 
imersiune în text, de comprehensiune, de analiză sau de interpretare;

 ■ în aplicaţiile ce aprofundează aspectele de limbă şi comunicare.
În acest sens, exerciţiile propuse de cele două manuale luate în discuţie sunt, de multe ori, destul de 

puţin inspirate, fi e prin maniera de formulare, fi e prin aplicabilitatea în context. De pildă:
 ■ În cazul înţelegerii şi interpretării textelor literare, sunt propuse, la fel, două tipuri de exerciţii – unele 

care nu au fi nalitate, nefi ind valorifi cate pe parcurs, iar altele, a căror fi nalitate este clar conturată:
  Noţiunea de „mister” apare cu insistenţă în poezie, sub forma unor cuvinte/metafore/sintagme. Caută-le 

în text şi extrage-le pe caiet (Art: 27, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Lucian Blaga).
  Notaţi în caiete primul cuvânt care vă vine în minte în asociere cu ideea de „realitate”. Comunicaţi 

colegilor voştri ce aţi scris (Humanitas: 151, A cincea elegie, Nichita Stănescu).
Observaţie: Ca exerciţii de asociere/identifi care a sinonimelor/elementelor conotative pentru acest 

termen, acestea sunt potrivite; dar cuvintele propuse/extrase nu sunt valorifi cate mai departe, în alt exerciţiu, 
pierzându-se dimensiunea de predare integrată.

  Sintagma straşnicul sufl et din prima strofă îşi are echivalente în cea de-a doua strofă a poeziei. 
Identifi că-le în text şi comentează asemănările evidente de sens (Art: 31, Daţi-mi un trup voi munţilor, 
Lucian Blaga).

  Imaginaţi-vă cum era acum 100 de ani satul sau oraşul în care trăiţi. Scrieţi în caiete câteva cuvinte-
cheie, pe baza cărora să puteţi discuta apoi cu colegii. Transcrieţi cuvintele propuse de voi pe tablă şi 
discutaţi despre atmosfera epocii respective, aşa cum v-aţi imaginat-o voi (Humanitas: 46, Aci sosi pe 
vremuri, Ion Pillat).

  Rebus pe tema Perioada interbelică: Poezia (Humanitas: 41).
Observaţii: În cele două cazuri, exerciţiile propuse nu se rezumă doar la echivalarea termenilor, ci, 

pornind de la ei, încurajează interpretarea unui text literar/construirea unei discuţii personalizate, deci, 
crearea unui context critic/personal, potrivit pentru aceste cuvinte. Cuvintele-încrucişate au menirea de a 
duce, de la contexte, înspre un singur cuvânt, deci, de la situaţia de comunicare înspre un cuvânt-cheie.

 ■ Aspectele care vizează limba şi comunicarea nu sunt întotdeauna valorifi cate prin exerciţii potrivite:
  În manualul Editurii Art, lecţia despre Noile norme lingvistice (ortografi ce, ortoepice şi 

morfologice) conform DOOM2 cuprinde două pagini compacte de informaţii, fără să aibă exerciţii 
de consolidare a părţii teoretice;

  În manualul Editurii Humanitas, la testul de evaluare de la fi nalul Unităţii I, unul dintre 
exerciţii vizează gramatica, domeniu care, în clasele de liceu (cu excepţia profi lurilor fi lologic şi 
teologic), nu mai este vizat de programă şi nici actualizat. Aşadar, ni se pare inadecvată o astfel 
de cerinţă, cu atât mai mult cu cât este şi notată cu 2 puncte din 9 (1 punct fi ind acordat din ofi ciu):
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 ○ Identifi caţi formele verbului a fi  din text şi arătaţi care sunt valorile lor sintactice (Humanitas: 
62, Test de evaluare pentru unitatea 1).

Majoritatea exerciţiilor de limbă însă au cerinţe clare, aplicative, cu un caracter de utilitate evidentă. De 
exemplu:

 ○ Alege unul dintre următoarele cuvinte: a fi , a da, a veni, aripă, inimă, crud. Scrie cel puţin 
trei enunţuri prin care să demonstrezi polisemia cuvântului ales. Precizează care dintre sensurile 
folosite sunt proprii şi care sunt fi gurate (Art: 118, Denotaţie şi conotaţie. Sensul cuvintelor în 
context);

 ○ Explicaţi cum se produce confuzia paronimică, pornind de la două exemple din Moromeţii:
„Ia scrie tu aici, Isosică. Numărul curent, numele şi pronumele, comuna şi judeţul”;
„Vizavi e Cheia Roseti, strada noastră” (Humanitas: 110, Confuzia paronimică. Extinderi semantice).
Observaţii: Primul exerciţiu constituie un exemplu de folosire corectă a unui cuvânt în contexte diferite 

şi de identifi care a valorii expresive a acestuia, iar al doilea exerciţiu propune conştientizarea, de către elevi, a 
modului în care se poate ajunge la confuzii lingvistice şi greşeli de exprimare.

B. Precizările de notare privind corectitudinea utilizării şi adecvarea lingvistică la diferite situaţii de comunicare

Este important ca elevul să conştientizeze că, în special la disciplina limba şi literatura română, este 
important nu numai conţinutul de idei al unui eseu/test, ci şi corectitudinea limbajului şi adaptarea acestuia 
la cerinţa dată. În acest sens, devine esenţială precizarea defalcată a punctajului acordat pentru un eseu, pentru 
familiarizarea cu modul de notare utilizat la examenele cu caracter naţional, aşa cum este şi bacalaureatul. În 
plus, difi cultatea este mai mare pentru elevii care provin din rândul minorităţilor naţionale, întrucât criteriile 
de notare sunt unice, neţinând cont de provenienţa/naţionalitatea lor.

În manualul de la Art, un singur eseu, dar nu structurat, ci argumentativ, notat doar cu 20 de puncte 
din 100, are atribuit explicit punctaj şi pentru limbaj: „să respecţi normele limbii literare (registru stilistic adecvat, 
normele de exprimare, de ortografi e şi de punctuaţie) – 4 puncte”. În rest, niciun alt eseu propus la evaluările de 
fi nal de unitate sau cele curente nu are precizat clar punctajul pentru limbaj, fapt ce poate demotiva elevul în 
a fi  atent şi la modul în care se exprimă.

Nici în manualul de la Humanitas, evaluările de fi nal nu au precizat punctajul pentru exprimare şi 
corectitudine. Doar la partea de limbă şi comunicare, unde se abordează eseul structurat, elevii au un model de 
distribuire a punctajului destinat redactării: „pentru redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în 
scris – 3 p.; utilizarea limbii literare – 3 p.; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 p.; ortografi a – 2 p.; punctuaţia – 2 p.; 
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 p.” (Humanitas: 52, Eseul structurat).

Relevanţa punctajului poate fi  pusă în valoare la clasă prin exerciţii propuse ad-hoc, în momentele de 
lecţie destinate corectării testelor sau individual (pentru fi ecare elev în parte), în special pentru greşelile cu 
pondere mai mare.

Exerciţii:
1. Discutaţi în perechi şi argumentaţi care este importanţa propunerii, în mod sistematic, a unor exerciţii 
care să se bazeze pe greşelile frecvente (morfologice/sintactice/lexicale/semantice) ale elevilor, în special 
ale elevilor proveniţi din rândul minorităţilor naţionale.
2. Propuneţi, la nivelul grupei, o variantă de evaluare, accentuând aspectele lingvistice.
3. Creaţi alte 5 exerciţii diferite care să valorifi ce această competenţă. Precizaţi care sunt benefi ciile lor în 
dezvoltarea competenţei.

4.4.2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor

Ţinând cont de specifi cul studierii limbii şi literaturii române în liceu, şi anume preponderenţa lecţiilor 
de literatură şi a celor de teorie literară în detrimentul celor de limbă şi comunicare, această competenţă este 
justifi cată pentru clasa a XII-a, când examenul de bacalaureat vizează comprehensiunea şi interpretarea atât a 
textelor cunoscute, cât, mai ales, a celor la prima vedere, şi la proba orală, şi la cea scrisă.

Condiţia esenţială a întâlnirii reuşite a elevului cu textul este înţelegerea literală a textului. Din păcate, 
în manuale, există texte pentru care nu se realizează comprehensiunea, primul pas fi ind analiza şi/sau 
interpretarea. Or, mai ales pentru elevii proveniţi din rândul minorităţilor naţionale, ar fi  necesare câteva 
exerciţii care să îi ajute la comprehensiunea/înţelegerea textului, importantă pentru o analiză şi o interpretare 
de text literar competente, reale, nepreluate din cărţi cu texte prefabricate.

Potrivit Alinei Pamfi l (2003: 141-142), aceste exerciţii presupun:
 ■ strategii ce vizează etapa pre-lecturii, momentul proiecţiei iniţiale a sensului - jurnalul de lectură sau 

o secvenţă de dialog cu răspuns scris;
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 ■ strategii ce vizează exprimarea şi valorifi carea reacţiilor emoţionale pe care lectura le provoacă, reacţii 
ce se pot constitui în puncte de pornire ale interpretării textului - jurnalul de lectură sau pot fi   rezolvate 
prin răspunsuri scrise;

 ■ strategii ce urmăresc corelarea aşteptărilor iniţiale cu rezultatele primei lecturi - aceste întrebări pot 
structura dialogul oral şi scris sau se pot regăsi în fi şa de evaluare a lecturii;

 ■ strategii ce urmăresc înţelegerea procesului lecturii: lectura anticipativă şi harta lecturii;
 ■ strategii ce 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.
Exerciţiile care construiesc comprehensiunea şi interpretarea textelor literare sunt variate în cele două 

manuale, dar nu întotdeauna sunt şi bine alese/formulate. De exemplu:
 ■ În prima secvenţă lirică este exprimat sentimentul neliniştitor, generat de efemeritatea trupului uman. 

Comentează, în acest context, valoarea adverbului de exclusivitate numai, aşezat la începutul poeziei (Art: 30, 
Daţi-mi un trup voi munţilor, Lucian Blaga).

 ■ Ca şi în cazul poeziei eminesciene, oglinda este graniţa dintre lumea concretă şi cea ideală, a visului, dar şi 
a artei. Dincoace de oglindă se afl ă lumea comună, dincolo de oglindă, lumea de vis spre care tânjesc acele fi inţe 
capabile să se înalţe. Explică, în lumina acestei afi rmaţii, schema de mai sus24 (Art: 34, Joc secund, Ion Barbu).
Observaţie: Multe dintre exerciţiile manualului Editurii Art au exerciţiile formate după modelul celor 

selectate anterior: unul sau mai multe enunţuri care să contureze comprehensiunea (care, pentru o mai mare 
stabilitate a informaţiilor, ar trebui construită de elevi, pas cu pas, prin exerciţii cu difi cultate graduală), apoi 
cerinţa propriu-zisă, axată pe analiza şi/sau interpretarea textului.

 ■ Ca structură, textul lui Ion Barbu este o baladă cu cadru. Delimitează „rama” de restul „tabloului” (Art: 40, 
Riga Crypto şi lapona Enigel, Ion Barbu).
1. Stabileşte reperele temporale şi spaţiale din incipitul romanului.
2. Identifi că membrii familiei Moromete şi prezintă ipostaza în care este surprins fi ecare.
3. De ce naratorul precizează că, dintre toţi, singură mama rămânea să aibă grijă ca ziua să se sfârşească 

bine? Ce reprezintă Catrina pentru întreaga familie?
4. Identifi că două trăsături dominante ale fi rii lui Ilie Moromete în următorul fragment: Moromete stătea pe 

stănoaga podiştei şi se uita peste drum. Stătea degeaba, nu se uita în mod deosebit, dar pe faţa lui se vedea că 
n-ar fi  rău dacă s-ar ivi cineva... Comentează-le şi stabileşte relaţii cu ansamblul romanului (Art: 123-124, Moromeţii, 
Marin Preda).

Observaţie: Această succesiune de exerciţii este un model potrivit pentru realizarea treptată a 
comprehensiunii (primele două exerciţii, care sunt pe modelul întrebărilor închise – al căror răspuns este în 
text), a analizei (exerciţiul al treilea) şi a interpretării (ultimul exerciţiu, care trimite la semnifi caţiile globale ale 
romanului prin prisma personajului principal).

  Urmăriţi succesiunea narativă a textului, stabilind episoadele care se succed. Explicaţi cum se realizează 
în fi ecare caz trecerea de la un moment narativ la altul:

 ○ brusc sau gradat?
 ○ prin surprize sau în mod previzibil?
 ○ prin simplă succesiune temporală sau prin relaţii cauză – efect (Humanitas: 159, Vis cu bufon, 

Leonid Dimov)?
Observaţie: Manualul Editurii Humanitas cuprinde cerinţe bine formulate, după paşii fi reşti ai întâlnirii 

cu textul: comprehensiune, analiză, interpretare. Cerinţele sunt „în oglindă”, adică cerinţa care vizează 
comprehensiunea este urmată imediat de cea care urmăreşte analiza/interpretarea aceluiaşi aspect.

Deschiderile interpretative spre alte texte ale aceluiaşi autor sau care abordează aceeaşi temă sunt 
încurajate de ambele manuale, prin secţiuni ale lecţiei, prezente la fi ecare text studiat. Exerciţiile propuse aici 
ajută la:

 ■ înţelegerea globală a operei autorului propus;
 ■ contextualizarea apariţiei textului studiat;
 ■ conturarea în detaliu a unei teme abordate.

De exemplu:
 ■ în manualul Editurii Art avem, în acest sens, Evaluarea curentă. Aplicaţii (în care se reactualizează 

toate informaţiile, de cele mai multe ori având ca punct de plecare afi rmaţiile criticilor referitoare la 
textul studiat) şi Dincolo de text (cu exerciţii care trimit la comparaţia cu alte texte, dar şi o sub-secţiune 
de Sugestii bibliografi ce);

24  A. ceas ------------------------------- oglindă -------------------------- mântuit azur
    1. cirezi agreste -------------------- apă ------------------------------- joc secund
    2. [om] ------------------------------- [zenit] ---------------------------- nadir
    3. meduze --------------------------- mare ------------------------------ clopote verzi. (Art: 34)
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 ■ în manualul Editurii Humanitas avem secţiuni ca Dincolo de text (sunt aduse în atenţie alte titluri din 
creaţia aceluiaşi autor), Criticii spun (se face apel la vocea avizată, profesionistă, care interpretează critic 
textul), Biblioteci deschise (se fac trimiteri la alte opere literare) şi Citiţi despre ... (sunt precizate titluri 
de exegeză a operei autorului propus şi, mai rar, ale cărţilor care analizează, din diferite perspective, 
tematica textului studiat).

Exerciţii:
1. Propuneţi, la nivelul grupei, pentru unul dintre textele studiate în clasa a XII-a, câte 3 exerciţii care să 
vizeze comprehensiunea, analiza şi interpretarea.
2. Discutaţi la nivelul grupei şi argumentaţi care este importanţa realizării comprehensiunii înainte de 
analiza şi intrepretarea textului literar propus.
3. Cum se regăseşte această competenţă de lucru cu textul literar (dacă utilizaţi manuale diferite faţă de 
cele propuse) şi care este viziunea dumneavoastră despre acest aspect?

4.4.3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

Competenţa de receptare a textelor literare şi nonliterare se suprapune, într-o mare măsură, peste ideea 
de comprehensiune. Această receptare trebuie atent pregătită, încurajând apropierea de text şi deschizând 
gama de situaţii în care informaţiile/competenţele dobândite pot să fi e utilizate.

Receptarea textului scris ar trebui, în idealul educaţional, să faciliteze:
 ■ autocunoaşterea;
 ■ comunicarea interpersonală;
 ■ cunoaşterea şi descrierea realităţilor diacronice sau sincronice.

 ■ Descrie impresia generală pe care ţi-a făcut-o primul contact cu lirica lui Bacovia (Art: 6, Plumb, George 
Bacovia).
Observaţie: Exerciţiul este propus ca modalitate de formare a orizontului de aşteptare, precedând 

receptarea textului; nu este obligatoriu ca, până în clasa a XII-a, să se studieze Bacovia. Există posibilitatea ca 
elevii să nu fi  citit niciun text aparţinând acestui poet. În acest caz, exerciţiul nu-şi mai are sensul acum.

 ■ Este acesta un tip de poezie pe care îl citeşti cu plăcere? Motivează-ţi opinia (Art: 6, Plumb, George Bacovia).
Observaţie: O astfel de întrebare, care este concepută pentru a interoga reacţia emoţională, este riscantă 

în ceea ce priveşte stimularea interesului pentru lectură, cu atât mai mult cu cât răspunsul este, în majoritatea 
cazurilor, negativ, cerându-se să se găsească şi motive pentru respingerea textului.

1. Recitiţi poezia Nocturnă şi numiţi o culoare şi o stare pe care le puteţi asocia cu textul. Explicaţi ce anume din 
text v-a determinat să răspundeţi într-un anumit fel.

2. Notaţi în caiete cuvintele şi sintagmele ce se înscriu în aria semantică a nopţii. Confi rmă acestea intuiţia 
voastră (răspunsul la primul exerciţiu) sau aduc nuanţări care vă determină să vă reformulaţi răspunsul (Humanitas: 
Nocturnă, Lucian Blaga)?

Observaţie: Aceste două exerciţii îl transformă pe elev dintr-un receptor pasiv (care nu fi ltrează 
informaţiile primite) într-un receptor activ, care colaborează esenţial la construirea sensului operei literare. Se 
realizează, astfel, o apropiere evidentă de textul literar prin fi lonul reacţiei emoţionale în faţa unei situaţii din 
realitate, iar echivalarea, într-o măsură oarecare, a propriilor sentimente (de receptor) cu sentimentele eului 
liric întăresc legătura dintre receptor şi text.

Textele nonliterare sunt pregătite de o receptare specializată în cadrul studiilor de caz, aceleaşi în ambele 
manuale, respectând cerinţele programei. Sarcinile de lucru care să valideze receptarea textelor propuse (atât 
teoretice, deci non-literare, cât şi literare) diferă în cele două manuale, dar ambele tipuri propuse stimulează 
cercetarea, munca în echipă, dialogul, elaborarea unui text scris de analiză a unui aspect semnifi cativ din 
evoluţia literaturii române, sinteza, prezentarea orală etc.

1. La alegere:
a. Redactează un raport care să fi nalizeze o investigaţie despre Diversitatea tematică, stilistică şi de viziune 

în poezia interbelică şi prezintă-l colegilor, în 10-15 minute.
b. Împreună cu încă doi-trei colegi, realizaţi un proiect având ca temă Diversitatea tematică, stilistică şi de 

viziune în poezia interbelică. Prezentaţi în faţa clasei, sub forma unei sinteze de 10-15 minute, rezultatele cercetării, 
punând, totodată, la dispoziţia colegilor materialele colectate.

2. Organizaţi o dezbatere având următoarea moţiune: A reprezentat poezia românească interbelică o 
încercare de sincronizare cu tendinţele artistice europene ale momentului? (Art: 63, Studiu de caz 1: Diversitate 
tematică, stilistică şi de viziune în poezia interbelică).

 ■  Manualul Editurii Humanitas propune, pentru realizarea studiului de caz, împărţirea clasei în şapte 
grupe. Primele şase vor avea sarcini de lucru aplicate pe studiul de caz, fi ecăreia revenindu-i analiza unei 
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teme propuse (etapele vârstei, dragostea, natura şi ordinea cosmică a existenţei, condiţia umană şi sentimentul 
religios, universul rural şi cel citadin, poetul şi poezia), iar cea de-a şaptea grupă, de preferinţă, mai mare, 
urmăreşte aspectele stilistice caracteristice perioadei/autorilor propuşi (Humanitas: 63, Studiu de caz: 
Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în poezia interbelică).

4.4.4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

Această competenţă, esenţială pentru examenul de bacalaureat, dar, mai ales, în relaţiile interpersonale 
cotidiene, este bine reprezentată în ambele manuale. În permanenţă, elevul este încurajat să îşi exprime punctul 
de vedere şi/sau să-şi motiveze opţiunile, atât în scris, cât şi oral, în special în faţa clasei.

În manualul Editurii Art, deşi este anunţată abordarea teoretică a argumentării printr-un titlu care adună 
prea multe concepte - LIMBĂ ŞI COMUNICARE: Argumentare; dezbatere în spaţiul public şi în spaţiul privat; 
regulile unui dialog/unei polemici civilizate; ascultarea activă; exprimarea opiniei; discuţia; conversaţia; dezbaterea; 
monologul informativ şi argumentativ; prezentarea orală a rezultatului unei documentări, realitatea conţinutului este 
alta, deoarece cuprinde, ca aspecte teoretice, informaţii despre discuţie, strategiile comunicării şi argumentarea 
efi cientă (referindu-se doar la importanţa logicii, emoţiei şi caracterului vorbitorului), iar, ca parte practică, 
doar două texte, fi ecare cu trei cerinţe; cele care vizează argumentarea sunt irelevante:

1. Indică tema discursului pe care se pregătea să-l ţină d. Lefter chivuţelor.
2. Completează tabelul cu exemple corespunzătoare pentru fi ecare calitate a argumentării efi ciente.
3. Observă că, deşi discursul pregătit de Lefter Popescu ar fi  trebuit să îndeplinească toate cele trei calităţi ale 

argumentării efi ciente, el nu a mai putut fi  rostit. Explică motivul, făcând referiri la cadrul şi timpul în care s-a desfăşurat 
şi, eventual, la relaţia anterioară dintre vorbitor şi conlocutoare.

