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1. Testul. Generalităţi

Testul este un instrument de evaluare proiectat, 
administrat  şi  corectat  de  către  profesor,  care  implică 
îndeplinirea unor sarcini identice pentru toţi subiecţii de 
examinat,  în  conformitate  cu  o  strategie  precisă.  Cea 
mai complexă categorie o reprezintă testul de evaluare 
didactică definit ca o probă complexă, formulată dintr-
un  ansamblu  de  itemi  care,  în  urma  aplicării 
cvasiidentice, oferă pe baza unor măsurători şi aprecieri 
judicioase  informaţii  pertinente  privind  modul  de 
realizare  a  obiectivelor  didactice  (competenţelor 
specifice), a progresului şcolar, direcţiile de intervenţie 
pentru  ameliorarea  eficienţei  instructiv-educative.
[Jinga,1998] Astfel, testul de cunoştinţe, care se referă 
doar la conţinutul de învăţat şi testul docimologic, care 
are  funcţia  de  examinare  şi  notare,  reprezintă  cazuri 
particulare ale celui de mai sus.

Elementele componente ale testului sunt itemii 
care reprezintă sarcini  de rezolvat,  corespunzând unor 
competenţe specifice bine formulate.

Multiplele  avantaje ale  testului  l-au propulsat 
în  categoria  celor  mai  importante  instrumente  ale 
evaluării.  Testul  poate  fi  aplicat  în  orice  moment  al 
lecţiei,  permite  verificarea  întregii  clase  într-un  timp 
scurt,  cuprinde  în  general  esenţialul  din  materia  de 
asimilat şi determină la elevi formarea unor deprinderi 
de învăţare sistematică.

Ca  dezavantaje  se  pot  menţiona  favorizarea 
învăţării  care  apelează  la  detalii,  secvenţe 
informaţionale  izolate  şi  nu  stimulează  formarea 
deprinderilor  de  prelucrare  a  informaţiilor,  de  sinteză 
sau creaţie.

Utilizat ca principal instrument de evaluare atât 
în  practica  şcolară  curentă  cât  şi  la  examene,  testul 
implică un potenţial risc care apare atunci când nu se 
ţine cont de calităţile pe care acesta trebuie să le aibă. 
Cele  mai  importante  calităţi  ale  unui  test  sunt: 
validitatea, fidelitatea, obiectivitatea şi aplicabilitatea.

Validitatea este exprimată de acurateţea cu care 
testul  respectiv  măsoară  ceea  ce  intenţionează  să  se 
măsoare.  Factorii  care  influenţează  validitatea  testelor 
sunt indicaţiile neclare, nivelul de dificultate inadecvat, 
itemi  incorecţi,  testul  prea  scurt,  administrarea  şi 
corectarea  necorespunzătoare,  ignorarea  variabilei 
desemnate  prin  caracteristicile  grupului  căruia  i  se 
aplică testul.

Fidelitatea reprezintă  calitatea unui  test  de  a 
produce  rezultate  constante  în  urma  aplicării  sale 
repetate. Gradul înalt de fidelitate constă în aceea că un 
test,  aplicat  în  condiţii  identice,  aceluiaşi  grup  de 

subiecţi, în ocazii diferite, trebuie să ducă la obţinerea 
aceloraşi rezultate, sau diferenţele să fie minime.

Obiectivitatea reprezintă gradul de concordanţă 
dintre  aprecierile  făcute  de  evaluatori  independenţi  în 
ceea  ce  priveşte  un răspuns  bun pentru  fiecare  dintre 
itemii  unui  test.  În  general,  testele  standardizate au  o 
obiectivitate bună.

Aplicabilitatea desemnează calitatea unui test 
de a fi administrat şi interpretat cu uşurinţă. Criteriile de 
aplicabilitate sunt: importanţa conţinutului pe care testul 
îl măsoară, concordanţa între forma, conţinutul testului 
şi nivelul de vârstă al elevilor, costul şi timpul necesar 
testului,  obiectivitatea  în  notare  şi  în  interpretarea 
rezultatelor.

Elaborarea  unui  test  constituie  o  activitate 
dificilă şi presupune parcurgerea mai multor etape:

- precizarea  obiectivelor,  realizarea 
concordanţei dintre acestea şi conţinutul învăţării;

- documentarea  ştiinţifică,  identificarea  şi 
folosirea surselor care duc la o mai bună cunoaştere a 
temei vizate;

- avansarea unor ipoteze prin conceperea sau 
selecţionarea problemelor.  În  această etapă, profesorul 
trebuie  să  reflecteze  asupra  tipului  de  test  propus  şi 
tipurilor de itemi care se pretează. În cazul unei evaluări 
cu  caracter  puternic  formativ  se  apelează  la  o  paletă 
variată  de  itemi,  iar  în  cazul  în  care  se  doreşte  o 
clasificare riguroasă a elevilor se recomandă folosirea 
unui singur tip de item sau cel mult doi, pentru a uşura 
interpretarea rezultatelor;
      - experimentarea testului adică aplicarea lui la o 
populaţie determinată în scopul perfecţionării lui;
      - analiza statistică şi ameliorarea testului;
      - aplicarea efectivă a testului la o populaţie şcolară.
       În funcţie de tipul răspunsului, testele pot fi:
       -  cu  răspunsuri  deschise:  care  stimulează 
creativitatea, judecata şi spiritul critic. Răspunsurile sunt 
formulate în întregime de către elevi,  iar itemii pot fi 
sub formă de redactare sau cu răspunsuri scurte;
        -  cu răspunsuri închise care utilizează itemi de  
tipul: alegere multiplă, adevărat-fals, pereche. 

2. Itemi. Tipuri de itemi.

Itemii se împart în 3 categorii care cuprind, la 
rândul lor, subcategorii:

Itemii obiectivi solicită din partea celui evaluat 
selectarea răspunsului  corect  sau  a celui  mai  bun sau 
complet.  De  obicei,  testele  de  progres  şcolar  şi  cele 
standardizate  cuprind  acest  tip  de  itemi.  Sunt  relativ 
uşor  de  administrat  şi  corectat,  permit  un  feed-back 
rapid şi  utilizarea informaţiilor în scop diagnostic. Cu 
ajutorul acestui tip de itemi se testează un număr şi o 
varietate  mare  de  elemente  de  conţinut,  dar  mai  ales 
capacităţi cognitive de nivel inferior. 

Itemii obiectivi pot fi:
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-  itemi  cu  alegere  duală –  solicită  răspunsuri  de  tip 
DA/NU, ADEVĂRAT/FALS, ACORD/DEZACORD;

Exemplu:  Viteza  este  o  mărime  fizică 
vectorială,  deoarece  se  caracterizează  prin  valoare 
numerică (modul) şi prin unitate de masură.      
         a) ADEVĂRAT             b) FALS
-  itemi  de  tip  pereche –  solicită  stabilirea  de 
corespondenţe/asociaţii  între elemente aşezate pe două 
coloane. Criteriile pe baza cărora se stabileşte răspunsul 
corect  sunt  enunţate  explicit  în  instrucţiunile  de  la 
începutul itemului;

Exemplu:  Indicaţi  prin  săgeţi  corespondenţa 
între  coloana  A (mărimi  fizice)  din  partea  stângă  şi 
coloana B (unităti de măsură) coloana din dreapta.        

   A                         B
                            forţa                      m/s
                          volumul                   kg
                           viteza                  N
                            masa                     
-  itemi  cu  alegere  multiplă –  solicită  alegerea  unui 
singur răspuns corect/alternativa optimă dintr-o listă de 
soluţii/alternative.

Exemplu: Masa unei rachete care se 
deplasează cu viteza  creşte cu:
     a.  ;     b.  ;   c.  ;    d.  .

Itemii  semiobiectivi cer  elevului  un  răspuns 
scurt,  pe  baza  căruia  profesorul  va  putea  formula  o 
judecată de valoare privind corectitudinea răspunsului. 
Câteva caracteristici ale acestor itemi sunt: o sarcină de 
rezolvat  puternic  structurată,  o  libertate  redusă  de 
reorganizare  a  informaţiei  primite  şi  de  formulare  a 
răspunsului în forma dorită de elev. Utilizarea itemilor 
semiobiectivi  permit  elevului  să-şi  demonstreze 
cunoaşterea,  dar şi abilitatea de a structura şi elabora 
cel  mai  potrivit  şi  scurt  răspuns.  Ca  tipuri  de  itemi 
semiobiectivi se enumeră:
- itemi cu răspuns scurt – întrebare directă care necesită 
un răspuns scurt (expresie, cuvânt, număr, simbol);

Exemplu:  Ce  fenomen  fizic  se  produce  la 
trecerea luminii prin lentile?
- itemi de completare – constau într-un enunţ incomplet 
care solicită completarea de spaţii libere cu 1-2 cuvinte 
care să se încadreze în contextul dat;

Exemplu:  Prisma  optică  este 
un  ....................................................... mărginit de două 
feţe  plane  care  fac  între  ele 
un ...............................................
-  întrebări  structurate – adică  mai  multe  subîntrebări 
(de  tip  obiectiv,  semiobiectiv  sau  minieseu)  legate 
printr-un  element  comun.  Modul  de  prezentare  al 
întrebărilor structurate include:
     - un material / stimul (texte, date, diagrame, grafice);
     - subîntrebări;
     - date suplimentare.

Exemplu:  Lentilele  sunt  medii  transparente 
mărginite de mediul exterior de doi dioptri sferici sau 
unul sferic şi unul plan.

a).  Ce sunt focarele lentilei?
b).  Ce este distanţa focală?
c).  Cât  devine  distanţa  focală  a  unei  lentile 

dacă aceasta se scufundă într-un lichid cu indicele de 
refracţie  egal  cu  cel  al  materialului  din  care  este 
confecţionată lentia?

Itemii  subiectivi reprezintă  forma tradiţională 
de evaluare. Ei impun construirea răspunsului de către 
subiecţi şi testează obiective care vizează originalitatea, 
creativitatea şi caracterul personal al răspunsului. Acest 
tip de itemi evaluează procese cognitive la nivel  înalt 
dând posibilitatea celor testaţi să facă dovada stăpânirii 
unor  cunoştinţe  şi  deprinderi  dar  şi  a  capacităţii  de 
exprimare corectă,  fluentă,  logică,  argumentată.  Itemii 
subiectivi sunt:
-  situaţii  problemă (rezolvarea de probleme) – este o 
activitate diferită de cele de învăţare curente, menită să 
rezolve  o  situaţie  problemă.  Permite  evaluarea 
elementelor  de  gândire  convergentă  şi  divergentă,  a 
operaţiilor  mentale  complexe:   analiză,  sinteză, 
evaluare, transfer;

Exemplu:  Calculaţi  amplitudinea  oscilaţiei 
rezultate  prin  compunerea  a  două  mişcări  oscilatorii 
având ecuaţiile: y1= 3 sin ( 100 π t + π / 2) şi y2= 6 sin 
( 100 π t + π / 6). 

-  itemi  de  tip  eseu  –  solicită  elevilor  să 
construiască/producă  un  răspuns  liber  (text)  în 
conformitate cu un set de cerinţe date. Ei pot fi:
-  eseu  structurat/semistructurat –  răspunsul  aşteptat 
este dirijat, orientat şi ordonat cu ajutorul unor cerinţe, 
indici,  sugestii,  de exemplu:  compunere/eseu după un 
plan de idei;

Exemplu:  Compuneţi  şi  rezolvaţi  o  problemă 
privind  mişcarea  unui  corp  în  care  să  efectuaţi 
transformări  ale  unităţilor  de  măsură,  să  realizaţi  un 
desen  şi  să  aplicaţi  cel  puţin  două  din  formulele 
învăţate.

-  eseu liber/nestructurat – valorifică gândirea 
creativă, originalitatea, creativitatea, nu impune cerinţe 
de structură.

Exemplu:  Întocmiţi fişa unui experiment prin 
care să determinaţi constanta elastică a unui  resort.

N. Gronlund consideră că obiectivele potrivite 
pentru a fi evaluate prin itemi de tip eseu sunt abilitatea 
de  a  evoca,  organiza  şi  integra  ideile,  abilitatea  de 
exprimare personală şi în scris şi abilitatea de a realiza 
interpretarea  şi  aplicarea  datelor  şi  nu  doar  de  a 
indentifica interpretarea probabilă a acestora.  Itemii de 
tip eseu solicită elevilor să construiască un răspuns liber 
în conformitate cu un set de cerinţe sau date şi cu cât 
cerinţele  sunt  mai  precis  formulate  va  creşte  şi 
fidelitatea aprecierii. 
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Câteva  din  avantajele  acestor  tipuri  de  itemi 
sunt:  oferă  o  viziune  globală  asupra  capacităţilor  de 
construcţie  a  celui  evaluat,  permite  evaluarea 
obiectivelor care vizează originalitatea,  creativitatea şi 
caracterul  personal  al  răspunsului  şi  permite  de 
asemenea,  individualizarea  examinării.  Necesitatea 
profesionalismului înalt, a acordării unui timp mai lung 
şi a atenţiei sporite în stabilirea schemei de corectare şi 
notare precum şi faptul că nu poate fi utilizat cu aceleaşi 
rezultate  la  orice  disciplină  de  studiu  sunt  câteva  din 
dezavantajele  itemilor  subiectivi.[Ghid],  [Ianovici], 
[Landsheere], [Vogler]
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VIOLENTA IN SCOALA
STUDIU

institutor Vlase Adriana
Şcoala cu clasele I – VIII Nr.12 Timişoara

                   ,,Cruzimea naşte cruzime,  
blândeţea,blândeţe. Copiii cărora nu li se arată  

dragoste, ajung să nu mai iubească”         
 H. Spencer

Întrucât un   conformism total  la   norme   este 
doar un deziderat, există o margine de toleranţă socială 
faţă de unele comportamente problematice, aparente sau 
ascunse,  care  nu  periclitează  bunul  mers  al  activităţii 
şcolare. Atenţia şi intervenţia noastră trebuie însă să fie 
mobilizate atunci când unele comportamente  dobâdesc 
următoarele  trei caracteristici: a) încep să se manifeste 
frecvent.;  b)  devin  un  pericol  pentru  elev  şi 
colectivitatea socială din care face parte;  c)  împiedică 
dezvoltarea sănătoasă a copilului; 

Iată  câteva  exemple:  absenţe  excesive  şi 
nejustificate,  comportamentul  agresiv,  dezinteresul  la 
ore,  refuzul  sistematic  de  a-şi  face  temele, 
superficialitatea  sistematică  cu  care  îşi  îndeplineşte 
sarcinile şcolare, deranjarea orelor ş.a.

În  toate aceste situaţii este necesară intervenţia 
educativă,  care  are  drept  scop  modificarea  acestor 
comportamente şi înlocuirea lor cu cele dezirabile. De 
obicei,  proiectarea  strategiilor  educative  adecvate  în 
acest sens cunoaşte patru faze mai importante: 

- a.  mai întâi, este necesar să se definească şi 
să se analizeze comportamentul care trebuie   modificat;

- b.  în al doilea rând, trebuie clarificate o serie 
de  lucruri   ce  ţin  de  istoria  evolutivă  şi  socială  a 
copilului:  sănătatea,  deficienţele  fizice,  problemele 
generale ale organismului, problemele   familiale;  

-  c.  în a treia  etapă putem preciza finalităţile 
schimbării comportamentale dorite. Aceste finalităţi este 
necesar să fie precizate în termeni operaţionali, ceea ce 
obligă  la  specificarea  cu  exactitate  a  formelor 
comportamentale la care dorim să ajungem în final. 

Violenţa este o experienţă cotidiană. Chiar dacă 
nu dăm atenţie acestei realităţi, fiecare dintre noi venim 
în contact cu victime ale violenţei în familie. Poate că 
suntem afectaţi de violenţă noi înşine în diferite feluri, 
uneori  fără să ne dăm seama de acest  lucru.  Violenţa 
domestică  este  una  dintre  cele  mai  frecvente  şi,  în 
acelaşi  timp,  cel  mai  puţin  cunoscute,  infracţiuni  în 
societatea noastră.  Persoana abuzată şi abuzatorul sunt 
legaţi printr-o legătură foarte strînsă. 

Violenţa poate fi definită ca un fenomen care 
se  manifestă  prin  acţiune  fizică,  cuvânt,  stare 
emoţională  şi  sufletească,  umilinţă,  cu  scopul  de  a 
controla, maltrata sau de a sugera senzaţia de frică.

Violenţa poate fi întâlnită : în familie (violenţa 
domestică);  la  şcoală  (violenţa  între  elevi;  violenţa 
profesori-  elevi);  în  grupul  de  prieteni;în  societate 
(violenţa  ca  şi  comportament  antisocial  -  violenţa  în 
locuri publice; violenţa ca şi comportament infracţional 
- tâlhăria, tulburarea ordinii şi liniştii publice, loviri şi 
alte violenţe, vătămare corporală, omor). 

Violenţa în şcoală este un fenomen extrem de 
complex, cu o diversitate de forme ,astfel încăt şcoala 
este spaţiul de manifestare a conflictelor între copii şi 
între adulţi–copii, iar raporturile de forţă sau planul în 
care se consumă conduitele ofensive ( verbal, acţional, 
simbolic)  sunt   variabile  importante  în  înţelegerea 
fenomenului.  Violenţa  în  şcoală  este  un  fenomen 
dramatic şi prin consecinţele pe care le antrenează.. 

Am pornit de la premisa că în ultimul timp s-au 
multiplicat  comportamentele violente în  diverse  medii 
educogene cum ar  fi:  familia,  mass-media,  grupul  de 
joacă şi nu în ultimul rând şcoala. Ne-am oprit asupra 
acesteia din urmă atât din considerente profesionale, cât 
şi datorită faptului că şcoala reprezintă principalul factor 
educogen.  în  consecinţă,  ne-am  oprit  asupra  a  două 
probleme care au devenit ipotezele cercetării.

