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CUVÂNT-ÎNAINTE 
 
 
 
Prezentul volum reunește o parte din comunicările susținute în 

cadrul celei de-a XX-a ediții, 24-26 septembrie 2021, a Colocviului 
Internațional Latinitate – Romanitate – Românitate, desfășurat sub egida 
Uniunii Latine, UVT și a administrației locale CJD/CJC și PMP. 
Comunicările selectate aici au fost prezentate în cadrul secțiunii consacrate 
didacticii limbii și literaturii – române și străine. 

Problematica domeniilor de interes actual, circumscrise științelor 
cuvântului și științelor comunicării, este abordată, în cea mai marte parte a 
volumului de față, prin intermediul metodelor și principiilor de analiză 
codificate în pedagogie. În respectivele microstudii și articole sunt tratate 
conținuturi de limbă, de teorie literară și de comunicare, stipulate în 
curriculum-ul școlar, din perspectivă teoretică și metodică. Materialul de lucru 
este constituit din exemplele excerptate din manualele școlare alternative – una 
dintre cele mai utilizate forme ale discursului didactic – destinate studiului 
limbii și literaturii la toate nivelurile – primar, gimnazial şi liceal.  

Specificul materialelor cuprinse în prima secțiune, Didactică 
aplicată, este reprezentat de interesul acordat structurării unui act didactic 
caracterizat prin învățarea activă și conștientă a limbii și literaturii române, 
subordonat modelelor ‛dezvoltării personale’ și ‛comunicativ-funcțional’ 
valorificate de programele școlare în vigoare.  

În acest context, în majoritatea studiilor sunt tratate conținuturi de 
literatură, limbă și stil care urmăresc dezvoltarea competenței de comunicare 
(orală și scrisă), precum textul multimodal – un tipar textual care mizează 
atât pe receptarea cuvântului, cât și pe cea a imaginii, pentru formarea 
strategiilor de comprehensiune a textului, indicând abordarea lecturii ca 
abilitate de viață. De asemenea, în prima parte a volumului, este analizată 
categoria flexiunii substantivului comun – ca particularitate în procesul de 
predare-învățare a limbii române ca limbă străină.  

În cazul altor studii, sunt trecute în revistă unele clase lexico-
gramaticale, precum verbul, substantivul, adjectivul, conjuncția, interjecția, 



8 

al sintaxei (în special, structurile atributive, implicațiile sintactice ale 
punctuației) – esențiale în organizarea oricărui tip de enunț. Totodată, prin 
expunerea privind receptarea proverbului de către elevi, se îndreaptă atenția 
asupra domeniului vast al frazeologiei, puțin valorificat ca disciplină de sine 
stătătoare, după cum se menționează, în studiul limbii și literaturii române la 
nivel gimnazial. În articolul destinat stilului publicistic, stil aflat între 
creativitate și stereotipie, se subliniază faptul că acest conținut este abordat 
la nivel liceal, ca tip de text informativ, selectat, în special, din presa scrisă.  

Dat fiind faptul că demersul propus, în cea mai mare parte, este cel 
comparativ-critic, prin intermediul căruia autorii materialelor urmăresc 
descrierea detaliată a strategiilor didactice (metode/procedee de predare-
învățare, forme de organizare a colectivului de elevi, metode și tehnici de 
evaluare), utilizate pentru prezentarea conținuturilor respective în manualele 
școlare, toate aceste analize sunt însoțite de considerații de natură metodică.  

În cea de-a doua parte a culegerii, Probleme de limbă și stil, sunt 
incluse micile studii realizate de cei mai tineri dintre cercetători, aflați în 
primii ani de studiu la programele de licență/master. Cele trei articole 
propun teme de actualitate care urmăresc, în esență, manifestări ale 
limbajului în discursuri variate, atât ca structură, cât și ca tipologie, și 
anume: numele de botez din mediul urban, categorii de termeni întâlniți în 
limbajul blog-urilor de călătorie, respectiv denumiri de plante în textul 
neotestamentar.  