Logică
Emoţie
Caracter

                    (Art: 91)
Observaţii: Din păcate, nu există exemple care să ilustreze cele trei calităţi ale argumentării pe care 

mizează autorii manualului. Exerciţiul, aşadar, le vizează doar in absentia, ceea ce, din punct de vedere didactic, 
pentru un conţinut nou, este eronat. În plus, textul-suport este Două-loturi de I. L. Caragiale. Într-adevăr, 
unele manuale îl propun pentru clasa a VII-a la specia nuvelă, dar alte manuale sugerează alte texte. Nu este 
obligatoriu ca elevii să ştie contextul în care se desfăşoară dialogul propus, deci putea fi  ales ca exemplu un 
dialog în care să fi e prezentat şi contextul, nu doar convorbirea în sine.

În schimb, pentru evaluare sunt propuse eseuri argumentative, primul eseu de acest tip având şi grila 
de notare:

 ■ (20 p.) Exprimă-ţi opinia, într-un eseu argumentativ de 15-20 de rânduri, despre valoarea artistică a poeziei 
Mi-aştept amurgul de Lucian Blaga.
Atenţie! În elaborarea eseului, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea 

ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate acestuia – 4 puncte; să ai conţinutul şi structura adecvate 
argumentării: formularea opiniei în legătură cu valoarea artistică a poeziei; enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a cel 
puţin două argumente, formularea concluziei – 12 puncte; să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, 
normele de exprimare, de ortografi e şi de punctuaţie) – 4 puncte.

În manualul Editurii Humanitas, eseul argumentativ este inclus în cadrul eseului structurat, teoretizat 
într-o formă de real folos în rezolvarea cerinţelor de la proba scrisă a examenului de bacalaureat. De asemenea, 
sunt oferite şi informaţii care să îl ajute pe elev să obţină un punctaj cât mai mare în realizarea eseului de 
la partea a III-a a probei scrise, în subcapitole ale unor părţi ca: Pregătirea redactării (Citiţi cu atenţie cerinţa, 
Alcătuiţi planul de lucru), Redactarea propriu-zisă (Cum se construieşte un paragraf, Repere privind evaluarea lucrării, 
un tabel al modului de construire a ideilor şi a funcţiilor pe care le îndeplinesc acestea), Verifi carea. Însă din 
nou, această parte teoretică nu este însoţită şi de aspecte practice (exemple sau exerciţii).

În acest manual nu sunt propuse, în cadrul evaluării de fi nal de unitate, eseuri argumentative, dar, la 
fi ecare text literar, de critică sau de ideologie literară, sunt propuse exerciţii care încurajează exprimarea şi 
argumentarea propriei opinii:

 ■ Alegeţi dintre următoarele simboluri asociate grădinii pe acela care credeţi că este actualizat în contextul 
poemului Nocturnă:

  simbol al Raiului pământesc;
  simbol al Cosmosului;
  simbol al Paradisului celest;
  simbol al stărilor spirituale care corespund şederilor în Paradis;
  altceva.
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Argumentaţi în scris (maximum 10 rânduri) alegerea făcută. (Humanitas: 10, Nocturnă, George Bacovia)
 ■  Scrieţi un eseu în care să aduceţi argumente pro sau contra ipotezei că poemul Biografi e este o poezie 
fi losofi că şi că una dintre ideile sugerate în text este aceea că poezia poate deveni atât pentru cel care o scrie, cât şi 
pentru cel care o citeşte, o formă de autocunoaştere (Humanitas: 19, Biografi e, Lucian Blaga).

 ■ Cum consideraţi propovăduirea unei asemenea dogme [gândiristă] în domeniul creaţiei? Exprimaţi-vă opinia 
în scris, având în vedere şi comentariul reprodus mai jos şi cântărind voi înşivă contraargumentele prezentate 
(Humanitas: 19, Tradiţionalism).

Exerciţii:
1. Din experienţa dumneavoastră, propuneţi, la nivelul grupului din care faceţi parte, pentru fi ecare dintre 
ultimele două competenţe, câte trei sarcini de lucru. 
2. 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. Discutaţi în perechi!
3. 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 (activitate individuală).

IDEI DE LUAT ACASĂ

  Programa şcolară propune patru competenţe, insistând asupra importanţei comunicării 
personalizate şi a dezvoltării culturii literare şi a competenţei de lucru cu orice text, fi e literar, fi e 
nonliterar.

  Competenţa lingvistică de comunicare orală în limba română, examinată în cadrul probei orale 
a examenului de bacalaureat, este tratată superfi cial în manuale.

  În general, se observă că există tendinţa de a supralicita competenţa de producere de mesaje 
scrise, deşi examenul de la fi nalul ciclului liceal nu se bazează doar pe această competenţă.

  Exerciţiile/sarcinile de lucru sunt variate, implicând spiritul critic şi persuasiv al elevilor.
  Un manual adecvat, destinat vorbitorilor de limbă română ca limbă nematernă, ar putea fi  

folositor, dar acesta poate fi  suplinit de exerciţii propuse de profesor, adaptate necesităţilor reale 
ale unor astfel de clase; cu atât mai mult cu cât examenul de bacalaureat nu ţine seama de statutul 
limbii române pentru elevi, neavând subiecte diferenţiate.
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TEST

A. Citiţi următoarele propoziţii şi decideţi dacă sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Programa de clasa a XII-a, afl ată în vigoare, nu este actualizată.
2. În cadrul literaturii, există concordanţă între conţinuturile vizate de clasa a XII-a şi cele vizate 
de ciclul liceal.
3. Receptarea textului scris ar trebui, în idealul educaţional, să faciliteze exclusiv autocunoaşterea.

B. Continuaţi enunţurile! Alegeţi varianta corectă!

1. În ciclul liceal, pentru clasele minorităţilor naţionale, în comparaţie cu clasele nativilor români, 
există:

a. programe şi manuale şcolare identice.
b. programe şi manuale şcolare diferite.
c. programe identice şi manuale şcolare diferite.

2. La examenul de bacalaureat, elevii acestor clase sunt dezavantajaţi:
a. calitativ.
b. cantitativ.
c. calitativ şi cantitativ.
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Unitatea 3
Propunerea unei unităţi de învăţare

În cea de-a treia unitate vă oferim câteva propuneri de unităţi de învăţare 
destinate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale. Veţi remarca, desigur, 
că materialele sunt structurate divers, conţin activităţi variate, care vizează 
toate competenţele comunicative (înţelegerea după lectură, înţelegerea după 
auz, scrierea, comunicarea orală), dar şi dezvoltarea lexicului sau fi xarea unor 
structuri gramaticale. În unele situaţii, am păstrat două variante alternative, 
ţinând cont de faptul că nivelul lingvistic poate fi  extrem de diferit în cazul 
elevilor de liceu. Cei afl aţi în medii în care interacţionează frecvent cu vorbitorii 
nativi pot avea un nivel lingvistic foarte bun, asemănător cu cel al elevilor care 
au româna ca limbă maternă. Pe de altă parte însă, cei care utilizează româna 
doar în cadrul şcolii vor avea nevoie de exerciţii specifi ce, adecvate nevoilor 
lor, de texte accesibile, mai puţin încărcate de neologisme sau arhaisme.
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1. Propunerea unei unităţi de 
învăţare pentru clasa a IX-a
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Şcoala

I. I. L. Caragiale, Bacalaureat
II. Formele comunicării orale. Dialogul
III. Grigore Băjenaru, Cişmigiu & comp.
IV. Florica Dimitrescu, Copilărind la margine de oraş

A. Exerciţii introductive de comunicare orală şi scrisă

 1. Precizaţi sensul cuvântului şcoală în următoarele enunţuri:

În oraş s-au construit două şcoli noi.
A făcut patru ani de şcoală. 
Mihai nu şi-a terminat şcoala.
Paul Verlaine a fost şef de şcoală literară.
Cei patru ani petrecuţi acolo au reprezentat o adevărată şcoală a vieţii.

 2. Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului şcoală (cel puţin 5 cuvinte). Explicaţi cum s-a 
format fi ecare cuvânt! Alcătuiţi propoziţii cu trei dintre aceste cuvinte, la alegere:

    -  ...............................................................................................

    -  ...............................................................................................

    -  ...............................................................................................

    -  ...............................................................................................

    -  ...............................................................................................

1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................

 3. Selectaţi din următoarea listă doar cuvintele care fac parte din câmpul semantic al 
cuvântului şcoală: elev, elen, manual, anual, plictiseală, învăţătură, şcolăriţă, teză, catalog, monolog, profesor, tablă, 
profesie, bancă.

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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 4. Alcătuiţi propoziţii în care cuvintele manual, tablă, teză, bancă să fi e folosite ca 
omonime!

1. a. ................................................................................................................................
    b. ................................................................................................................................
2. a. ................................................................................................................................
    b. ................................................................................................................................
3. a. ................................................................................................................................
    b. ................................................................................................................................
4. a. ................................................................................................................................
    b. ................................................................................................................................

5. Alcătuiţi o listă de cuvinte pe care le asociaţi în mod frecvent cuvântului şcoală. Comparaţi lista cu a 
colegului/colegei de bancă pentru a constata diferenţele. Motivaţi alegerea fi ecărui termen  în parte!

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

6. Daţi o defi niţie personală a şcolii, apelând la termenii din lista anterioară!

 7. Descrieţi, oral, pentru colegul/colega de bancă, şcoala gimnazială pe care aţi 
absolvit-o.

 8. Redactaţi o scrisoare de 15–20 de rânduri adresată celui mai bun prieten/părinţilor, 
în care să vă exprimaţi impresiile din prima zi de şcoală la liceu.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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 9. Discutaţi, în grup, despre cele mai amuzante întâmplări din anii de 
şcoală. Alegeţi întâmplarea cea mai distractivă pentru a o relata tuturor colegilor!

B. Imaginea şcolii în diferite tipuri de texte

Împreună cu colegul/colega de bancă, alcătuiţi o listă de opere literare în care apare refl ectată imaginea 
şcolii. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 I.1. Receptarea textului

A. Citiţi textul şi selectaţi varianta corectă:

I. L. Caragiale, Bacalaureat

Când ies de dimineaţă din casă, o trăsură în trap mare intră pe strada mea; în trăsură, madam Caliopi Georgescu, 
o bună prietină. O salut respectuos. Cum mă vede, opreşte trăsura, înfi gând cu putere vârful umbreluţei în spinarea 
birjarului. 

- Sărut mâna, madam Georgescu, zic eu, apropiindu-mă.
- La dumneata veneam! răspunde cucoana emoţionată.
- La mine?
- Da. Te rog să nu mă laşi!
- !?
- Să nu mă laşi! Trebuie să-mi faci un mare serviciu amical... La nevoie se arată amiciţia: să vedem cât ne eşti de 

prietin!
- Cu cea mai mare plăcere, madam Georgescu, dacă pot...
- Poţi!... să nu zici că nu poţi!... ştiu că poţi!... trebuie să poţi!
- În sfârşit, ce e? de ce e vorba?
- Dumneata cunoşti pe... Ştiu că-l cunoşti!
- Pe cine?
- Ţi-este prietin... ştiu că ţi-e prietin! Să nu zici că nu ţi-e prietin!...
- Cine?
- Popescu, profesorul de fi losofi e.
- Suntem cunoscuţi, ce e drept; dar chiar aşa buni prietini, nu pot să zic.
- Las că ştiu eu...
- Ei?
- Ei! trebuie numaidecât să te sui în birje cu mine, să mergem la el, să-i vorbeşti pentru Ovidiu. 
Cititorul trebuie să ştie că madam Caliopi Georgescu are trei copii – Virgiliu, Horaţiu şi Ovidiu Georgescu. 

Virgiliu este în anul al treilea la Facultatea de drept, Horaţiu în al doilea, şi Ovidiu vrea să intre în anul întâi la aceeaşi 
facultate. Ovidiu trece acuma examenul sumar de şapte clase liceale, şi, cu toată bravura lui, pe cât spune cocoana Caliopi, 
după ce a biruit toate obiectele, s-a-nţepenit tocmai la Morală.

- Închipuieşte-ţi, zice mama emoţionată. Să-l persecute pe băiat! Să-i zdrobească băiatului cariera!... Cum este 
el simţitor, e în stare să se prăpădească... Ştii ce mi-a zis? „Mămiţo, dacă pierz un an, mă omor!...” E în stare, cum e el 
ambiţios... Închipuieşte-ţi, să-i dea nota 3, şi lui îi trebuie 6... Şi la ce? Tocmai la Morală... Acu, dumneata îl cunoşti pe 
Ovidiu de când era mic. Ştii ce creştere i-am dat!...

- Ei! bravo!
- Auzi, tocmai la morală... Suie-te, te rog. 
Şi, zicând acestea, cucoana îmi face loc lângă dumneaei în trăsură. 
- N-ar fi  fost  mai bine, madam Georgescu,  – zic eu – să fi  mers d. Georgescu în persoană la profesor?... Ştiţi..., d. 
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Georgescu, om cu greutate... ca tată, altfel... Eu... de... străin...
- Aş, ţi-ai găsit! Georgescu! Nu-l ştii pe Georgescu ce indiferent e cu copiii? Dacă ar fi  fost după Georgescu, nici 

Virgiliu, nici Horaţiu n-ar fi  fost în facultate... Despre partea lui Georgescu, rămâneau băieţii fără bacaloriat!... Suie-te, 
te rog!

- Dar nu e nevoie de trăsură, madam Georgescu, mă duc pe jos. 
- Vai de mine! Dacă avem trăsură... Suie-te, te rog...
A trebuit să mă sui, şi am plecat. 
- Unde mergem, întreb eu pe cucoana Caliopi.
- La profesorul...
- Nu ştiu unde şade...
- Ştiu eu... ce-ţi pasă! La dreapta, birjar!
Şi cucoana loveşte tare cu umbreluţa peste braţul drept al birjarului!
- Mână mai iute!
Loveşte la stânga, loveşte la dreapta, apoi iar la dreapta, apoi la stânga; în fi ne, înfi ge iar vârful în spinarea 

birjarului, care opreşte.
- Uite – zice madam Georgescu  -  căsuţele alea galbene de lângă băcănie; intri în curte, casele din fund, la dreapta... 

Acolo şade... Eu te aştept aici. 
Mă dau jos din birjă şi pornesc, ridicând rugi călduroase, la cer, să dea Dumnezeu să nu fi e acasă domnul profesor 

de fi losofi e. Intru, ajung la locuinţa lui, bat. Cerul n-a voit s-asculte rugile mele: d. profesor este acasă... Cum să încep? 
Să-l iau pe departe... zic: 

- Frate Popescule, ciudate sunt şi programele şi regulamentele şcoalelor noastre: prea se dă o importanţă egală 
tuturor obiectelor de studiu, şi asta este dăunător mersului, adică, vreau să zic, progresului; căci, în defi nitiv, ce vrea să 
facă şcoala din tinerele generaţiuni, cari vin şi caută, mă-nţelegi, o cultură sistematică, pentru a deveni cetăţeni utili, 
fi ecare în ramura sa de activitate socială?...

- Profesorul se uită la mine aiurit, fără să-nţeleagă. Eu urmez...
- Bunioară, am văzut absurdităţi în şcoalele noastre; am văzut copii cu excelente aptitudini la studii, condamnaţi 

a sta un an repetenţi, fi indcă n-au avut notă sufi cientă la muzică sau la gimnastică!... Înţelegi bine că un an de întârziere, 
pentru inaptitudine la muzică sau la gimnastică!... Dar asta, trebuie să convii şi dumneata, e tot aşa de absurd ca şi când 
ai împiedica pe un tânăr dispus să înveţe dreptul, să piarză un an, fi indcă nu e tare la Morală... Ce are a face Morala cu 
cariera de avocat pe care  vrea tânărul să o îmbrăţişeze?... Ba nu, spune şi d-ta!

Profesorul holbează ochii la mine şi mai aiurit... Văzându-l aşa, îmi zic: „nu merge! Nu merge cu sistema mea pe 
departe! Trebuie apucat boul de coarne!”

- Uite, frate Popescule, să lăsăm chestiunile de principiu. Ştii de am venit la d-ta?
- Ba!
- Am venit să te rog să dai lui Ovidiu Georgescu – pe care l-ai examinat ieri la Morală şi i-ai dat nota 3 – să-i dai 

nota 6... - Să nu zici că nu poţi!... ştiu că poţi!... trebuie să poţi!...
- Atunci trebuie să le dau la toţi...
- Să le dai la toţi!
- Bine, dar...
- Să nu zici că nu poţi!... Ştiu că poţi! Trebuie să poţi... să le dai la toţi! Sunt toţi copii de familie bună!
Profesorul – e şi el om de familie bună – zice:
- Bine! Dacă sunt de familie bună, vom căuta să le dăm la toţi nota 6. 
- Îmi promiţi? 
- Pe onoarea mea de profesor!
Am plecat încântat. Madam Georgescu mă aştepta foarte nerăbdătoare:
- Ei?
- Ei, le dă la toţi.
- Cum, la toţi?
- Fireşte... fi indcă toţi sunt de familie bună.
- Cum, de familie bună?
- Ca Ovidiu.
- Nu-nţeleg.
- Le dă – zic eu – notă bună la toţi băieţii. 
- Şi lui Ovidiu?
- Mai ales... Le dă nota 6 la Morală, pentru că toţi sunt de familie bună.
După-amiazi, primesc de la madam Georgescu o scrisorică, prin care mă anunţa că Ovidiu a obţinut nota dorită şi 

mă roagă să iau prânzul deseară la dumnealor. Se-nţelege că n-am lipsit a profi ta de graţioasa invitaţiune.
A fost o masă splendidă. S-a băut şampanie în sănătatea lui Ovidiu Georgescu, urându-i-se o strălucită carieră. 
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Cocoana Caliopi, în culmea fericirei, a sărutat cu toată căldura pe iubitul ei prâslea, cu examenul căruia s-a încheiat 
deocamdată palpitaţiile ei de mamă. 

- Uf! Mi-a zis norocita matroană română, oferindu-mi un pahar de şampanie; am scăpat! Am dat şi bacaloriatul 
ăsta!

1. Madam Caliopi Georgescu îi cere personajului narator să intervină pe lângă profesorul Popescu 
pentru a schimba nota fi ului ei:

a. Ovidiu.
b. Virgiliu.
c. Horaţiu. 

2. Fiul a luat nota 3 la:
a. muzică.
b. gimnastică.
c. morală.

3. Personajul narator o ajută:
a. pentru că şi el consideră fi rească o asemenea intervenţie.
b. pentru că Doamna Georgescu este extrem de insistentă.

4. Domnul Georgescu: 
a. a încercat şi el să intervină pe lângă profesor.
b. a refuzat să intervină pe lângă profesor.
c. nu este interesat de soarta copilului său.

5. Doamna Georgescu îl consideră vinovat de rezultatul examenului:
a. pe fi ul ei. 
b. pe profesor.

6. Profesorul:
a. refuză să-i schimbe nota.
b. îi modifi că doar acestuia nota.
c. modifi că notele tuturor celor care nu promovaseră.

7. Ceilalţi fi i ai doamnei Georgescu:
a. au promovat examenul pe merit.
b. au promovat tot datorită intervenţiei mamei.

8. Drept răsplată pentru intervenţia sa pe lângă profesor, naratorul primeşte:
a. o sumă de bani.
b. o invitaţie la masă din partea doamnei Georgescu.

B. Răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Daţi sinonime contextuale pentru cuvintele: amiciţie, sumar, şade, să convii, bravura, prâslea, matroană, 
norocita.

2. Alcătuiţi enunţuri cu următoarele dintre ele: sumar, bravură.

3. Ce altă variantă a expresiei a lua boul de coarne cunoaşteţi? Ce înţeles credeţi că are această expresie?

4. Scrieţi forma literară a următoarelor cuvinte: invitaţiune, generaţiuni, şcoalelor, bunioară, să piarză, 
cocoana, fericirei, ăsta, prietină, birje, pierz, acu, bacaloriat, alea. Observaţi în vorbirea căror personaje apar acestea! 
Care credeţi că este rolul lor în text?

5. Ce credeţi că se înţelege în text prin familie bună?
a. Care se achită de obligaţiile sociale şi morale.
b. Bogată.
c. Care are un statut social privilegiat.
d. Care este bine văzută în societate.

Ce conotaţie primeşte această expresie în context?

6. Uniţi cu o linie substantivul morală din enunţurile de la punctul I cu înţelesul lui corespunzător de la 
punctul II:
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1. A dat examen la morală.

2. Tatăl lui i-a făcut morală pentru că a luat 
o notă mică. 

3. Care este morala acestei fabule?

4. Nu putem judeca un om dacă nu 
cunoaştem morala lumii în care trăieşte.      

a. disciplină ştiinţifi că ce se ocupă cu 
normele de comportare a oamenilor în 
societate; etică
b. învăţătură, concluzie moralizatoare ce 
se desprinde dintr-o operă literară
c. mustrare, dojană
d. ansamblu al normelor nescrise de 
convieţuire, de comportare a oamenilor în 
raporturile dintre ei şi faţă de societate

7. De ce credeţi că autorul a ales disciplina Morală, şi nu alta, ca obiect al intervenţiei pentru promovarea 
nemeritată? Ce efecte generează această alegere?

8. Precizaţi valoarea expresivă a adverbului tocmai din replica doamnei Caliopi Georgescu:
„- Închipuieşte-ţi, să-i dea nota 3, şi lui îi trebuie 6... Şi la ce? Tocmai la morală.”