Ipoteza  generală:  violenţa  în  şcoală  este 
determinată  de  stilul  didactic  al  educatorului.Din 
această  ipoteză  generală  rezultă  următoarea  ipoteză  
specifică:  stilul  didactic  influenţează  recurgerea  la  
metode adaptate particularităţilor elevilor. în funcţie de 
particularităţile  individuale  ale  elevilor  se  adoptă 
diferite  metode  pedagogice,  ca  instrumente  de 
disciplinare care pot fi mai mult sau mai puţin violente.

Colectarea datelor s-a realizat prin utilizarea a 
două metode principale: observaţia şi chestionarul.

Încercînd să conchidem asupra strategiilor  de 
modificare a comportamentelor problematice, vom face 
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câteva observaţii  finale:  în literatura de specialitate se 
citează  îndeosebi  exemple  de  intervenţii  la  nivelul 
şcolarităţii  mici,  rezultă că  asemenea  comportamente 
problematice  trebuie  să  fie  depistate  şi  tratate  din 
timp;aproape  toate  procedeele  indicate  presupun  un 
substanţial aport al  părinţilor care colaborează cu şcoala 
şi  se  preocupă de  soarta  copiilor  lor,  de  unde rezultă 
necesitatea  unei  strânse  legături   a  şcolii  cu 
părinţii;majoritatea  strategiilor  utilizate  se  bazează  pe 
folosirea  unui  larg  registru  de  recompensare,  uneori 
chiar materiale din partea părinţilor şi a/şcolii; în toate 
cazurile se stabileşte clar" cu copilul  ce  anume se cere 
de la el. 

Aceasta  presupune  o  bună cunoaştere  a 
copilului  şi  a  cauzelor  reale  care  generează 
comportamentul    său    problematic.  Ce  se  oferă 
copilului  pentru  efortul  său  de  a-şi  schimba 
comportamentul?  Problema  este  serioasă  şi  există 
cercetări în acest sens.

Violenţa  indifferent  de  forma  in  care  se 
manifestă, ne priveşte si ne afectează pe toţi. Ea poate 
avea  efecte  asupra:  elevilor,  prin  transformări  ale 
personalităţii, deteriorarea relaţiei elev-profesor;  asupra 
profesorilor,  prin  deturnarea  activităţii  didactice  de  la 
scopul acesteia;  activităţii şcolii, prin erodarea imaginii 
de  mediu  prietenos  şi  sigur,  subminarea 
activităţii;asupra părinţilor elevilor, prin neîncrederea in 
proprii copii.

Diminuarea violenţei in şcoală este o problemă 
complexă  care  presupune  participarea  activă,  a  unui 
parteneriat  profesori-elevi  care  să  acţioneze  impreună 
pentru  prevenirea  sau  eradicarea  formelor  de  violenţă 
prin găsirea unor solutii posibile, constând in:elaborarea 
şi respectarea unui regulament intern; responsabilizarea 
profesorilor  şi  elevilor;  dezbateri  cu  elevii  pe  tema 
tehnicilor  de  negociere  a  unui  conflict;popularizarea 
experienţelor  pozitive;  organizarea  unor  activităţi 
alternative;disponibilitatea  la  dialog  şi  comunicare; 
implicarea părinţilor in deciziile şcolii; dezvoltarea ideii 
de voluntariat.

Elevii acceptă mai uşor regulile al  căror sens 
este transparent, iar dacă şcoala este un loc de inăţtare a 
democraţiei,  atunci  acesta  presupune  ca  şi  elevii  să 
participe la elaborarea lor. “Intr-o democrţtie cetăţeanul 
nu este numai cel care se supune legii, cât şi cel care o 
elaborează alături de alţii”.

Concluzii.  Recurgerea la  violenţă mai  ales  în 
spaţiul  şcolar  denotă  lipsa  de  responsabilitate  şi  o 
practică nedemnă într-o relaţie de formare şi modelare 
umană.

Pornind de la o cunoaştere cât mai profundă a 
particularităţilor  educaţilor,  este  necesar  să  avem  în 
vedere contextele:  formal  (şcoala),  nonformal (cluburi 
şcolare, organizaţii de copii şi tineret, asociaţii sportive) 
şi  informai  (familia,  mass-media,  biserica,  grupul  de 
prieteni etc), pentru a adopta cele mai potrivite măsuri 
educative. în acelaşi timp, în cazul că întâlnim situaţii 

confiictuale  care  pot  să  degenereze  în  violenţă,  se 
impune analiza amănunţită, sub aspectul factorilor care 
au determinat apariţia lor cât şi adoptarea unor măsuri 
ameliorative  de  tipul:  reamintirea  regulilor  de 
convieţuire  într-un  grup;  avertizarea  în  cazul  unor 
abateri repetate; deplasarea în clasă spre locul unde se 
află  elevul  cu  un  anumit  comportament  nedorit; 
atingerea  uşoară  cu  mâna  pe  umăr  a  celui  vinovat 
Invitarea  la  o  discuţie  a  elevului  vinovat  de  abateri 
repetate după încheierea lecţiei: mutarea în altă bancă; 
contactarea  privirii  celui  vinovat  şi  efectuarea  unui 
semn mimic care arată că sunt nemulţumit de el.

 O altfel de concluzie: „Respectaţi copilul care  
face o greşeală şi care poate atunci sau mai târziu să se  
corecteze  el  însuşi,  dar  opriţi  ferm  şi  imediat  orice  
utilizare nepotrivită a ambianţei, prin grijă, linişte, prin  
cuvinte blânde ori  printr-o prezenţă iubitoare" (Maria 
Montessori – Decalog)
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ASPECTE ALE ARHITECTURII 
TRADIŢIONALE ÎN BANATUL DE 

CÂMPIE
Inst. Brătescu Mădălina 

Liceul cu Program Sportiv Banatul Timişoara

     Vastitatea  temei  şi  timpul  limitat  destinat 
expunerii, fac imposibilă o tratare exhaustivă. De altfel, 
tema  a  fost  abordată  frecvent  în  literatura  de 
specialitate,  de  la  Griselini  şi  Ehier  până  la  recentul 
lasnsat  album al  lui  Walter  Konschitzky,  ,,Arhitectura 
populară din Banat”. 
     Condiţii obiectie dar şi subiective, au făcut din 
satul bănăţean tradiţional o amintire. Tot mai rar putem 
vedea  în  satele  bănăţene  câte  o  casă  tradiţională, 
aşteptându-şi stingheră şi părăsită sfârşitul. 
     Urmaşii celor care au conferit individualitate 
Banatului , statutul său economic, social şi cultural, au 
fost  siliţi  să  emigreze.  Locul  lor  le-a  fost  luat  de 
categorii de populaţii străine de valorile tradiţionale ale 
Banatului. 
     În  general,  structura  gospodăriei  tradiţionale 
din Banatul de câmpie este cunoscută. Cei interesaţi o 
mai pot studia pe teren, cu condiţia să se grăbească. Cea 
mai veche casă germană păstrată, datând din 1833, se 
află  încă  în  Jimbolia.  În  urmă  cu  câţiva  ani,  o 
gospodărie şvăbească din Tomnatic, ridicată în 1772, a 
fost  demolată  de  primul  proprietar,  localnic  de  prima 
generaţie. 
     Înainte de a aborda originile satului tradiţional 
din  Banatul  de  câmpie  putem  apela  la  câteva  repere 
trasate de personalităşi ale culturii române. Referindu-se 
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la naşterea Banatului modern, Nicolae Iorga remarca: ,, 
Ca  şi  Dumnezeu,  Austria  crea  din  nimic,  dar  cu 
elemente aduse de pretutindeni. ” ( ,,Neamul românesc 
din Ardeal şi Ţara Ungurească”). Să ţinem cont că este 
remarca unui istoric naţionalist. Ce ne mai relevă Iorga? 
Că originalitatea  în  arhitectura  românească  din  Banat 
dispare  în  secolul  al  XVIII-  lea.  Cu toate  acestea,  la 
început  de  secol  XX,  acelaşi  Iorga,  călătorind  prin 
Banat,  nota:  ,,Totul  arată  bunăstare,  cunoştinţa  unei 
culturi mai înaintate şi priceperea ce trebuie pentru a o 
imita. Astfel de sate se întâlnesc numai foarte rar prin 
alte locuri şi numai în câte un colţ fericit din celelalte 
ţinuturi româneşti se află atâta rânduială bună ca aice.” 
Iorga  îi  aprecia  în  mod  deosebit  pe  şvabii  bănăţeni 
pentru  cultura  lor  materială,  pentru  hărnicia  şi 
seriozitatea  lor,  dar  în  aceeaşi  măsură  pe  românii 
bănăţeni  pentru  capacitatea  lor  de  a  asimila  cultura 
materială a şvabilor”. 
     Pe de altă  parte Lucian Blaga, caracterizând 
cultura Banatului  ca fiind fundamental barocă, contestă 
originalitatea  arhitecturii  tradiţionale  a  şvabilor,  prea 
influenţată de arhitectura cultă. 
În concluzie, revenim la prima  afirmaţie a lui Iorga. 
     După  pacea  de  la  Passarowitz,  din  1718, 
Banatul  avea  o  situaţie  specială  în  monarhia 
habsburgică. Era în exclusivitate domeniu al coroanei, 
lipsit de domenii nobiliare, ideal pentru implementarea 
principiilor economice mercantiliste, în spiritul iluminist 
al epocii. În acest scop sunt aduşi colonişti  care săpună 
în  valoare bogăţiile  Banatului.  Germani  în  majoritate, 
dar  şi  francezi,  italieni,  spanioli,  cehi,  au  în  comun 
religia catolică.  Pentru ei  sunt  ridicate aşezări  noi  iar 
vechile  sate  sunt  sistematizate  ,  după  planuri  bine 
stabilite, cu străzi largi şi perpendiculare, după modelul 
unei  table  de  şah.   Administraţia  impune  şi  tipul  de 
locuinşă pentru colonişti, preluat mai apoi de români şi 
de  sârbi.  Noul  tip  de  casă,  longitudinal,  cu  faţada 
triunghiulară spre stradă, cu acoperiş în două ape, era 
diferit  faţăde cel  întâlnit  în Germania sudică,  de unde 
veneau majoritatea coloniştilor,  dar  şi  de casa mică a 
românilor, cu o singură încăpere de cele mai multe ori, 
cu acoperiş în patru ape, fără faţadă, cu pereţi împletiţi 
din răchită şi lipiţi cu lut, uneori semiîngropată. 
    Stilul  oficial  ,  impus  de  stat  în  arhitectura 
urbană,  laică  sau  religioasă,  e  stilul  baroc.  Influenţa 
barocă  e  resimţită  în  arhitectura  tradiţională  a  satului 
bănăţean, din a doua jumătate a secolului al XVIII lea, 
sub  forma  faţadelor   curbilinii,  întâlnite  în  zona 
Banatului  de  câmpie,  în  special  în  partea  centrală, 
cunoscută  de  şvabi  sub  numele  de  Heide  şi  în 
ornamentaţia  în  relief  a  faţadelor,  cu  motie  florale, 
zoomorfe,  geometrice  sau  simboluri  religioase.  De  la 
jumătatea  secolului  XIX,  întâlnim  acelaşi  tip  de  casă 
poziţionată  transversal  faţă  de  stradă  ,  după  modelul 
clădirilor oficiale , primărie sau şcoală, păstrând tipul de 
faţadă, postată lateral. 

   Influenţa  barocă  e  atât  de  prezentă  în  arhitectura 
tradiţională  a  satului  bănăţean,  încât  în  literatura  de 
specialitate sunt folosiţi termeni ca baroc bănăţean sau 
baroc ţărănesc.
   Aportul  românilor  constă  în  tehnica  de 
construcţie, cea a pământului bătut, tehnică tradiţională 
în  Banatul  de  câmpie,  unde  lemnul  şi  piatra  lipseau. 
Echipa  de  meşteri  specializaţi  construiau  case  în  mai 
multe  localităţi,  contribuind  la  unificarea   stilistică  a 
arhitecturii  populare.  Tehnica  pământului  bătut  e 
preluată  de  coloniştii  germani  şi  în  construcţia 
bisericilor. Prima biserică din Tomnatic e construită de 
colonişti în deceniul al treilea al secolului al XVIII lea 
în tehnica pământului bătut. 
   Barocul influenţează şi arhitectura religioasă în 
satele bănăţene. Walter Konschitzky inventariază 100 de 
biserici  cu  elemente  baroce,  construite  între  1720  şi 
1810. 

Românii  au  preluat  nu  numai  în  arhitectură 
elemente ale stilului baroc. Troiţe, cruci dar şi costumele 
populare bogat ornamentate sunt exemple în acest sens. 
Este  de  remarcat  că  românii  au   rămas  fideli  stilului 
baroc în arhitectura religioasă şi după ce şvabii adoptă 
tot  mai  multe  elemente  neoclasice.  Arhitectura 
religioasă  din  Banat  se  păstrează  în  aceşti  parametrii 
până  la  sfârşitul  primului  război  mondial  ,  după  care 
arhitectura  bisericilor  ortodoxe  este  influenţată  decea 
din teritoriile extracarpatice. 
    Satul bănăţean intră într-o altă etapă a existenţei sale. 

Bibliografie selectivă: 
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Ungurească”
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ABORDAREA EDUCATIVĂ A 
DIFICULTĂŢILOR DE ÎNSUŞIRE A 

SCRIERII
- Studiu -
Prof. înv. primar Silvia Mălăescu

Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara  

Dificultăţile  de  învăţare  au  existat 
dintotdeauna,  nu  numai  la  şcolarii  mici,  ci  şi  la 
adolescenţi şi chiar la adulţi, fiind considerate oarecum 
fireşti, de aceea trebuie acceptate, înţelese şi abordate 
suportiv.  Aceste  dificultăţi  sunt  ocazionate  şi  puse  în 
evidenţă  în  învăţarea  de  tip  şcolar,  fiind  mascate  de 
diverse  tulburări:  afective,  comportamentale,  uineori 
chiar psihice.

Un  copil  cu  dificultăţi  de  învăţare,  trece  de 
cele mai multe ori ca fiind un copil normal între ceilalţi  
copii,  deoarece  el  face  faţă  solicitărilor  cotidiene  în 
mod  mulţumitor,  dar  la  şcoală  şi  acasă  întâmpină 
greutăţi  în îndeplinirea sarcinilor şcolare şi  pregătirea 
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temelor, care se materializează în performanţe scăzute 
la învăţătură,  care vor duce în final la eşec şcolar.

O  dificultate  de  învăţare  se  referă  la  o 
întârziere,  o  tulburare,  o  dezvoltare  încetinită  în  plan 
emoţional  sau  comportamental.  Ea  nu  este  rezultatul 
întârzierii  mentale  sau  a  deficienţelor  senzoriale, 
motorii sau neurologice. Copiii cu dificultăţi în învăţare 
prezintă o discrepanţă semnificativă între potenţialul lor 
intelectual  estimat  şi  nivelul  actual  de  performanţă. 
Aceste  dificultăţi  se  manifestă  îndeosebi  în  copilăria 
mică, în special la impactul cu şcoala primară.

Principalele  domenii  în  care  acţionează 
dificultăţile de învăţare sunt: limbajul oral-vorbirea ca 
domeniu şi ca proces; grafia şi lexia-scrierea şi citirea;  
calculul şi raţionamentul matematic. Grafia şi lexia sunt 
domeniile  cele  mai  vulnerabile  şi  mai  ,,germinative,, 
pentru dificultăţile de învăţare.

Am  urmărit  problematica  scrierii,  pe  o 
perioadă de 4 ani, pe un grup de trei copii cu dificultăţi 
în însuşirea scrisului.Dificultăţile de învăţare a scrierii 
încep cu erori  la nivelul  literelor,  continuând apoi cu 
erori de punctuaţie şi sintactice.

În sfera dificultăţilor de însuşire a scrierii intră: 
omisiuni,  confuzii,  substituiri,  inversări,  adăugiri  de 
litere,  silabe,  cuvinte  în  plan  morfologic  şi  sintactic, 
putându-se  altera   chiar  mesajul  ca  atare.  La  acestea 
putem adăuga erori de punctuaţie şi chiar forma viciată 
a scrisului.

Zonele  de  risc  în  apariţia  dificultăţilor  de 
însuşire a scrierii se grupează în 4 mari  faze,  care se 
configurează în module specifice:
1. Modulul  de  planificare  este  zona 
în  care  se  organizează  ideile  şi  reprezintă  începutul 
scrisului  ca  activitate.  Dificultăţile  ce  apar  în  acest 
modul  sunt  generate  de  medii  de  viaţă  deprivate 
cultural, rezervă informaţională modestă, experienţă de 
viaţă  restrânsă.  Toate  acestea  se  reflectă  în  mesaje 
simple, sărace în conţinut.
2. Modulul  sintactic  include 
procesele  de  restructurare  a  ideilor  produse  şi 
organizate  în  modulul  precedent.  Dificultăţile  de 
construcţie sintactică apar la aceiaşi copii proveniţi din 
medii  socio-culturale  deprivate,  dar  şi  la  copii  cu 
tulburări  şi  disfuncţii  în  fondul  lexical  profund  al 
limbajului.  Copiii  din  prima  categorie  moştenesc 
simplitatea lexicului, expresii greşite şi dezacorduri. La 
cei  din  a  doua  categorie  apare  chiar  o  sărăcie  a 
lexicului,  tulburări  şi  disfuncţii  în  simţul  gramatical. 
Dificultăţi  apar  şi  în  construcţia  de  propoziţii,  fraze, 
sintagme şi ortografie.
3. Modulul  lexical  reprezintă  zona 
de  recuperare  a  elementelor  lexicale.  Dificultăţile  în 
procesele  lexicale  sunt  foarte  frecvente.  Ele  sunt 
rezultatul  vocabularului  precar  al  copilului,  în  care 
predomină cuvintele concrete, cele abstracte fiind rare 
şi vulnerabile în anumite contexte. Într-o activitate de 

concepere a unui text copilul îşi găseşte greu cuvintele, 
pune cuvinte nepotrivite, exprimarea este săracă.
4. Modulul  motor  presupune 
activităţi care se văd în procesul scrierii: mişcările fine 
specifice  sunt  încordate,  crispate,  şcolarul  transpiră, 
realizează  diverse  expresii  faciale  pentru  a  efectua  o 
literă, o silabă sau un cuvânt. Dificultăţile în procesele 
motorii se manifestă în special în două zone: memoria 
grafomotrică a copilului care este precară, vulnerabilă 
şi organizarea generală deficitară din punct de vedere 
grafomotric, cu rândurile scrise deviate, spaţii excesive 
între  litere,  nelegarea  grafemelor  între  ele, 
nerespectarea, în general, a spaţiului de scriere.       