Considerăm că volumul este util în procesul de educare și de 
instruire, fiind destinat atât cadrelor didactice și studenților care se pregătesc 
pentru o carieră în domeniul didactic-filologic, cât și cititorilor din marea 
masă a consumatorilor de cultură. 

R.T. & M.C. 
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I. DIDACTICĂ APLICATĂ 
 
 

TEXTUL MULTIMODAL.  
O LECTURĂ DIDACTICĂ 

 
Raluca TOMA 

ralucafeliciatoma@yahoo.com 
Marinușa CONSTANTIN 

marinusaconstantin@yahoo.com 
 

În lucrarea de față, ne propunem o abordare din perspectivă didactică 
a textului multimodal, un tipar textual recent introdus ca element de sine 
stătător în programele școlare pentru gimnaziu, receptat ca o modalitate de 
formare/dezvoltare a competenței de lectură a elevilor.   

În contextul schimbării de paradigmă asupra viziunii comunicative – 
care a stat la baza conceptelor curriculare tradiționale – s-a propus crearea 
unui concept care să pună accent pe viziunea dezvoltării personale, ceea ce a 
condus la reorganizarea și restructurarea conținuturilor prevăzute în 
programele școlare. Astfel, viziunea comunicativă se subordonează 
modelului dezvoltării personale care urmărește o învățare prin descoperire, o 
învățare de tip experiențial. 

 De aici, noua programă a disciplinei „Limba și literatura română 
pentru ciclul gimnazial” urmărește dezvoltarea a două competențe-cheie, și 
anume, „comunicarea în limba maternă, respectiv sensibilizarea şi 
exprimarea culturală”1, derivate din setul de competențe-cheie propuse la 
nivel european.  

                                                           
1 Programa școlară pentru Limba și literatura română, 2017, p. 3.  
Cadrul Comun European de Referinţă (Common European Framework of Reference for 
Languages, 2001), care are rolul de a conceptualiza disciplina şi de a descrie practici 
privind actul didactic (predare-învăţare-evaluare), a stabilit o bază pentru evaluarea 
competenţelor lingvistice, se urmăreşte o actualizare a conținuturilor programelor şcolare, 
în concordanţă cu particularităţile culturale şi lingvistice: re-crearea conceptului de text în 
programele de studiu, incluzându-se texte aparţinând atât beletristicii, cât şi nonficţiunii – 
texte de graniţă, texte ştiinţifice, texte care să îmbine literatura cu celelalte arte – texte 
multimodale; diversificarea strategiilor de comunicare; abordarea integrată a domeniilor 
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 Restructurarea conținuturilor de teorie literară reflectă interesul 
pentru inserarea elementelor mai puțin valorificate în context didactic, la 
nivel gimnazial/liceal, determinând, în mod evident, și reorganizarea 
domeniilor de conținut pentru studiul limbii și literaturii române. În 
curriculum-ul din 2017, lectura devine domeniu de conținut de sine stătător, 
în cadrul căruia sunt propuse pentru studiu tiparele textuale2 generale de 
structurare a ideilor: narativ, descriptiv, explicativ, argumentativ3, 
clasificate, la rândul lor, în: narativ literar/nonliterar, descriptiv 
literar/nonliterar, explicativ aplicativ.  

În ceea ce privește textul multimodal, acesta este propus spre studiu 
ca derivat al tiparului narativ, stipulat în programă, în funcție de nivelul de 
studiu: narativul în texte multimodale 1 (text și imagine – banda desenată); 
texte multimodale 2: texte din enciclopedii ilustrate; texte multimodale 3: 
reclama; texte multimodale 4: manualul, în raport cu descrierea competenței 
generale 2 – receptarea textelor scrise4.  În cazul de față, această 
competență urmărește dezvoltarea strategiilor de înțelegere a textului literar 
prin prisma transpunerii acestuia în alte coduri semiotice5. 