9. Comentaţi atitudinea personajului narator pe parcursul întâmplării. Ţineţi cont de următoarele 
fragmente:

„- Cu cea mai mare plăcere, madam Georgescu, dacă pot...
- N-ar fi  fost  mai bine, madam Georgescu,  – zic eu – să fi  mers d. Georgescu în persoană la profesor?... Ştiţi..., d. 

Georgescu, om cu greutate... ca tată, altfel... Eu... de... străin...
- Dar nu e nevoie de trăsură, madam Georgescu, mă duc pe jos.
- Nu ştiu unde şade...
Mă dau jos din birjă şi pornesc, ridicând rugi călduroase, la cer, să dea Dumnezeu să nu fi e acasă domnul profesor 

de fi losofi e. 
- Ce are a face Morala cu cariera de avocat pe care vrea tânărul să o îmbrăţişeze?”

10. Care credeţi că este tema schiţei Bacalaureat?

C. Încercuiţi varianta corectă:

1. Naratorul este:
a. Ion Luca Caragiale.
b. un personaj căruia nu i se precizează numele.  

2. Relatarea este:
a. la persoana I.
b. la persoana a III-a.

3. Modul de expunere predominant este:
a. naraţiunea.
b. dialogul. 
c. descrierea.

4. Textul aparţine:
a. genului epic, pentru că...
b. genului dramatic, deoarece...
c. genului liric, întrucât...

 I.2. Exerciţii de redactare

1. Repovestiţi, în scris, întâmplarea:
a. din perspectiva doamnei Georgescu.
b. din perspectiva profesorului de fi losofi e.
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2. Caracterizaţi, într-o pagină, personajul Caliopi Georgescu! 
 

 I.3. Exerciţii de comunicare orală

1. Discutaţi despre modul de realizare a comicului în această schiţă!

2. Exprimaţi-vă opinia despre unul dintre următoarele personaje: Ovidiu, domnul Georgescu, profesorul 
Popescu.

3. Citiţi schiţa pe roluri!

4. Realizaţi o dramatizare a schiţei!

II. Formele comunicării orale. Dialogul

1. Precizaţi contextul (loc, timp, scop, relaţii între locutori) în care are loc comunicarea dintre următoarele 
personaje: 

a. personajul narator şi doamna Caliopi Georgescu;
b. personajul narator şi profesorul Popescu.

2. Identifi caţi formulele de iniţiere a dialogului pentru fi ecare situaţie de comunicare!

3. Înlocuiţi replica nonverbală din fragmentul de mai jos cu una verbală, adecvată situaţiei de comunicare:
„- Sărut mâna, madam Georgescu, zic eu, apropiindu-mă.
- La dumneata veneam! răspunde cucoana emoţionată.
- La mine?
- Da ... Te rog să nu mă laşi!
- ?!”

4. Imaginaţi-vă şi descrieţi mimica şi gesturile care ar trebui să însoţească replica nonverbală din textul 
de mai sus!

5. Transcrieţi un fragment din text în care este utilizată doar comunicarea nonverbală!

6. Transformaţi din vorbire directă în vorbire indirectă următorul fragment:
„- Să nu mă laşi! Trebuie să-mi faci un mare serviciu amical ... La nevoie se arată amiciţia: să vedem cât ne eşti 

de prietin!
- Cu cea mai mare plăcere, madam Georgescu, dacă pot ...
- Poţi! ... Să nu zici că nu poţi! ... ştiu că poţi! ... trebuie să poţi!”

7. Precizaţi modifi cările care apar. Ce anume se „pierde” prin utilizarea vorbirii indirecte în locul vorbirii 
directe?  Care este rolul dialogului în text?

8. Precizaţi care este rolul punctelor de suspensie din fragmentul:
- N-ar fi  fost mai bine, madam Georgescu – zic eu – să fi  mers d. Georgescu în persoană la profesor?... Ştiţi..., d. 

Georgescu, om cu greutate... ca tată, altfel... Eu... de... străin...

9. Extrageţi din următoarele fragmente structurile care notează elementele paraverbale şi nonverbale 
care însoţesc comunicarea verbală:

„- Sărut mâna, madam Georgescu, zic eu, apropiindu-mă.
- La dumneata veneam, răspunde cucoana emoţionată.
- Ştiu eu... ce-ţi pasă! La dreapta, birjar! 
Şi cucoana loveşte tare cu umbreluţa peste braţul drept al birjarului!”

10. Extrageţi din text un fragment de monolog interior!
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11. Consideraţi adecvată situaţiei de comunicare „intervenţia pe departe” a personajului narator pe 
lângă profesor? Este această strategie efi cientă? Dar cea a abordării directe? Motivaţi răspunsul!

12. Identifi caţi, în replicile de mai jos ale personajului narator adresate  profesorului Popescu, elemente 
caracteristice unei argumentări prin care acesta încearcă să convingă interlocutorul de legitimitatea intervenţiei 
sale. Comentaţi atât ideile, cât şi atitudinea lui.

„- Frate Popescule, ciudate sunt şi programele şi regulamentele şcoalelor noastre: prea se dă o importanţă egală 
tuturor obiectelor de studiu, şi asta este dăunător mersului, adică, vreau să zic, progresului; căci, în defi nitiv, ce vrea să 
facă şcoala din tinerele generaţiuni, cari vin şi caută, mă-nţelegi, o cultură sistematică, pentru a deveni cetăţeni utili, 
fi ecare în ramura sa de activitate socială?...

- Profesorul se uită la mine aiurit, fără să-nţeleagă. Eu urmez...
- Bunăoară, am văzut absurdităţi în şcoalele noastre; am văzut copii cu excelente aptitudini la studii, condamnaţi 

a sta un an repetenţi, fi indcă n-au avut notă sufi cientă la muzică sau la gimnastică!... Înţelegi bine că un an de întârziere, 
pentru inaptitudine la muzică sau la gimnastică!... Dar asta, trebuie să convii şi dumneata, e tot aşa de absurd ca şi când 
ai împiedica pe un tânăr dispus să înveţe dreptul, să piarză un an, fi indcă nu e tare la Morală ... Ce are a face Morala cu 
cariera de avocat pe care vrea tânărul să o îmbrăţişeze?... Ba nu, spune şi d-ta!”

13. Imaginaţi-vă că sunteţi la ora de matematică. Profesorul vă aduce lucrările. Sunteţi nedumeriţi de 
notele primite şi doriţi lămuriri. Alcătuiţi un dialog profesor - elev împreună cu colegul/colega de bancă şi 
citiţi-l, apoi, în faţa colegilor.

III. Grigore Băjenaru, Cişmigiu & Comp.

Capitolul VI. În cursul superior

Toţi băieţii din clasa a IV-a, nu numai eu, aşteptam să treacă vacanţa de primăvară cu o nerăbdare care creştea 
din ce în ce mai mult. 

S-ar părea ciudată dorinţa de a se termina mai repede o vacanţă, ca să începi şcoala din nou... Şi, cu toate astea, 
aşa era, căci, în clasa a IV-a a tuturor liceelor din Bucureşti, se statornicise o tradiţie: cu de la noi putere, arboram un 
grad pe care, poate, nu chiar toţi aveam să-l purtăm, o panglicuţă neagră, îngustă, pusă la şapcă între cele două şănţuleţe, 
într-adins făcute pentru asta... cursul superior!

Eram cam grăbiţi, ce e drept! Nu numai că nu terminaserăm clasa a IV-a, dar mai aveam de dat un examen destul 
de greu: admiterea în cursul superior, sau aşa-zisa capacitate!

Nu mai vorbesc despre teoriile pe care cei mai mulţi dintre profesori ni le făceau asupra denumirii de „capacitate”, 
referindu-se, plini de ironie, la „incapacitatea” noastră, parcă numai noi am fi  fost vinovaţi de asta! 

Aşa, Minciu, de Istorie, pe care l-am avut profesor în clasa a IV-a, de câte ori avea prilejul, ne spunea peltic: 
- Examen de capacitate spuneţi că daţi? Poate de incapacitate! Capacitatea am dat-o noi, când ne-am făcut profesori. 

Nu ştiu cui i-a trăsnit prin cap să numească examenul ăsta al vostru: de capacitate! Eu, unul, dacă...
În sfârşit, cam la o săptămână după terminarea cursurilor clasei a IV-a, se anunţă şi examenul de admitere în 

cursul superior. 
Parcă eram cuprinşi de friguri... şi pe bună dreptate, pentru că nu era deloc uşor.
Aveam de dat lucrări scrise din toată materia cursului inferior la: Română, Franceză şi Matematici... şi, din 

aceleaşi materii, apoi, examen oral în faţa unei comisii compuse din şase-şapte profesori.
Nu era de glumit şi mă gândeam cu groază că s-ar putea foarte uşor să fi u nevoit, cu destulă amărăciune, să-

mi scot panglicuţa neagră a cursului superior de la şapcă! Tezele au mers cum au mers. La Română ne-a dat nu mai 
ştiu ce compunere, la Franceză, o traducere uşoară, pe care bunul nostru Barosanul numai că nu ne-a dictat-o; iar, la 
Matematici, Spiridon Popescu ne-a dat o problemă de Geometrie combinată cu Algebră, trebuia să punem în ecuaţie etc. 

Mai cu una, mai cu alta, a mers şi am intrat cu toţii la oral. Cu toţii, cei care ne-ncumetaserăm să dăm examenul, 
pentru că mulţi dintre noi renunţaseră şi fugiseră “in corpore” la Comerţ , unde nu se cerea examen de admitere în cursul 
superior.

La oral, însă, nu ştiam cum vom ieşi la liman. 
Eu, ca să mărturisesc cinstit, aş fi  fost fericit să trec cu note la limită, numai să scap! 
Mi-era însă tare teamă c-am s-o scrântesc şi aşteptam plin de emoţie să-mi vină rândul la ascultat. 
Pân-acum trecuseră prin faţa comisiei trei serii de elevi. După calculul făcut de mine, peste încă trei serii trebuia 

să-mi vină rândul. 
Dar nu mi-a mai venit! 
Mă gândeam, oarecum amuzat, cam ce-am să răspund la întrebările iscusite şi pline de capcane, într-adins alese, 

ca să te-ncurce... şi priveam distrat: pe Caracostea de Română, pe Fischer de Germană, pe Frollo de Latină, pe Minciu de 
Istorie... pe... când, deodată, auzii, ca prin vis, glasul profesorului Caracostea, punând următoarea întrebare:

- ...Poţi să-mi spui tu, Georgescule, de unde vine cuvântul moaşă? 
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Se vede că se citise la Română vreo bucată de lectură în care era vorba despre moaşă!
- Nu ştiu, domnule profesor! a răspuns Georgescu Nicolae, înciudat.
- Nu e nimic dacă nu ştii, că nu eşti obligat... Poate că ştie cineva din serie?!
Seria de la catedră, însă, dotată cu un impresionant simţ de colegialitate, a ţinut cu Nae Georgescu şi a tăcut. 
Atunci Caracostea s-a adresat clasei: 
- Care dintre voi poate să-mi spună de unde vine cuvântul moaşă?... Chiar dacă nu ştiţi, puteţi să vă-nchipuiţi. Ia 

să vedem, e în stare cineva să-mi răspundă la această întrebare? 
Ca prin farmec mi s-a luminat mintea, mi-am întors gândul cu veacuri înapoi, în lumea patriarhală a satelor 

noastre, şi am sărit cu două degete în sus.
- Aş putea să spun eu, don’ profesor!
- Spune... să auzim!
Foarte curioşi să audă cam ce voi răspunde ― poate că nici mulţi dintre ei nu cunoşteau etimologia cuvântului ― 

profesorii se făcuseră numai urechi. 
Am răspuns răspicat şi îndrăzneţ ca întotdeauna la o întrebare de Română: 
- Nu ştiu sigur dacă este aşa cum am să spun, pentru că nici n-am citit undeva şi nici nu mi s-a spus; îmi închipui 

însă că s-ar putea să fi e aşa... înainte vreme nu erau ca astăzi medici mamoşi specialişti, nici şcoale de moaşe şi nici 
maternităţi ... Când năştea vreo femeie, venea să-i ajute la facere câte-o bătrână din sat mai pricepută şi care mai ajutase 
sau văzuse şi alte naşteri. Cum aceste femei bătrâne erau soţiile câte unui moş, era foarte fi resc ca, atunci când venea vorba 
despre ele, să li se spună pe scurt moaşa, adică soţia moşului, după cum şi în zilele noastre li se dau multor femei diferite 
denumiri în legătură cu soţul lor sau cu meseria acestuia: spiţereasa, morăreasa ... şi aşa mai departe.

Comisia a făcut haz de expunerea mea şi toţi profesorii mi-au adresat câte un „bravo” rostit cu impresionantă 
sinceritate. 

Eu am roşit tot de plăcere că o nimerisem şi mi s-au tăiat picioarele de bucurie, nici nu-mi venea să cred când l-am 
auzit pe profesorul Caracostea, care era preşedintele comisiei, spunându-mi:

- Ţi-am pus „foarte bine”! Poţi să pleci, pentru că răspunsul dat te scuteşte să mai fi i ascultat şi la celelalte materii, 
căci, sunt convins, dealtfel ca şi domnii profesori din comisie ― îi asocie el pe ceilalţi, care, surâzând amuzaţi, moţăiau 
aprobativ din cap ― că ai răspunde la fel de frumos! Aşa că, Băjenarule... la revedere într-a V-a, la toamnă!

- Vă salut, domnilor profesori! am spus eu peste măsură de grăbit, şi, băgându-mi cărţile-n ghiozdan, claie peste 
grămadă, n-am ştiut cum s-o şterg mai repede, de frică să nu se răzgândească vreunul dintre ei şi să-i vină chef să-mi 
pună cine ştie ce întrebare, la care să nu mai ştiu ce să răspund!

 III.1. Receptarea textului

1. Găsiţi, pentru fi ecare cuvânt din coloana A, sinonimul potrivit din coloana B:

           A                  B

1. a arbora   a. precoce, timpurie   1. 

2. prematură   b. a afi şa    2. 

3. a se încumeta   c. fl atat     3. 

4. a se înhăita   d. a îndrăzni    4. 

5. fi resc    e. a se asocia    5. 

6. scindat    f. a apărea     6. 

7. a se ivi    g. împărţit     7. 

8. a se familiariza   h. a se remarca     8. 

9. a se distinge   i. a se linguşi     9. 

10. a se gudura   j. a se obişnui, a se acomoda              10. 

11. măguli   k. normal, obişnuit              11. 
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2. Găsiţi corespondentul expresiilor subliniate din enunţurile de mai jos, folosindu-vă de următoarea  
listă: 

1. de-adevărat, cu adevărat 
2. a-i veni o idee ciudată, nebănuită
3. într-un mod miraculos, pe neaşteptate, dintr-odată
4. a asculta foarte atent
5. a înfrunta direct pe cineva
6. a scăpa dintr-o primejdie, a ajunge la o situaţie mai bună
7. a face o prostie, o gafă, a greşi
8. unul peste altul, în dezordine, la întâmplare
9. a fugi, a pleca repede
10. a observa

Acum eram îngrozită de-a binelea.     

Mi-a trăsnit prin cap să ies pe fereastră.     

Durerea mi-a dispărut ca prin farmec.     

Profesorii se făcuseră numai urechi.     

Am dat piept cu duşmanul.      

Situaţia era aşa de difi cilă, încât nu ştiam cum să ies la liman.  

Nu învăţasem sufi cient şi mă temeam că am s-o scrântesc la examen. 

Mi-am aruncat lucrurile în ghiozdan claie peste grămadă.   

Am şters-o repede din clasă, de frică să nu mă asculte.   

N-a băgat de seamă că am lipsit.      
 
3. Citiţi fi ecare dintre următoarele afi rmaţii şi încercuiţi litera A, dacă o consideraţi adevărată, iar, dacă 

o consideraţi greşită, litera G şi scrieţi, în spaţiul liber, afi rmaţia corectă.

1. A/G  Disciplinele din care se dădea examenul  de capacitate erau Româna, Istoria şi Matematica.
.....................................................................................................................................
2. A/G  Comisia  pentru examenul oral era alcătuită din trei profesori.
.....................................................................................................................................
3. A/G Examenul se dădea cu profesori necunoscuţi de elevi.
.....................................................................................................................................
4. A/G „Măslinarii” era porecla profesorilor.
.....................................................................................................................................
5. A/G  Caracostea este profesorul de germană.
....................................................................................................................................
6. A/G Elevului Georgescu i se cere la examen să precizeze etimologia cuvântului moaşă.
....................................................................................................................................
7. A/G Elevul Băjenaru obţine califi cativul „sufi cient”.
.....................................................................................................................................

4. Citiţi prima parte a textului şi apoi răspundeţi oral la următoarele întrebări:

a. Ce impresie v-a creat lectura acestui text?
b. De ce aşteptau elevii de clasa a IV-a să trecă mai repede vacanţa de Paşte?
c. Cum se desfăşura examenul de admitere în cursul superior al liceului, în perioada evocată?
d. Care este motivul pentru care o parte dintre elevi s-au mutat la Comerţ?
e. Enumeraţi profesorii care făceau parte din comisie şi precizaţi ce disciplină preda fi ecare.
f. Din ce motive nu mai este ascultat la oral tânărul?
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 III.2. Exerciţii de comunicare orală

1. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu decizia profesorului Caracostea ca elevul Băjenaru să nu mai fi e 
ascultat la celelalte discipline, deoarece a răspuns foarte bine la română.

2. Ce formă de evaluare preferaţi: scrisă sau orală? Argumentaţi-vă răspunsurile!

 III.3. Exerciţii de redactare

1. Rezumaţi, în 5–10 rânduri, scena examenului oral.

2. Scrieţi un text de o pagină în care să comparaţi modul de desfăşurare a examenului de capacitate din 
trecut cu cel din prezent.

III.1. Receptarea textului

 A. Citiţi textul şi selectaţi varianta corectă:

Aşa am trecut în cursul superior. Dar toamna, la înscrierea în clasa a V-a, s-a ivit altă problemă didactică foarte 
serioasă şi care m-a pus într-o mare încurcătură atât pe mine, cât şi pe ceilalţi colegi ai mei. Cursul superior era scindat pe 
atunci, la Liceul Lazăr, în secţiunile: modernă şi reală. Singurul liceu din Bucureşti care mai avea o secţiune, cea clasică, 
unde avea întâietate  ― pe lângă Latină ― Elina, era „Sfîntul Sava”. 

La  modernă, materia principală era Latina; iar la reală, Matematicile. 
Nu eram elev strălucit la nici una din aceste materii şi mă găseam într-o grea cumpănă! 
Dar, cum de Matematici aveam o groază ce o depăşea pe cea inspirată de Latină, după lungi dezbateri între colegi, 

cu calcule, probabilităţi şi presupuneri de tot felul, mulţi ne-am hotărât pentru secţia modernă ― fapt la care a contribuit, 
într-o foarte mare măsură, ştirea că Barosanul ne va fi  dascăl până în clasa a VIII-a!

Aşa că m-am înscris la secţia modernă, foarte invidios pe „realişti”, că ei scăpaseră pentru totdeauna de Latină; pe 
când noi, tot mai aveam să dăm piept cu Matematicile de două ori pe săptămână!

M-am despărţit cu multă părere de rău de foarte mulţi dintre colegii în tovărăşia cărora îmi tocisem coatele patru 
ani pe băncile cursului inferior. 

Într-a V-a modernă se iviră ― aproape jumătate din clasă ― colegi noi; unii veniţi de la clasele paralele, iar alţii 
de pe la alte licee. 

Se făcu o nouă numerotare a elevilor, care, în ultimii ani, se înmulţiseră, şi primii în clasa a V-a numărul 1282, în 
locul lui 33! Cred că pe vremea aceea liceul nostru număra peste 2 000 de elevi.

Se schimbaseră şi foarte mulţi profesori ― mă rog, ca pentru cursul superior!
Ne venise la Română Gheorghe Chelaru, unul dintre cei mai buni la această materie; la Matematici, Traian Popp, 

pe cât de tânăr, pe atât de pretenţios; la Franceză Aurel Dinu, un profesor foarte bun şi ciudat: duios şi sever, în acelaşi 
timp; la Istorie, Marin Dumitrescu; şi alţii, şi alţi... 

În scurtă vreme ne-am familiarizat atât cu noii colegi, cât şi cu noii profesori, şi bătălia didactică a început mai 
curând decât ne aşteptam. 

Printre tovarăşii noştri de muncă şcolărească s-au distins foarte repede vreo trei-patru, care aveau să-şi dispute 
întâietatea la învăţătură. Fostul nostru premiant, Motaş Constantin, plecase la real. 

Acum dădeau asalt acestui titlu, care pe noi, elevii obişnuiţi, ne lăsa cu totul indiferenţi, doi inşi: Ciurea Constantin 
şi Marinescu Nicolae. 

Ultimul, care era un coleg foarte bun şi neinvidios, ajunsese premiant printr-o ciudată voinţă a întâmplării, că nu 
tocea niciodată! 

Avea însă o ascuţită inteligenţă şi era, cred, unul dintre cei mai isteţi din clasă. Mic şi vioi ca un spiriduş, nu sta 
o clipă locului, dând impresia profesorilor că ştie totul la perfecţie şi că nu-l poate întrece nimeni!
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Al doilea premiant, Ciurea Constantin, se impusese, în primul rând, prin aceea că era fi u de profesor universitar, 
carieră către care ne mărturisise că tinde şi el.