Abordarea  educativă  presupune  intervenţia 
directă,  prin  mijloace  educative,  în  zona,  modulul  în 
care apare disfuncţia.  Se porneşte dinspre modulul  1, 
dinspre  planificarea  ideatică,ajungându-se  în  final  la 
execuţie motorie, trecând prin construcţie semantică şi 
acces lexic.Intervenţia trebuie să fie sprijinită de o serie 
de materiale tipărite, ilustrative: planşe desene, jetoane, 
fişe, benzi desenate, diagrame. Sarcinile trebuie să fie 
concepute efectiv pentru disfuncţia respectivă, să aibă 
continuitate  şi  compatibilitate  cu  alte  sarcini  conexe. 
Am observat  că printre modalităţile  de recuperare,  în 
special la clasa I,  foarte utilă este literalizarea orală şi 
scrisă:  literalizarea  cuvintelor  înainte  de  scriere  sau 
silabisirea lor, pe măsura scrierii. În celelalte clase am 
utilizat modalităţi care plac copiilor foarte mult şi care 
îi  motivează  pentru  învăţare:  exerciţii  de  ordonare  a 
cuvintelor  amestecate  dintr-o  frază,  exerciţii  de 
delimitare  a  frazelor  într-un  şir  continuu  scris, 
corectarea unor cuvinte, propoziţii sau texte în care au 
fost  strecurate  greşeli;  completarea  unui  text  cu 
semnele de punctuaţie corespunzătoare. La toate aceste 
exerciţii se adaugă copieri, transcrieri, dictări utilizând 
literalizarea orală şi scrisă.

În  practica  şcolară,  elevii  cu  dificultăţi  de 
învăţare  au  nevoie  de  sprijinul  şi  înţelegerea  tuturor 
factorilor  educativi  şi  mai  ales  de  colaborarea  şi 
implicarea  părinţilor.  Aceşti  elevi  au  nevoie  de  un 
anume  tip  de  profesori,  cărora  nu  le  sunt  suficiente 
răbdarea,  înţelegerea,  tactul  pedagogic,  au  nevoie  de 
specialişti aflaţi în centre de recuperare educaţională. 

Am constatat că de cele mai multe ori, părinţii 
refuză ajutorul specialiştilor din aceste centre, de teama 
etichetării copilului sau din comoditate. Unul dintre cei 
trei copii cu dificultăţi de învăţare, pe care i-am avut în 
studiu,  a  fost  cuprins  într-un  program  de  recuperare 
educaţională, la Centrul ,,Speranţa,,. Pe parcursul celor 
4 ani am observat că  acesta a progresat mai mult şi mai 
repede  decât  ceilalţi  doi,  în  mod  vizibil.  Cu  cât  se 
începe  mai  repede  programul  de  recuperare,  cu  atât 
rezultatele  vor  fi  mai  bune  şi  dificultăţile  se  vor 
ameliora.

Dificultăţile de învăţare,indiferent de domeniul 
în care apar,  nu pot fi eradicate,  nu sunt vindecabile, 
dar  pot  fi  ameliorate,  mai  ales  din  exterior,  urmând 

6



recuperări  în  centre  sau  prin  terapia  mediului  şi  a 
condiţiilor  de  învăţare,  sarcina  principală  revenind  în 
acest sens educatorilor. 
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FIXAREA CUNOŞTINŢELOR
Prof. Mariana Nagy

Adeseori, fixarea cunoştinţeior este înţeleasǎ şi 
efectuatǎ în mod simplist.

Aceasta se reflectǎ atât în ceea ce priveşte momentul 
când  trebuie  ,,executatǎ"  cât  şi  în  ceea  ce  priveşte 
modalitatea  de  realizare  a  ei.  De  cele  mai  multe  ori, 
fixarea  cunoştinţelor  este  înţeleasǎ  ca  o  obligaţie  cu 
orice  preţ,  ca  un  ,,moment"  inevitabil,  care  devine 
obsesiv pentru  profesor,  gǎsindu-şi  rezolvarea doar în 
finalul orei de curs, prin douǎ-trei întrebǎri formale, care 
sunt departe de a ,,fixa" ceva din laturile fundamentale 
ale  lecţiei  respective.  O  asemenea  ,,fixare"  este 
ineficientǎ,  repetând  adeseori  unele  idei  sau  date  din 
conţinutul lecţiei. Prin caracterul lor improvizat, uneori 
stângaci  formulate,  asemenea  întrebǎri  sunt  lipsite  de 
finalitate, de eficienţa scontatǎ.

 Fixarea cunoştinţelor este o problemǎ importantǎ şi 
complexǎ, iar rezolvarea ei poate urma diverse cǎi, în 
funcţie  de  natura  operei,  de  scopul  lecţiei,  de 
posibilitǎţile  de  înţelegere  ale  elevilor,  de  competenţa 
ştiinţificǎ şi pedagogicǎ a profesorului. Nu excludem, în 
niciun caz, şi posibilitatea unei fixǎri în finalul lecţiei, 
dar  nu  simplist,  formal  şi  lipsit  de  eficienţǎ,  ci  bine 
gândit,  rezervându-se  timp  suficient  şi  adoptându-se, 
dupǎ caz,  şi  alte  procedee,  prin utilizarea de tablouri, 
scheme, planşe,  prin folosirea unor întrebǎri  problemǎ 
care sǎ vizeze esenţialul şi care sǎ aibǎ darul de a-i face 
pe elevi sǎ gândeascǎ şi sǎ nu repete pur şi simplu unele 
date ale lecţiei.

S-ar  putea  organiza,  în  câteva  minute,  în  finalul 
lecţiei, exerciţii de muncǎ independentǎ  a elevilor, pe 
baza unei probleme date spre rezolvare întregii clase, ori 
diferenţiatǎ,  pe  rânduri  ori  pe  grupuri  de  elevi  etc. 
Procedeele  de  fixare  sunt  multiple  în  finalul  orei  de 
curs,  din care  profesorul  le  poate selecta  şi  aplica pe 
cele mai corespunzǎtoare pentru scopul fiecǎrei lecţii.

Fixarea cunoştinţelor fiind şi mijioc şi scop în lecţie, 
trebuie  rezolvatǎ  în  mod diversificat  şi  metodic,  de-a 
lungul  întregii  ore  de  curs,  atât  în  timpul  verificǎrii 
cunoştinţelor,  cât  şi  în  timpul  afectat  studierii  noilor 
cunoştinţe.  În  fond,  în  toatǎ  lecţia  trebuie  sǎ  se 
urmǎreascǎ, sub o formǎ sau alta, fixarea cunoştinţelor 
esenţiale din problemele studiate. Preocuparea majorǎ a 
profesorului este înfǎptuirea practicǎ, eficientǎ a acestei 
cerinţe fundamentale a fiecǎrei lecţii.

Oare aplicând metode active în analiza unor opere 
literare, mai este nevoie întotdeauna, în final, de o fixare 
anume? Analizând şi interpretând temeinic fiecare idee, 
fiecare  procedeu  artistic,  fiecare  fenomen  de  limbaj 
specific unui scriitor,  nu se opereazǎ tot  atâtea fixǎri? 
Explorând  esenţialul  sub  multiplele  lui  forme  de 
existenţǎ  într-o  creaţie  literarǎ,  sesizând  şi  formulând 
riguros  ştiinţific  şi  cu  multǎ  sensibilitate  artisticǎ 
elementele esenţiale de fond şi  formǎ, creând  situaţii-
problemǎ,  puncte  nodale,  momente  de  vârf  în 
desfǎşurarea analizei, se activizeazǎ permanent gândirea 
elevilor şi se fixeazǎ, în mintea lor, ceea ce constituie 
miezul  operei,  precum  şi  cele  mai  semnificative 
rrijloace  prin  care  scriitorul  obiectivizeazǎ  propria  sa 
intenţie  artisticǎ.  Însuşi  procesul  de  selectare,  de 
reliefare şi ierarhizare a elementelor, de formulare a lor 
cu  întregul  colectiv  de  elevi  este  menit  sǎ  fixeze,  sǎ 
întipǎreascǎ adânc în mintea lor noţiunile fundamentale 
ale  lecţiei.  Ca  auxiliare  în  acest  sens  pot  fi  folosite 
scheme înscrise la tablǎ, planşe, tablouri, filme etc. Este, 
în  toatǎ  acţiunea,  un  proces  creator  din  partea 
profesorului.  Chiar  selecţia  elementelor,  întocmirea 
schemelor,  conducerea  spre  esenţǎ  sunt,   laolaltǎ, 
laturile unui proces creator. 

Metoda  de  lucru  este  dialogul  dintre  profesor  şi 
elevi,  metoda  euristicǎ,  urmǎrindu-se  permanent 
dezvoltarea gândirii  creatoare a elevilor.  În  acest  sens 
este bine sǎ se pǎstreze un echilibru armonios între actul 
transmiterii  informaţiilor,  a  cunoştinţelor,  şi  tendinţa 
continuǎ  de  a-i  face  pe  elevi  sǎ  gândeascǎ,  sǎ-şi 
însuşeascǎ  conştient  noile  cunoştinţe.  În  aceastǎ 
îmbinare dintre informare şi formarea gândirii elevilor 
nu  trebuie  sǎ  se  exagereze  într-o  direcţie  sau  alta, 
acordându-se  un  interes  prea  mare  uneia  dintre  cele 
douǎ atitudini ale profesorului în dauna celeilalte. 

Bibliografie:
Cerghit,  Ioan,  (coordonator),  Perfecţionarea  lecţiei  în  şcoala  
modernă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.
Drăguleţ, M.,  Procedee de activizare a elevilor, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1974.
Leroy,  G.,  Dialogul  în  educaţie,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică, 
Bucureşti, 1974.
Moise, C.,  Concepte didactice fundamentale, Editura Ankarom, Iaşi, 
1996.
Ţârcovnicu,  Victor,  Pedagogie  generală,  Editura  Facla,  Timişoara, 
1975.

METODELE INTERACTIVE – 
DEMERSURI DIDACTICE EFICIENTE

- Studiu -
Prof. înv. primar Silvia Mălăescu

Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara  

Didactica  modernă  înţelege  metoda  de 
învăţământ ca un anumit mod de a proceda, care tinde 
să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, ca plan de 
acţiune, reprezentând o succesiune de operaţii realizate 
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în vederea atingerii unui scop, un instrument de lucru în 
activitatea  de  cunoaştere,  de  formare  şi  dezvoltare  a 
unor abilităţi.

În practica didactică este acceptat faptul că un 
elev reţine 20% din ceea ce aude, 30% din ceea ce vede 
şi aude în acelaşi timp, 80% din ceea ce spune, făcând 
un lucru la  care reflectează şi  care îl  interesează.  De 
aceea,  învăţarea  devine  eficientă  doar  atunci  când  îl 
punem pe elev în situaţia  de a acţiona. 

Pentru a vedea în ce măsură sunt mai eficiente 
metodele  interactive  decât  cele  tradiţionale  în 
activitatea de predare-învăţare-eveluare, am aplicat un 
chestionar pe un eşantion de 50 de învăţători, respectiv 
profesori pentru învăţământul primar, din mediul urban 
şi  din  mediul  rural.  Ca  variabile  am  ales  vârsta 
învăţătorilor,  respectiv  a  profesorilor  pentru 
învăţământul primar.

În  urma  chestionarului  aplicat  am  constatat 
următoarele:

1. Numărul  învăţătorilor  din  mediul 
urban care utilizează metode interactive este mai mare 
decât  numărul  învăţătorilor  din  mediul  rural  (90% 
mediul urban, 50% mediul rural) care utilizează aceste 
metode.

2. Unii învăţători  cu vârsta peste 55 
de ani,  atât  din mediul  urban cât  şi  din mediul  rural, 
preferă  metodele  tradiţionale,  deoarece  considreă  că 
este mai comod pentru ei să prezinte lecţia, să dicteze şi  
elevii să asculte, respectiv să scrie. Alţii au motivat că 
atunci  când  lucrează  după  metode  moderne,  timpul 
alocat  unei  lecţii,  de o oră,  la  o  disciplină  ,cum este 
istoria sau geografia,  nu le ajunge şi atunci  preferă o 
metodă tradiţională.

3. Numărul  învăţătorilor  din  mediul 
urban care participă la cursuri de formare continuă şi 
manifestă  interes  pentru  modernizarea  metodologiei 
didactice  este  mai  mare decât  cel  al  învăţătorilor  din 
mediul rural.

4. Învăţătorii care utilizează la clasă 
metode  interactive,   au  observat  că  elevii  ştiu  să  se 
folosească  mai  bine  de  cunoştinţele  dobândite  prin 
activitatea  lor  directă  la  clasă,   cunoştinţele  însuşite 
prin  metode  moderne  fiind  mai  trainice  decât 
cunoştinţele însuşite prin metode clasice.

5. Atât învăţătorii din mediul urban, 
cât şi cei din mediul rural preferă evaluarea alternativă 
prin  proiecte  şi  portofolii.  În  urma  acestui  tip  de 
evaluare aceştia au observat că elevii participă cu mult 
interes, că dispare emotivitatea prezentă într-o evaluare 
tradiţională şi creşte motivaţia pentru învăţare.

6. Învăţătorii  chestionaţi  sunt  de 
părere  că  elevii  care  lucrează  interactiv  colaborează 
mai bine împreună, au deprinderi de comunicare şi de 
relaţionare  mai  bune  decât  ceilalţi;  au  o  atitudine 
pozitivă faţă de învăţare; manifestă empatie unii faţă de 

ceilalţi;  posedă deprinderi, tehnici şi operaţii  de lucru 
care-i ajută în procesul de instruire şi învăţare.

7. Toţi  învăţătorii  sunt  de  acord  că 
metodele tradiţionale nu trebuie înlăturate definitiv şi 
înlocuite cu metode moderne. Cele tradiţionale trebuie 
adaptate şi  utilizate  în  aşa  fel  încât  să  implice direct 
elevul  în  activitatea  de  învăţare.  Predarea  nu  trebuie 
eliminată  în  totalitate,  pe  parcursul  predării  elevul 
trebuie pus în situaţia de a face, de a gândi, de a reflecta 
la cunoştinţele pe care trebuie să şi le însuşească.

8. Majoritatea învăţătorilor (90% din 
mediul  urban  şi  80%  din  mediul  rural)  consideră  că 
manualele alternative, conţinutul lor, corespunde noilor 
metodologii didactice de ordin calitativ. Manualele sunt 
în  aşa  fel  concepute  încât   elevul  este  solicitat  să 
observe,  să  descopere,  să   analizeze,  să  compare  şi 
astfel  să  ajungă  la  cunoştinţe  noi.  Parcurgând  aceste 
etape,  elevii  ajung  să-şi  formeze  şi  să-şi  dezvolte 
capacităţi şi operaţii superioare.

9. Toţi  învăţătorii  care  utilizează  la 
clasă  metode  interactive  consideră  învăţarea  mai 
eficientă  decât  dacă  se  folosesc  metode  tradiţionale, 
deoarece cunoştinţele dobândite prin metode moderne 
sunt  mai  temeinice,  se  însuşesc  prin  munca  fiecărui 
elev, nu sunt date ,,de- a gata,,  şi  ei să fie nevoiţi să 
memoreze cunoştinţele transmise de învăţător.

În concluzie, învăţarea eficientă este învăţarea 
care se bazează pe gândire,  nu pe memorare,  în care 
sarcina învăţătorului nu este predarea (transmiterea de 
cunoştinţe),  ci  mai  degrabă  organizarea,  dirijarea  şi 
asistarea  elevilor  în  învăţare.  Această  învăţare  se 
realizează cu ajutorul  metodelor moderne, interactive, 
care plasează elevul în centrul activităţii de învăţare.

Învăţătorii  care  utilizează  metode  moderne 
privesc  învăţarea  ca  o  restructurare  cognitivă,  care 
presupune  asimilarea  unor  cunoştinţe  prin: 
reprezentarea  lor  adecvată,  prelucrarea  şi  procesarea 
informaţiilor, stocarea lor în memoria de lungă durată 
cu posibilitatea trecerii acestora, la nevoie, în memorie 
de lucru; organizarea şi integrarea informaţiilor noi în 
scheme şi structuri mintale. Pentru aceşti învăţători, a 
învăţa  eficient  înseamnă  a  asimila  şi  a  dobândi 
cunoştinţe prin activitate şi efort propriu, care vor duce 
în  final  la  operaţii  mintale  superioare.  Elevii  care  îşi 
însuşesc  cunoştinţele  în  acest  mod  vor  demonstra  în 
viaţa  de zi  cu zi  că posedă abilităţi  şi  competenţe în 
rezolvarea unor probleme specifice, în contexte diferite. 