În contextul transpunerii textului scris în alte coduri, aducem în 
discuție conceptul de literație multimodală (cf. multiliterație, engl. 
multimodal literacy)6, codificat în literatura de specialitate anglo-saxonă 
pentru a desemna parametrii care indică dezvoltarea competenței de 
comunicare a elevului: 1) receptarea; 2) accesarea mesajului exprimat de 

                                                                                                                                                    
disciplinei, dezvoltând noi domenii de conținut; interesul pentru valorificarea 
comprehensiunii mecanismelor implicate în procesul lecturii; centrarea pe elev, pe nevoile 
şi pe interesele acestuia, pe capacităţile şi aptitudinile sale (culturale, sociale). Cf. 
Florentina Sâmihăian, 2014, p. 111.  
2 Sintagma substituie conceptele „clasice” de gen literar, respectiv specie literară, 
conținuturi prevăzute în Programa școlară din 2009 pentru gimnaziu. 
3 Această clasificare indică abordarea textului din perspectiva tipurilor discursive 
structurale, stabilite în lingvistica textuală de sorginte germană: 1) narativ; 2) expozitiv; 3) 
instructiv; 4) argumentativ. Ulterior, tipologia a fost dezvoltată în lingvistica franceză de 
către Jean Michel Adam, introducându-se conceptul de „schemă textuală globală”, 
semnificativ pentru asigurarea coerenței textului ca tot articulat și ierarhizat, în cadrul 
căruia schemele principale sunt narativul, descriptivul și argumentativul. J. M. Adam, 
1999, p. 34.  
4 Programa școlară pentru Limba și literatura română, 2017, p. 27. 
5 Acest proces, denumit, în literatura de specialitate, ekpfrază, implică stabilirea unor 
echivalențe suprastructurale în planul semnificaților, recurgând la imagine, mișcare, auditiv, 
olfactiv etc. 
6 Cf. Monica Szekely, 2020, p. 11. 
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textul multimodal. Astfel, multiliterația, descrisă în termeni 
comportamentali, implică într-o manieră integratoare receptarea textului 
prin interferența nivelurilor rațional, afectiv-emoțional, kinestezic, senzorial. 

Definit din perspectiva tiparelor discursive structurale, textul 
multimodal reprezintă un tip de discurs pretabil unor modalități diverse de 
concretizare a mesajului, apelând la combinarea mai multor coduri 
semiotice: verbal, vizual, sinestezic, kinestezic, auditiv. Tocmai această 
complementaritate a semnelor (lingvistice și nonlingvistice) utilizate în actul 
enunțării conduce la diversificarea respectivului tipar de structurare a 
ideilor.  

Schema 1. Realizarea/receptarea textului multimodal 

În ceea ce privește interpretarea acestui tip de text, ne îndreptăm 
atenția asupra formării competenței multimodale7, suprapusă celei de bază, 
care vizează comprehensiunea textului scris monocodic.  

Competența multimodală presupune un proces complex în vederea 
lecturii semnelor care constituie mesajul pluricodic, în manieră taxonomică8, 
descris în triada: cititor – text – context.  

1) Primul nivel implică valorificarea abilităților de lectură ale 
cititorului, aplicând:  
a. microprocesele – pe axa sintagmatică și paradigmatică – 

identificarea cuvintelor, sensurile acestora, observarea 
enunțurilor etc.; 

b. macroprocesele – analiza coerenței textului și a organizării 
textului în secvențe logice; 

c. integrarea – raportul dintre propoziții și fraze; 
d. elaborarea – însușirea nivelului lingvistic a textului; 

                                                           
7 Ibid. 
8 Nivelurile înțelegerii: nivelul 1 – lectorul; nivelul 2. textul; nivelul 3. contextul, conform 
modelului de lectură propus de către J. Giasson.  

Construcția 
sensului 

pluricodic

funcții 
metatextuale imagine

receptare interiorizare

informație reprezentare
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e. metacogniția – inferențele care permit o gestiune a 
comprehensiunii de către cititor. 