Era un băiat înalt, slab, cu faţa plină de pistrui şi cu părul roşu ca morcovul.
Barosanul, noul nostru diriginte, îl numise cestor pe Ciurea, şi el era tare măgulit când noi, elevii de rând, ne 

guduram pe lângă el, spunându-i linguşitor: „Stăpâne !” 
Stăpânul avea o foarte mare însemnătate în clasă, pentru că de el depindeau multe! Întotdeauna, aşa-zisul „şef 

al clasei” a avut cuvânt greu în faţa profesorilor, care, convinşi că este cel mai bun element, îl ascultau în tot ce spunea.
Pe noi, la Stăpânul, ne interesau, în special, două lucruri: 
Primul: când lipseam, să facă în aşa fel ca să nu se bage de seamă şi, dacă e posibil, să scăpăm chiar fără absenţă în 

catalog, pentru că el da absenţii după condica clasei.
Al doilea: când nu ştiam lecţia la vreo materie şi nici nu aveam posibilitatea să lipsim, el să aranjeze în aşa fel ca 

profesorul să nu rămână pe foaia celui interesat, că cei mai mulţi dintre profesori aveau obiceiul să asculte elevii de pe 
pagina catalogului pe care puneau ultimul absent.

Cu mine, Ciurea s-a purtat foarte frumos în cei patru ani, cât am fost colegi în cursul superior... Ba, ţin minte că, 
într-a V-a chiar, rugându-l cum am ştiut eu mai frumos, mi-a făcut la Franceză o hartă a Franţei, în tuş negru şi acuarele, 
pe care Aurel Dinu mi-a pus 8.

1. În roman este prezentat:
a. Liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti.
b. Liceul „Gheorghe Şincai” din Bucureşti.

2. Cursul superior al acestui liceu avea:
a. două  secţii: modernă şi reală.
b. două secţii: modernă şi clasică.

3. Materia principală la secţia modernă era:
a. româna.
b. latina.
c. matematica.

4. Elevul Băjenaru alege secţia modernă:
a. pentru că îi plăcea româna.
b. pentru că i-era teamă de matematică.

5. Numărul matricol al elevului Băjenaru în clasa a V-a a fost:
a. 33.
b. 1282.

6. Dirigintele clasei a V-a modernă este:
a. Aurel Dinu.
b. Barosanul.

7. Barosanul era porecla profesorului:
a. de franceză.
b. de latină.

8. Cuvântul cestor are în text următorul înţeles:
a. şef al clasei de elevi.
b. şef al unei chesturi de poliţie.

9. Cestorul era:
a. Marinescu Nicolae.
b. Ciurea Constantin.

10. Băjenaru era:
a. unul dintre elevii silitori ai clasei.
b. unul din şmecherii clasei.

B. Răspunde la următoarele cerinţe:

1. Extrageţi, din text, portretul elevului Marinescu Grigore.

2. Ce relaţii se stabilesc între Ciurea Constantin şi ceilalţi elevi?



Unitatea 3

200

 III.2. Exerciţii de comunicare orală

1. Fragmentul este un text fi cţional sau nonfi cţional? Argumentaţi oral răspunsul!

2. Discutaţi cu colegul/colega de bancă despre motivele care v-au determinat să alegeţi liceul la care 
sunteţi elevi! 

3. Citiţi capitolul în întregime! Povestiţi, în faţa clasei, întâmplarea care v-a amuzat mai mult.

4. Discutaţi, în grup, despre modul în care ar trebui să fi e ales şeful clasei şi alcătuiţi o listă cu îndatoririle 
acestuia.

5. Un elev realizează oral portretul moral al unui coleg fără a-i spune numele. Ceilalţi trebuie să 
ghicească despre cine este vorba. Dacă nu reuşesc să ghicească de la început, vor pune întrebări prin care vor 
cere informaţii suplimentare care să-i ajute să-l identifi ce. 

 III.3. Exerciţii de redactare

1. Conturaţi, în 10–15 rânduri, portretul unui coleg din şcoala generală.

2. Redactaţi două pagini de jurnal în care să notaţi întâmplări de la şcoală.

3. Citiţi capitolul în întregime şi consemnaţi impresiile într-un jurnal de lectură.

 IV.1. Receptarea textului

1. Citiţi textul de mai jos şi alegeţi varianta corectă:

Florica Dimitrescu, Copilărind la margine de oraş în 
Copilăria la români. Schiţe şi tablouri cu prunci, şcolari şi adolescenţi de Adrian Majuru

Liceul l-am făcut la Şcoala Centrală de Fete. Am avut colege foarte bogate, fete de personalităţi, precum guvernatorul 
Băncii Naţionale. În cei opt ani, cât am făcut Şcoala Centrală, am fost colegă cu fi ica marelui constructor Prager. Erau şi 
fi ice de miniştri, de străini, fata lui Ilie Lazăr, Lia. Erau fete de mari negustori. Erau fete foarte bogate şi la noi în clasă. Eu 
am început liceul în 1939. Cele mai bogate din fetele astea veneau la ora 8 dimineaţa la şcoală nu de acasă, ci de la şcoala 
de croitorie! Mamele lor le trimiteau să înveţe croitorie. Mamele lor aveau această conştiinţă că fetele lor trebuie să înveţe 
să facă multe lucruri. Astfel că, între 6.30 şi 7.30, mergeau la şcoala de croitorie. Şcoala Centrală - care a fost o şcoală de 
elită din punct de vedere intelectual, din punctul de vedere al obligaţiei de a învăţa - a fost şi o şcoală democrată. Acolo am 
învăţat, fără a cunoaşte cuvântul, ce înseamnă „democraţie”... În clasa noastră era o fată al cărei tată venea la şcoală cu 
cobiliţa pe umeri - vindea zarzavat. Iar tatăl ei o aducea la şcoală - era din Oltenia. Alta era fata unui muncitor necalifi cat. 
Altele erau fete de miniştri, oameni cu foarte mulţi bani, fete de profesori universitari. Una dintre colegele mele nici nu 
venea la şcoală pe intrarea principală, ci sărea gardul, pentru că locuia lângă şcoală, în zona Parcului Ioanid. O chema 
Nicole Dumitrescu şi era fata unui profesor de la Facultatea de Drept. Avea o casă imensă, azi cred că este o ambasadă.

Profesoarele nu făceau niciodată diferenţa între fete şi notele se dădeau exclusiv pe merit. Nu am auzit să crâcnească 
vreuna dintre noi că a luat o notă mai mică sau că merita mai mult cealaltă. Nimeni nu judeca nota profesoarelor. Se 
plăteau taxe, dar erau foarte mici. Clasa noastră era de semiinterne: adică făceam şcoală până la ora 13 şi apoi mâncam 
în şcoală. În capul mesei întotdeauna era o fată mai mare sau o profesoară. Deci profesorii mâncau cu noi în şcoală, iar 
după-amiaza făceam meditaţii, adică lecţiile zilei. Aveam o pedagogă care ne supraveghea tot timpul. Plecam acasă pe la 
orele 16-17. Şcoala ne-a învăţat să rămânem prietene, să ne respectăm foarte mult unele pe altele. De ce am ajuns eu la 
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Şcoala Centrală, care era foarte departe de casa mea? Pentru că surorile tatălui meu au urmat Şcoala Centrală şi au spus 
ca eu să continui tradiţia.

Spre deosebire de vremea din urmă, nu se făceau pe atunci meditaţii - astea erau considerate o ruşine. Cine făcea 
meditaţii era cel mai slab elev. Un elev bun era pus de profesoarele noastre să facă meditaţii cu o elevă slabă. Astăzi copilul 
nu intră la liceu sau la facultate dacă nu face meditaţii! Am citit prin ziare de profesori care obligă elevii să facă meditaţii, 
căci altfel nu-i trec clasa. E ceva absurd, de neconceput pentru cineva din generaţia mea! Pentru noi, meditaţia era făcută 
pentru un coleg care pricepea mai greu. Sistemul de învăţământ era unul excepţional de bun, de serios. Nu existau 
diferenţe pe care să le facă profesorii între un copil sărac şi altul din înalta societate.

Cînd am intrat prima oară în clasele de liceu, în toamna lui 1939, am descoperit nişte clase curate, frumoase... 
Veneam din şcoala primară, unde totul mirosea a creolină, a nu ştiu mai ce... Un miros greu, care ieşea din podele. La 
Şcoala Centrală era totul curat, sclipitor, şi băncile aveau ceva de un verzui deschis pe ele. Am afl at că era un tip de 
nylon, vinilin, un material care atunci fusese adus din SUA de Nicolae Malaxa. Acesta era fratele directoarei noastre, 
domnişoara Elena Malaxa. Era profesoară de matematică, tipul de domnişoară bătrână: subţire, înaltă, îmbrăcată cu 
rochii până în gât şi cu guleraş alb întotdeauna, foarte severă cu noi. Ne întâlnea pe culoar şi, dacă cravata era puţin 
strâmbă sau pantoful avea o pată de noroi, era nenorocire. Şi se supăra şi pe secretara care stătea la uşă şi nu văzuse că 
aveam pata de noroi pe pantof.

Când ea a fost numită directoare, în 1939 (a fost pînă în 1947, după care a fost închisă), Nicolae Malaxa a vrut să 
dăruiască şcolii tot mobilierul. Şi aceasta s-a realizat atunci, în vara lui 1939. Malaxa a mai făcut un cadou extraordinar 
şcolii. Pe omul ăsta eu nu l-am văzut niciodată, pentru că atunci nimeni nu etala un astfel de gest, spre deosebire de azi 
când, dacă un bogătaş face ceva pentru o şcoală, imediat se spune, apare la TV ca „sponsor”... Atunci nu exista această 
etalare a darului. Darul e bine să-l faci fără să se ştie. Să-l faci pentru a-l face, nu pentru a te pune în valoare. Aşadar, ce a 
mai făcut Malaxa? Când am fost noi prin clasa a II-a de liceu, către grădina mare, unde se desfăşura recreaţia mare, a fost 
ridicată sala de festivităţi a liceului, căci noi nu aveam o astfel de sală. Serbările de Anul Nou, de Crăciun, de fi ne de an 
şcolar le ţineam în sala de gimnastică. Amfi teatrul era numai pentru cor. Sala aceasta - foarte puţină lume ştie - nu a fost 
făcută nici de regimul comunist, cum s-au lăudat mulţi, nici de vreo altă persoană: Nicolae Malaxa a construit această 
sală, care acum este Sala „Toma Caragiu” a Teatrului „Bulandra”. Într-o vreme, prin anii ‘50, a fost cinematograful 
Luxor, iar ulterior sala a fost preluată de ministerul Culturii şi a fost dăruită, după o transformare, Teatrului „Bulandra”.

Am spus că în şcoală am învăţat ce înseamnă cu adevărat democraţia. La această democraţie a contribuit foarte 
mult faptul că toate eram îmbrăcate la fel. Aveam nişte fuste bleumarin cu pliuri, pliuri mari, bluză albă, un pulover 
bleumarin iarna, iar pe cap purtam obligatoriu o bască. Pe bască şi pe mâna stângă se purta emblema şcolii, ŞCF, care se 
broda. Era brodată de mine cu aţă bleu şi aveam numărul matricol 373. Faptul că ne îmbrăcam la fel ne uniformiza, dar 
asta nu ne deranja - nu deranja pe nimeni. Eram egale. Cum ar fi  fost posibil ca biata fetiţă din fundul Olteniei să vină 
îmbrăcată ca fata unui ministru? Nu se putea! Cum s-ar fi  uitat biata de ea (căci azi este o doctoriţă celebră) la fata de 
ministru, dacă nu ar fi  avut aceeaşi uniformă? Multe dintre colegele mele de liceu au fost închise, au avut mari probleme, 
s-au îmbolnăvit în închisoare, unele au murit foarte tinere... Şi Lia Lazăr, şi Mia Savu, fata guvernatorului Băncii 
Naţionale - mari nenorociri... Pentru noi era o mândrie că eram eleve la Şcoala Centrală de Fete. Mândria asta ne-a rămas 
şi ne leagă până astăzi. Cu emoţie, ne revedem an de an, câte am mai rămas din generaţiile vechi, la ziua şcolii, din martie, 
unde ne întâlnim şi cu elevele care au terminat mai de curând.

1. Florica Dimitrescu a început liceul în anul:
a. 1938.
b. 1939.

2. Ea a fost elevă la Şcoala Centrală de fete timp de:
a. 4 ani.
b. 8 ani.

3. Printre colegele ei, se numărau
a. Lia Prager, fi ica marelui constructor Prager.
b. Lia Lazăr.

4. Cele mai bogate fete din clasă veneau dimineaţa la 8:
a. cu maşina, de acasă.
b. de la cursurile de croitorie, care începeau dimineaţa la 6.30.

5. Din punct de vedere intelectual, Şcoala Centrală era:
a. o şcoală mediocră.
b. o şcoală de elită.
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6. Din punctul de vedere al obligaţiei de a învăţa, Şcoala Centrală a fost:
a. o şcoală cu un regim democratic.
b. o şcoală cu un regim preferenţial.

7. Colega care sărea gardul era:
a. o fată din Oltenia.
b. Nicole Dumitrescu.

8. Clasa în care a învăţat era:
a. de interne.
b. de externe.
c. de semiinterne.

9. Programul ţinea până la:
a. ora 13.
b. orele 16-17.

10. Florica Dimitrescu a ales Şcoala Centrală:
a. pentru că era aproape de casa ei. 
b. pentru a continua o tradiţie de familie.

11. Spre această şcoală au îndrumat-o:
a. părinţii ei.
b. surorile tatălui ei.

12. În liceu, 
a. se făceau diferenţe între copii.
b. nu se făceau diferenţe între copii.

13. Clasele din liceu:
a. erau curate, frumoase.
b. aveau un miros urât.

14. Elena Malaxa a fost directoarea liceului din 1939 până în 1947, când:
a. a demisionat.
b. a fost arestată.

15. Mobilierul şcolii a fost schimbat în 1939,
a. cu fonduri de la minister.
b. de către Nicolae Malaxa.

16. Florica Dimitrescu:
a. îl cunoştea pe Nicolae Malaxa, pentru că venea frecvent la şcoală.
b. nu l-a văzut niciodată pe Nicolae Malaxa.

17. Sala de festivităţi a liceului a fost construită:
a. de regimul comunist.
b. de Nicolae Malaxa.

18. În prezent, această sală de festivităţi aparţine:
a. cinematografului Luxor.
b. Teatrului „Bulandra”.

19. La Şcoala Centrală, uniforma era:
a. facultativă.
b. obligatorie.

20. Uniforma era alcătuită din:
a. fuste negre, drepte, bluză albă, un pulover bleumarin şi o bască.
b. fuste bleumarin cu pliuri, bluză albă, un pulover bleumarin, o bască.
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21. Fostele absolvente se întâlnesc an de an:
a. la sfârşitul anului şcolar.
b. la ziua şcolii. 

2. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele cuvinte şi expresii: a crâcni, cobiliţă, de elită,  exclusiv, a etala, recreaţie.

3. Răspundeţi la următoarele întrebări:

a. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-a învăţat Florica Dimitrescu în şcoală?

b. Ce lucruri din ziua de azi sunt de neînţeles pentru ea?

 IV.2. Exerciţii de comunicare orală

1. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu reintroducerea uniformei şcolare.

2. Din cele relatate de autoare, reiese că liceul pe care l-a urmat a fost unul doar pentru fete. Discutaţi în 
legătură cu avantajele şi dezavantajele unei şcoli doar pentru fete sau doar pentru băieţi.

3. Formulaţi cinci întrebări în legătură cu şcoala din perioada interbelică pe care aţi dori să le adresaţi 
Floricăi Dimitrescu.

4. Ascultaţi un interviu cu un elev medaliat la o olimpiadă şcolară şi alegeţi varianta corectă:

1. Vlad Ghiţă a luat medalii la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe
a. prima dată, în acest an.
b. în ultimii doi ani.
c. doar anul trecut.

2. Elevul spune că
a. nu va mai participa anul viitor la această olimpiadă.
b. va participa şi anul viitor la această olimpiadă.
c. va participa la o altă olimpiadă, anul viitor.

3. Potrivit opiniei lui Vlad, partea negativă a experienţei a fost reprezentată de
a. călătoria prea lungă.
b. faptul că societatea orientală e foarte diferită.
c. organizatorii au propus un program prea încărcat. 

4. Cei mai bine pregătiţi concurenţi au fost
a. cei ruşi.
b. cei asiatiaci.
c. cei din Brazilia.

5. Performanţa lui Vlad a fost
a. mai bună ca anul trecut.
b. la fel ca anul trecut.
c. mai slabă ca anul trecut.

 IV.3. Exerciţii de redactare de text

1. Scrieţi un text de o pagină în care, folosindu-vă de informaţiile din mărturisirile Floricăi Dimitrescu, 
să realizaţi o comparaţie între şcoala de ieri şi şcoala de azi.
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2. Scrieţi un text argumentativ de 20–25 de rânduri despre altruism, pornind de la afi rmaţia: Darul e bine 
să-l faci fără să se ştie. Să-l faci pentru a-l face, nu pentru a te pune în valoare.

3. Argumentaţi, în 10-15 rânduri, că fragmentul reprodus este un text nonfi cţional.

4. Scrieţi un eseu liber de o pagină în care să descrii o şcoală ideală.

5. În grupe de câte patru, realizaţi un proiect cu tema Şcoala de ieri şi şcoala de azi. Veţi avea în vedere 
organizarea sistemului de învăţământ, programele şi regulamentele şcolare, modalităţile de evaluare, de 
predare din diferite epoci. Puteţi utiliza informaţiile oferite de textele literare studiate, dar şi amintirile 
părinţilor şi bunicilor din perioada în care au fost elevi.

6. Scrieţi o pagină de jurnal în care să descrieţi o zi din viaţa voastră de elev.

Temă de refl ecţie:
Încercaţi să stabiliţi care este rolul manualului în procesul de predare – învăţare. Ce credeţi că aşteaptă un 
profesor de la un manual şi ce aşteaptă elevul?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Textul pentru exerciţiul audio IV.2.4.

În luna decembrie, la Taipei, în Taiwan, s-a desfăşurat a IV-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de 
Ştiinţe pentru juniori.

Adevărul: După medaliile de bronz şi de argint, cucerite doi ani la rând, aş începe cu întrebarea: ţi-ai 
luat „abonament” la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe?

Ghiţă Vlad: Mi-ar fi  plăcut să fi u abonat dar, din păcate, sunt deja „pensionar” pentru această olimpiadă, 
deoarece una din condiţiile de participare se referă la vârsta concurenţilor, care nu trebuie sa fi e mai mare de 
16 ani (vârstă pe care o voi împlini în curând).

Adevărul: Cum a fost atmosfera, concurenţa şi, bineînţeles, participarea ta la ediţia din acest an?
G.V.: Atmosfera a fost extraordinară, am avut parte de multe momente frumoase în Taiwan, atât 

alături de colegii din delegaţia României, cât şi alături de concurenţii din alte ţări. Drumul a fost foarte lung 
şi obositor, adaptarea la diferenţa de fus orar n-a fost tocmai uşoară, dar toate acestea s-au estompat sub 
multitudinea impresiilor care ne-au asaltat încă de la primul contact cu exoticul Orient. Am fost cazaţi la un 
hotel superb, Grand Hotel, care aminteşte de vechile pagode prin arhitectura sa unică şi prin decoraţiunile 
specifi c orientale. Organizarea a fost perfectă, am avut un program încărcat, cu multe excursii şi vizite la 
muzee, parcuri naţionale şi, nu în ultimul rând, la Oceanul Pacifi c. 

Fiind o olimpiadă internaţională, concurenţa a fost foarte mare. I-aş aminti, în primul rând, pe asiatici 
(Taiwan, Singapore, Coreea de Sud) care au obţinut în fi ecare an rezultate deosebite, iar, alături de aceştia, alte 
delegaţii puternice au fost cele ale Rusiei, Germaniei, Ungariei, Slovaciei şi Braziliei.

În legătură cu participarea mea, mă bucur că am reuşit să-mi îmbunătăţesc performanţa faţă de 
precedenta ediţie din Brazilia. Mai presus de medalia de argint pe care am obţinut-o, mă bucur că lotul 
României s-a clasat pe locul 5, după Taiwan, Rusia, Singapore şi Coreea de Sud.

(Sursa: http://www.aradon.ro)
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2. Propunerea unei unităţi de 
învăţare pentru clasa a X-a

(varianta 1)
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Povestirea

Antoine Watteau - Popas la vânătoare (1717-1720)

 ■ Priviţi  imaginea de mai sus şi precizaţi atmosfera  pe care o sugerează!
 ■ Alegeţi o  micro-scenă/un detaliu surprins de pictor şi asociaţi-i un cuvânt cheie!
 ■ Povestiţi colegilor o întâmplare, pornind de la acest cuvânt!
 ■ Ascultaţi cu atenţie relatările colegilor şi încercaţi să ghiciţi cuvântul cheie!