Bibliografie
1.  David  Ausubel,  Floyd  Robinson  –  Învăţarea  în  şcoală.  O 
introducere  în  psihologia  pedagogică,  Editura  Didactică  şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1981
2.  Dorina  Sălăvăstru  –  Psihologia  educaţiei,  Editura  Polirom 
Collegium, Iaşi, 2004
3.  Ion  Al.  Dumitru  –  Educaţie  şi  învăţare,  Editura  Eurostampa, 
Timişoara, 2001
4.  Cerghit  I  –  Metode de  învăţământ,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică 
Bucureşti, 1997
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METODA PROBLEMATIZǍRII
Prof. Mariana Nagy

O  sarcinǎ  fundamentalǎ   în  realizarea  unui 
învǎţǎmânt  modern,  cu  prioritate  formativ,  este 
dezvoltarea  capacitǎţii  de  gândire  şi  a  trǎsǎturilor 
morale ale elevilor, conturarea unei personalitǎţi mobile, 
care se va putea integra cu uşurinǎţǎ în societate.

Unii pedagogi aratǎ cǎ problematizarea poate fi 
consideratǎ  ca  o  variantǎ  a  conversaţiei  euristice.  Se 
propun elevilor probleme de gândire pe care ei le pot 
rezolva  pe  baza  cunoştinţelor  însuşite  anterior.  Ion 
Cerghit  adaugǎ  cǎ  ea  este  o  altǎ  modalitate  a  teoriei 
învǎţǎrii  prin  descoperire.  Dacǎ  pentru  metoda 
descoperirii  însǎ  accentul  cade  îndeosebi  pe  etapa 
investigaţiei, pentru metoda  problematizǎrii primordialǎ 
este  situaţia  problemǎ în  jurul  cǎreia  se  concentreazǎ 
întreaga  acţiune  de  cunoaştere  a  elevilor.  Dacǎ  prin 
metoda descoperirii se tinde sǎ se educe tenacitatea şi 
perseverenţa în gǎsirea adevǎrului, spiritul de observaţie 
şi  investigaţie,  pentru  problematizare  important  este 
efortul de gândire, dezvoltarea capacitǎţilor de gândire, 
curiozitatea ştiinţificǎ şi dorinţa de a nu primi cunoştinţe 
de-a gata, ci de a cǎuta prin forţe proprii adevǎrul în faţa 
unor probleme noi.

Problematizarea  solicitǎ  la  maximum gâdirea 
elevilor, realizându-se printr-o mai mare acumulare de 
cunoştinţe,  precum şi  printr-o dezvoltare pronunţatǎ  a 
gândirii. Gradul de dificultate, efortul depus de e!ev pe 
drumul parcurs de la întrebare la rǎspuns sunt mult mai 
mari  şi  mai  complexe  în  cadrul  problematizǎrii, 
comparativ cu obişnuita conversaţie euristicǎ.
Prin  specificul  ei,  problematizarea  se  întemeiazǎ  pe 
crearea unor  situaţii  conflictuale care conduc gândirea 
elevului  din  descoperire  în  descoperire  pânǎ  la 
epuizarea conţinutului unei teme. Problematizarea poate 
fi utilizatǎ în toate etapele procesului de învǎţǎmânt şi 
nu numai în predare, unde, e drept, poate apǎrea  mai 
frecvent.

În  cadrul  metodei  problematizǎrii,  situaţiile 
problematice pot fi de mai rnulte tipuri:
a) când apare un dezacord între vechile cunoştinţe ale 
elevilor  şi  cerinţele  impuse  de  rezolvarea  unei 
problcme;
b) când elevul se aflǎ în faţa unei contradicţii ce apare 
intre  modul de rezolvare,  posibil  din punct  de vedere 
teoretic, şi imposibilitatea lui de rezolvare practicǎ;
c)  când  elevul  este  pus  sǎ  aplice  în  condiţii  noi 
cunoştinţele asimilate anterior;
d) când elevul trebuie sǎ aleagǎ dintre cunoştinţele pe 
care  le  posedǎ  numai  pe  acelea  care  îi  vor  servi  la 
rezolvarea  situaţiei-problemǎ,  urmând  sǎ  cornpleteze 
datele care îi lipsesc în procesul rezolvǎarii problemei;
e)  când  elevul  este  solicitat  sǎ  depunǎ  un  efort  de 
gîndire pentru organizarea cunoştinţelor într-o formulǎ 
sintetizatoare,  în  sensul  gǎsirii  sau  demonstrǎrii  unei 
asemenea formule.

O întrebare problematicǎ face apel mai intens 
la  flexibilitatea  gândirii  decât  întrebǎrile  euristice 
obişnuite.  Nu  orice  intrebare  care  pretinde  doar  o 
explicaţie  este  o  problemǎ.  În  adevǎratul  ei  sens,  o 
situaţie  problemǎ are  un caracter  de  ipotezǎ,  tinde  sǎ 
dezvǎluie contradicţiile lǎuntrice care apar în procesul 
rezolvǎrii  ei.  Mai  mult  decât  oricare  altǎ  metodǎ, 
problematizarea  are  o  eficienţǎ  deosebitǎ  în  educarea 
creativitǎţii. Problematizarea lecţiei, punerea sau crearea 
problemei  de  cǎtre  profesor  condiţioneazǎ  şi 
declanşeazǎ întreaga activitate  de cercetare şi  apoi  de 
descoperire  a  adevǎrului  sau  soluţiei  de  cǎtre  elevi. 
Problematizarea  este  un  procedeu  didactic, adicǎ  o 
componentǎ sau un element al  metodei didactice,  este 
un  procedeu  de  activizare,  care  stimuleazǎ  gândirea 
creatoare,  solicitând  elevilor  un  susţinut  şi  complex 
efort intelectual,  cǎci elevul, rezolvând problema, trece 
prin  toate  etapele  acţiunii  de  cercetare:  sesizarea 
problemei,  gǎsirea  soluţiiior  eficiente  de  rezolvare, 
controlarea veridicitǎţii lor.

Important este deci ca, în practica şcolarǎ, sǎ se 
facǎ  distincţia  între,,problemǎ",  în  accepţia  obişnuitǎ, 
şi  ,,problemǎ",  în  sensul  metodei  problematizǎrii. 
Problemǎ în accepţia specificǎ acestei  metode este  un 
cadru  mental  sau  tensional,  în  care  un  mǎnunchi  de 
fapte, idei şi legi cunoscute, structurate într-un anumit 
fel în jurul unei întrebǎri euristice, declanşeazǎ şi susţin 
activitatea de cunoaştere a gândirii în scopul promovǎrii 
de noi cunoştinţe, sub formǎ de rǎspuns la întrebare sau 
soluţie  la  problemǎ.  Problema  în  sensul  metodei  se
reduce,  în  esenţa  sa,  la  întrebare,  fǎrǎ  a  fi  numai 
întrebare,  adresatǎ  necunoscutului  pentru  a  deveni 
cunoscut.  În  structura  problemei,  pe  lângǎ  întrebarea 
propriu-zisǎ  intrǎ  şi  un  sistem  redus  de  cunoştinţe 
ajutǎtoare, care, alǎturate şi opuse, îndreptǎţesc apariţia 
întrebǎrii şi funcţia investigatoare. 

În  cursul  rezolvǎrii  situaţiilor  problemǎ,  se 
activeazǎ  simultan  sau  succesiv  una  sau  mai  multe 
operaţii  ale  gândirii:  recunoaşterea,  caracterizarea, 
motivarea, clarificarea, asocierea, compunerea. 

Bibliografie:
Cerghit, I.,  Descoperire şi problematizare în lecţiile de limba românǎ, în 
„Limbǎ şi literaturǎ”, 1973
Drăguleţ, M., Procedee de activizare a elevilor, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1974.
Okon, W., Învăţământul problematizat în şcoala contemporană, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.
Ţârcovnicu, Victor, Pedagogie generală, Editura Facla, Timişoara, 1975.

LECŢIA --- ACŢIUNE DE STRATEGIE 
EDUCAŢIONALǍ

Prof. Mariana Nagy
Realizarea  procesului  instructiv  dinainte  planificat 

are  loc  în  unitǎţi  didactice  de  bazǎ,  numite  în  mod 
curent  lecţii.  Lecţia  este  un  complex  de  predare-
învǎţare,  cu  o  anumitǎ  structurǎ.  În  concepţia 
tradiţionalǎ, lecţia cuprinde un moment organizatoric, o 
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verificare  a  însuşirii  cunoştinţelor  anterior  dobândite, 
predarea  şi  consolidarea.  Nu  discutǎrn  aici  aceastǎ 
structurǎ, nici posibilitǎţile de valorificare mai modernǎ 
a  componentelor,  cum  ar  fi  înţelegerea  verificǎrii  nu 
numai ca un control asupra stocǎrii convenabile a unor 
cunoştinţe, ci şi ca un control asupra muncii individuale 
a elevului, ori înlocuirea predǎrii expozitive, cu forme 
active.

În cadrul unui proces instructiv planificat se cere a fi 
planificatǎ şi desfǎşurarea lecţiei. Fǎrǎ a intra în detalii, 
vom  arǎta  cǎ,  înainte  de  toate,  trebuie  înlǎturatǎ  o 
prejudecatǎ  proprie pedagogiei şi didacticii vechi. Ea se 
referǎ la concepţia asupra comunicǎrii educaţionale, în 
cadrul  cǎreia se  realizeazǎ  şi  comunicarea instructivǎ. 
În viziunea tradiţionalǎ, comunicarea (transmiterea unui 
mesaj)  a  fost  conceputǎ  ca  un  proces  realizat  cu 
precǎdere  în  sens  unic  de  la  profesor  la  elev, 
comunicarea inversǎ de la  elev la  profesor intervenea 
mai  târziu,  în  orice  caz  dupǎ  terminarea  mesajului 
transmis de profesor. În aceastǎ situaţie, modalitatea de 
comunicare a mesajului instructiv de cǎtre profesor  nu 
putea fi îmbunǎtǎţitǎ în cursul procesului respectiv prin 
informaţii  privind  calitatea  receptǎrii  mesajului 
corespunzǎtor de cǎtre elevi. Este evident cǎ au eficienţǎ 
acele procese de comunicare ce asigurǎ retroinformarea 
sursei emiţǎtoare (profesorul) asupra receptǎrii (de cǎtre 
elevi) şi asupra calitǎţii acestei receptǎri, în  aşa fel încât 
mesajul  sǎ  poatǎ  fi  optimizat  (modificat)  în  cadrul 
aceluiaşi  proces  comunicativ. Acest  lucru  este  posibil 
numai dacǎ se asigurǎ o structurǎ dialogatǎ lecţiei. 

În funcţie de retroinformaţie se recodificǎ mesajul şi 
se  replanificǎ  desfǎşurarea  procesului  comunicativ, 
lecţia.

Dar didactica şi pedagogia tradiţionalǎ mai sunt şi 
prizoniere  ale  unei  alte  prejudecǎţi:  aceea  cǎ  mesajul 
instructiv este  receptat  integral  şi  instantaneu de cǎtre 
elev,   aceastǎ  presupunere  fiind  falsǎ.  Descifrarea 
mesajului de cǎtre  receptor (aici, elevul) este posibilǎ 
numai în mǎsura în care acesta dispune de un repertoriu 
(necesar  decodificǎrii)  identic  cu  cel  al  emiţǎtorului 
(aici, profesorul),  ceea ce este o condiţie imposibil de 
împlinit.  În  acest  caz,  eficienţa  comunicǎrii  se  cere 
asiguratǎ  prin  retroinformare  continuǎ  (a  profesorului 
prin mesajele emise de elevi), în aşa fel încât procesul 
comunicativ  sǎ  se  încheie  numai  când  se  constatǎ 
receptarea  acelui  minim  de  mesaj  care  permite  sǎ 
conchidem cǎ obiectivele instructive au fost atinse. Din 
acestea  rezultǎ  cǎ  lecţia  trebuie  sǎ  aibǎ  o  structurǎ 
strategicǎ în cadrul cǎreia fiecare decizie a profesorului 
cu privire la trecerea de la un moment în desfǎşurarea 
procesului  instructiv  la  altul  sǎ  fie  dependentǎ  de 
retroinformaţia  dobânditǎ  cu  privire  la  nivelul  şi 
calitatea decodificǎrii şi însuşirii mesajului instructiv de 
cǎtre elevi.

În  consecinţǎ,  planificarea  desfǎşurǎrii  lecţiei nu 
trebuie sǎ vizeze reproducerea unei structuri invariante 

dinainte  stabilite,  ci  trebuie  sǎ  fie  o  planificare  a 
strategiei de desfǎşurare a lecţiei, un fel de planificare 
din  mers,  în  care  fixe  sunt  obiectivele  urmǎrite,  dar 
calea spre atingerea lor depinde de fluxul de informaţie 
de la elev la profesor, necesitând o continuǎ solicitare a 
imaginaţiei şi inventivitǎţii acestuia din urma.
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DENOTAŢIE ŞI CONOTAŢIE
Prof. Mariana Nagy

Orice  persoanǎ  care  transmite  un  mesaj  prin 
intermediul  limbajului,  care  spnne  sau  scrie  ceva, 
urmǎreşte (conştient sau nu) una din cele douǎ intenţii 
ale limbajuiui: cea tranzitivǎ sau cea reflexivǎ.

Stilul  ştiinţific  se  caracterizeazǎ  prin 
tranzitivitate maximǎ, urmǎrind sǎ exprime o idee sau o 
lege, sǎ descrie fenomene sau relaţiile dintre ele într-nn 
mod cât  mai clar, precis, exact, corect. El nu lasǎ loc 
altor înţelesuri sau  interpretǎri, se adreseazǎ raţiunii şi 
logicii şi exclude orice intervenţie personalǎ, subiectivǎ. 

Teorema  lui  Pitagora,  de  exemplu,  este 
formulatǎ  riguros,  în aşa fel  încât  mesajul  sǎu sǎ fie 
receptat  în  acelaşi  mod de  oricine.  Ea  transmite  doar 
cunoştinţe, într-un stil exact, fǎrǎ sǎ spunǎ nimic despre 
sentimentele  care  l-au  animat  pe  matematician  în 
momentul  formulǎrii  ei  şi  fǎrǎ  sǎ  se  adreseze 
afectlivitǎţii celor care o recepteazǎ.

În acest  caz,  cuvintele sunt folosite  în sensul 
lor propriu denotativ.

Stilul  literar  îmbogǎţeşte mesajul  transmis  cu 
sentimente,  stǎri  emoţionale,  atitudinea  subiectivǎ  a 
scriitorului  dând  cuvântului  sensuri  noi  datoritǎ 
contextului în care este plasat şi solicitǎ receptorul nu 
numai  raţional,  ci  şi  afectiv.  Aceastǎ  modalitate  de 
comunicare este conotativǎ, întrucât accentueazǎ sensul 
figurat al cuvântului.

Limbajul  denotativ  denumeşte  obiectele  în 
conţinutul  lor, reliefând ceea ce este general şi esenţial, 
în  timp ce  limbajul  conotativ  insistǎ  asupra  anumitor 
însuşiri particulare ale obiectului, care l-au impresionat 
mai mult pe scriitor şi pe care acesta vrea sǎ le scoatǎ în 
evidenţǎ, cu scopul de a emoţiona.

Valoarea  conotativǎ  apare  încǎ  de  la  nivelul 
limbajului  uzual  în  sensul  figurativ  al  cuvintelor.  De 
exemplu,  sensurile  expresiilor  urmǎtoare  sunt 
îndepǎrtate de sensul propriu al verbului  a cǎdea, care 
apare în construcţia lor, datoritǎ combinaţiilor diferite, 
contextelor în care este plasat :  a cǎdea pe gânduri (a 
deveni îngândurat),  a cǎdea la pat (a se îrnbolnǎvi), a 
cǎdea la un examen (a nu reuşi la un examen), a cǎdea  
pe mâna cuiva (a ajunge la discreţia cuiva), a cǎdea pe 
capul cuiva (a veni nedorit la cineva), a-i  cǎdea cuiva  
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drag (a-i deveni drag), a cǎdea la învoialǎ (a ajunge la o 
înţelegere).

În limbajul artistic diferenţa dintre sens propriu 
şi figurat, dintre  denotaţie şi conotaţie se accentueazǎ, 
dând uneori chiar impresia de nonsens, de  absurd, dacǎ 
aplicǎm numai criteriile limbajului curent, denotativ.