2) Nivelul al doilea implică nivelul pragmatic al textului, punând 
accent pe interpretarea semnelor pentru a decodifica intențiile 
autorului.  

3) Cel de-al treilea nivel face trimitere la context, descriind, în acest 
caz, circumstanțele (fizice, sociale, culturale) în care se află 
cititorul atunci când ia contat cu textul.  
 
 
 

 
 

Schema 2. Nivelurile de înțelegere a textului 

Prezentăm, în rândurile ce urmează, tipologia textului multimodal, 
cu scopul de a evidenția numeroasele strategii aplicate în vederea 
structurării unei comunicări eficiente, acestea implicând, la rândul lor, și 
strategiile de interpretare a textului pe baza elementelor pluricodice folosite 
în procesul de semnificare: 

1) text multimodal în format letric: banda desenată, romanul grafic, 
posterul, ziarul, broşura, afişul, pliantul, caricatura, revista;  

2) text multimodal în variantă digitală: videoclipul, animaţia, filmul, 
spotul publicitar, reclama, pagina web. 

Cu alte cuvinte, mesajul reprezintă diverse niveluri ale înţelegerii, 
niveluri construite prin prisma elementelor situaţiei de comunicare: 

„...o comunicare eficientă caracterizată prin atenţie, 
comprehensiune, atitudini pozitive, deci, mesaje înţelese (concretizate prin 
răspunsuri din partea elevului), se obţine prin capacitatea profesorului de 
îmbinare armonioasă a semnelor verbale (cuvintele), indicilor 
(paralimbajul şi comportamentul nonverbal), iconilor şi simbolurilor.”9 

După cum am precizat anterior, acest tipar textual reprezintă o 
modalitate de formare și dezvoltare a competenței de lectură a cititorului în 
raport cu integrarea tipurilor de semne care constituie un ansamblu 
discursiv.  

                                                           
9 Merima Petrovici, 2010, p. 34.   

A interpreta un text 

A conferi semnificații 
componentelor textului 

A da textului o funcție 
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În cele din urmă, propunem o posibilă grilă de predare-învățare a 
acestui tip de structurare a ideilor, care poate fi utilizat ca suport didactic în 
analiza elementelor de formă și de conținut ale textului multimodal. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Schema 3. Predarea-învățarea elementului de conținut – textul multimodal 
 
* 

*            * 
Sintetizând, discursul pluricodic propune, în context didactic, 

asimilarea modelelor de lectură încă de la vârste mici, cu scopul dezvoltării 
competenței multimodale. Acest aspect implică învățarea centrată pe elev, 
contribuind la echilibrarea dintre informație și instruire. 
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FLEXIUNEA SUBSTANTIVULUI COMUN ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ – PARTICULARITĂȚI ALE 

PREDĂRII ÎN CADRUL CURSURILOR DE 
LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ 

 
Mariana VÂRLAN 

mariana_varlan@yahoo.com 
 

0. Una dintre problemele cele mai frecvente cu care se confruntă un 
student străin1 atunci când se exprimă oral și în scris în limba română este 
flexiunea complexă a substantivelor comune. Este cunoscut faptul că 
majoritatea formelor substantivale au flexiune regulată, subordonându-se 
unor subclase specifice, celelalte substantive, mai puține la număr, 
constituind inventarul formelor cu flexiune neregulată. 

Flexiunea sau declinarea se raportează la subclasele de gen – 
masculin, feminin, neutru – în funcție de care putem stabili formele 
substantivelor și omonimiile care se realizează la nivelul categoriilor 
morfologice de număr și de caz. 

1. În această comunicare ne vom referi numai la flexiunea 
substantivelor comune de gen masculin regulate și neregulate. Vom avea în 
vedere distribuția atât în formă individuală, unică, cât și în combinații 
sintagmatice elementare (în care să apară și acordul – în gen, număr și caz – 
cu adjectivul), în funcție de nivelul de învățare al cursantului.  