1. Înainte de a lectura fragmentul de mai jos, citiţi cuvintele/sintagmele subliniate. Găsiţi, în lista 
următoare, sinonimele acestor cuvinte:

 ■ metodă de interpretare a viselor
 ■ destinat, menit
 ■ a izbucni
 ■ a inventa
 ■ aspiraţie
 ■ miros
 ■ vânătoresc
 ■ a stimula, a îndemna
 ■ origine, sursă
 ■ a încurca, a complica

 ■ a cufunda
 ■ căprioară
 ■ entuziasm, avânt
 ■ aspiraţie
 ■ general, universal, colectiv
 ■ pădure
 ■ a schimba înfăţişarea, forma
 ■ model, tipar iniţial
 ■ apărare, susţinere

Căprioara din vis
Vasile Voiculescu

,,- ...De aceea eu cred în vise, urmă cu tărie bătrânul sculptor. Nu în toate, bineînţeles. Şi mai puţin în visele 
a căror cheie o poartă toată lumea în buzunar. Pasărea înseamnă veste, pisică egal trădare, câine - duşman şi aşa mai 
încolo. Astea sunt copilării. Simbolistica viselor este mult mai complexă şi mai tainică decât simpla explicaţie din popor. 
Interpretarea lor trebuie făcută ştiinţifi c. Sunt unele prevestitoare. Altele ne întorc înapoi la vieţile din străvechime. Dar 
nu oricine le face. Trebuie să fi i anume hărăzit ca să te viziteze un vis profetic. Căci şi visele sunt pe măsura oamenilor. 
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Sunt, cum spuneam, unele care ne vin în împrejurări de mare cumpănă, sub ameninţarea morţii. Ţâşnind din straturile 
adânci ale fi inţei noastre, ele ne dezvăluiesc stări de mult trăite, trecute în fondul nostru, care zbucnesc în vis cum într-un 
cutremur năpădesc prin crăpăturile scoarţei vinele apelor fi erbinţi din miezul pământului. Ele simbolizează nu numai o 
trecută trăire personală, ci aduc, din străfunduri, o experienţă obştescă, o ameninţare de întâmplare colectivă a omenirii 
din care eram atunci, cum suntem şi acum, o părticică, unde însă răsună totul.

- Asta, până acum, este mai mult geologie decât onirocritie, îl opri cineva.
- Ce ştiţi voi despre tehnica viselor!...se întorsese vorbitorul cu dezgust spre colţul de unde pornise întreruperea. 

Apoi urmă: un astfel de vis încărcat de înţelesuri mi-a dezvăluit odinioară izvodul artei. Şi prietenul îşi ridică paharul, 
parcă să-şi acopere expresia feţei schimbate.

Noi urma să-i privim oarecum batjocoritori mâna tremurătoare, ajunsă în dreptul ochilor stinşi, falca de jos căzută 
de oboseală şi gura ştirbită, din care ieşise cu iz atât de nou şi de modern o pledoarie a visului.

- Şi care este izvodul artei, maestre?
- N-aveţi să credeţi când vă voi spune: vânătoarea.
Noi ne uitarăm uimiţi unul la altul.
- Vânătoarea este obârşia artei. Cel puţin pentru mine, reluă el cu glas scăzut.
Am ridicat şi mai sus capetele, ca să-l privim bine, şi tăcurăm toţi câtăva vreme, gândindu-ne.
- Poate are dreptate, spuse cineva. Vânătoarea a adus cu ea o îmbelşugată creaţie artistică pe lume. Măcar dacă ar 

fi  să ne gândim numai la bogăţia desenelor preistorice cu scene de vânătoare.
- Sau, adaose altul, la miturile şi poveştile zămislite în jurul vânătorilor legendari. Bunăoară, poemul lui 

Ghilgameş25...
- Nu asta, protestă sculptorul, nu vorbesc despre ramura deosebită a plasticii cinegetice, fi e ea primitivă. Cu 

atât mai puţin de arta cultă. Când am spus asta, m-am gândit la primul fi or de artă, am numit impulsul dintâi, care, la 
începutul începutului, odată cu sufl etul, i-a mişcat omului sălbatic şi mâna, îmboldindu-l să tragă întâia linie dragă, 
primul contur estetic al emoţiei lui.

Cum alţii se găteau să sară cu vorba împotrivă-i, maestrul îi potoli scurt:
Ca să nu ne încâlcim în discuţii zadarnice, am să vă povestesc întâmplarea revelatoare de la care porneşte credinţa 

mea.
Să fi  avut pe atunci douăzeci şi trei de ani, vedeţi ce departe trebuie să vă afund în timp, glumi el cu amărăciune.
Viaţa sta încă înaintea mea bloc pur, aproape neînceput, şi mi se părea că am să pot să-i dau un chip după voie, aşa 

cum modelam marmora. Socoteam că am geniu. Iubeam cu aceeaşi patimă înaltă arta, femeia şi vânătoarea, adică forma.
- Cum, vânătoarea? întrebai eu.
- Vânătoarea îndeosebi mă apropia de izvorul viu al formelor animale, adică de tot ce e mai veridic, mai pur, ţâşnit 

din originara matcă animală, maiestatea lebedei, sfi oasa nobleţe a ciutei, taina de sfi nx a caprei negre încremenită pe o 
stâncă, cu ochii adânciţi în amurg, fala cerbului încruntat cu o dumbravă de ramuri, ca şi puterea de stâncă alergătoare 
a mistreţului. Ştiţi că am fost cel dintâi sculptor animalier din ţară. Ei bine, arta, femeia, vânătoarea se echivalau pentru 
mine, erau totuna, erau acelaşi unic elan, aceeaşi năzuinţă. Întrupau acelaşi mod, reluat pe trei registre, pe trei planuri 
deosebite.

- Dar femeia nu e decât tot un animal, maestre, e tot un vânat, îl întrerupse cineva.
- Te înşeli. Aşa cum arta nu realizează, ci sublimează creaţia, tot aşa, femeia transfi gurează până la divin 

frumuseţea animală a tuturor formelor ce stau înapoia ei şi urcă treptele până la ea, ca să fi e transpusă dintr-o dată 
dincolo, în alt tărâm.

- Cine maestre?
- Frumuseţea animală, prin femeie.
- Dar e tot carne... îl sâcâi acelaşi.
- Carne sufl etească. Ea este arhetipul...
- Nu-l mai întrerupeţi că nu vom mai ajunge niciodată la poveste, interveni gazda, mai ales dacă intră în Platon 

şi arhetipurile lui.
Ei, dragii mei, Platon spune că, dacă învăţăm uşor şi ştim ceva, e că ne amintim. Şi că visele nu sunt uneori decât 

uitate aduceri-aminte. Şi cu asta încep povestea.(...)”

Comprehensiunea textului

2. Recitiţi textul şi încercuiţi varianta corectă:

1. Cel ce povesteşte este
a. un judecător.
b. un tânăr ofi ţer.
c. un medic.
d. un bătrân sculptor.

25 Epopeea lui Ghilgameş - poem babilonian din mileniul al III-lea î.Hr.



Unitatea 3

208

e. un om de afaceri.

2. Pretextul  dialogului îl constituie
a. călătoria.
b. aventura.
c. şcoala.
d. visul.

3. Cele trei teme/domenii echivalente în viziunea povestitorului sunt
a. fi losofi a, magia, matematica.
b. poezia, istoria, călătoria.
c. arta, femeia, vânătoarea.

4. Auditoriul îşi manifestă, în legătură cu afi rmaţiile naratorului,
a. aprobarea.
b. dezaprobarea.
c. neîncrederea.
d. uimirea.

3. Completaţi spaţiile punctate:

a. Sculptorul crede în visele .............................
b. El consideră că obârşia artei este .............................
c. Femeia reprezintă pentru artist .............................

4. Identifi caţi, în text, sinonimele cuvintelor:

a. a zbucni  .............................
b. a zămisli  ............................. 
c. matcă   .............................

5. Selectaţi, din text, trei termeni din câmpul lexical al animalelor sălbatice.

6. Identifi caţi, în text, doi termeni care indică vârsta povestitorului.

7. Completaţi diagrama următoare, găsind cuvintele care s-au format prin acelaşi procedeu 
(compunere):

8. Alcătuiţi enunţuri cu sensul denotativ al termenilor: cumpănă, ramură. Arătaţi care este sensul lor 
în text.

1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................

9. Scrieţi forma actuală a termenilor:

a. n-aveţi să credeţi - ........................................................
b. se găteau - ......................................................................
c. vinele - ............................................................................
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10. Găsiţi sinonime pentru următoarele unităţi frazeologice:

a. a sări cu vorba - ........................................................
b. a da chip - ..................................................................

11. Numiţi  două surse livreşti la care se face referire în text.

12. Exprimaţi-vă opinia în legătură cu afi rmaţia personajului ,,femeia nu e decât tot un animal (...), e 
tot un vânat”.

Interpretarea textului

1. ,,Căprioara din vis” este o povestire în ramă. 
Naraţiunea  propriu-zisă este precedată de o descriere a 
cadrului în care se face istorisirea şi revine la acesta, în 
fi nal. Recitiţi textul şi analizaţi situaţia de comunicare 
ce ,,pune în ramă” întâmplările narate. Identifi caţi şi 
comentaţi pasajele care surprind:

 ■ mecanismul introducerii în povestire;
 ■ factorul declanşator;
 ■ provocarea ascultătorului;
 ■ intervenţia auditorului ca interlocutor activ.

2. Raportul creat între povestitor şi întâmplarea 
povestită de el este unul aparte la V. Voiculescu. N. 
Manolescu remarca situarea povestitorului în afara 
lumii din poveste. Selectaţi  pasajele reprezentative şi 
discutaţi din acest punct de vedere statutul:

 ■ personajelor din interiorul poveştii;
 ■ personajelor ramei;
 ■  povestitorului.

3. În text se creează o delimitare netă între psihologia auditoriului şi cea a povestitorului:

a. auditoriul este neîncrezător şi sceptic;
b. povestitorul solidar cu povestea lui înfrânge progresiv această neîncredere.
Selectaţi sintagmele care surprind această tensiune şi gradarea seducţiei exercitate asupra  auditoriului. 

Ce rol au, în această ordine de idei, întreruperile? Discutaţi în perechi!

4. Decideţi dacă intervenţia auditoriului infl uenţează conţinutul poveştii sau rămâne doar un artifi ciu 
de tehnică.

5. Urmăriţi, în text,  tehnica inserţiei, selectând mărcile lexico-gramaticale care ilustrează jocul 
perspectivei narative (schimbările de rol între narator şi naratar).

6. Care sunt, în text, indiciile faptului că întâmplarea relatată este unică, irepetabilă, efect al unei 
conjuncturi particulare? Notaţi în caiete, apoi prezentaţi colegilor rezultatul obţinut.

7. Înainte de a citi fragmentul următor, vă propunem, ca  exerciţiu, un model de lectură care constă în 
valorifi carea contextului şi evitarea capcanelor constituite de cuvintele necunoscute:

a. Citeşte următoarele enunţuri şi completează spaţiile albe cu unul din cuvintele din paranteză:
 ■ Au decis să plece la vânătoare. Dimineaţa s-au trezit………….. şi au început…………. cele necesare 

pentru o zi care se anunţa deosebit de…………..
(târziu, să caute, să uite, devreme, plictisitoare, să pregătească, captivantă, ploioasă)

 ■ A văzut o fată………, într-o…… care-i lăsa braţele goale.
(frumoasă, cameră întunecată, haină, graţioasă)

Povestirea
Specie epică, situată, ca dimensiuni şi 
amploare a subiectului, între schiţă şi roman. 
Este o naraţiune subiectivizată, faptele sunt 
prezentate din perspectiva unui narator martor 
sau participant direct la întâmplările relatate. 
Accentul cade asupra situaţiei epice, şi nu 
asupra personajului. Acţiunea este plasată într-
un plan al trecutului, principala sa caracteristică 
fi ind evocarea.

Povestirea în ramă
Încadrarea uneia sau a mai multor naraţiuni 
de sine stătătoare într-o altă naraţiune. Prin 
procedeul inserţiei se include o povestire în 
interiorul alteia, utilizându-se formule specifi ce. 
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b. Formulează ipoteze legate de sensul cuvintelor următoare, pornind de la analiza morfologică (afi xe, 
rădăcină, categoria gramaticală):

 ■ învăluită - 
 ■ unduioase -
 ■ nelămurit -
 ■ încremenit -

 ■ închipuiesc - 
 ■ încolăciţi -
 ■ îmboldesc - 

8. Citiţi fragmentul următor, încercând să ignoraţi cuvintele subliniate. Notaţi  informaţiile pe care le-aţi 
reţinut, în ciuda acestor obstacole/goluri. Puteţi apela la următoarele întrebări : Cine? Ce? Cu cine? Cum? De 
ce?

,,Vedenia trecu ca o nălucă. Acum, din locul unde continui să zac neputincios, strevăd alte isprăvi ale tânărului, 
pe care le privesc ca şi când le-aş fi  săvârşit aidoma eu.

Iată-l, şi-a părăsit tovarăşii greoi şi nesăbuiţi. Umblă singur, îngândurat. Aleargă pe urmele unei ciute care saltă 
prin luminişuri de dumbrăvi, parcă înfrânată de puterea vânătorului, care n-o slăbeşte, cu arcul încordat, amânând 
mereu săgetarea.

Când s-a oprit, gata să sloboadă moartea, şi câinii stau să se arunce, ceva mă împunge drept în inimă şi un chip 
drag îmi vine în minte. Lui sau mie? Amândorora. Căci tânărul lasă arcul jos, porunceşte haitei, care încremeneşte 
locului, şi el, molatec, zâmbeşte închipuirii.

Căprioara a întors o clipă capul, îmbietoare, apoi piere. În locul ei, acolo, în capătul rariştii, rămâne o altă 
nălucă. O fată zveltă, într-o tunică care-i lasă braţele goale. Sânii îmboldesc cu îndrăzneală pânza subţire. Iar 
picioarele, strunjite de însuşi gândul iubitului, au o mândrie cu care biruiesc pământul de sub ele. E învăluită într-un 
abur nelămurit…

Numai chipul luminat de iubirea de care fugise se întoarce uluit, cum se întorsese căprioara. Ne-au fulgerat pe 
amândoi deodată, şi pe tânărul vânător şi pe mine, ochii verzi, părul de bronz aurit cu viţe lungi şi unduioase. De unde 
le ştiu? Câinii cu limbile scoase au încremenit.

Tânărul, încordat ca arcul pe care-l azvârli, scoase jungherul şi pe prăseaua lată de fi ldeş, cu ochii duşi, cu gura 
întredeschisă şi limba uitată prinsă între dinţi, trage cu vârful ascuţit linii înfrigurate care închipuiesc aidoma o căprioară 
în fugă săltată, întorcând capul să privească sperioasă vânătorul înmuiat de dragostea unei fecioare.

E întâiul fi or de artă.
Şi cerc să spui omului această înaltă, pură bucurie: a lăsat prada trecătoare ca să-i prinză imaginea eternă. Îmi 

vine să bat din palme şi nu pot.
E acolo, pe prăseaua care va străbate veacurile, primul contur viu al emoţiei artistice. Astfel s-a sădit harul 

seminţei care va face gloria omului.
La o vânătoare.
Dintr-o dragoste,
De mila frumuseţii unei căprioare fugărite… Slavă ţie artă!
Aş vrea să îmbrăţişez omul. Dar nu pot să mă clintesc. Mă simt din ce în ce mai înăbuşit. Las tânărul, trebuie 

să călătoresc iarăşi spre mine, tărâmuri după tărâmuri. Lapăd întuneric după întuneric îndărăt către lumina părăsită 
cândva afară, lângă mine, într-o vâlcea bântuită de vifore, alături de câinii încolăciţi, departe de tovarăşii uituci, prinţul 
ca un urs bărbos, uriaşul plin de rachiu.

Când am ajuns să zăresc îndărăt lumea prin sita simţurilor, mi-a nălucit aplecată spre mine căprioara din vedenie, 
apoi domniţa Irina, de mână cu tânărul vânător. Dar toate au pierit repede, în mine, înghiţite de adâncurile mele.

Mi-am venit greu în fi re. Convalescenţa mi-a fost un chin lung şi fără alinare. Degerăturile s-au vindecat anevoie. 
O pneumonie, cu nesfârşite focare, aprinse unul după altul, târâş, mi-a împuiat minţile cu alte aiurări. Când am ieşit 
cu desăvârşire la viaţă, era primăvară plină şi eu eram alt om.

Stăpânii plecaseră de la castel. Rămăsesem cu un medic şi cu slugile, care mi-au povestit cum scăpasem în noaptea 
de urgie. Numai datorită câinilor, care se jertfi seră pentru mine (…).

Aşa am făcut acea uimitoare călătorie pe tărâmurile negre ale uitării, afund în inconştientul atoateştiutor, ca să 
mă întâlnesc cu mine însumi; adică nu cu mine, cu omul primitiv care a avut întâiul fi or de artă urmărind o căprioară 
care-i amintea de o fată.

Cât am stat acolo, atârnat pe prăpastia pieirii, au avut timp să-mi treacă pe dinainte multe din nălucirile vieţilor 
anterioare. În ele eram necontenit proiectat eu, care luam felurite chipuri, până am ajuns la tânărul artist. Eram tot eu, 
vânătorul în care se trezeşte primul  gest gratuit, să laşi prada pentru umbra ei săpată repede pe un os. A fost un salt 
nebun în spirit, o faptă neînchipuită pentru acea eră neîndurată. (…)

Asta a fost vedenia care mi-a descoperit izvodul, naşterea şi rudenia artei cu vânătoarea.(…)”
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Comprehensiunea textului

9. Recitiţi  textul şi alegeţi, pentru cuvintele subliniate, explicaţiile care se potrivesc în context:

a. a pune în libertate, a elibera, a arunca săgeţi dintr-un arc;
b. pădure sau porţiune de pădure unde copacii sunt rari;
c. vale mică îngustă;
d. dezlănţuire violentă de forţe ale naturii;
e. haină (bărbătească) largă şi lungă până la genunchi sau până la pământ;
f. imagine fugară şi înşelătoare, închipuire, iluzie;
g. armă cu vârf ascuţit şi lamă cu două tăişuri, pumnal;
i. la fel, identic;
j. cu talie subţire, graţioasă;
k. loc din care se răspândeşte o anumită boală;
l. a lăsa în urmă, a abandona;
m. a prelucra (la strung) a da formă;
n. a repeta insistent un lucru;
o. a înţepa.

10. Recitiţi textul şi decideţi dacă următoarele afi rmaţii sunt adevărate (A) sau false (F):

a. Vânătorul urmăreşte cu insistenţă un mistreţ.      

b. Tânărul vânător se izolează de tovarăşii săi.      

c. Imaginea animalului urmărit se suprapune cu imaginea unei fete.   

d. Vânătorul ucide cu puşca prada urmărită.      

e. Vânătorul renunţă la pradă pentru a eterniza imaginea pe prăselele unui jungher. 

f. Naratorul este implicat activ în întâmplările relatate.     

g. Eroul trăieşte o experienţă stranie, căreia nu-i găseşte explicaţie.    

h. Protagonistul este salvat de la îngheţ de câinii care îl acoperă cu trupurile lor.  

i. Experienţa trăită este repede uitată.       

11. Completaţi spaţiile punctuate cu informaţii din text:

 ■ Vedenia este declanşată de…
 ■ Domniţa Irina este asociată…
 ■ Cel mai tensionant moment este acela în care…
 ■ În fi nal, protagonistul...
 ■ Primul contur al emoţiei artistice este înregistrat pe…
 ■ Convalescenţa a durat până…

12. Prezentaţi oral succesiunea evenimentelor din fragmentul de mai sus. Care este secvenţa care v-a 
impresionat mai mult? De ce?

13. Transformaţi întâmplarea din fragmentul studiat într-o ştire de senzaţie. Redactaţi textul, respectând 
convenţiile stilului publicistic. Alegeţi un titlu potrivit.

Interpretarea textului

14. Arătaţi în ce măsură afi rmaţia desprinsă dintr-un alt text aparţinând aceluiaşi autor :,,Omul preistoric 
nu alerga după fi are, ci vâna primejdii, săgeta taine potrivnice, întindea curse pentu problemele de existenţă”26 
îşi găseşte relevanţă şi în textul de faţă. Aduceţi argumente pro/contra.

15. Urmăriţi modul în care se realizează în textul lui Voiculescu legătura între vânătoare şi eros. Discutaţi 
în perechi, apoi completaţi diagrama următoare cu sintagme din text care sugerează dubla suprapunere a 
personajelor:

26 Vasile Voiculescu, Iubire magică, Bucureşti, Minerva, 1984
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16. Comentaţi rolul simbolului mitic utilizat în cazul suprapunerii celor două imagini centrale: femeia 
– căprioara.

17. Extrageţi elementele de portret şi arătaţi cum se realizează legătura cu cadrul natural şi impactul  
estetic pe care  îl are  asupra vânătorului.

18. Desprindeţi din secvenţa partidei de vânătoare trei motive semnifi cative din punctul de vedere al 
conturării unei atmosfere misterioase.

19. Protagonistul, sculptorul, atras de expresivitatea formelor, ia contact cu spaţiul înconjurător în 
primul rând prin percepţie vizuală:

a. Selectaţi din text imaginile vizuale care susţin această ipoteză;
b. Analizaţi modul în care este tematizată privirea.

20. Identifi caţi în text două fi guri de stil  şi comentaţi semnifi caţia lor.

21. Citiţi integral textul ,,Căprioara din vis” şi apoi:

a. redactaţi  rezumatul textului;
b. extrageţi din rezumatul realizat o idee care trimite la  semnifi caţiile de adâncime ale textului;
c. susţineţi această idee cu argumente. 