Versurile  eminesciene  din  poezia  Floare 
albastrǎ: ,,Iar  te-ai  cufundat  în  stele/  Şi  în  nori  şi-n  
ceruri   nalte?" utilizeazǎ verbul ,,a se cufunda''  într-o 
asociaţie  neaşteptatǎ,  pe care n-o întâlnim în limbajul 
curent.  Acest  verb are în context semnificaţiile: ,,te-ai 
pierdut  în  contemplare",  ,,te-ai  îndepǎrtat  de 
realitate",  ,,eşti  visǎtor",  ,,trǎieşti  în  sferele abstracte", 
care, deşi pornesc de la sensul propriu al cuvântului, îl 
depǎşesc,  dându-i  valoare  artisticǎ,  sugerând  asociaţii 
multiple.
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Sărbătorile de Paşte în viziunea elevilor
Institutor  Mădălina Brătescu

Liceul Sportiv Banatul Timişoara

       ,,Nu uita că Dumnezeu te-a trimis în lume să-l 
înlocuieşti, să dai sensuri, să crezi, să duci începutul său 
înainte!”
     Trăim într-o lume dinamică, al cărui destin trebuie să 
ni-l asumăm, în numele trecutului acestei planete, dar şi 
al viitorului care se prefigurează la orizont. Elevii noştri 
pot  fi  o  sursă  nebănuită  de  inspiraţie  în  organizarea 
procesului didactic- inspiraţie creativă pentru mine, ca 
dascăl,  dar  şi  subiecţi  ai  creativităţii  în  acelaşi  timp. 
Aplicând la clasă cunoştinţele teoretice dobândite, elevii 
mei au realizat  la  orele de abilităţi  practice lucrări  în 
care  creativitatea  personală   a  fiecăruia  şi-a  spus 
cuvântul.  Metoda  imaginativă  aplicată  la  clasă  pentru 
realizarea  temei  ,,Sărbătoarea  Paștelui  ”  a  fost 
brainstormingul  care,  în  limba  engleză  înseamnă  ,, 
furtună  în  creier”  sau  ,,asalt  de  idei”.  Activitatea  s-a 
desfăşurat  pe grupe iar metoda aplicată a avut efectul 
scontat  întrucât  exigenţele  reclamate  de  desfăşurarea 
optimă  a  brainstormingului  au  fost  îndeplinite  de 
colectivul clasei:
 -  statutul social compatibil între participanţi;
- implicarea lor benevolă şi în cunoştinţă de cauză;
- existenţa unei relaţii amiabile între membri.
   Cu două zile înainte de ora de abilităţi practice am 
prezentat  elevilor  tema  ce  urmează  să  fie  realizată, 
exemplificând şi câteva idei posibile. Având în vedere 
că metoda a fost aplicată elevilor de ciclu primar- clasa 
a  III  a,  am lăsat  deplină  libertate  elevilor  din  fiecare 
grupă în ceea ce priveşte sugestiile şi ideile membrilor 

componenţi, bazându-mă pe faptul că elevii din clasele 
primare  ,,  strălucesc”   în  privinţa  a  ceea  ce  numim 
creativitate. 
   Tema realizată a fost ,, Sărbătoarea Paştelui.” Fiecare 
grupă a creat câte o planşă care ilustra viziunea copiilor 
asupra  acestei  sărbători.  Modurile  în  care  copiii  şi-au 
imaginat sărbătoarea şi au ilustrat-o în planşa creată au 
fost  diferite.  O grupă a reprezentat  tema propusă  sub 
forma mulţimii de oameni care merge la Înviere, a doua 
grupă  s-a  limitat  strict  la  simbolurile  Paştelui-  ouăle 
roşii  şi  iepuraşii  ,  iar  grupa  a  III  a  a  dezvoltat  idea 
central simbolizând în imagini primăvara ca vestitoare a 
marii sărbători. Munca în echipă i-a ajutat pe copii să 
dezvolte  creativitatea  colaborând între  ei,  fiecare  idee 
propusă  a  fost  dezvoltată  de  membrii  grupului,  iar 
conducătorul a apreciat sau , dimpotrivă , a sugerat altă 
variantă a ideii avansate de colegii săi. 
   Activitatea mea ca învăţător  a  constat  mai  mult  în 
supravegherea  lucrărilor  şi  mai  puţin  în  observaţii 
adresate elevilor pentru că, în ceea ce-i  priveşte, copiii 
au dat frâu liber imaginaţiei şi au creat lucrări frumoase, 
adecvate  temei.  Importantă  în  stimularea  elevilor  este 
evitarea  frazelor  inhibitorii,  ,,  ucigaşe”  pentru 
creativitate: ,, nu avem timp”, ,, să mai aşteptăm şi vom 
vedea”, etc. Copiii trebuie încurajaţi în primul rând  şi, 
în al doilea rând, trebuie să li se ofere posibilitatea de a 
lăsa  frâu  liber  imaginaţiei  creatoare  pentru  că  le 
întăreşte încredera în propriul potenţial. 
   Noi, cadrele didactice, învăţăm în fiecare zi să fim 
creative, împreună cu elevii noştri pe care încercăm să îi 
înarmăm cu cât mai multe tehnici de învăţare creativă, 
căutând să le punem în valoare cât mai mult potenţialul 
creativ.
 
Bibliografie:  Munteanu,  Anca-  ,,Incursiune  în  creatologie”,  Editura 
Augusta, Timişoara, 1994.

ESTETIC ŞI EXTRAESTETIC ÎN 
OPERELE LITERARE

Prof. Mariana Nagy

Dacǎ  specificitatea  operei  literare  este 
determinatǎ de valoarea sa esteticǎ, totuşi aceastǎ operǎ 
nu  poate  exista  fǎrǎ  sǎ  conţinǎ  şi  valori  din  afara 
esteticului  — pe care  le  numim extraestetice  — cum 
sunt:  valorile  morale  (binele,  adevǎrul,  dreptatea, 
cinstea, demnitatea), munca, umanismul etc.
     Criticul  Eugen  Lovinescu  afirma:  ,,Artistul 
trǎieşte în sânul clasei sale sociale, al neamului sǎu, al 
epocii sale, al omenirii în genere; el nu poate fi scos din 
timp şi spaţiu; punct de intersecţie al unor agenţi diferiţi, 
el  nu  este  lipsit  de  aderenţe.  Valorile  estetice  nu 
trebuiesc, desigur, confundate cu valorile etice, sociale, 
naţionale  sau  umane  şi  artistul  nu  trebuie  valorificat 
printr-însele, dar, nu e mai puţin adevǎrat cǎ el lucreazǎ, 
în linie generalǎ, în baza unei psihologii determinate de 
toate aceste valori.”
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Dupǎ  cum  rezultǎ  din  însǎşi  denumirea  lor, 
valorile extraestetice existǎ şi în afara artei, în viaţǎ, în 
conştiinţa şi  acţiunea oamenilor.  Dar atunci când sunt 
exprimate  într-o  opera  literarǎ,  ele  dobândesc  valori 
superioare, fiind potenţate de estetic. Aceasta şi datoritǎ 
faptului  cǎ esteticul  se adreseazǎ în mǎsurǎ mai mare 
afectelor, sentimentelor, emoţiilor, realizându-se, aşadar, 
nu abstract, ci prin particularizare şi individualizare. ,,În 
arte  — scria  G.  Cǎlinescu  —  în  general,  înţelegerea 
afectivǎ şi cea intelectualǎ sunt unul şi acelaşi  lucru, 
pentru cǎ ideea se exprimǎ printr-o zguduire a întregului 
suflet  la nivelul cel mai înalt."

Problema relaţiei dintre literaturǎ şi moralǎ este 
una  dintre  cele  mai  importante  care  se  stabilesc  în 
interferenţele  dintre  estetic  şi  extraestetic.  Majoritatea 
operelor de valoare universalǎ se disting şi prin mesajul 
lor etic. Astfel,  Faust de J. W. Goethe situeazǎ fericirea 
individualǎ  într-o  acţiune  pusǎ  în  slujba  colectivitǎţii. 
Dupǎ multe cǎutǎri,  Faust  se simte pentru prima datǎ 
fericit  şi  invocǎ  oprirea  clipei  atunci  când,  secând  o 
mlaştinǎ,  are  satisfacţia  de  a  da  oamenilor  un  câmp 
roditor, asociind ca într-o apoteozǎ douǎ valori majore, 
munca şi libertatea, ceea ce conferǎ umanism operei:

,,Un harnic furnicar muncind senin,
De oameni liberi, pe-un pǎmânt eliberat.

Atuncea da, aş spune clipei:
Mai stai, acum sunt fericit.”

Interferenţa dintre frumos şi  bine,  deci  dintre 
estetic şi etic, a constituit unul din idealurile antichitǎţii 
în  ceea  ce  grecii  numeau  ,,kalokagatia".  Aceeaşi 
îngemǎnare de bine şi frumos constituie şi o dominantǎ 
a  folclorului  nostru  în  care,  printr-un  proces  de 
simplificare  şi  stilizare,  personajele  pozitive  sunt  mai 
totdeauna  şi  frumoase  (de  exemplu,  Fǎt-Frumos),  pe 
când cele negative se remarcǎ prin urâţenie (,,Manea, 
slutul şi urâtul / Manea, grosul şi-arţǎgosul").

Pe de altǎ parte, fabula este specia literarǎ în 
care concluzia moralǎ este obligatorie, deci în cadrul ei 
eticul apare cu necesitate.

Valorile morale apar în operele literare în funcţie de 
temǎ, motiv, curent literar sau epocǎ.
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     Munteanu,  Anca,  Incursiuni  în  creatologie,  Editura  Augusta, 
Timişoara, 1994

STUDIU METODOLOGIC PRIVIND 
ANALIZA

ŞI INTERPRETAREA TEXTULUI 
LITERAR

Prof. Mariana Nagy

Studiul  literaturii  române  în  învǎţǎmânt  se 
desfǎşoarǎ printr-o mare diversitate de tipuri de lecţii. 

Îndeosebi  la  clasele  liceale,  literatura  românǎ  se 
studiazǎ,  conform programei şi  manualelor  şcolare,  în 
cadrul  unor  lecţii  de  prezentǎri  de  epoci  şi  curente 
literare, lecţii de expunere a vieţii şi activitǎţii literare a 
scriitorilor,  lecţii  despre crezul artistic şi  problematica 
creaţiei literare a autorilor, lecţii de analizǎ literarǎ, de 
caracterizare  generalǎ  a  unor  opere,  lecţii  despre  arta 
scriitorilor, compuneri, lecţii de sintezǎ pe capitole, de 
recapitulare  în  vederea  lucrǎrilor  scrise  la  încheierea 
semestrelor, în vederea pregǎtirii pentru bacalaureat etc.

Este  ştiut  cǎ  fiecare  tip  de  lecţie  dintre  cele 
enumerate mai sus îşi are metodologia sa, tehnica sa de 
investigaţie  ştiinţificǎ  a  problemelor  de  specialitate 
dezbǎtute,  de  ordonare  a  cunoştinţelor,  precum  şi 
tehnica de cooperare cu elevii din clasele respective.

Nu ne propunem, în cadrul acestui studiu,  sǎ 
înfǎţişǎm pe larg modalitǎţile de desfǎşurare ale fiecǎrui 
tip  de  lecţie.  Condiţiile  preconizate  de  ştiinţa  literarǎ 
modernǎ în ceea ce priveşte studiul literaturii indicǎ cu 
prioritate  primatul  textului  şi  evitarea  abundenţei  de 
date istorico-literare, atât de uzitatǎ în vremea înfloririi 
pozitivismului în ştiinţǎ. De asemenea, experienţa bunǎ 
în  învǎţǎmânt  a  demonstrat,  pânǎ  în  prezent,  cu 
prisosinţǎ,  cǎ  elevii  reţin  în  anii  studiilor  mai  ales 
conţinutul  operelor  literare,  ceea  ce  se  cerceteazǎ  pe 
text,   în  clasǎ,  sub  îndrumarea  competentǎ  a 
profesorului, specialist şi pedagog.

Potrivit orientǎrilor majore în ştiinţa literaturii, 
vom  acorda  atenţia  cuvenitǎ,  în  aceastǎ  expunere, 
problemei  metodologice  privind  analiza  literarǎ,  
contactului cu textul.

De asemenea,  ne oprim asupra acestui  tip de 
lecţie — analiza literarǎ—întrucât:
—  în  şcoala  generalǎ  comentariul  literar  (analiza  pe 
text)  este  modalitatea  predominantǎ  de  studiere  a 
literaturii române;
—în  clasele  liceale  se  prevǎd,  predominant,  analize 
literare ale operelor reprezentative ale literaturii române;
—  analiza  de  text   rǎmâne,  în  contextui  studierii 
literaturii  române  în  şcoala  generalǎ  şi  liceu  — 
indiferent  de  orientǎrile  programelor  şcolare  — calea 
fundamentalǎ  de  însuşire  a  problemelor  literaturii 
române de cǎtre elevi;
— metodologia investigǎrii textului literar, pentru critici 
şi istorici literari ca şi pentru profesori, ridicǎ cele mai 
multe probleme de metodǎ, din antichitate şi pânǎ azi. 
În acest domeniu s-au formulat multe opinii cu privire la 
cǎile, criteriile, metodologia cercetǎrii textului literar, pe 
care  un  profesor  de  specialitate  este  dator  sǎ  le 
cunoascǎ; 
--la  acest  tip  de lecţie  se pot  iniţia  numeroase  cǎi  de 
colaborare  cu  colectivele  de  elevi,  în  investigarea 
textului literar. 

De aceea, ţinând seama de cerinţele stringente 
ale  învǎţǎmântului  predominant  formativ,  de 
randamentul   maxim  pe  care  trebuie  sǎ-1  realizeze 
studiul  literaturii  române  în  învǎţǎmânt,  ne  vom 
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concentra  întreaga  atenţie,  în  studiul  de  faţǎ,  asupra 
modalitǎţilor de analizǎ literarǎ în şcoalǎ.

Întrebarea  fundamentalǎ   pe  care  şi-o  pune 
orice  profesor  de  literaturǎ  românǎ  în  exercitarea 
profesiei la clasǎ este cum sǎ  pǎtrundǎ  în tainele unei  
creaţii literare şi sǎ  transmitǎ elevilor fiorul artei  în  
demersul analitic.

O primǎ  condiţie  pe  care  trebuie  s-o 
îndeplineascǎ în aceastǎ acţiune este ca analiza literarǎ  
sǎ  fie  totalǎ. Prin  ,,totalǎ"  nu  înţelegem  exhaustivǎ, 
acest  lucru nefiind practic  posibil  în  cazul  unei  opere 
literare, ci o abordare a operei în laturile ei eseţiale — 
conţinut  şi  formǎ  —  pentru  relevarea  ideilor, 
sentimentelor şi particularitǎţilor ei artistice.

Un profesor poate înnobila o operǎ investigatǎ, 
îi  poate  da  viaţǎ,  scoţându-i  în  evidenţǎ  toate 
semnificaţiile şi virtuţile estetice. El ,,descoperǎ" astfel 
opera, îi dǎ o identitate esteticǎ şi îi conferǎ un loc în 
ierarhia de valori a literaturii.  Actul este fundamental, 
însǎ nu suficient. Pentru ca analiza literarǎ, cu elevii, sǎ 
capete  o  justificare  şi  durabilitate  este  necesarǎ  o 
adevǎratǎ  creaţie, o reconstrucţie idealǎ, o coborâre  în 
zona  profunzimilor, formule  ce  definesc  procesul 
necesar al analizei. În fond, orice analizǎ literarǎ este o 
operaţie de  explicaţie, interpretare şi evaluare a operei, 
sub aspectele sale esenţiale. Cel mai profund comentariu 
de text  dǎ,   printr-o analizǎ  inspiratǎ,  cele mai  multe 
chei  ale  unei  creaţii  literare,  luminând  progresiv 
conţinutul de idei şi elementele ce configureazǎ profilul 
artistic unic al operei. Printr-o analizǎ literarǎ totalǎ şi 
temeinicǎ, opera literarǎ se lumineazǎ şi trǎieşte pentru 
totdeauna în conştiinţa elevilor.

Un  spirit  realist,  obiectiv trebuie  sǎ  anime 
profesorul în procesul analizei literare de descoperire şi 
evaluare a creaţiilor, întrucât istoria literarǎ nu este un 
depozit de materiale neviabile, ci un ansamblu de opere 
care se cer în permanenţǎ considerate şi  reconsiderate 
într-un spirit modern, actual.

Analiza literarǎ totalǎ este un proces progresiv 
în  aprofundarea  emoţiei  literare. Finalitatea  mai 
îndepǎrtatǎ  a  unei  analize  literare  autentice  este  deci 
adîncirea emoţiei,  dar realizarea  acestui  ţel  presupune 
strǎbaterea  mai  multor  trepte  obligatorii,  marcate  de 
elementele constitutive ale operei. Fiecare treaptǎ este 
un pas înainte pe calea cunoaşterii actului artistic şi în 
aprofundarea emoţiei artistice.

Care sunt treptele pe care le strabate o analizǎ 
literarǎ totalǎ în ora de curs? 
            Ţinând seama de faptul cǎ opera literarǎ este un  
produs  al  unor  împrejurǎri  istorice,  analiza  literarǎ 
trebuie sǎ înceapǎ cu clarificarea  circumstanţelor care 
au determinat apariţia  ei.  În  etapa aceasta a  lecţiei  se 
lǎmureşte  şi  problema  izvoarelor,  precum  şi  aceea  a 
procesului genetic prin care a trecut elaborarea operei.
   Dupǎ  cunoaşterea  fenomenelor  exterioare  operei, 
trecându-se  spre  interiorul  creaţiei  care  trebuie 
cunoscut, prima problemǎ pe care trebuie sǎ şi-o punǎ 

profesorul este aceea a identificǎrii motivului sau temei  
operei  literare. Tudor  Vianu  defineşte  motivul  operei 
literare ca fiind ,,partea cea mai generalǎ a subiectului".
   O  treaptǎ  urmǎtoare în adâncirea emoţiei literare este 
descrierea subiectului, care este,  în fond,  dezvoltarea, 
dar  în   acelaşi  timp  şi  particularizarea  sau 
individualizarea motivului.
    În continuare, ar urma analiza valorilor ideale (ideile) 
şi  a  atitudinii  spirituale a  scriitorului  manifestate  în 
procesul creaţiei faţǎ de fenomenele prezentate în operǎ. 
Aceastǎ  etapǎ   a  analizei  ar  consta,  deci,  în  gǎsirea 
acelei idei generale care stǎ  la baza operei şi din care 
opera creşte.      Ideea unei creaţii literare seamǎnǎ mai 
mult  cu  un  sentiment,  cu  o  atitudine  sentimentalǎ  a 
spiritului.  Ideea  operei  literare  nu  trebuie  luatǎ  în 
accepţia ei strictǎ, ca într-o lucrare teoreticǎ, ştiinţificǎ. 
În  acest  sens,  Tudor  Vianu considerǎ  cǎ,  într-o operǎ 
literarǎ,  aşa-zisele  idei  nu  sunt  decât  produsul  de 
transformare a unor sentimente în idei şi poate cǎ ele nu 
sunt  decât  produsul  interpretǎrii  ideologice  a  unor 
experienţe sentimentale.