De asemenea, vom supune analizei rădăcina cuvintelor (partea 
constantă a întregii paradigme) și flectivul acestora (partea mobilă, variabilă 
care realizează diferitele valori ale categoriilor gramaticale ce caracterizează 
flexiunea cuvântului respectiv). 

1.1. Pentru simplificarea descrierii, vom apela mai întâi la formele 
omonime specifice paradigmei cazuale. 

Astfel, la genul masculin, forma articulată nedefinit sau forma 
nearticulată, întâlnim următoarele omonimii cazuale: 

                                                           
1 Ne referim la studenții care se înscriu în Anul Pregătitor de învățare a limbii română. 
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 la singular, N (nominativul) = Ac (acuzativul) = G (genitivul) 
= D (dativul); 

 la plural, N (nominativul) = Ac (acuzativul) = G (genitivul) = 
D (dativul). 

Sg. Pl. 
El este un student conștiincios. (N) Ei sunt niște studenți conștiincioși. (N) 
Pe acest student voi conta mereu. (Ac) Pe acești studenți voi conta mereu. (Ac) 
Părerile unui student contează. (G) Părerile unor studenți contează. (G) 
Este recunoscător acestui student. (D) Este recunoscător acestor studenți. (D) 
  
El are un frate generos . (N) Ei au niște frați generoși. (N) 
Pe acest frate voi conta mereu. (Ac) Pe acești frați voi conta mereu. (Ac) 
Părerile unui frate contează. (G) Părerile unor frați contează. (G) 
Este recunoscător acestui frate. (D) Este recunoscător acestor frați. (D) 

 
La fel putem proceda și cu variantele articulate definit, distingând 

omonimiile: N sg. = Ac sg. # G sg. = D sg. și N pl. = Ac pl. # G pl. = D pl.: 
studentul – pe studentul nostru, despre studentul nostru etc. 
studentului – împotriva studentului, grație studentului 

 
studenții – pe studenții noștri, despre studenții noștri etc. 
studenților – contra studenților, datorită studenților 

Fratele meu este harnic. (N) Frații mei sunt harnici. (N) 
Pe fratele meu îl respect. (Ac) Pe frații mei îi respect. (Ac) 
Părerile fratelui meu contează. (G) Părerile fraților mei contează. (G) 
Îi cumpăr fratelui meu un cadou. (D) Le cumpăr fraților mei cadouri. (D) 

 

1.2. După cum se poate observa, în paradigmele flexiunii cazuale, la 
distincția de număr participă și fenomenul alternanțelor fonetice (substituiri 
regulate de sunete care apar în rădăcina cuvintelor, în timpul flexiunii). 
După felul sunetului înlocuit, acestea se clasifică în alternanțe: 

a. consonantice (s/ș, t/ț, d/z, z/j, g/ğ, c/č):  
(un) virus / (doi) viruși, (un) urs / (doi) urși, (un) chimist / (doi) 

chimiști, (un) pianist / (doi) pianiști, (un) ziarist / (doi) ziariști; 
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(un) munte / (doi) munți, (un) frate / (doi) frați, (un) bărbat / (doi) 
bărbați, (un) castravete / (doi) castraveți, (un) dinte / (doi) dinți, (un) 
elefant / (doi) elefanți, (un) preot / (doi) preoți, (un) perete / (doi) pereți; 

(un) brad / (doi) brazi; (un) obraz / (doi) obraji;  
(un) coleg / (doi) colegi, (un) fag / (doi) fagi; 
(un) bunic / (doi) bunici, (un) copac / (doi) copaci, (un) turc / (doi) 

turci, (un) grec / (doi) greci. 
 

b. vocalice (a/e, ea/e, ă/e):  
(un) politician / (doi) politicieni, (un) tehnician / (doi) tehnicieni, 

(un) italian / (doi) italieni, (un) șarpe / (doi) șerpi; 
(un) bucureștean / (doi) bucureșteni, (un) târgoviștean / (doi) 

târgovișteni; 
(un) măr / (doi) meri, (un) păr / (doi) peri. 

 
c. mixte (și vocalice, și consonantice): ia/ie, t/ț; ea/e, c/č. 
(un) băiat / (doi) băieți; 
(un) dovleac / (doi) dovleci. 
 