22. A. Lucraţi în grupe! Alegeţi fi ecare grupă perspectiva din care doriţi să analizaţi textul lui V.Voiculescu 
şi realizaţi un poster ilustrativ pentu abordarea propusă. Aveţi în vedere următoarele repere:

Grupa I. Fantasticul

Desprindeţi din textul următor trăsăturile fantasticului, apoi:

,,Într-o lume care este evident a noastră, cea pe care o cunoaştem, fără diavoli şi silfi de şi fără 
vampiri, are loc un eveniment care nu poate fi  explicat prin legile acestei lumi familiare. Cel 
care percepe evenimentul trebuie să opteze pentru una din cele două soluţii posibile: ori este 
vorba de o înşelăciune a simţurilor, de un produs al imaginaţiei, şi atunci legile lumii rămân 
ceea ce sunt, ori evenimentul s-a petrecut într-adevăr, face parte integrantă din realitate, dar 
atunci realitatea este condusă de legi care ne sunt necunoscute(…).
Fantasticul ocupă intervalul acestei incertitudini; de îndată ce optăm pentru un răspuns 
sau pentru celălalt părăsim fantasticul, pătrunzând într-un gen învecinat, fi e straniul, fi e 
miraculosul.

(Tzvetan Todorov - Introducere în literatura fantastică)

a. Selectaţi, din textul literar ,,Căprioara din vis”, cuvinte care fac parte din câmpul lexical al incertitudinii;
b. Comentaţi descrierile care situează întâmplările în orizontul misterului. Urmăriţi felul în care se 

realizează interferenţa dintre planul interior şi planul exterior;
c. Delimitaţi secvenţele care surprind ezitarea între cele două soluţii amintite de T. Todorov. Care este, 

din acest punct de vedere, rolul visului?
d. Argumentaţi pro/contra includerii textului în categoria estetică a fantasticului.
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Grupa II. Psihanaliza

Arhetipul
Modele primitive, forme simbolice, 
imagini sau scheme înnăscute exprimate 
în cultura popoarelor şi a căror totalitate 
defi neşte după C. G. Jung inconştientul 
colectiv. Arhetipul reprezintă ,,un fond de 
imagini străvechi care aparţin tezaurului 
comun al umanităţii”.       

Părintele psihanalizei, S. Freud, consideră 
că există un inconştient psihic, rezervor 
concret al oricărei biografi i a individului, 
păstrător al tuturor cauzelor psihice uitate.
Pulsiunea, cauza generală a vieţii 
psihice, este refulată în inconştient, dar, 
travestindu-se în imagini, ea se poate 
elibera în vis.

1. Existând în stare latentă, arhetipul se poate actualiza în expresii artistice sau stări onirice. Analizaţi cu 
instrumentarul psihanalitic oferit sau descoperit de voi secvenţele care surprind:

 ■ visul;
 ■ coborârea la izvoarele inconştientului;
 ■ motivul reîncarnării.

2. Povestea mitică a lui Voiculescu se articulează pe tensiunea dintre două lumi: cea arhaică (producătoare 
şi consumatoare de mituri) şi cea modernă, raţionalistă.

a. Urmăriţi în text dispunerea neologismelor şi a cuvintelor cu nuanţă arhaică;
b. Povestitorul, un intelectual, spirit cultivat, produs al civilizaţiei moderne, evadează din mediul 

său social şi intră într-o lume inedită, arhaică unde rămâne pentru un timp limitat: decupaţi şi interpretaţi 
secvenţele  ce marchează intrarea în noul univers şi revenirea la starea iniţială;

c. Justifi caţi necesitatea explicării raţionale a fenomenelor magice sau a regresiunii în timp.

Grupa III. Interferenţa artelor

Bartolome Esteban Murillo, Originea picturii, 1660-1665

1. Priviţi cu atenţie imaginea şi citiţi  fragmentul de mai jos referitor la  originile picturii/sculpturii:
 ,,Cu ajutorul aceluiaşi pământ a fost inventată modelarea din argilă a portretelor de către Butades, un 

olar din Sicyon, în Corint. El a făcut acest lucru datorită fi icei sale, îndrăgostită de un tânăr; când acesta urma 
să plece din localitate, fata a desenat pe perete conturul umbrei chipului său, proiectată pe perete de fl acăra 
lumânării. Tatăl ei a lipit argilă pe desen, dându-i relief, şi a întărit-o la foc împreună cu celelalte piese de 
olărie. Se spune că acest portret s-a păstrat în Templul Nimfelor din Corint...” 

(Pliniu cel Bătrân, Istoria naturală, XXXV).

a. Extrageţi ideea centrală a fragmentului;
b. Reformulaţi concepţia  sculptorului despre originea artei desprinsă din textul lui Voiculescu;
c. Stabiliţi asemănările şi deosebirile dintre cele două accepţiuni;
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d. Urmărind raportul creat între posesia imediată (vânătoarea) şi posesia mediată (arta), arătaţi care este 
rolul visului în cazul artistului;

e. Afl at într-un moment de mare cumpănă, între viaţă şi moarte, protagonistul face apel la experienţa lui 
livrescă (mediată). Comentaţi acest aspect;

f. Corelaţi teoria arhetipurilor lui Platon şi frumuseţea feminină sintetizată în portretul simbolic al 
Irinei-Diana, indicaţi elementul comun al iubirii, vânătorii şi artei, care apare în textul analizat.

B. Prezentaţi posterele realizate şi răspundeţi la întrebările formulate de colegi.

Bibliografi e:

Bădărău, George, 2006, Proza lui Vasile Voiculescu: modalităţi de realizare a fantasticului, Iaşi, Princeps Edit.
Bertochcchini, Paola, Constanzo Edvige, 2008, Manuel de formation practique pour le profeseur de FLE, CLE International.
Ciopraga, Constantin, 1997, Personalitatea literaturii române, Institutul European.
Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, Florentina Sâmihăian, Rodica Zafi u, 2007, Limba şi literatura română. Manual 
pentru clasa a X-a, Bucureşti, Humanitas Educaţional.
Manolescu Nicolae (coord.), 1999, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a X-a, Bucureşti, Editura Sigma.
Pamfi l, Alina,  2000, Didactica limbii şi literaturii române pentru şcolile cu predare în limba minorităţilor naţionale, Cluj-Napoca, Dacia.
Zaharia- Filipaş, Elena, 1980, Introducere în opera lui Vasile Voiculescu, Bucureşti, Editura Minerva.
Vlad, Ion, 1996, Aventura formelor. Geneza şi metamorfoza genurilor, Bucureşti, E.D.P.
Voiculescu, Vasile, 1984, Iubire magică, Bucureşti,  Editura Minerva.
Vultur, Ioan, 1987, Naraţiune şi imaginar. Preliminarii la o teorie a fantasticului, Bucureşti, Editura Minerva.
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3. Propunerea unei unităţi de 
învăţare pentru clasa a X-a

(varianta 2)
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Profesii vechi şi noi

 1. Răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Ce profesii mai puţin obişnuite cunoaşteţi?
2. Există profesii potrivite pentru femei sau profesii potrivite pentru bărbaţi? Daţi exemple! Explicaţi!
3. Ce profesie v-ar plăcea să aveţi?
4. Daţi exemple de profesii periculoase. Puneţi-le în ordinea difi cultăţii!
5. Care e slujba cea mai plictisitoare/mai puţin atractivă/mai puţin potrivită pentru voi?

 2. Decideţi dacă adjectivele de mai jos exprimă o calitate sau un defect:

Sunt...

rapace  efi cace   cumsecade

tenace  sârguincios  credincios

îndemânatic stângaci  zelos

cârcotaş  ahtiat după bani zgârcit 
 
aiurit  vrednic   perseverent

Mă angajezi?

Da, pentru că...                                            Nu, deoarece...
..............................................                         ..............................................
..............................................                         ..............................................
..............................................                         ..............................................
..............................................                         ..............................................
..............................................                         ..............................................
..............................................                         ..............................................
..............................................                         ..............................................
..............................................                         ..............................................
..............................................                         ..............................................
..............................................                         ..............................................
..............................................                         ..............................................

 
3. Potriviţi cuvintele din cele două coloane:

1. papă   a. mâini stângi   1. .....

2. zgârie    b. să te las   2. .....

3. încurcă   c. lapte    3. .....

4. lasă-mă   d. brânză   4. .....

5. cu două   e. lume    5. .....
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Profesii vechi... 

4. a. Citiţi titlurile de mai jos. Cunoaşteţi meseriile?

MESERIA DE GEAMGIU, PE CALE DE DISPARIŢIE

Tehnologia modernă îngenunchează depanatorii Radio-TV

ULTIMUL PĂLĂRIER

Meşterii populari învinşi de progres

b. Potriviţi cuvintele de mai jos cu imaginile:

a. cioban, b. croitor, c. pantofar, d. potcovar, e. depanator

1. 2. 3.

4. 5.

Profesii noi... 

5. Potriviţi cuvintele din cele două coloane pentru a descoperi numele de profesii:

1. alpinist   a. de vânzări   1. .....

2. clientul   b. manager   2. .....

3. asistent   c. de animale   3. .....

4. purtător   d. misterios   4. .....

5. asistent   e. de cuvânt   5. .....

6. frizer    f. utilitar   6. .....
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COMPANIE CAUT ANGAJAT!

6. Citiţi anunţurile de mai jos:
 

Companie multinaţională româno-
argentiniană angajează director vânzări! 
Cerinţe: 

 ■ experienţă în domeniul vânzări de 
minim 3 ani;

 ■ abilităţi de comunicare; 
 ■ perseverenţă;
 ■ putere de convingere.

Se oferă:
 ■ pachet salarial motivant;
 ■ posibilitate de dezvoltare profesională.

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră pe 
adresa de e-mail!  
resurseumane@temeraris.ro     

Angajăm programator IT!
Cerinţe:

 ■ studii superioare, fi nalizate sau în curs 
de fi nalizare (preferabil de specialitate);

 ■ experienţă anterioară în crearea de soft-
uri;

 ■ seriozitate;
 ■ profesionalism;
 ■ capacitate organizatorică;
 ■ perseverenţă;
 ■ creativitate.

Benefi cii: 
 ■ program fl exibil
 ■ venituri atractive

S.C. Complex Carmen S.A. angajează 
recepţioner!
Cerinţe: 

 ■ abilităţi de comunicare;
 ■ dorinţa de a lucra în cadrul unui colectiv 

tânăr şi dinamic;
 ■ cunoştinţe bune PC;
 ■ aspect fi zic plăcut;
 ■ experienţa constituie un avantaj;
 ■ limba engleză.

Benefi cii:
 ■ cazare şi masă gratuită;
 ■ posibilitate de promovare.

7. Scrieţi un anunţ pentru unul dintre următoarele locuri de muncă:
chelner, agent de turism, fotograf, manager, director de resurse umane

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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8. Textul următor descrie un proces de selecţie tipic, dar propoziţiile sunt în ordinea greşită. Puneţi-le 
în ordinea corectă:

a. Mai întâi, se scrie un anunţ publicitar cu locul de muncă disponibil 1. .....

b. şi candidaţii potriviţi sunt invitaţi la interviu.    2. .....

c. Acestea sunt citite, analizate şi sortate     3. .....

d. şi se primesc aplicaţiile.       4. .....

e. şi candidaţii sunt intervievaţi.      5. .....

f. După aceea, se face o listă fi nală cu doar câţiva candidaţi.  6. .....

g. Apoi, se fac programările      7. .....

h. Candidatul care a fost selectat primeşte o ofertă de lucru  8. .....

i. Şi unul dintre ei este ales.      9. .....

j. şi, în sfârşit, se semnează un contract de angajare.   10. ....

k. Candidaţii de pe listă sunt intervievaţi din nou,    11. ....

9. Următoarele substantive se referă la calităţile unui candidat. Transformaţi-le în adjective:

Substantive:

talent  entuziasm energie  ambiţie
hotărâre  fl exibilitate organizare motivare

Adjective:

talentat  ................... ................... ...................
................... ................... ................... ...................

CV-ul perfect

10. Ascultaţi un consultant de recrutare care vorbeşte despre cum trebuie să arate un CV bun, apoi 
decideţi dacă afi rmaţiile sunt adevărate sau false (A/F):

1. Angajatorii nu sunt interesaţi de cum arată CV-urile.    

2. Companiile primesc puţine aplicaţii pentru un loc de muncă.   

3. Informaţiile trebuie organizate bine pe pagină.     

4. În CV trebuie să scrii toate informaţiile pe care ţi le aminteşti.   

5. Este bine să scrieţi numai lucrurile importante şi relevante.   

6. Cele mai importante calităţi ale unui CV sunt să arate bine şi să fi e uşor de citit. 

7. Dacă aveţi un CV bun, obţineţi sigur locul de muncă.    

11. Aveţi aici câteva din secţiunile unui CV:

 ■ Educaţie
 ■ Referinţe
 ■ Informaţii personale
 ■ Profi l / calităţi
 ■ Abilităţi
 ■ Interese
 ■ Experienţă profesională
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CARMEN POPA

a.
Aş dori să urmez o carieră în Turism sau Management hotelier. Sunt organizată, motivată şi am abilităţi 

excelente de comunicare. În plus, sunt de încredere, fl exibilă şi am capacitatea de a mă adapta şi de a învăţa 
uşor.

b.
Adresa:  Strada Fericirii, nr. 13, Cluj-Napoca, România
Tel.:  123 456 789
E-mail:  carmenpopa@ etc.com
Data naşterii: 25 Noiembrie 1980
Stare civilă: necăsătorită

c.
1998 - 2000 Universitatea Babeş-Bolyai – Master în Studii Economice şi Turism
1994 - 1998 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice

d.
2000 - prezent Hotel Xyz, Cluj-Napoca
Asistent Manager Conferinţe
Responsabilităţi: rezervări, catering, relaţii cu clienţii.
Vara 2000 Compania Xyz, Cluj-Napoca
Management evenimente sportive şi sociale
Am însoţit grupuri de studenţi străini pentru orientare, am organizat evenimente sociale, am stabilit 

bugetul evenimentelor sportive.

e.
Yoga, înot, schi, muzică clasică, teatru.

f.
 ■ Limba engleză - avansat
 ■ Franceză – nivel mediu
 ■ Carnet de conducere

12. Decideţi dacă afi rmaţiile sunt adevărate sau false:

 ■ Carmen are un soţ.       

 ■ A început să lucreze cu normă întreagă numai când a terminat şcoala. 

 ■ Nu a avut prea mult succes la hotelul la care a lucrat.   

 ■ A lucrat în vacanţe.       

 ■ A avut responsabilităţi fi nanciare.     

 ■ Nu este interesată de cultură.      

 ■ Vorbeşte limba franceza mai bine decât engleza.   

13. O colegă doreşte să se angajeze secretară la o agenţie imobiliară. Vă trimite anunţul de mai jos şi 
vă roagă să scrieţi o scrisoare de recomandare directorului agenţiei.

CANDIDATUL IDEAL: 
 ■ studii medii/superioare;
 ■ experienţă de minimum un an într-o poziţie similară (avantaj: experienţă în domeniul 

imobiliar, cursuri de birotică-secretariat);
 ■ capacitate de organizare, planifi care şi rezolvare a unor sarcini multiple simultan;
 ■ excelente abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
 ■ loialitate şi confi denţialitate; 
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 ■ iniţiativă şi spirit practic;
 ■ foarte bună cunoaştere a limbii engleze (scris şi vorbit);
 ■ cunoştinţe solide şi experienţă în operarea PC.

 ■ RESPONSABILITĂŢI / BENEFICII: 
 ■ organizează agenda managerului, ţine evidenţa corespondenţei managerului;
 ■ elaborează şi redactează documente/prezentări cerute de management (limba română/ 

limba engleză);
 ■ redactează şi transmite asociaţilor de vânzări/punctelor de lucru/clienţilor/ oferte/oferte 

speciale;
 ■ introduce oferte noi în bazele de date specifi ce agenţiei; 
 ■ menţine şi dezvoltă relaţiile de colaborare cu partenerii de afaceri;
 ■ alte sarcini de secretariat şi protocol.

O scrisoare de recomandare conţine, de obicei, următoarele:
 ■ numele complet al angajatului;
 ■ numele companiei;
 ■ titlul postului pe care îl deţine;
 ■ perioada de când lucrează pentru companie;
 ■ alte posturi deţinute în companie;
 ■ responsabilităţile angajatului;
 ■ punctele tari ale angajatului;
 ■ câteva dintre realizările angajatului.

...............................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...............................................................
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SCRISOARE DE RECOMANDARE

12 aprilie 2008, Cluj-Napoca

În atenţia domnului ..........................., / Stimate domnule ...........................

Domnul Vlad Mihnea a fost angajatul companiei COMPANIE Srl, în perioada 1992-
2001. În ultimii 2 ani, a ocupat poziţia de Asistent Contabil în cadrul departamentului 
Financiar Contabil.

În această perioadă, comportamentul şi dedicaţia lui pentru obiectivele companiei au 
fost impresionante. Domnul Vlad Mihnea s-a implicat activ în respectarea termenelor şi în 
realizarea sarcinilor profesionale în toată această perioadă.

Domnul Vlad Mihnea s-a evidenţiat ca un angajat cu un nivel foarte ridicat de expertiză 
în domeniul fi nanciar contabil, cu aptitudini bune de comunicare în cadrul relaţiilor cu colegii, 
cu o dorinţă continuă pentru învăţare şi ca o persoană devotată companiei.

Dintre proiectele/realizările/responsabilităţile sale, doresc să menţionez:
a. ...........................
b. ...........................
Pe baza celor menţionate, doresc să-l recomand cu încredere pe domnul Vlad Mihnea 

pentru poziţia de ........................... .

Cu respect, /cu deosebită consideraţie,

Mihai Alec
NUME COMPANIE

SCRISOARE DE INTENŢIE

Scrieţi o scrisoare de intenţie, urmând exemplul de mai jos. Includeţi următoarele informaţii:
 ■ motivul pentru care doriţi să obţineţi locul de muncă;
 ■ unde aţi afl at despre acest loc de muncă;
 ■ de ce credeţi că sunteţi potrivit;
 ■ menţionaţi că puteţi oferi mai multe informaţii, dacă e necesar;
 ■ care este data la care puteţi merge la interviu.

Model

Stimate Domnule/Stimată Doamnă, 

Vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la anunţul dumneavoastră pentru 
postul vacant pe care îl aveţi în instituţie. 

Am absolvit Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti, 
şi consider că, în anii de studenţie, am acumulat multe cunoştinţe în drept, economie, 
management, marketing şi fi nanţe. Aştept să pun în practică aceste cunoştinţe, combinate cu 
abilităţi utile domeniului şi postului pe care îl aveţi disponibil. 

Sunt o persoană dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare, exersate în 
experienţa mea profesională anterioară. Sunt o persoană responsabilă, hotărâtă, interesată 
în perfecţionarea profesională în domeniul economic. Doresc să am şansa de a lucra în 
compania dumneavoastră, unde aş putea să-mi folosesc capacităţile intelectuale şi experienţa 
acumulată (conform CV-ului anexat) pentru a îndeplini sarcinile de serviciu, dar şi pentru 
dezvoltarea carierei mele.

Dacă veţi considera că motivaţia şi califi carea mea sunt potrivite pentru obţinerea unui 
loc în cadrul companiei dumneavoastră, sunt disponibil în orice moment pentru a fi  contactat 
în vederea unui interviu. 

Vă mulţumesc,
Prenume Nume
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Cultura corporatistă

14.a. Citiţi textul de mai jos şi alegeţi varianta corectă:

Vârsta revoluţiilor ratate

Acum doi ani – era în aprilie, înainte de Paşte –, o ştire 1. ............................  pentru câteva zile presa şi 
lumea virtuală. O tânără de aproape 30 de ani, angajată a unei companii fi nanciare multinaţionale, a fost găsită 
moartă în casă de către şeful ei, într-o sâmbătă dimineaţa, cu două dosare de audit în braţe, după o perioadă 
de muncă intensă la serviciu. Tânăra se numea Raluca Stroescu şi este posibil, dacă aveţi în jur de 30 de ani, ca 
numele ei să vă fi e cunoscut.

Deşi rapoartele medicilor au vorbit despre cauze explicabile ştiinţifi c, precum slăbire accentuată şi fi broză 
miocardică, verdictul sugerat de presă a fost repede preluat şi însuşit de opinia publică: 2. ............................, fata 
a murit de prea multă muncă. Din cauza stresului, a serilor târzii şi a weekendurilor petrecute la birou, lucrând 
pentru mult aşteptata promovare, a dead-line-urilor imposibile. Despre stres se mai vorbise până atunci de 
nenumărate ori: în fi ecare companie, în pauza de cafea; la aniversările cu tort mâncat în farfurii de plastic 
deasupra tastaturii; la coadă la supermarket şi duminica în familie, toată această generaţie 3. ............................  
vârstei de 30 de ani şi a mediului corporatist vorbeşte despre stres, oboseală, lipsa timpului şi, uneori, dacă 
discuţiile continuă după miezul nopţii, în jurul unei sticle de vin, despre lipsa de sens a vieţii. Dar că toate astea 
ar putea provoca moartea cuiva, nimănui 4. ............................  până atunci. Raluca Stroescu a devenit deodată 
un simbol şi moartea ei – „un caz“ emblematic pentru o întreagă generaţie care s-a identifi cat cu ea. Au circulat 
e-mailuri, s-au tras „semnale de alarmă“, forumurile ziarelor şi blogurile s-au umplut de comentarii în care 
alţi tineri îşi povesteau experienţele similare. Vorbeau despre „sistem“, despre „programul infernal de lucru“, 
despre „5. ............................ “, despre dorinţele false pe care societatea de consum le-a ţesut în jurul nostru, 
despre pierderea iluziilor. Câteva zile a părut că 6. ............................  o revoluţie; nu ar fi  mirat pe nimeni dacă 
oamenii ăştia, atât de înfl ăcăraţi pe Internet, ar fi  hotărât brusc să-şi dea a doua zi demisia de la companiile 
unde lucrau şi să meargă să se plimbe în parc, pur şi simplu. Dar nu s-a întâmplat nimic din toate astea…

La 30 de ani, începi să te gândeşti – pentru prima dată cu luciditate – la drumul pe care 7. ............................. 
E vârsta la care 8. ............................  brusc revelaţia că nebuloasa aia plină de promisiuni şi incertitudini numită 
„viitor“ (din care, la 20 de ani, nu reuşeai să desluşeşti mare lucru) e deja prezentă. Îţi dai seama că, tot 
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aşteptând plin de nerăbdare să înceapă piesa de teatru, eşti deja pe scenă, în actul II, dar nu-ţi ştii prea bine 
replicile. Ai vrea să-l cunoşti pe tipul care a scris piesa asta şi să-i pui câteva întrebări, să-i explici că ţi-a greşit 
rolul, că e o eroare pe undeva, nu voiai să fi i o denumire complicată pe o carte de vizită, voiai să faci un copil, 
nu 9. ............................  morţiş să concepi reclame pentru detergenţi, ci 10. ............................  să salvezi ultimele 
balene albastre, nu trebuia să vinzi asigurări, ci să pictezi globuri de Crăciun.