Este vorba deci nu de idee, ci mai degrabǎ de o 
atitudine spiritualǎ, conţinând o sumǎ de factori afectivi, 
care  numai  printr-o  lucrare  ulterioarǎ  pot  sǎ  devinǎ 
idee. Poetul nu formuleazǎ idei în creaţia sa, ci exprimǎ 
o atitudine spiritualǎ, subliniatǎ afectiv.
    Pentru  interpretarea  cât  mai  completǎ  a  unei 
creaţii literare se cere însǎ de fǎcut un pas mai departe, 
în  scopul  conturǎrii  viziunii  poetice a  operei  de  artǎ, 
notând,   punctând,   relevâd  elementele  care  pun  în 
luminǎ substanţa artisticǎ a operei, compoziţia imaginii 
artistice şi forţa ei revelatoare. 
        Concomitent, în procesul analizei şi interpretǎrii  
trebuie sǎ se defineascǎ şi felul elementelor, stabilindu-
se,  treptat,  viziunea  scriitorului,  a  operei  respective, 
individualitatea, unicitatea acestei viziuni.
   Pasul  care  urmeazǎ  sǎ  se  facǎ  mai  departe, 
spre limitele ultime ale analizei literare, este  definirea 
modului în care se individualizeazǎ imaginile artistice. 
Este vorba de analiza formei, a cǎrei accepţie a cunoscut 
multiple definiri din antichitate pânǎ astǎzi. Dar opera 
literarǎ alcǎtuieşte un ansamblu, o configuraţie, şi atunci 
tocmai  acest  lucru  trebuie  determinat,  clarificat  — 
problemele  legate de  configuraţia  operei.  ,,Cu aceasta 
facem încǎ un pas  şi  unul dintre cei  mai  avansaţi,  în 
lucrarea de caracterizare individualǎ a operei literare", 
apreciazǎ,  pe  bunǎ  dreptate,  Tudor  Vianu.  În  aceastǎ 
acţiune  se  lǎrnuresc,  obligatoriu,  stilul,  tipul  şi  genul 
operei investigate. 

Numai  parcurgând  toate  aceste  etape  în 
cercetarea  operei,  se  poate  spune  cǎ  analiza  literarǎ 
este  ..totalǎ",  completǎ,  eficientǎ,  mai  ales  dacǎ 
profesorul  dovedeşte  pregǎtire  ştiinţificǎ,  competenţǎ, 
simţ pedagogic şi pasiune în activitatea profesionalǎ. 

Pentru  ca  o  analizǎ  literarǎ  sǎ  fie  totalǎ, 
completǎ,  sǎ  desluşeascǎ  pânǎ  la  capǎt  structura  de 
ansamblu a operei, semnificaţiile şi valenţele ei artistice, 
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profesorul  trebuie  sǎ  cunoascǎ  bine  metodologia 
cercetǎrii ştiinţifice şi  sǎ ştie s-o adapteze la cerinţele 
stringente ale învǎţǎmântului.  În  acest context,  trebuie 
sǎ  se  situeze  pe  poziţiile  unei  investigaţii 
pluridisciplinare, înfǎţişând fenomenul literar în diverse 
unghiuri. Trebuie evitatǎ dilema celor douǎ variante ale 
discursului critic tradiţional, pozitivistǎ şi impresionistǎ,  
profesorul  adoptând  o  poziţie  personalǎ,  originalǎ, 
privind  opera  prin  prisma  proprie,  subsumând  cu 
discernǎmânt critic toate ideile existente în studiile de 
bazǎ referitoare la opera în discuţie. 

În  acest  context  este  necesar,  ca  atare,  sǎ  se 
manifeste  un  permanent  interes  pentru  a  gǎsi 
modalitatea unui compromis între  teoriile moderne de 
investigare a fenomenului literar şi posibilitǎţile reale de 
aplicare practicǎ a lor la cerinţele specifice şcolii. 

Învǎţǎmântul  nostru a fost şi încǎ mai este în 
anumite privinţe tributar unei viziuni documentariste în 
studiul  literaturii  române,  unei  concepţii  care  acordǎ 
prioritate  faptelor  istorico-literare,  neglijând  sau 
minimalizând uneori importanţa analizei textului literar 
în toatǎ arhitectonica lui. În ultimul timp, se vǎdeşte tot 
mai  mult  însǎ  ca  o  reacţie  faţǎ  de  aceastǎ  situaţie,  o 
,,întoarcere la text", adoptându-se cǎi tehniciste.

În învǎţǎmânt, în studierea literaturii române se 
cere  însǎ  menţinerea  unui  echilibru  între  nevoia  de 
sistem şi respectul pentru realitatea concretǎ a textului 
literar, pe  care  numai  profesorul  îl  poate  realiza  cu 
fineţea  şi  talentul  sǎu  critic  şi  pedagogic  în  ţinerea 
lecţiilor de analizǎ literarǎ. 

Lecţia de analizǎ literarǎ trebuie sǎ devinǎ  un 
adevǎrat  act  de creaţie.  Termenul  de creaţie în  cadrul 
demersului  analitic trebuie înţeles în sensul lui  fizico-
matematic  (reducţia  prin  analizǎ  şi  evidenţierea  apoi, 
graţie  reconstrucţiei  simplificate,  a  funcţionalitǎţii 
interioare).  Numai aşa am putea vorbi  de o adevǎratǎ 
,,creaţie'' în analiza literarǎ.
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Studiu privind relaţia clasic-modern
în analiza literarǎ

Prof. Mariana Nagy

În stabilirea raportului dintre clasic şi modern, 
atât în investigarea operei literare cât şi în cooperarea cu 
colectivele de elevi, pornim de la ideea cǎ între vechi şi 
nou, între  clasic  şi  modern nu existǎ  o opoziţie  şi  cǎ 
aceasta  ar  fi  o  falsǎ  dilemǎ.  Ele  convieţuiesc  într-o 
sintezǎ nedisociabilǎ, metodele dasice tradiţionale fiind 
organic  corelate  cu  cele  noi,  moderne,  în  interiorul 
cǎrora se manifestǎ permanent tendinţa de renunţare la 

ceea ce devine,  cu timpul,  învechit,  depǎşit,   pe de o 
parte, şi de adoptare şi adaptare a unor formule noi, cu 
şanse  de  generalizare  prin  confirmarea  şi  verificarea 
eficienţei lor în practicǎ, pe de altǎ parte. E un proces 
dialectic, obiectiv care acţioneazǎ în toate domeniile de 
activitate  socialǎ,  culturalǎ,  nu  numai  în  practica  din 
învǎţǎmânt.

Nu  poate  fi  vorba,  deci,  de  spirit  integral 
modern, fǎrǎ vreo participare, sub o formǎ oarecare, a 
tradiţiei, a ,,vechiului".  Însǎşi ideea de modern implicǎ 
osmoza de inedit şi conformism, noutate şi clasicitate, 
de actualitate şi eternitate. Cǎci nicio ,,inovaţie" nu este 
integral  ,.inovaţie",  de unde şi dificultatea de a stabili 
criteriile tehnice de diferenţiere.

În acest context se impune deci o renovare, o 
reconsiderare  a  metodei  tradiţionale,  clasice,  pentru  a 
spori randamentui ei, accentul trecând de la expunerea 
şi  explicarea  profesorului  ex  catedra, la  organizarea 
activitǎţii elevilor în ora de curs, la angajarea acestora 
într-o participare vie, conştientǎ, ducând la dezvoltarea 
creativitǎţii  gândirii  lor,  la  însuşirea  celor  mai  bune 
metode pe care le vor folosi în practica învǎţǎrii.

 O  adevǎratǎ  lecţie  modernǎ  de  literaturǎ 
românǎ în şcoalǎ, indiferent de clasa la care se predǎ sau 
de metoda de lucru cu elevii, trebuie sǎ îndeplineascǎ o 
serie de condiţii:
a)  sǎ fie asigurat un conţinut riguros ştiinţific;
b)  lecţia sǎ se desfǎşoare cu ajutorul unor tehnici active;
c)   sǎ  transmitǎ  elevilor  vibraţia  esteticǎ  a  operei 
studiate,  sǎ-i  facǎ sǎ înţeleagǎ,  sǎ simtǎ şi  sǎ trǎiascǎ 
fiorul artei;
d)   sǎ-i  angajeze  total  pe  elevi  în  ora  de  curs  în 
soluţionarea problemelor puse în discuţie;
e)   sǎ  influenţeze,  prin  mijiocirea  artei  cuvântului, 
conştiinţa elevilor, sǎ contribuie la educaţia lor. 

Cel care determinǎ caracterul  modern al  unei 
lecţii  de  literaturǎ  românǎ  este,  în  ultimǎ  instanţǎ, 
profesorul.  Cǎci  simpla  schimbare  a  unei  metode  de 
lucru cu elevii nu duce,  prin ea însǎşi, în mod automat, 
la modernizarea învǎţǎmântului.

Modernizarea presupune o înnoire de substanţǎ 
şi nu numai de forme de lucru. Trebuie sǎ urmǎrim, în 
primal rând, ce se petrece în mintea  elevilor în ora de 
curs  şi  nu  numai  schimbǎrile  exterioare  în  relaţia 
profesor-elev. Pentru o modernizare realǎ a procesului 
de învǎţǎmânt se cere în plus îndeplinirea unor condiţii:
a)  o pregǎtire superioarǎ de specialitate a profesorului, 
pentru ca fenomenul literar sǎ fie discutat (analizat) în 
lumina cercetǎrilor ştiinţifice la zi;
b)   o  cunoaştere  temeinicǎ  de  cǎtre  profesor  a 
metodologiei  cercetǎrii  ştiinţifice  moderne,  pentru  a 
putea  adapta  metodele  moderne  de  cercetare  la 
specificul şi cerinţele şcolii;
c)   sǎ  se  adopte  o  conversaţie  euristicǎ  permanentǎ, 
elevii  fiind  angajaţi  în  însuşirea  conştientǎ  a  noilor 
cunoştinţe;
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d)   profesorul  sǎ  lucreze  cu  elevii  şi  sǎ  le  trezeascǎ 
interesul,  curiozitatea,  precum  şi  pasiunea  pentru 
studierea literaturii române.

Aşa cum într-o creaţie literarǎ noutatea nu se 
poate  realiza  fǎrǎ  talent,  tot  aşa  în  lecţia  de  analizǎ 
literarǎ în şcoalǎ ea nu se realizeazǎ fǎrǎ competenţǎ şi 
talent  pedagogic  din  partea  profesorului,  fǎrǎ 
capacitatea de a trǎi emoţia esteticǎ şi de a-i face şi pe 
alţii s-o trǎiascǎ intens.

Modernul nu trebuie confundat cu moda,  pe 
care modernul nu numai cǎ nu o acceptǎ, ci o contestǎ, o 
neagǎ  în  esenţǎ,  pentru  manifestarea  ei  cu  orice  preţ, 
pentru  caracterul  sǎu  în  sine,  pentru  supralicitarea 
ineditului, agitaţiei şi reclamei în formele de predare.

Un  principiu  fundamental  al  analizei  literare 
este  efectuarea ei  în perspectivele unitǎţii  indisolubile 
dintre conţinut şi formǎ în contextul  unei opere literare.

Perceperea operei ca unitate reprezintǎ una din 
cele  mai  vechi  şi  mai  verificate  idei  de  esteticǎ.  O 
fundamentare ştiinţificǎ a primit însǎ problema relaţiei 
fond-formǎ  în  artǎ  mai  târziu.  În  lumina  acestei 
concepţii,  opera  literarǎ  este  consideratǎ  cǎ  are  un 
anumit  conţinut  şi  o  structurǎ   lǎuntricǎ,  o  formǎ 
inerentǎ  acestui  conţinut,  între  conţinut  şi  formǎ 
existând relaţii de condiţionare reciprocǎ. Fondul operei 
nu trebuie confundat cu forma ei, cu structura ei. Pe de 
altǎ  parte,  conţinutul  nu trebuie  rupt  de  formǎ,  opera 
literarǎ nu poate fi just înţeleasǎ decât în unitatea tuturor 
elementelor  ei  componente.  Forma  şi  fondul  ei  sunt 
organic legate între ele, încât, vorbind despre formǎ  nu 
o putem desprinde de conţinut decât în mintea noastrǎ. 
De  aceea,  forma  unei  opere  literare  nu  poate  şi  nu 
trebuie sǎ   fie  studiatǎ  detaşat  de conţinutul   care o 
genereazǎ. ,,Încercaţi  sǎ  desprindeţi  acest  conţinut  de 
forma în care ne apare şi nu veţi mai întâmpina decǎt 
nǎluca lui palidǎ şi banalǎ", susţine Tudor Vianu. Într-o 
concepţie ştiinţificǎ, conţinutul operei literare este ceea 
ce s-a modelat şi s-a plǎsmuit în ea, sau ceea ce a fost 
cuprins într-o anumitǎ formǎ, şi numai în mǎsura în care 
e astfel modelat şi plǎsmuit. În acest caz, forma stilisticǎ 
nu este altceva decât modul de existenţǎ a conţinutului. 
Forma operei de artǎ în acest sens n-ar putea fi deloc 
modificatǎ,  fǎrǎ  ca  prin  aceasta  opera  de  artǎ  sǎ  nu 
obţinǎ un alt conţinut, şi invers. Ca atare, conţinutul şi 
forma conteazǎ în mare mǎsurǎ ca o unitate,  ele fiind 
noţiuni  corelate.  O  noţiune  o include pe cealaltǎ,  îşi 
obţine  sensul  prin  adǎugarea  celeilalte.  Literatura, 
dealtfel,  se  distinge  de  ştiinţǎ,  devenind  artǎ,  numai 
când - şi în mǎsura în care - îşi prezintǎ conţinuturile de 
cunoaştere,  voinţǎ,  simţire  într-un  mod  eficace, 
senzorial, când transpune aceste conţinuturi în formǎ.  

În  analiza  literarǎ,  opera  se  relevǎ  elevilor 
numai  prin  trǎire în  totalitatea  ei,  conţinut  şi  formǎ. 
Trǎirea se  sustrage  însǎ  unei  descoperiri  conceptuale 
exhaustive.  Cine  analizeazǎ  însǎ  conceptual  operele 
literare  renunţǎ  de  la  bun  început  la  înţelegerea  lor 
deplinǎ,  relevându-i-se  numai  aspecte  parţiale.  În 

contactul cu opera în orele de curs, în trǎire se regǎseşte 
totul şi se îmbinǎ într-o unitate tot ce conţine opera de 
artǎ. Orice încercare de a descompune trǎirea în pǎrţile 
ei componente distruge întregul trǎirii. Şi totuşi disocieri 
între elementele de conţinut şi cele de formǎ în opera 
literarǎ trebuie fǎcute, cu condiţia ca ele sǎ fie studiate 
în interdependenţǎ organicǎ.  

Artistul,   prin  procese  intime  de  creaţie, 
investeşte un suflet în operǎ. Tocmai acest suflet pus de 
artist în procesul creaţiei trebuie descoperit în analizele 
literare  cu  elevii,  prin  cercetarea  şi  evaluarea 
elementelor ce ţin de conţinut şi de formǎ, structurate 
într-o unitate organicǎ în opera literarǎ.

Unii  esteticieni  disting  trei  moduri  de 
plǎsmuire artisticǎ, de a cǎror existenţǎ ar trebui sǎ se 
ţinǎ seama în procesul analizei literare:
1)  Primul mod aparţine aşa-numiţilor artişti ai formei.
2)  Polul opus al ei este lipsa de formǎ, renunţarea totalǎ 
la orice legitate, plasticitate, ignorarea totalǎ a oricǎrei 
forme.
3)  Între ambele moduri, între aceste contradicţii polare, 
se situeazǎ un mod de plǎsmuire ce nu se leagǎ de o lege 
exterioarǎ, ci cautǎ o legitate interioarǎ.

În  aceste  cazuri,  raportul  interior  dintre 
conţinut şi formǎ, acţiunea conţinutului asupra formei se 
face  mai  urgent  simţitǎ,  în  modul  intermediar.  În 
analizele  literare,  interesul  trebuie  sǎ  se  distribuie,  în 
principiu, în mod egal între conţinut şi formǎ. Aceasta, 
chiar  dacǎ  unii  scriitori  acordǎ  valoare  mai  mare 
însemnǎtǎţii  formei,  iar  alţii  vor,  în  primul  rând,  sǎ 
capete  expresie  un  conţinut  valoros,  desconsiderând 
mǎiestria  unei  expresii  pregnante,  de  naturǎ  a  afecta 
libera desfǎşurare a conţinutului.

În concluzie, conţinutul genereazǎ  forma, iar 
forma este cxpresia necesarǎ, unicǎ, a conţinutului. 

Problema prezintǎ, ca atare, interes deosebit nu 
numai pe plan teoretic ci şi practic, în studiul literaturii 
romǎne în şcoalǎ. În acest sens, este necesar, în cadrul 
analizelor literare, sǎ se subordoneze întreaga evoluţie a 
lecţiei  demonstrǎrii  concordanţei  dintre  conţinut  şi 
formǎ, dintre fondul de idei şi sentimente şi ansamblul 
elementelor  formei,  aceste  celule  vii  care  alcǎtuiesc 
laolaltǎ organismul ce se cheamǎ relaţie literarǎ. 

Aşadar, este evident cǎ forma unui poem, spre 
exemplu, structura lui prozodicǎ, jocul ritmurilor, limba 
caracteristicǎ, armonia, sunetele — nu mai sunt nimic 
de îndatǎ ce le separǎm de conţinut, de sens. Tot astfel, 
conţinutul  fǎrǎ  formǎ  este  o  abstracţie  nerealǎ,  fǎrǎ 
existenţǎ concretǎ.