În limba română există, pentru bucuria cursanților noștri, și un 

număr considerabil de substantive masculine – atât din fondul vechi al 
limbii, cât și din cel neologic2 –, în care nu mai apar alternanțele fonetice 
amintite: american/americani, autor/autori, cameraman/cameramani, 
cartof/cartofi, cocoș/cocoși, curcan/curcani, chelner/chelneri, 
chinez/chinezi, croitor/croitori, director/directori, doctor/doctori, elev/elevi, 
francez/francezi, funcționar/funcționari, ginere/gineri, inginer/ingineri, 
lup/lupi, manager/manageri, martor/martori, muncitor/muncitori, 
ospătar/ospătari, pantof/pantofi, pictor/pictori, pom/pomi, prieten/prieteni, 
profesor/profesori, vameș/vameși, vânzător/vânzători.   

 
 

                                                           
2 Bineînțeles, există și excepții: adidas/adidași, bos, boss/boși, cf. DOOM2. 
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1.3. Fiindcă fac parte din fondul principal lexical al limbii noastre, 
trebuie să aducem în discuție și flexiunea substantivelor neregulate, puține 
la număr, în cazul masculinelor: om/oameni (om bun/oameni buni), tată/tați 
(tată vitreg/tați vitregi), popă/popi (popă harnic/popi harnici). Substantivele 
comune au fost exemplificate alături de adjective corespunzătoare semantic, 
pentru a evidenția și acordul morfologic în gen și număr. La cazurile genitiv 
și dativ, prezența articolului definit enclitic diferențiază formele de singular. 
Astfel, avem omului, spre deosebire de tatei/tatălui/lui tata (unde, în primul 
caz, forma flexionează asemenea femininelor: casei, ferestrei), respectiv 
popii asemenea formelor de feminin florii, surorii etc. 

În contexte relevante, studenții pot întâlni și formele pentru genitiv și 
dativ lui nenea, lui bunicu-meu, lui papa, lui moș Nicolae, (averea) lui 
socru-su, (zilele) lui ianuarie. 

 
1.4. Pentru majoritatea substantivelor masculine se adaugă -lui, ca 

articol definit enclitic pentru G/D sg. și -lor, ca articol definit enclitic pentru 
G/D pl.:  

 boului/boilor 
 calului/cailor  
 câinelui/câinilor 
 codrului/codrilor 
 dintelui/dinților 
 fiului/fiilor  

 fratelui/fraților  
 membrului/membrilor 
 muntelui/munților 
 omului/oamenilor 
 socrului/socrilor  
 tatălui/taților etc.  

 
În cazul substantivelor masculine, la numărul singular, băiatul - 

băiatului, copilul - copilului, calul - calului, magicianul - magicianului, 
profesorul - profesorului etc. se actualizează desinența -u, care are drept 
consecință mărirea corpului fonetic al cuvântului, fenomen întâlnit și la anumite 
substantive neutre (creionul - creionului, meciul - meciului, trenul - trenului). 

 
1.5. Pentru formele de vocativ, folosite în chemări și adresări directe, 

cu intonația și punctuația specifice, sunt relevate desinențele specifice 
masculinelor -e, respectiv -ule, la singular: cumnate!, nepoate!, vere!, 
respectiv, bunicule!, domnule!, scumpule! și -lor, la plural: nepoților!, 
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domnilor!. În alte situații, întâlnim două forme de masculine pentru vocativ, 
diferențiate prin nuanțe lexicale sau stilistice1: băiete/băiatule, vere/vărule. 
 