(Adina ROSSETTI, Dilema Veche)

1. a. a zguduit b. a tremurat c. a scuturat
2. a. nu ajungea nici o îndoială b. nu mergea nici o îndoială c. nu încăpea nici o îndoială
3. a. aproximativ în jurul b. învârtindu-se în jurul c. cam pe la
4. a. nu-i trecuse prin cap b. nu-i intrase în cap c. nu-i venise în cap
5. a. spălare pe creier b. spălare de creier c. spălare la creier
6. a. se pune la bază b. este pe cale c. se pune la cale
7. a. ai apucat-o b. ai început-o c. ai găsit
8. a. se complică b. iveşte c. te loveşte
9. a. ţii b. este c. ai
10. a. mai degrabă b. mai rapid c. important

14. b. Citiţi textul de mai jos şi completaţi spaţiile libere cu unul sau două cuvinte:

De ce 1+1 este egal cu 3

Mihaela Mateescu, General Manager, Raiffeisen Leasing IFN SA

Mândria lucrului bine făcut este un concept 1. ..................... de plăcut urechii, pe atât de rar întâlnit 
astăzi, în realitate, în societatea românească.

Dezinteresul 2. .....................  de muncă - şi, aş spune, dezinteresul, în general – îşi are rădăcinile în 
modul de educaţie şi înţelegere a valorilor din mediul înconjurător, orientat mai degrabă către sancţionarea 
greşelii sau a nereuşitei şi pe o atitudine negativistă.

Poate ar trebui să ne întrebăm de ce copiii noştri, afl aţi la vârste fragede 3. .....................  manifestă, în 
mod deschis şi ambiţios, preferinţa pentru o anumită meserie, ca, mai apoi, la vârsta adolescenţei, să fi e extrem 
de nehotărâţi şi, uneori, chiar blazaţi, în alegerea viitorului.

Şcolile absolvite 4. .....................  dragul unor diplome sau pe baza tendinţelor de moment, acceptarea de 
locuri de muncă fără nicio legatură cu specializarea de bază sau, pur şi simplu, goana după avantaje pecuniare, 
nu pot să constituie fundamente ale mândriei lucrului bine făcut.

Admiţând, deci, că avem o problemă de atitudine şi nu una de fond, în principiu, ar trebui să umblăm 
la mentalitate, iar argumentele ar trebui căutate în zona emoţională, mai 5. .....................  decât în cea cognitiv-
educativă.

Şi tocmai optimismul de care vă vorbeam, mă face să cred că există soluţii la 6. .....................  fi ecăruia: 
atitudinea pozitivă, recunoaşterea calităţilor şi a meritelor, indiferent de modul sau domeniul de manifestare, 
exemplul personal atât în interiorul, cât şi în exteriorul companiei, încurajarea deschiderii şi afi rmării.

Este foarte adevărat că, în prezent, competiţia exacerbată în mod artifi cial, uneori, şi total neproductivă, 
atât între angajaţii aceleiaşi companii, cât şi între marii jucători ai unei industrii, produce, pe 7 .....................  
lung, mai multe dezavantaje decât foloase directe.

Nu cred că este, încă, înţeleasă teoria conform căreia 1+1=3, unde, alături de clasica adunare, punem 
laolaltă şi sinergiile generate de termeni.

La nivel instituţional, rolul primordial revine liderilor - şi am folosit, în 8. .....................  intenţionat, 
termenul de lider, şi nu pe cel de manager - în clădirea valorilor companiei. Şi nu mă gândesc aici doar la 
valorile cuantifi cabile - atât de familiarii indicatori de performanţă - ci, mai degrabă, la „micile cărămizi” care 
alcătuiesc „marele zid”: reuşitele individuale şi de echipă, clădirea şi promovarea imaginii de breaslă, dorinţa 
de autodepăşire şi căutarea de noi provocări sau, pur şi simplu bucuria de a lăsa ceva durabil în urma ta 
(coordonator Daniela Oancea, http://www.cariereonline.ro).
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15. Citiţi articolul de mai jos şi participaţi la dezbaterea propusă:

Raluca Stroescu muncea într-o zi cât alţii într-o săptămână

Orele suplimentare ale Ralucăi Stroescu nu erau înregistrate. Pentru asta, compania 
Ernst&Young ar putea lua o amendă de 3.000 de lei. Cât salariul pe două săptămâni al victimei. 
Pentru care trebuia să lucreze cât cinci.

14 ore de muncă pe zi, şapte zile pe săptămână. În total, 100. Odată, a stat 40 de ore 
la serviciu încontinuu. Acestea erau condiţiile în care lucra Raluca Stroescu, managerul 
de la Ernst&Young care a murit sâmbătă. Compania a fost controlată ieri de o echipă a 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti. Inspectorul-şef, Dan Danciu, a declarat presei 
că, din primele verifi cări, situaţia de la fi rmă nu este normală din punctul de vedere al orelor 
de muncă efectuate şi că, în ceea ce o priveşte pe Raluca Stroescu, din documente nu rezulta 
că, din ianuarie până în martie, aceasta ar fi  făcut ore suplimentare. Potrivit lui Danciu, 
incidentul în sine nu intră în competenţa ITM, deoarece decesul nu s-a produs la locul de 
muncă. Totuşi, Inspectoratul a decis să facă un control de fond. Cercetările vor fi  fi nalizate 
astăzi, iar compania riscă amenzi între 1.500 si 3.000 de lei, reprezentând sancţiunea pentru 
„nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară şi a prevederilor legale privind 
acordarea repaosului săptămânal”. 

Treaba nu se termina niciodată
Pe lângă numărul mare de ore de muncă, şi solicitarea este mult mai mare. În domeniul 

auditului, nici măcar cele 24 de ore ale zilei n-ar fi  sufi ciente, susţin specialiştii în resurse 
umane. Asta pentru că un om trebuie să facă treaba a cinci. Ofi cial, programul este fl exibil.

Munca unui angajat la Ernst&Young se desfăşoară, în cea mai mare parte, pe teren şi 
presupune deplasări, pâna la ore târzii, de la un client la altul. Ora de începere a zilei de lucru 
nu este impusă, la fel ca ora de terminare a programului. Începe când vrea angajatul, numai 
să-şi termine treaba. Dar pentru a termina tot ce i se dă de lucru în ziua respectivă, angajatul 
trebuie să se apuce de treabă în jur de ora opt sau nouă dimineaţa. 

„Raluca nu era o fi re singuratică”
Înainte de a lucra la fi rma de audit Ernst&Young, Raluca Stroescu a fost angajată timp 

de patru ani, până în 2004, în compania de telefonie mobilă Connex, devenită Vodafone. 
Colegii care şi-o amintesc spun că ea a vrut să se mute la o fi rmă de audit, pentru că asta e 
considerată evoluţia normală a unui angajat din zona fi nanciară: în audit ai alte oportunităţi, 
se câştigă mai bine.

Foştii colegi consideră însă că a fost vina ei „că s-a îngropat în muncă”. La început, i-a 
plăcut la E&Y, spun cunoscuţii, apoi a fost din ce în ce mai copleşită de volumul de muncă şi 
de sarcinile primite, iar contactele cu foştii colegi au devenit tot mai rare. Din când în când, 
mai discutau pe mail, fi indu-le imposibil să o scoată în oraş. Raluca nu era o fi re singuratică, 
mai spun cunoscuţii. Din contră, „era o tipă drăguţă”, care a avut însă o copilărie nefericită: 
mama ar fi  părăsit-o la cinci ani, iar tatăl lipsea şi el mult de acasă. Fata învăţa foarte bine şi 
a avut rezultate excelente la şcoală, care au ajutat-o mai târziu să-şi construiască o carieră.

Raluca a fost găsită moartă la sfârşitul săptămânii trecute, colegii susţinând că ea ar fi  
muncit fără pauză zeci de zile. Fata cântărea sub 40 de kilograme. Colegi ai Ralucăi Stroescu 
spun că ea lucrase intensiv în ultimele trei săptămâni la un proiect important de audit. În 
aceste trei săptămâni, femeia a slăbit şapte kilograme, după cum îi spusese unei colege în 
urmă cu câteva zile. Politiştii aşteaptă rezultatele autopsiei, în funcţie de acestea urmând să 
se pronunţe asupra acestui caz. Raluca Stroescu a fost găsită moartă, duminică după-amiază, 
cu două dosare de audit în braţe.

(după Oana Munteanu, „Cotidianul”, 27 aprilie 2007)

1. Ce credeţi despre cazul Ralucăi Stroescu? A cui este vina?
2. Aţi auzit de o situaţie asemănătoare?
3. Câte ore se lucrează, în general, în ţara noastră? Care este limita legală?
4. Care este raportul ideal pentru voi între timp liber şi serviciu sau şcoală?
5. Cum sunt educaţi copiii în ţara noastră în legătură cu munca? Câte ore au la şcoală? Cât timp liber?
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Dezbatere

Sunteţi reprezentanţii fi rmei 
Ernst&Young. Consideraţi 

că nu aveţi nici o vină 
pentru moartea Ralucăi. 

Argumentaţi!
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................

Sunteţi reprezentanţii 
Inspectoratului de muncă. 

Investigaţi cazul morţii 
Ralucăi.

Formulaţi întrebări!
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................

Sunteţi reprezentanţii 
sindicatului. Consideraţi că 
fi rma e responsabilă pentru 

moartea fetei.

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

....................................................

Textul pentru Exerciţiul 10

În cazul CV-urilor, prima impresie este foarte importantă. Pentru unele posturi, angajatorii primesc un număr 
impresionant de CV-uri, deci este important ca CV-ul dumneavoastră să iasă în evidenţă. Mai întâi, trebuie să arate bine, 
trebuie să fi e organizat, frumos aşezat în pagină, cu multe spaţii libere, pentru ca informaţiile să poată fi  găsite foarte uşor 
şi rapid. În al doilea rând, trebuie să selectaţi informaţiile foarte atent, pentru ca CV-ul dumneavoastră să fi e concis şi 
relevant. Încercaţi  să scrieţi totul pe o pagină, dacă este posibil. Verifi caţi ortografi a. Folosiţi expresiile potrivite, poate 
luate din anunţul pentru locul de muncă pentru a descrie abilităţile şi realizările.

În fi nal, nu uitaţi: cuvintele-cheie sunt claritate şi impact. Un CV te poate ajuta mult când cauţi un loc de 
muncă.
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4. Propunerea unei unităţi de 
învăţare pentru clasa a XI-a
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STRUCTURI DISCURSIVE: TEXTUL ARGUMENTATIV

a argumenta - vb. I. tranz. (din fr. argumenter, lat. argumentari) - a susţine, a întări, a dovedi, a demonstra 
ceva cu argumente (DEX, Univers Enciclopedic Gold, 2009).

a argumenta - a informa, a prezenta şi a lămuri alternativele posibile → autorul are rolul unui ghid, al 
unui profesor care explică, demonstrează, descrie.

       - a convinge, a-l determina pe cititor să aleagă una dintre aceste alternative → autorul devine 
lider de opinie, asumându-şi responsabilitatea pentru afi rmaţiile sale şi apelând la emoţii şi sentimente pentru 
a fi  persuasiv.

Textul argumentativ are scopul de a susţine un punct de vedere, opunându-se celor care au 
o opinie contrară. Acest tip de text are două funcţii dominante: funcţia persuasivă şi funcţia 
polemică. 

Funcţia persuasivă constă în încercarea 
emiţătorului de a convinge interlocutorul 
de justeţea opiniilor sale, apelând la 
sentimentele acestuia sau la raţiunea lui.

Funcţia polemică presupune ridiculizarea 
de către emiţător a celui/celor care nu-i 
acceptă opinia.

Exerciţiu: 

Scrie trei exemple de texte studiate în care apare una dintre cele două funcţii amintite mai sus şi 
explică, în 5-6 rânduri, cum se realizează aceasta în fi ecare dintre exemplele alese.

Pentru a convinge, autorul pot utiliza mai multe tipuri de aserţiuni, precum:
 ■ faptele
 ■ opiniile
 ■ mărturiile
 ■ credinţele 
 ■ prejudecăţile

Exerciţii:

1. Precizaţi, individual, câte trei caracteristici ale fi ecărui tip de aserţiune dintre cele enumerate mai 
sus.
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2. Stabiliţi, prin activitate în perechi, avantajele şi dezavantajele fi ecăreia dintre acestea.

3. Redactaţi câte  un text de aproximativ 10-12 rânduri pentru a  ilustra,  la alegere, două dintre 
tipurile de aserţiuni prezentate. Argumentaţi-vă, oral, opţiunea!

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

4. Pornind de la textele citite în clasă, creaţi o reţea de discuţii, stabilind o ierarhizare a tipurilor de 
aserţiuni în funcţie de utilitatea acestora într-un text argumentativ.

Atenţie!

Într-un text argumentativ sunt folosiţi anumiţi termeni care demonstrează convingerea celui care 
susţine ipoteza:

bineînţeles     întotdeauna
cu siguranţă     niciodată
fără îndoială     evident 
este sigur că      etc.

O altă tehnică a argumentării este folosirea de către locutor a unui lexic afectiv prin intermediul căruia 
acesta încearcă să câştige simpatia sau respectul publicului. Astfel, acesta utilizează o reţea de termeni pentru 
a-şi manifesta emoţia, sinceritatea şi ataşamentul faţă de teza/opinia expusă.

O regulă importantă este adaptarea la destinatar a locutorului, ajungându-se în unele cazuri până la 
manipularea acestuia, la înşelarea publicului. În anumite discursuri argumentative autorul începe prin formule 
care au scopul de a capta atenţia destinatarului şi de a-i câştiga bunăvoinţa. Alegerea metodelor de abordare 
şi a argumentelor va depinde de nivelul de educaţie şi de starea de spirit a destinatarului.

Exerciţii:

1. Lucraţi în grupuri! Ascultaţi un calup de zece reclame/anunţuri publicitare. Fiecare grup îşi va alege 
o reclamă şi va evidenţia argumentele folosite pentru a convinge publicul de superioritatea produsului/
serviciului respectiv.

2. Creaţi, tot prin activitate în grupuri, o reclamă, utilizând  argumentele pe care le consideraţi cele 
mai potrivite. Citiţi apoi, cu voce tare, reclama realizată de voi.
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3. Citiţi textul de mai jos şi completaţi spaţiile libere cu un cuvânt:

Pauză de publicitate

O ştiţi pe Barbara Blade. Este o 1. ...................-zisă supereroină, un fel de Lara Croft cu pălărie de Indiana 
Jones şi cu nume de vânător de vampiri, din reclamele TV pentru Lady Speed Stick. În spotul care promovează 
varianta „Waterproof“ 2. ......................... produsului, apriga doamnă vrea să pună mâna pe nu ştiu ce comoară 
a piraţilor şi se luptă cu nişte indivizi fi oroşi, pe o corabie. La un moment 3. .................., unul dintre ei aruncă 
apa dintr-o găleată înspre ea şi – curios, pentru că ştim că apa e o armă redutabilă – eroina nu păţeşte nimic. 
Vocea din off ne spune: „Nimic n-o opreşte, nici măcar apa“. Wow! – îţi vine să exclami cu admiraţie – teribila 
Barbara Blade 4. ............................... faţă fără nici o problemă acelui ingredient malefi c care pe noi, muritorii de 
rând, ne chinuie zilnic sub duş!...

Sărmanii publicitari! Să trebuiască să-şi îmbine elucubraţiile creative cu cerinţa de a prezenta proprietăţile 
produsului promovat – grea treabă!

Gafe şi umor involuntar au nu numai reclamele realizate în străinătate, 5. .........................., desigur, şi 
cele făcute la noi. Se pare că publicitarii – de oriunde din lumea aceasta – conştientizează în mod acut pericolul 
6. ........................... care-l presupune o banală stropire cu apă (să facă ei parte din specia celebrei vrăjitoare pe 
care a răpus-o Dorothy din Kansas?). Într-un spot Actimel, neînfricatul campion de box Leonard Doroftei este 
pus să facă faţă unei adevărate provocări. Vine plin de voie bună de după un colţ al casei şi, 7. ........................... 
nepregătite, nenorocirea se întâmplă: este stropit cu un furtun de udat grădina. Doroftei, dârz, nu se 8. ...........
................................. intimidat, că doar a băut Actimel şi a devenit supraom! Schiţează o fi gură din box şi astfel 
învinge stropii malefi ci. Numai un campion ca el poate una ca asta!

Puţine reclame se bucură, totuşi, de umor involuntar; cele mai multe sunt doar stupide. Uneori, în 
această stupiditate 9. ........................ lor, transmit – tot involuntar – mesaje nefaste. Aşa cum e spotul care 
promovează reducerea la materialele de construcţii Lindab. Vedem un bărbat, pe care o voce feminină, din 
spatele aparatului de fi lmat, îl întreabă ca la interogatoriu: „Ia zi, mă, ce-ai făcut cu banii?“ El spune, spăşit: 
„Dar ştii, iubita, acoperişul Lindab...“ Nu apucă să termine, că se 10. ..................... trezeşte cu o palmă zdravănă 
(Există, în cadrul campaniei, şi o variantă cu tigaia dată-n cap – pe care doar o auzim). Şi vocea din off ne oferă 
explicaţia: „Toată lumea ştie de reducerea de până la 25% la acoperişul complet Lindab, chiar şi soţia ta“. Om 
fi  noi glumeţi, dar, într-o ţară în care violenţa conjugală e înfl oritoare, un astfel de spot nu mi se pare deloc 
în regulă. Şi chiar dacă nu am avea această problemă naţională, el tot un spot de prost-gust rămâne... (după 
Cezar-Paul Bădescu, „Dilema Veche”, nr. 391, 11 august 2011).

Ca metodă de persuasiune se poate utiliza metafora care, dincolo de valoarea stilistică, transferă un 
enunţ abstract într-un registru accesibil şi mai uşor de acceptat de către destinatar.

Cea mai sigură modalitate de a convinge destinatarul este de a-l face să participe la descoperirea 
adevărului de care trebuie convins, această metodă apelând la orgoliul interlocutorului.

În cazul argumentării orale, se va evita folosirea unui ton neutru, utilizându-se stilul oratoric. Astfel, se 
poate folosi:

Anafora - repetiţia la intervale regulate a unui termen sau a unei construcţii - care creează 
un leit-motiv semantic sau sonor pentru a atrage atenţia asupra unei noţiuni importante.

Antiteza este, de asemenea, frecvent utilizată în textul argumentativ, pentru a valoriza 
ipoteza susţinută, discreditând-o pe cea a oponentului. 
În încercarea de a convinge interlocutorul de valabilitatea propriului discurs, emiţătorul 
ajunge să conteste ipoteza celuilalt. Textul argumentativ ia atunci forma unei înfruntări de 
teze. Într-un text argumentativ cu caracter literar, autorul nu încearcă să demonstreze falsitatea 
tezei adversarului, ci se mulţumeşte să o prezinte într-o lumină total defavorabilă, încercând 
să o ridiculizeze. Argumentarea este, în acest caz, polemică, termen provenit din grecescul 
„polemos”- război.

Ironia este un mijloc specifi c polemicii, acest procedeu fi ind preferat de fi lozofi i sec. XVIII, 
fi ind utilizată ca o armă care depreciază adversarul, prefăcându-se că îl laudă, amuză cititorul, 
făcând apel la complicitatea şi la inteligenţa acestuia. 
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Utilizarea argumentelor de autoritate este o altă modalitate frecvent întâlnită în cadrul argumentării.

Un argument de autoritate este o afi rmaţie prezentată ca incontestabilă, nu neapărat pentru 
că este adevărată, ci pentru că îi aparţine unei personalităţi demne de încredere. Această 
metodă este foarte efi cientă, fi ind folosită pentru a pune oponentul sub presiune. 

Exerciţii:

1. Identifi caţi în textele studiate metodele de persuasiune amintite mai sus şi argumentaţi efi cienţa 
acestora.

2. Realizaţi o dezbatere polemică pe tema utilităţii reintroducerii uniformelor şcolare. Împărţiţi clasa 
în trei grupe, prima grupă va prezenta argumentele pro, cealaltă, argumentele contra, iar elevii din prima 
grupă vor puncta  argumentările colegilor, conform unei grile care urmăreşte aspecte precum: structura 
textului argumentativ, tehnicile argumentării folosite, calitatea argumentelor, motivarea, coerenţa textului 
argumentativ, originalitatea ideilor exprimate, corectitudinea exprimării etc.