Cu alte cuvinte, trebuie demonstratǎ, cu intuiţie 
şi  sensibilitate  artisticǎ,  deplina  unitate  dintre 
componentele  formei  şi  sensul  fundamental  al  operei, 
avându-se în vedere, în permanenţǎ, ideea cǎ nimic nu 
este inutil  într-o operǎ literarǎ de valoare.  Aceasta nu 
înseamnǎ,  însǎ,  cǎ  profesorul  trebuie  sǎ  se  piardǎ  în 
toate amǎnuntele de interes secundar. Tocmai în aceasta 
stǎ  secretul  unei  reuşite  analize  literare,  în  sesizarea 
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elementelor  cu  un  rol  important  şi  caracteristic,  în 
sesizarea  esenţialului  din  conţinut  şi  a  elementelor 
materiale  particulare,  individuale,  prin  care  se 
obiectiveazǎ  fondul  ideatic  al  operei. Sǎ  rezulte  în 
timpul  analizei  literare  cǎ  toate  pǎrţile  colaboreazǎ  la 
realizarea scopului final,  fiecare element constituind o 
parte inalienabilǎ a întregului, legatǎ prin fire invizibile 
de  construcţia  operei.  Nu  trebuie  sǎ  credem  însǎ  cǎ 
oricǎrui  procedeu  artistic,  de  compoziţie  etc.,  îi 
corespunde  o  anumitǎ  idee  şi  o  finalitate  artisticǎ 
precisǎ,  deoarece  întreaga  compoziţie,  organizarea 
tuturor  mijloacelor  arhitectonice  —  corespunde 
conţinutului de idei al operei literare. Este, ca atare, util 
sǎ se aibǎ în vedere, în procesul analizelor literare în ora 
de  curs,  principiul  funcţionalitǎţii  detaliului, a  tuturor 
aspectelor creaţiei. Datoritǎ interacţiunii pǎrţilor, care se 
condiţioneazǎ  reciproc,  în  cadrul  unitǎţii  globale,  se 
stabileşte  acea  logica intimǎ a creaţiei.  Având aceastǎ 
viziune asupra edificiului operei literare, Camil Petrescu 
vorbea,  bunǎoarǎ,  în  Teze  şi  antiteze, de  principiul 
care  ,,atribuie  fiecǎrui  element  energia  şi  structura 
întregului,  aşa  cum  picǎtura  de  apǎ  e  una  cu  felul 
fluviului." Edgar Poe recunoştea şi  el cǎ ,,niciuna din 
pǎrţile  componente  nu  este  susceptibilǎ  de  a  fi 
schimbatǎ  decât  în  detrimentul   întregului",  având 
aceeaşi viziune structuralistǎ asupra operei literare. 

Analiza literarǎ trebuie sǎ porneascǎ de la ideea 
cǎ  opera  literarǎ  are  la  bazǎ  o  profundǎ  coeziune 
interioarǎ,  orice ansamblu structural fiind prezidat de o 
forţǎ  coagulantǎ,  în  virtutea  cǎreia  elementele  sale  se 
leagǎ,  se ţin împreunǎ, se acordǎ, se armonizeazǎ, se 
condiţioneazǎ reciproc.

Descoperirea  legǎturilor  dintre  elementele 
formei  şi  fondul  operei  literare,  explorarea 
semnificaţiilor,  evaluarea  şi  valorificarea  literaturii 
constituie laolaltǎ perspectivele în lumina cǎrora trebuie 
sǎ fie dirijatǎ întreaga analizǎ literarǎ în orele de curs.
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MODALITǍŢI DE ÎMBOGǍŢIRE  A 
VOCABULARULUI ELEVILOR
-STUDIU DE SPECIALITATE-

Prof. Mariana Nagy

Scopul  fundamental  al  predǎrii  limbii  şi  literaturii 
române în şcoala generalǎ î1 constituie formarea la elevi 

a deprinderilor şi obişnuinţei de exprimare corectǎ, clarǎ 
şi  nuanţatǎ,  în  scris  şi  oral,  în  limba  noastrǎ.  În 
consecinţǎ, tot ceea ce se efectueazǎ în clasǎ, la lecţiile 
de lecturǎ literarǎ, gramaticǎ, compunere şi verificare şi 
apreciere  a  lecturii  suplimentare  trebuie  sǎ  fie 
subordonat  realizǎrii  acestui  scop.  Pentru  aceasta  este 
necesar  sǎ  se  stabileascǎ  o  relaţie  funcţionalǎ  între 
amintitele  tipuri  de  lecţie,  dupǎ  conţinut,  relaţie 
determinatǎ obiectiv de caracterul  de sistem al  limbii. 
Interdependenţa  compartimentelor  limbii  trebuie  sǎ  se 
reflecte la clasǎ în corelarea cunoştinţelor de gramaticǎ, 
ortografie,  ortoepie,  foneticǎ,  vocabular  şi  stilisticǎ 
pentru  a  înarma  pe  elevi  cu  deprinderi  temeinice  de 
folosire  a  celui  mai  important  mijioc  de  comunicare 
între oameni.

Exprimarea este primul şi singurul domeniu în care 
trebuie sǎ se asigure  specializarea elevilor prin şcoala 
generalǎ  şi  cu  aceasta  am  subliniat  şi  caracterul 
interdisciplinar al acestei acţiuni.

La întrebarea: Cui îi revine sarcina formǎrii la elevi  
a  deprinderilor  şi  obişnuinţei  de  exprimare  corectǎ,  
clarǎ  şi  nuanţatǎ? -  realitatea  din  fiecare  şcoalǎ  ar 
trebui  sǎ  înfǎţişeze  un  singur  rǎspuns:  tuturor 
profesorilor.

 Oprindu-ne  deocamdatǎ   numai  la  unul  dintre 
principalele aspecte ale exprimǎrii  elevilor - şi anume 
vocabularul -  se cuvine sǎ precizǎm, în aceeaşi ordine 
de idei, ca pe linia acţiunii unite a profesorilor, sarcinile 
didactice se diferenţiazǎ totuşi în raport cu specificitatea 
termenilor cu care operǎm la fiecare disciplinǎ.

La ştiinţele exacte, în special, profesorii opereazǎ cu 
termeni  monosemantici, cu  termeni  care  în  marea 
majoritate  a  cazurilor  sunt  utilizaţi  cu  sensul 
fundamental,  mulţi dintre ei nemaiavând pur şi simplu 
vreo altǎ valoare semanticǎ.

Termenii monosemantici au o frecvenţǎ  ridicatǎ la 
ştiinţele  exacte  (biologie,  chimie,  fizicǎ,  matematicǎ 
etc.), dar ei apar la absolut toate disciplinele din şcoalǎ, 
inclusiv  la  limba  românǎ,  muzicǎ,  desen  şi  educaţie 
fizicǎ.

Ori de câte ori operǎm cu asemenea termeni, prima 
şi  cea  mai  importantǎ  obligaţie  a  noastrǎ  pe  linia 
precizǎrii  şi  dezvoltǎrii  vocabularului  elevilor  o 
constituie  definirea termenilor  respectivi.  Prin  aceastǎ 
acţiune înţelegem enumerarea completǎ, precisǎ, exactǎ 
şi limitativǎ a tuturor trǎsǎturilor semnificative.

În  consecinţǎ,  când  profesorul  de  matematicǎ 
utilizeazǎ  termenul  abscisǎ,  el  trebuie  sa  precizeze 
elevilor  cǎ  prin  aceastǎ  denumire  întelegem  numǎrul 
prin care se determinǎ poziţia unui punct pe o dreaptǎ 
orizontalǎ care face parte dintr-un sistem de coordonate.

În raport cu nivelul de pregǎtire al elevilor se mai 
poate  preciza  cǎ  termenul  vine  din  limba  francezǎ 
(abscisse), unde are sensul de parte tǎiatǎ, porţiune.

La fel trebuie sǎ procedeze şi profesorul de limba şi 
literatura  românǎ  atunci  când  utilizeaza  termeni  ca: 
adonic,  aforism,  alexandrin,  amfibrah,  anacolut,  
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apocrif,  arhetip,  aticism,  bildungsroman,  bovarism,  
burlesc, calofilie, catharsis, cezurǎ, chiasm etc.

În  cazul  lui  arhetip, de  exemplu,  e  necesar  sǎ 
precizǎm  cǎ  termenul  provine  din  limba  francezǎ 
(archetype) cu sensul de ,,model originar, tip primitiv".  
Având în vedere cǎ elevii se întâlnesc cu acest termen în 
ciclul  liceal,  când  au  suficiente  cunoştinţe  pentru  a 
înţelege şi unele detalii, e bine sǎ arǎtǎm cǎ arhetip este 
compus din  arhe care provine din grecescul  arche cu 
sensul  de  ,,început"  şi  tip, tot  de  origine  greceascǎ 
(typos  = tip).  Procedând  astfel  îi  vom ajuta  sǎ  evite 
confuzia  cu  arhaic ,,învechit",  ,,ieşit  din  uz''  şi  sǎ 
înţeleaga  sensul  exact  de  tip  cu  rol  modelator, 
organizator.

În explicarea termenilor monosemantici e necesar sǎ 
se  organizeze în  aşa  fel  aceastǎ  acţiune,  încât  fiecare 
detaliu  sǎ  permitǎ  apoi  elevilor  sǎ-şi  explice  singuri 
sensul unor termeni pe care îi întâlnesc cu diferite ocazii 
(lecturǎ,  spectacole,  emisiuni  la  radio  şi  televiziune 
etc.).  Şi  ne  vom  referi  concret  la  modul  în  care 
considerǎm  cǎ  trebuie  explicat  un  termen 
metempsihozǎ. La acest nivel de cunostinţe, e necesar sǎ 
le arǎtǎm elevilor cǎ termenul este neologism de origine 
romanicǎ, provenind din fr.  metempsycose alcǎtuit prin 
compunere din cuvintele greceşti meta-en-psyche.

Cu aceastǎ ocazie le putem preciza cǎ meta- este în 
limba  românǎ  un  element  de  compunere  savantǎ, 
însemnând  ,,cu",  ,,dupǎ",  ,,lîngǎ",  şi  care  indicǎ  deci 
ideea de schimbare sau de posterioritate, în timp ce  en 
înseamnǎ ,,în"  şi  psyche ,,suflet".  Sintetizând,  le  vom 
sublinia  cǎ  prin  metempsihozǎ  se  înţelege  concepţia 
religioasǎ potrivit cǎreia sufletul ar trece, dupǎ moarte, 
prin corpul mai multor vieţuitoare.

Procedând astfel, elevii vor reţine sensul lui meta- şi 
îşi  vor  da  seama  relativ  uşor  de  înţelesul  cuvintelor 
alcǎtuite  cu  acest  prefixoid,  cuvinte  care  sunt  într-un 
numǎr  apreciabil.  Astfel  numai  în  domeniul  filologiei 
sunt  folosiţi  termenii:  metafonie,  metaforǎ (metaforic,  
metaforism), metatezǎ, metonomasie.

În  privinţa  termenilor  pe  care  îi  utilizǎm  pentru 
prima oarǎ  în  cuprinsul  unei  lecţii  -  şi  ne  referim în 
special la termenii monosemantici - se cuvine precizarea 
cǎ nici mǎcar eventualul indice ridicat de utilizare a lor 
în diferite domenii nu poate şi nu trebuie sǎ constituie 
un motiv pentru a trece peste definirea lor.

 În majoritatea cazurilor însǎ, profesorii de limba şi 
literatura românǎ opereazǎ cu termeni polisemantici, cu 
termeni  la  care  apare  ceea  ce  numea  atât  de  plastic 
academicianul Alexandru Rosetti ,,valoarea de schimb", 
adicǎ  posibilitatea  unei   modificǎri  semantice 
determinate de context.  Pentru cǎ în  cazul  termenului 
aur, de pildǎ, un anumit sens are în expresia  minǎ de 
aur  (sens propriu:  ,,metal  preţios,  de culoare galbenǎ, 
foarte maleabil şi ductil, folosit pentru a fabrica obiecte 
de valoare şi monede"), alt sens în sintagma aurul negru 
(sens  figurat:  ,,petrol")  şi  cu  totul  altceva  înseamnǎ 

atunci când spunem pǎr de aur (sens metaforic: ,,pǎr de 
culoarea şi strǎlucirea aurului, par blond").

Aşadar  specificitatea  termenilor  cu  care  opereazǎ 
profesorul  de  limba  românǎ  este  datǎ  de  faptul  cǎ 
limbajul literaturii beletristice nu se bazeazǎ pe cuvinte 
rare, ci pe raritatea, pe ineditul îmbinǎrilor de cuvinte. 
Tocmai  de  aceea  în  acţiunea  de  îmbogǎţire  a 
vocabularului  elevilor,  profesorilor  de  specialitate  le 
revin  sarcini  complexe  asupra  cǎrora  vom  stǎrui  în 
continuare.

Principala  cale  didacticǎ  de  îmbogǎţire  a 
vocabularului  elevilor,  în  predarea  limbii  şi  literaturii 
române, o constituie contactul cu textul  literar.

Citind  textele  literare  din  manuale  ca  şi  operele 
literare  prevǎzute  de  programǎ,  elevii  îşi  îmbogǎţesc 
continuu  vocabularul  cu  termeni  noi,  aflǎ  noi  valori 
semantice  ale  unor  termeni  cunoscuţi  şi  deprind  din 
mǎiestria autorilor în ceea ce priveşte construcţia frazei 
şi, în genere, plasticitatea exprimǎrii.

Înainte  de  a  ne  ocupa  de  achiziţiile  lexicale  ale 
elevilor,  se  cuvine  sǎ  clarificǎm  câteva  elemente  de 
metodologie  privitoare  la  realizarea  contactului  cu 
textul, şi anume la momentul şi la modul în care este 
indicatǎ desfǎşurarea acestei acţiuni.

La  ciclul  liceal  contactul  cu textul   literar  trebuie 
realizat  în  prealabil,  în  baza  mǎsurilor  didactice  şi 
organizatorice luate de profesor. Concret ne referim la 
faptul cǎ, la sfârşitul fiecǎrui an de studii, profesorii de 
limba şi literatura românǎ au datoria de a indica elevilor 
operele literare pe care trebuie sǎ le citeascǎ pentru a 
putea face faţǎ cu succes la lecţiile de literaturǎ românǎ 
din anul şcolar urmǎtor. În sfârşit, dupǎ  fiecare lecţie, 
va  preciza  ce  opere  literare  şi  ce  studii  de  criticǎ  şi 
istorie literarǎ trebuie sǎ citeascǎ elevii în vederea lecţiei 
care urmeazǎ.

În felul acesta se poate ajunge la situaţia optimǎ ca 
atunci când avem, de exemplu, de analizat romanul Ion 
de  Liviu  Rebreanu,  toţi  elevii  sǎ  fi  citit  opera  în 
prealabil  şi  astfel  discuţiile  sǎ  se  poarte  în  deplinǎ 
cunoştinţǎ  de  cauza.  Aceasta  nu  înseamnǎ  însǎ  cǎ  la 
liceu nu trebuie sǎ lucrǎm cu textul literar ori de câte ori 
este necesar sǎ argumentǎm o judecatǎ de valoare.

În aceastǎ acţiune întâlnim atât munca îndrumatǎ de 
profesor  cât  şi  aspecte  de  muncǎ  independentǎ   a 
elevilor. 

La  ciclul  gimnazial  întâlnim  cu  preponderenţǎ 
munca  îndrumatǎ  de  profesor  în  vederea  îmbogǎţirii 
vocabularului elevilor, cât şi a formǎrii deprinderilor de 
muncǎ independentǎ, care va deveni însǎ preponderentǎ 
în ciclui liceal.

Deprinderile  de  muncǎ  independentǎ  se  formeazǎ 
prin iniţierea elevilor în structura şi modul de consultare 
a  principalelor  dicţionare  ale  limbii  române.  Dupǎ 
iniţierea  teoreticǎ  şi  câteva  exerciţii  practice, 
considerǎm  cǎ   este  indicat  ca  pentru  anumite  texte 
literare  (din  manual  sau  din  bibliografia  indicatǎ  la 
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lectura suplimentarǎ), sǎ li se dea elevilor sarcina de a 
cǎuta în dicţionar sensul/sensurile termenilor noi.

O   problemǎ  deosebit  de  interesantǎ  o  constituie 
stabilirea  ,,momentului'  în  care  sǎ  se  facǎ  explicarea 
termenilor noi.

Bineînţeles cǎ ne referim numai la ciclul gimnazial, 
întrucât, la liceu, contactul cu textul  literar realizându-
se  în  prealabil,  explicarea  termenilor  noi  din  textele 
studiate  se  realizeazǎ  prin  munca  independentǎ   a 
elevilor  cu  ajutorul  deprinderilor  formate  încǎ  din 
primele clase ale ciclului gimnazial.

Şi  în  privinţa  acestui  ,,moment"  distingem  doua 
situaţii  diferite.  Atunci  când  trebuie  sǎ  citim  şi  sǎ 
comentǎm  un  text  în  care  abundǎ   termenii  noi, 
indiferent  de  categoriile  în  care  se  înscriu  (arhaisme, 
neologisme,  termeni  tehnici,  termeni  argotici  etc.), 
explicarea  acestora  trebuie  fǎcutǎ  în  cadrul  discuţiei 
pregǎtitoare pentru ca, în momentui în care am trecut la 
lectura expresivǎ,  elevii  sǎ  fie  apţi  sǎ  înţeleagǎ  textul 
pentru  a  vibra  în  faţa  valorilor  estetice  şi  etice  ale 
acestuia.

În cazul celorlalte texte, în care întâlnim doar câteva 
cuvinte necunoscute, explicarea termenilor noi e bine sǎ 
se  facǎ  dupǎ   reluarea  lecturii  fiecǎrui  fragment. 
Considerǎm cǎ acesta este momentul oportun, fiindcǎ în 
rnulte cazuri se întâlnesc nu atât termeni noi cât asocieri 
noi, inedite ale unor termeni cunoscuţi dar care capâtǎ 
noi valori semantice.