1.6. În descrierea noastră ținem cont și de substantivele invariabile, 
adică de cele care au aceeași formă la singular și la plural, posibilitatea 
diferențierii realizându-se doar contextual:  
 un pui crocant/niște pui crocanți; acest pui/acești pui 
 unui arici bătrân/unor arici bătrâni; acest arici/acești arici 
 un unchi generos/niște unchi generoși; acest unchi/acești unchi 
 Acest ochi mă doare./Acești ochi mă dor./Amândoi ochii mă dor. 
 

1.7. De asemenea, în anumite situații trebuie avută în vedere și 
diferența semantică: măr („pom fructifer”), de gen masculin are la plural 
forma meri, pe când măr („fructul pomului”), de gen neutru, are la plural 
forma mere, chiar dacă alternanța specifică rădăcinii sau radicalului este 
identică (ă/e). 

 
2. Pentru a veni în ajutorul studenților din anul pregătitor, profesorul 

va oferi numeroase modele de cerințe și exerciții care să ofere aceste 
particularități de flexiune ale substantivelor masculine. 

Pentru a distinge integrarea formelor articulate în enunțuri variate, se 
pot propune exerciții în care pot evidenția: 

 substantivul însoțit de articol definit/nedefinit: 
Elevul învață foarte bine. Un elev învață foarte bine. (nominativ) 
Elevii învață foarte bine. Niște elevi învață foarte bine. 
Pe băiatul meu îl cheamă Andrei. (acuzativ) Pe un băiat din clasa lui îl cheamă Tudor.  
Pe băieții mei îi învăț fotbal.  Pe niște băieți îi învăț volei. 
Numele fratelui meu este Mihai.  Numele unui frate al meu este Mihai. (genitiv) 
Cizmele fraților noștri sunt curate.  Cizmele unor frați sunt curate. 
Ofer muncitorului mâncare caldă. Ofer unui muncitor mâncare caldă. (dativ) 
Ofer muncitorilor mâncare caldă.  Ofer unor muncitori mâncare caldă. 

 

                                                           
1 Există o diferențiere lexicală importantă în cazul lui domn cu sensurile „Dumnezeu” și 
„domnitor” al căror vocativ înregistrează formele Doamne! și doamne!, și domn cu sensul „termen 
de politețe pentru un bărbat”, cu vocativul domnule!. Cf. Mioara Avram, 1986, p. 55. 
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 substantivul articulat însoțit de adjectiv calificativ: 
profesorul competent / un profesor competent / profesorii competenți 

/ niște profesori competenți 
profesorului competent / unui profesor competent / profesorilor 

competenți / unor profesori competenți 
unchiul generos / un unchi generos / unchii generoși / niște unchi generoși 
unchiului generos / unui unchi generos / unchilor generoși / unor 

unchi generoși 
muntele abrupt / un munte abrupt / munții abrupți / niște munți 

abrupți 
muntelui abrupt / unui munte abrupt / munților abrupți / unor munți 

abrupți 
 

 substantivul însoțit de articol posesiv-genitival: 
Bagajul este al domnului. 
Servieta este a domnului. 
Papucii sunt ai domnului. 
Cărțile sunt ale domnului. 

 

 substantivul însoțit de adjectiv demonstrativ: 
Acest tată / acestui tată Acești tați  / acestor tați 
Acel tată / acelui tată Acei tați / acelor tați 

 
Pentru a verifica desinențele de plural și prezența/absența 

alternanțelor fonetice, putem propune un exercițiu, de tipul: 
Puneți următoarele substantive2 la forma de plural, apoi formați 

enunțuri cu cuvintele obținute:  
amic, băiat, bărbat, cumnat, frate, nepot, prieten, soț, tată, unchi, 

vecin, văr (nume care exprimă gradele de rudenie și nume care exprimă 
relații interpersonale3); 

cal, câine, cocoș, lup, porc, pui, urs (nume de păsări și animale); 

                                                           
2 Pentru cursanții Anului Pregătitor de limba română vom alege mai multe substantive din 
vocabularul fundamental. 
3 GALR, I, 2005, pp. 72-73. 
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academician, antrenor, arbitru, avocat, consilier, croitor, doctor, 
inginer, marinar, mecanic, ministru, ospătar, președinte, procuror, 
profesor, șef, șofer (nume de meserii/profesii/funcții); 

arab, american, african, chinez, englez, francez, grec, indian, român, 
rus, turc (nume etnice).  