Cele mai importante calităţi ale argumentării sunt claritatea exprimării şi progresia logică a enunţurilor, de 
la început la sfârşit.

În prezentarea sa, textul argumentativ manifestă o anumită organizare, primul indice al construcţiei sale 
logice fi ind semnele tipografi ce, structurarea textului pe paragrafe care marchează etapele raţionamentului.

Se recomandă ca, în fraza de deschidere, să se prezinte pe scurt tema textului, astfel încât lectorul să aibă 
o orientare prealabilă şi,  de asemenea, o frază scurtă cu valoare de concluzie, care să reia, la sfârşit, formula 
iniţială.

Construcţia argumentării urmează anumite reguli, unele relevând logica, altele, retorica, „arta de a 
convinge”, care poate lua diferite forme: raţionamentul inductiv, raţionamentul deductiv, raţionamentul 
concesiv, raţionamentul prin analogie etc.

Raţionamentul inductiv (se pleacă de la fapte particulare pentru a ajunge la adevăruri 
generale) - induce adevăruri abstracte pe baza experienţelor şi a observaţiei. Acest raţionament 
prin inducţie este cel care duce la un adevăr general pornind de la un fapt particular citat în 
exemplu. Acest tip de raţionament este considerat abuziv, deoarece a generaliza o observaţie 
pornind de la un caz unic nu demonstrează nimic, dar adesea este foarte persuasiv întrucât, 
pornind de la exemple concrete, conferă veridicitate argumentării. 

Raţionamentul deductiv (se porneşte de la idei generale pentru a justifi ca o concluzie 
particulară) - este demersul care se bazează pe postulate care nu trebuie demonstrate pentru 
a deduce consecinţele. Raţionamentul deductiv este un tip de construcţie în care fi ecare 
afi rmaţie o atrage după sine pe următoarea. Acest tip de raţionament este utilizat în textele 
ştiinţifi ce şi în anumite texte fi lozofi ce, fi ind numit de Aristotel „silogismul necesar”; se 
pleacă de la un adevăr general, de necontestat, numit major, de exemplu, acela că toţi oamenii 
sunt muritori, graţie unui adevăr intermediar numit minor, de exemplu, Socrate este un om. 
Silogismul probabil este modul de deducţie care se întâlneşte în textele literare: porneşte nu 
de la adevăruri demonstrate, ci de la afi rmaţii probabile, pentru a obţine adeziunea, căci îi 
sugerează cititorului că teza apărată este obiectivă. 

Raţionamentul concesiv – se începe prin a acorda un anume credit argumentelor adverse, 
pentru a apăra apoi mai liber propriile argumente. 

Raţionamentul prin analogie – se pune în paralel realitatea despre care se vorbeşte cu o alta, 
mai concretă şi mai cunoscută. 

Un text argumentativ poate fi  structurat din îmbinarea judicioasă a ideilor abstracte cu exemplele 
concrete.

Există mai multe strategii argumentative:
 ■ Argumentele şi raţionamentele prezentate sunt în favoarea tezei susţinute de locutor, caz în care teza 

este plasată la începutul raţionamentului şi reluată în concluzie;
 ■ Fie teza este cuprinsă într-o controversă dialogată (discuţie, dezbatere), situaţie în care expunerea 
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tezei ţine cont de teza expusă. Astfel, se pot respinge argumentele tezei opuse, arătându-se că nu sunt 
pertinente, se poate obiecta cu un contra-argument sau prin folosirea argumentului împotriva lui, 
utilizarea concesiei;

 ■ Se vizează descalifi carea adversarului, prin polemică, utilizându-se raţionamentul absurd, 
evidenţiind absurditatea ce reiese admiţându-se teza opusă; utilizarea ironiei, prefăcându-se că acceptă 
opinia celuilalt, pentru a o distruge apoi prin ironie etc.

În şcoală se foloseşte mai ales eseul argumentativ, care are un caracter persuasiv şi respectă  structura 
binecunoscută, fi ind alcătuit din:

 ■ introducere - cuprinde ipoteza;
 ■ cuprins - conţine argumentarea propriu-zisă;
 ■ încheiere - cuprinde concluzia. 

Eseul argumentativ poate viza susţinerea sau opoziţia faţă de o idee, o teză, un citat aparţinând unei 
personalităţi, putându-se referi la încadrarea unei creaţii în gen/specie, viziunea despre lume, evoluţia 
personajului, universul imaginar etc. 

Exerciţii:

1. Scrieţi rezumatul textului dat.

2. Selectaţi din text trei idei pe care le consideraţi esenţiale şi care conţin informaţii noi.

3. Argumentaţi-vă în scris, într-un text de 25-30 de rânduri, opinia  despre libertatea de exprimare.

4. Exprimaţi-vă oral punctul de vedere cu privire la tema propusă la exerciţiul 3, într-un monolog de 
3-4 minute.

5. Prezentaţi, oral, într-un discurs argumentativ, personajul literar preferat.

Activităţi pentru portofoliu

1. Redactaţi un eseu argumentativ despre modul în care se refl ectă tema iubirii în romanul Ultima noapte 
de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu, pornind de la următoarea afi rmaţie: „Iubirea are atâtea 
feţe, atâtea devieri şi atâtea forme, încât este destul de greu să găseşti un sâmbure central sau o formă tipică a 
iubirii” (Emil Cioran, Pe culmile disperării).

2. Vizionaţi un fi lm pe care sunteţi curioşi să-l vedeţi, apoi argumentaţi, în scris, individual, ce anume 
v-a plăcut şi ce nu v-a plăcut din fi lmul respectiv. Susţineţi-vă opinia în faţa colegilor într-un monolog de 4-5 
minute, apoi creaţi o reţea de discuţii la nivelul întregii clase.

3. Realizaţi un proiect, împreună cu colegii, în care să identifi caţi posibile strategii pe care le-aţi adopta 
dacă aţi avea de susţinut o argumentaţie în faţa unui public prietenos/deschis, a unui public pasiv/neimplicat, 
respectiv a unui public ostil.

4. Găsiţi în presa scrisă exemple în care argumentele sau contraargumentele se bazează pe apelul la 
logică, pe apelul la emoţie, pe apelul la etică, respectiv, pe apelul la mit.

Bibliografi e:

Borza, Cosmin, Turcuş, Claudiu, 2008, Cum se scrie un eseu, Piteşti, Editura Paralela 45.
Dobra, Sofi a, Halaszi, Monica, Kudor, Dorina, Medeşan, Luminiţa, 2006, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a XI-a, 
Bucureşti, Editura Corint.
Fontaine Stephane, Le texte argumentatif, http://www.lettres.net/cours, accesat în 17 iulie 2011. 
Programe şcolare ciclul superior al liceului. Limba şi literatura română. Clasa a XI-a. Bucureşti, 2006.
Roman, Dorina, 1994, La didactique du français langue étrangère, Baia-Mare, Editura Umbria.
Şerbănescu, Andra,2005, Cum se scrie un text, Bucureşti, Editura Polirom.
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5. Propunerea unei unităţi de 
învăţare pentru clasa a XII-a
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MODERNISM

Text-suport: Către cititori, Lucian Blaga

Observaţie: În funcţie de nivelul clasei, profesorul poate alege dozarea timpului. Pentru o clasă de nivel 
mediu de performanţă, toate aceste conţinuturi vor putea fi  discutate în 4-5 ore.

Conturarea orizontului de aşteptare:

1. Comunicarea este principala modalitate de interrelaţionare umană. Fără a sta pe gânduri, aveţi trei 
minute să notaţi subiectele despre care vorbesc oamenii când se întâlnesc27.

2. Scrieţi fi ecare câte trei exemple de situaţii/subiecte despre care oamenilor le vine greu să vorbească. 
Explicaţi oral posibilele cauze pentru care oamenii preferă să tacă.

3. Într-o veche expresie populară, se spune că tăcerea este ca mierea. Explicaţi oral această comparaţie. 

4. După modelul comparaţiei de mai sus, asociaţi, în scris, vorbirea cu alţi trei termeni şi explicaţi 
asocierea.

5. Imaginaţi-vă contexte diverse de comunicare. Împreună cu colegul/colega de bancă, pregătiţi 
câteva replici care se potrivesc contextului gândit de voi. Prezentaţi dialogul în faţa clasei.

6. Amintiţi-vă care sunt principalele modalităţi de comunicare şi analizaţi cum s-a schimbat în timp 
frecvenţa utilizării acestora (de exemplu, raportul dintre scrisoarea clasică şi e-mail). Discutaţi în grupuri!

7. Stabiliţi, în funcţie de colocutori şi de modalitatea de comunicare, câteva dintre cele mai relevante 
formule de adresare.

27 Prin metoda brainstormingului, se urmăreşte conştientizarea elevului asupra diversităţii temelor de comunicare interumană.
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8. Citiţi textul de mai jos şi găsiţi sinonime pentru cuvintele subliniate:

Mărturisesc, de la bun început, că eu sunt unul dintre aceia care vorbesc singuri pe 
stradă. Asta ar însemna, de fapt, că mai port cu mine cel puţin încă pe cineva. Iar problema 
nu se pune dacă este bine sau rău, ci dacă este frumos sau urât să vorbeşti singur. Locul 
acesta se afl ă aşezat la loc de cinste în şiragul indecenţelor stabilite, alături de strănut sau 
căscat, gesturi cât se poate de normale, deci. Este, într-adevăr, indecent să o faci atunci când 
mai este cineva cu tine, cineva adevărat, dar gândiţi-vă ce s-ar fi  făcut Robinson Crusoe dacă 
ar fi  respectat convenienţele! Or, trebuie să recunoaşteţi că, în mijlocul unui oraş mare ca al 
nostru, nu poţi fi  decât singur. Şi atunci cum se poate oare trăi fără să iei cu tine un gând sau 
o persoană care să-ţi ţină de urât? Când m-am mutat pe strada aceasta am crezut un timp 
că este chiar aşa cum pare a fi : pustie şi tăcută. Asta până într-o zi când, ridicând ochii spre 
balconul de deasupra, am văzut privirea vecinei mele, care nu mai are nicio treabă de vreo 
treizeci de ani, stă acolo chiar când n-o zăreşti. Când am văzut-o atunci, cred că a vrut ea 
să o văd, căci avea o privire triumfătoare. M-am fâstâcit, n-am ştiut ce să fac cu mâinile şi, 
până la urmă, m-am trezit că-i spun „bună dimineaţa!”. Un timp, nu mi-a răspuns nimic, mă 
surprindea mereu vorbind pe stradă şi atunci îi spuneam repede „bună dimineaţa!”, până 
când a întins degetul spre mine şi mi-a zis drept în faţă: „Luaţi-mi şi mie o pâine, vă rog!” şi 
ne-am împrietenit de i-am luat pâine cât a trăit.

(Mircea Diaconu, Taina Noastră, România Literară, 1989)

1. ......................................           5. ......................................             9. ......................................
2. ......................................           6. ......................................           10. ......................................
3. ......................................           7. ......................................           11. ......................................
4. ......................................           8. ......................................           12. ......................................

9. Ascultaţi relatarea şi completaţi spaţiile libere cu unul, două sau trei cuvinte:

Tânărul care făcea curat în avion era îmbrăcat 1. ....................................................................... .
Tânărul care relatează întâmplarea nu putea coborî din avion, pentru că 2. ................................................

....................... .
Tânărul a 3. .........................................................................  câteva cuvinte care au fost acoperite de zgomotul 

aspiratorului. 
În opinia sa, America e o ţară 4. ....................................................................... prietenoasă.
Autorul primeşte în fi ecare zi invitaţii din partea unor 5. ....................................................................... .
În prietenie, americanii sunt interesaţi de 6. ....................................................................... . Să ai prieteni e 

folositor, în opinia lor.
Prietenii sunt utili şi pentru că îţi asigură 7. ....................................................................... .

Comentaţi caricaturile de mai jos. Ce spun ele despre cum se produce comunicarea azi?
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Către cititori
Lucian Blaga

Aici e casa mea. Dincolo soarele şi grădina cu stupi.
Voi treceţi pe drum, vă uitaţi printre gratii de poartă
şi aşteptaţi să vorbesc. - De unde să-ncep?
Credeţi-mă, credeţi-mă,
despre orişice poţi să vorbeşti cât vrei:
despre soartă şi despre şarpele Binelui,
despre arhanghelii cari ară cu plugul
grădinile omului,
despre cerul spre care creştem,
despre ură şi cădere, tristeţe şi răstigniri
şi înainte de toate despre marea trecere.
Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi  voit
aşa de mult să plângă şi n-au putut.
Amare foarte sunt toate cuvintele,
de aceea – lăsaţi-mă
să umblu mut printre voi,
să vă ies în cale cu ochii închişi.

stup = adăpost natural sau special 
confecţionat pentru albine, unde acestea  
trăiesc în familii, formează faguri şi depun 
mierea;

cari = formă arhaică pentru pronumele/
adjectivul pronominal relativ/interogativ 
care;

arhanghel = căpetenie a îngerilor; răstignire = condamnare a cuiva prin 
punerea pe cruce; fi g. tortură, chin, 

suferinţă.

1. Care credeţi, după o primă lectură, că sunt sentimentele pe care vrea să le transmită poetul prin 
acest text?28 Scrieţi-le pe caiete!

2. Utilizaţi oral, în contexte diferite, termenii explicaţi. În text, sunt utilizaţi la modul propriu sau 
fi gurat? Dar în enunţurile voastre?

3. Analizaţi oral titlul poeziei, având în vedere atât aspectul formal – din ce cuvinte este format, cât 
şi aspectul semnifi caţiei. Cărui tip de text îi este specifi c un astfel de titlu?

28 Prima lectură a unui text liric poate fi  valorifi cată prin interogarea reacţiei sentimentale a elevilor.
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4. Răspundeţi, în paralel, la întrebările următoare:29

Înţelegerea textului Analiza şi interpretarea textului
1. Identifi caţi, în primul enunţ, care sunt 
cuvintele ce denumesc elemente ale spaţiului.

1. Stabiliţi, în contextul poeziei, relevanţa 
elementelor spaţiale:
a. Cum se conturează cele două lumi, cea a 
poetului şi cea de „dincolo”? 
b. Cine este, în poezie, plasat în această lume 
de „dincolo”?
c. Ce semnifi caţie atribuiţi gratiilor de poartă 
în conturarea relaţiei dintre eul liric şi ceilalţi?

2. Ce tip de enunţ este cel de-al doilea? 2. a. În ce constă greutatea unui început? 
Corelaţi cu proverbul Un lucru început este pe 
jumătate făcut.
b. Care este, în text, semnifi caţia interogaţiei 
retorice „De unde să încep”?

3. Care sunt cuvintele care se repetă în cel de-al 
treilea enunţ?

3. Ce relevanţă credeţi că are repetiţia în raport 
cu discursul poetic al întregii poezii?

4. Care este câmpul semantic dominant al 
acestui enunţ? Selectaţi cuvintele care aparţin 
acestui câmp semantic.

4. Stabiliţi semnifi caţiile următoarelor expresii 
poetice, corelând cunoştinţele voastre de 
cultură generală cu intenţiile poetului:
a. „soartă”;
b. „şarpele Binelui”;
c. „arhanghelii cari ară cu plugul grădinile 
omului”;
d. „cerul spre care creştem”;
e. „ură şi cădere, tristeţe şi răstigniri”;
f. „marea trecere”. 
Unde este cazul, stabiliţi şi care este fi gura de 
stil/imaginea artistică realizată prin acestea.

5. Cu ce sunt echivalate „cuvintele” în cel de-al 
patrulea enunţ?

5. a. Explicaţi metafora lacrimilor în contextul 
poeziei. 
b. Cine sunt, în opinia voastră, „cei ce ar fi  
voit/aşa de mult să plângă şi n-au putut”? 
c. Care este rolul poetului, din această 
perspectivă metaforică?

6. Cum sunt caracterizate cuvintele în ultimul 
enunţ al poeziei?

6. Inversiunea „amare foarte sunt toate 
cuvintele” este o construcţie asemănătoare 
limbajului biblic. Care credeţi că este relevanţa 
unei astfel de construcţii? Corelaţi cu 
răspunsurile de la exerciţiul 4.

7. Care este dorinţa poetului, adresată 
celorlalţi?

7. a. Cui credeţi că se adresează poetul?
b. Din perspectiva metaforei care descrie 
cuvântul, cum explicaţi dorinţa poetului de a 
umbla mut? Dar cea a ieşirii în cale cu ochii 
închişi?
c. De ce, deşi refuză comunicarea, iese, totuşi, 
în cale?

5. Care sunt posibilii receptori ai acestui monolog liric? Există în text detalii care să îi sugereze? 
Scrieţi pe caiete şi apoi discutaţi în perechi!

6. Analizaţi elementele de prozodie ale textului. Explicaţi care consideraţi că este motivul pentru care 
poetul preferă tehnica ingambamentului, îndepărtându-se de structura tradiţională.

29 Metoda este cea a întrebărilor în oglindă, fi ind puse în paralel: 
• întrebări închise, care vizează comprehensiunea textului şi care sunt de foarte mare importanţă pentru clasele formate din elevi 

proveniţi din rândul minorităţilor naţionale, dar şi pentru celelalte clase;
• întrebări deschise, care ajută, prin intermediul analizei, la conturarea interpretării atât a semnifi caţiilor particulare ale poeziei, 

cât şi a semnifi caţiei globale. 



Unitatea 3

238

7. Poezia Către cititori a lui Lucian Blaga este o artă poetică. Care sunt trăsăturile acestui tip de text 
pe care le puteţi identifi ca în această poezie?

Textul pentru exerciţiul audio nr. 9:

Made in the USA

Cu prietenia m-am întâlnit înainte de-a apuca să pun piciorul în America. Doar avionul ce-şi pusese 
roţile. Ajunsesem pe aeroportul din New York, de unde trebuia să repornim spre Chicago, şi rămăsesem 
singurul pasager. Un negru simpatic, în salopetă, a intrat să facă puţină curăţenie până la urcarea celorlalţi. 
„What’s up, buddy?“ – („Care-i treaba, amice?“) – m-a întrebat în timp ce dădea cu aspiratorul pe sub picioarele 
mele. Treaba era că eu încă nu aveam viză de SUA şi nu puteam coborî din avion decât la Chicago. Aveam 
doar o sută de dolari în buzunar şi de-abia dacă înţelegeam frânturi din ceea ce se vorbea în jurul meu. Engleza 
de-acasă nu se prea potriveşte cu cea din târg. Pe scurt, treaba era că eram uşurel disperat. Păi, cum să-i spun 
toate astea şi, mai ales, de ce? Avea el altele pe cap. Ştia şi el, ştiam şi eu. Oi fi  fost eu disperat, dar nici într-atât. 
Am bâiguit ceva ce a fost acoperit de zgomotul aspiratorului şi, oricum, nu interesa pe nimeni. Prietenul meu 
american a dat şi el din cap şi a dispărut la fel de repede precum apăruse. A fost primul, dar nici pe departe 
ultimul.

În ciuda zvonurilor, America rămîne o ţară principial prietenoasă. Poate prea prietenoasă. Prietenoasă 
până-ntr-acolo încât prietenia se goleşte de conţinut. Când eşti buddy cu vânzătorul sau colegul de serviciu, 
când eşti my dear friend atât cu şefi i, cât şi cu subalternii, sau când ai zeci, sute sau milioane de prieteni pe 
Facebook sau mai ştiu eu pe unde, ceva-undeva s-a pierdut pe drum. Primesc aproape zilnic invitaţii pe e-mail 
din partea te miri cărei „reţele de socializare“ în care am intrat accidental, invitaţia imperativă venind din 
partea unor cunoscuţi foarte apropiaţi: „Gigel vrea să fi e prietenul tău!“ La început, politicos, acceptam. Nu 
mă durea degetul să apăs „yes“. Cum însă n-am folosit niciodată asemenea „reţele“, am îngroşat obrazul şi 
am abandonat practica.

Aristotel zicea că prietenia e de trei feluri: de plăcere, de utilitate şi de bine. (Notă: În fi lozofi e, Aristotel 
e varianta americană a europeanului Platon – descompune, simplifi că, încearcă să scape mai uşor. Dacă Platon 
înfruntă nedumerirea cu „pieptul gol“ în „Lysis“ sau „Symposium“, Aristotel încearcă să se tupileze după 
logică. Logica bunului-simţ, în Etica Nicomahică. Fiecare are rostul său.) În materie de prietenie, americanii 
s-au concentrat pe „utilitate“. Să ai prieteni e, ca să zic aşa, folositor la casa omului. În cărţile de specialitate, 
ţi se explică frumos, băbeşte, că prietenii sunt utili din mai multe puncte de vedere: nu îţi pot da doar un ride 
până la aeroport, două ouă care îţi lipsesc la omletă sau un sfat cînd îţi moare laptopul în braţe (cum îmi moare 
mie acum). Prietenii, zice-se, îţi asigură în plus echilibrul psihic de care, zice-se, avem atâta nevoie în ziua de 
azi. Aşa o fi , nu zic nu. Dincolo de utilitate însă, trebuie să mai fi e ceva, altminteri – vorba lui Hegel – nu i-am 
fi  zis altcumva. Nu i-am fi  zis prietenie. I-am fi  zis psihoterapie (după Alin Fumurescu, Dilema Veche, nr. 348, 
14 octombrie 2010).
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