Reluându-se  lectura  şi  oprindu-ne  la  fragmentul 
respectiv, pentru elevi devine limpede, şi în consecinţǎ 
mai uşor de reţinut, sensul nou cu care apare termenul în 
discuţie.

Şi  în  ciclul  liceal  întâlnim  muncǎ  îndrumatǎ  în 
vederea  îmbogǎţirii  vocabularului  elevilor.  E  adevǎrat 
cǎ preponderentǎ este munca independentǎ desfǎşuratǎ 
de elevi acasǎ, dar profesorului îi revine totuşi obligaţia 
sa  explice  termenii  folosiţi  de  critica  şi  istoriografia 
literarǎ, termeni care se aflǎ în manuale şi al cǎror sens 
trebuie explicat cu exactitate.

Pentru explicarea termenilor noi la ciclul gimnazial, 
cele mai eficiente procedee sunt:

a)  încadrarea  termenului  nou  in  respectiva  serie 
sinonimicǎ;

b) indicarea antonimului;
c) utilizarea explicaţiilor etimologice;
d) prezentarea ,,istoriei" cuvâtului respectiv.
Opţiunea  pentru  unul  sau  altul  dintre  aceste 

procedee trebuie sǎ fie determinatǎ  de caracteristicile 
termenului,  pentru  cǎ nu toate  cuvintele  au  sinonime, 
dupǎ cum la multe nu se poate vorbi de antonime. De 
asemenea, având în vedere nivelul de cunoştinţe de care 
dispun  elevii,  nu  e  cazul  sǎ  folosim  explicaţiile 
etimologice  decât  atunci  când  întâlnim  elemente 
lexicale care intrǎ şi în structura altor cuvinte cǎrora, în 
felul  acesta,  elevii  le  vor  descoperi  şi  singuri  sensul 
exact.
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STUDIU  PRIVIND UNELE METODE 
ACTIVE

DE PREDARE – ÎNVǍŢARE
Prof. Mariana Nagy

Metodele  noi,  active  presupun  din  partea 
profesorului  o  activitate  capabilǎ  sǎ-i  determine  pe 
elevi sǎ-şi însuşeasca cunoştinţele date în şcoalǎ şi sǎ le 
foloseascǎ  în  procesul  dezvoltǎrii  capacitǎţilor  lor 
intelectuale, aptitudinilor şi calitǎţilor lor, în viitoarea 
activitate socialǎ, sǎ-i facǎ pe elevi sǎ gândeascǎ mai 
mult  în  procesul  de  transmitere  -  însuşire  a 
cunoştinţelor  şi  sǎ  participe  activ  la  desfǎşurarea 
lecţiilor.  Aceasta  nu  înseamnǎ  cǎ  toate  elementele 
existente în practica şcolii de pânǎ acum sunt perimate 
şi cǎ trebuie sǎ se renunţe la ele. Procesul de renovare 
nu presupune o eliminare a tot  ceea ce a fost  folosit 
pânǎ acum în practica predǎrii şi o înlocuire a lui faţǎ 
cu  alte  forme  noi.  Formele  noi  de  studiu  în  şcoalǎ 
trebuie gândite cu grijǎ şi integrate într-un cadru nou de 
organizare a activitǎţii în clasǎ, în condiţii noi de relaţii 
între  profesor  şi  elevi  în  procesul  predǎrii, 
accentuându-se  caracterul  formativ  al  procesului  de 
învǎţǎmânt. De asemenea, mai trebuie avut în vedere 
faptul cǎ inovarea metodelor nu trebuie confundatǎ cu 
inovarea tehnologicǎ a învǎţǎmântului, cǎci şcoala nu 
se înnoieşte numai prin utilizarea tehnicilor noi, dacǎ 
aplicarea şi finalizarea acestor tehnici sunt stǎpânite de 
o veche mentalitate. De aceea, metodele noi trebuie sa 
devinǎ  expresia  activǎ  a  unei  noi  concepţii  despre 
educaţie şi a unei mentalitǎţi noi. Caracterul educativ 
trebuie sǎ aibǎ o pondere predominantǎ în procesul de 
învǎţǎmânt.

Aspectul  pasiv şi  conservator  al  vechilor metode, 
dupǎ  care  elevul  era  conceput  ca  o  bandǎ  de 
înregistrare a noilor cunoştinţe transmise ex catedra de 
cǎtre  profesor,  nu  poate  fi  înlǎturat  decât  printr-o 
restructurarc  simultanǎ  a  concepţiei  şi  a  mentalitǎţii 
despre educaţia şi formarea elevilor, precum şi a formei 
de organizare a muncii cu aceştia  în şcoalǎ, având în 
vedere scopul formelor de activitate în învǎţǎmânt. 

Se atrage însǎ atenţia cǎ,  în aceastǎ diversitate de 
cǎi de investigare a operelor literare şi de activitate cu 
elevii,  profesorul  are  deplina  libertate  de  a  gǎsi 
modalitaţile concrete de aplicare în practicǎ a spiritului 
în care el concepe metodele active. Este, de asemenea, 
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foarte  util  sǎ  menţionǎm cǎ  accentuarea  activismului 
elevilor se poate realiza şi cu ajutorul metodelor clasice.

De aici,  concluzia  cǎ  modernizarea  procesului  de 
învǎţǎmânt  se  poate  înfǎptui  atât  prin  introducerea 
metodelor noi, cât şi prin îmbogǎţirea celor vechi cu noi 
posibilitǎţi  de  organizare  şi  transmitere  a  informaţiei 
didactice. Pentru a forma la elevi capacitǎţi intelectuale 
şi gândire creatoare, pentru a-i înarma cu tehnicile de 
muncǎ intelectualǎ, pentru a-i învǎţa cum sǎ înveţe, s-
au  adoptat  în  învǎţǎmânt  o  serie  de  modalitǎţi  de 
stimulare  şi  dirijare  a  funcţionalitǎţilor  gândirii, 
modalitǎţi  de  exersare  a  forţelor  de  cunoaştere  a 
elevilor, astfel încât procesul învǎţǎrii sǎ-1 punǎ pe elev 
într-o  situaţie  tensionalǎ  de  continuǎ  rezolvare,  prin 
efort propriu, a unor situaţii noi, necunoscute. Desigur 
cǎ din procesul de învǎţǎmânt nu se exclude rezolvarea 
situaţiilor  tip, în  care  ne  bazǎm  pe  formarea  unor 
algoritmi. Dar nu la acest aspect dorim sǎ ne oprim, ci 
la  cazurile  de  rezolvare  a  unor  situaţii  nestereotipe, 
când  apare  o  problemǎ  nouǎ,  elevului  revenindu-i 
sarcina de a gǎsi modul de rezolvare.

Practicile  didactice  prin  care  elevul  este  pus  în 
situaţia  de  a  descoperi,  de  a  rezolva  situaţii  noi, 
neînvǎţate  anterior,  sunt  denumite  metode  euristice. 
Printre  ele  sunt  citate:  modelarea,  problematizarea, 
învǎţarea în grup, învǎţarea prin descoperire şi altele.

Metoda activitǎţii didactice pe grupe

 Metoda activitǎţii didactice pe grupe se impune cu 
atât mai mult cu cât se pune mai accentuat  problema 
educǎrii elevilor într-un spirit social, de întrajutorare, de 
activitate în colectiv, de formare a lor pentru integrarea 
în viaţa civicǎ. 

Fǎrǎ îndoialǎ, metoda veche tradiţionalǎ a instrucţiei 
- cea frontalǎ - pǎstreazǎ, şi în condiţiile actuale, multe 
aspecte  pozitive,  dobândite  secole  de-a  rândul  prin 
îndelungata ei folosire în şcoalǎ. De aceea şi astǎzi şi în 
viitor, metoda tradiţionala se foloseşte şi se va folosi cu 
succes,  îndeplinind  importante  funcţii  instructiv-
educative. Cu  toate  virtuţile  ei  -  elevii  îşi  clarificǎ 
cunoştinţele, le însuşesc într-o anumitǎ mǎsurǎ - totuşi 
unele  limite  persistǎ,  ele  neputând  fi  depǎşite  decât 
printr-o altfel de organizare a muncii cu elevii. În cadrul 
orelor  dupǎ  metoda  tradiţionalǎ,  profesorul  rǎmâne 
factorul  dominant în toate etapele lecţiei.  Ora de curs 
dupǎ metoda frontalǎ se restrânge îndeosebi la un dialog 
între  profesor  şi  elevii  cei  mai  pregǎtiţi.
Tentativele de  a-i antrena şi pe ceilaiţi se dovedesc prea 
puţin fructuoase. În aceastǎ situaţie, în ora desfǎşuratǎ 
dupa  metoda  tradiţionalǎ,  frontalǎ,  profesorul  îşi 
exagereazǎ funcţia, rolul elevilor reducându-se doar la 
conştientizarea  ulterioarǎ  a  procesului  de  gândire  al 
profesorului. Totul are drept scop predarea cunoştinţelor 
gata  elaborate, neexploatându-se  integral  valorile 
inerente  ale  colectivului,  relaţiile  stabilindu-se  numai 
între profesor şi elevi, şi nicidecum şi între elevii înşişi, 

cu  punerea  şi  rezolvarea  problemelor.  Ca  atare,  prin 
utilizarea metodei frontale, nu se pot dezvolta trǎsǎturile 
personalitǎţii  necesare  individului  pentru  ca  el  sǎ  se 
poatǎ integra organic în grup, sǎ poatǎ colabora eficient 
şi  cu  plǎcere  cu  ceilalţi  colegi,  întrucât,  în  cadrul 
predǎrii  frontale,  elevul  este  legat  adeseori  direct  de 
profesor, iar munca individualǎ înseamnǎ independenţǎ 
dar totodatǎ şi izolare. De aceea, organizarea superioarǎ 
a  muncii  cu  clasa  în  ora  de  curs  este  activitatea  în 
colectiv,  spre  a  se  contribui  substanţial  la  creşterea 
intensitǎţii  şi  eficienţei  predǎrii.   Colaborarea 
permanentǎ  între  elevi  sǎ  fie  asiguratǎ  în  timpul 
soluţionǎrii problemelor puse în discuţie. Dacǎ în cadrul 
formei frontale de predare relaţiile reciproce ale elevilor 
se caracterizeazǎ prin alǎturare,  în cadrul  activitǎţii  în 
grup, aceasta se transformǎ  în acţiune reciprocǎ.

Printr-o astfel de organizare a muncii în învǎţǎmânt 
se cultivǎ  relaţiile interpersonale şi diferitele ei puncte 
de saturaţie - formaţiunile umane în grup. Mai precis, 
prin  activitate  în  grup  trebuie  înţelese  toate  acele 
activitǎţi  ale  elevilor  în  cadrul  cǎrora  prelucrarea 
materialului,  asimilarea  sau  repetarea  lui  au  loc  sub 
forma sprijinului reciproc şi printr-o activitate proprie, 
independentǎ  a elevilor.  În esenţǎ,  activitatea în grup 
este un proces de instrucţie care, de  la planificare pînǎ 
la  realizare,  are  drept  scop  sǎ  prezinte  în  faţa  clasei 
rezultatul  muncii proprii. Sunt necesare câteva precizǎri 
cu privire la organizarea muncii în grup:

- cadrul activitǎţii în grup este colectivul clasei;
-  activitatea  în  grup  a  elevilor  poate  duce  la 

intensificarea  eficienţei  educative  a  instrucţiei,  la 
situarea educaţiei în centrul activitǎţii de instrucţie;

-  influenţa exercitatǎ asupra elevului din mai multe 
direcţii  este  mult  mai  eficientǎ  decât  influenţa 
unilateralǎ, restrânsǎ a unui profesor;

-  activitatea în grup a elevilor este influenţatǎ de 
dinamica socialǎ, aplicarea ei eficientǎ depinde, în bunǎ 
mǎsurǎ, de nivelul colectivului;

- activitatea în grup se situeazǎ pe un loc intermediar 
între activitatea frontalǎ şi cea individualǎ a elevilor, cu 
ambele fiind într-o interdependenţǎ reciprocǎ;

- ca atare, activitatea în grup înseamnǎ îndrumarea 
mijlocitǎ  a  activitǎţii  elevilor,  sarcinile  puse  în  faţa 
clasei fiind soluţionate prin efort colectiv;

-   dupǎ  soluţionarea  sarcinilor,  elevii  raporteazǎ 
rezultatele obţinute;

-  activitatea  în  grup  îi  formeazǎ  pe  elevi  pentru 
observarea şi  soluţionarea problemelor,  introducându-i 
în metodica analizei lucrurilor, în folosirea materialelor 
şi  a  bibliografiei  suplimentare,  le  trezeşte  dragostea 
pentru citit etc.

În cadrul activitǎţii  în grup, rolul profesorului este 
de a da o îndrumare indirectǎ şi schiţatǎ.

Aceasta  înseamnǎ  cǎ  se  solicitǎ  de  la  elev,  ca 
partener de instrucţie, o activitate mai intensǎ, o iniţiere 
a  însuşirii  independente  a  cunoştinţelor.  Activitatea  în 
grup ar fi deci  o verigǎ intermediarǎ între conducerea 
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strictǎ care se manifestǎ la lecţia frontalǎ şi activitatea 
total independentǎ , constituind ţelul final al instrucţiei.

În  ceea  ce  priveşte  sarcina  şi  metodica  muncii  în 
grup, se  poate  realiza  un  randament  sporit  în  douǎ 
direcţii:

-  din punct  de vedere didactic,  se  poate  conta pe 
creşterea  capacitǎţilor  intelectuale,  a  independenţei 
spirituale a elevilor;

- din punct ce vedere educativ, întǎrirea deprinderii 
de colaborare şi dezvoltare a spiritului colectiv.
    În aplicarea metodei de activitate didacticǎ pe grupe, 
se ridicǎ trei probleme esenţiale, care trebuie sǎ stea în 
atenţia profesorului de specialitate:

a) care sunt criteriile dupǎ care profesorul trebuie sǎ 
se ghideze când alege unele teme sau lecţii din materia 
de studiu pentru prelucrarea în grupe;

b)  cum  este  oportun  sǎ  se  organizeze  şi  sǎ  se 
desfǎşoare astfel de lecţii;

c) cât de eficientǎ este aceastǎ formǎ de activitate, 
în  comparaţie  cu  activitatea  tradiţionalǎ,  frontalǎ  a 
elevilor.

Buzas Laszlo,  în lucrarea  Activitatea didacticǎ pe  
grupe, în care prezintǎ un amplu experiment pe aceastǎ 
temǎ, considerǎ cǎ: ,,în etapele mai dificile (am putea 
spune  mai  abrupte)  este  neapǎrat  necesarǎ  dirijarea 
detaliatǎ   în  etape  mici,  a  procesului  de  învǎţǎmânt; 
altǎdatǎ,  în  schimb,  evaluând  soliditatea  cunoştinţelor 
necesare  recunoaşterii  interdependenţelor  şi  nivelul 
operaţiunilor  gândirii  (etapele  mai  line),  profesorul 
poate  sǎ  treacǎ  la  îndrumarea  schiţatǎ,  în  etape  mai 
mari, a însuşirii cunoştinţelor".

Ca  atare,  modalitatea  de  îndrumare  a  însuşirii 
cunoştinţelor elevilor de cǎtre profesor poate fi detaliatǎ 
(prin  activitatea  frontalǎ  cu  clasa)  sau  schiţatǎ  (prin 
activitate în grup). Pentru alegerea uneia sau a celeilaite 
forme de activitate în abordarea temelor cu elevii, este 
deosebit de important sǎ se ţinǎ seama, simultan, pe de o 
parte,  de  particularitǎţile  logice  si  de  cele  psiho-
pedagogice ale materie de studiu, iar pe de altǎ parte, de 
activitatea în grup, ca modalitate de îndrumare schiţatǎ 
şi de interacţiune a celor doi factori.

Se  recomandǎ  însǎ  ca  materia  cu  probleme  mai 
dificile, mai importante sǎ se predea sub formǎ frontalǎ. 
Aplicarea  metodei  în  grup  sǎ  se  efectueze  când 
profesorul este convins cǎ elevii dispun de cunoştinţele 
prealabile  necesare  şi  cǎ  activitatea  lor  iniţialǎ  este 
suficient  de  dezvoltatǎ  pentru  elucidarea  în  grup
a  anumitor  probleme  şi  pot  sǎ  recunoascǎ 
interdependenţa datelor. 

  Pentru a putea aplica cu succes metoda lucrului în 
grup la orele de literaturǎ românǎ în şcoala generalǎ şi 
în liceu, trebuie sǎ se aibǎ în vedere urmǎtoarele:

-  deprinderea  de  a  analiza,  de  a  aprecia,  în  mod 
independent, opera literarǎ;

-  descoperirea  particularitǎţilor  artistice  ale  unei 
opere literare, acele note care individualizeazǎ o creaţie 
literarǎ;

-  înţelegerea rolului literaturii în viaţa socialǎ;
- recunoaşterea genului şi speciei unei opere literare;
- formarea concepţiilor estetice, a gusturilor literare 

ale elevilor, pentru a înţelege şi a iubi literatura;
- aplicarea cunoştinţelor de teorie literarǎ şi prozodie 

la unitatea conţinutului şi formei;
- elaborarea judecǎţilor de valoare corecte cu privire 
la operele literare.
Pe  parcursul  studierii  literaturii  române  în  şcoalǎ, 

profesorul trebuie sǎ ştie când sǎ se  ,,retragǎ" înlocuind, 
într-o  oarecare  mǎsurǎ,  metoda  frontalǎ  cu  metoda 
lucrului  în  grup,  conducerea  directǎ  cu  cea  indirectǎ, 
îndrumarea  detaliatǎ  cu  cea  schiţatǎ,  pentru  a  crea 
condiţiile  unui  larg  schimb  de  opinii  între  elevi,  o 
colaborare directǎ  atât între ei, cât şi între ei şi profesor.
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