 
Pentru a observa declinarea substantivelor regulate și neregulate se 

pot oferi enunțuri create sau preluate în funcție de competențele 
comunicative însușite de cursanți.  

Exemple de substantive la diverse forme cazuale: 
Acesta este un om bun. Aceștia sunt niște oameni buni. 
Omului bun nu-i lipsește nimic. Oamenilor buni le este ușor să-i 

ajute pe ceilalți. 
„Dar şi asta-i o avere, când e omul sănătos.” (I. Creangă, Amintiri 

din copilărie) 
 

Exemple cu substantive în vocativ, în diverse combinații 
sintagmatice: 

— Domnule, ce mai faceți?      
— Domnilor, cum o mai duceți? 
— Dragă vărule, unde lucrezi? Dragă tată, ce mai faci? 
— Prietene drag/dragă prietene, ce dor mi-a fost de tine! 
— Iubiții mei fii! Iubitul meu frate! 
— Dragi veri, unde mergeți în vacanță? 
— Dragi copii, bine ați venit! 
„Dragi prieteni din copilărie, / Iubite prietene, / Prietenul meu drag 

din copilărie, / Frații mei dragi, / Dragi copii ai clasei noastre, am multe să 
vă / să-ți spun.”4 

 
Enunțuri în care apar substantive masculine cu un anumit rol 

semantic și stilistic, care necesită un anumit grad de pregătire pentru a fi 
înțelese: 

                                                           
4 Vezi Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, 2010, p. 127. 
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„Ochii sunt ferestrele sufletului.” 
„Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.” 
„Ai toată viața înaintea ta un școlar pe care niciodată nu trebuie să-

l pierzi din ochi: tu însuți.” (N. Iorga, Cugetări) 
„Rareori omul de cuvinte e un om de cuvânt.” 
„Veselia omului e ca mirosul florilor: ea nu se înalță din sufletele 

veștede.” 
„Un om cult înseamnă o minte deschisă către bunătate și 
frumusețe.” (N. Iorga, Cugetări) 
„Câinele este considerat prietenul cel mai apropiat al omului.” 
Omul nu poate trăi fără prieteni. 

 
Dacă interesul cursului are ca temă ortografia anumitor substantive 

de gen masculin, putem propune aplicații comparative, de tipul: 
fiu – fiul nostru / acest fiu al nostru / acești fii ai noștri / fiii noștri. 
copil – copilul meu / acest copil al meu / acești copii ai mei / copiii mei. 
socru, membru, codru – acești socri, membri, codri / socrii, 

membrii, codrii aceștia / socrii mei, membrii comisiei de corectare, codrii 
frumoși din țara noastră etc. 
 

3. Concluzii 
Declinarea substantivelor masculine relevă următoarele aspecte  

complexe, dacă suntem în postura unui student străin care trebuie să învețe 
limba română: omonimia cazuală, prezența/absența alternanțelor fonetice, 
neregularitatea anumitor forme, distribuția desinențelor și a articolelor, 
particularități semantice, stilistice și ortografice. Toate acestea reprezintă 
puncte-cheie ale predării și însușirii noțiunilor de vocabular, fonetică, 
morfologie, ortografie împletite cu caracteristici semantice ori stilistice ale 
substantivelor avute în discuție. Aplicațiile propuse în această comunicare 
sunt doar niște repere teoretice și practice ale problemelor discutate care vin 
în sprijinul cursanților din Anul Pregătitor dornici să cunoască secretele unei 
limbi frumoase și nuanțate.  
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STILUL PUBLICISTIC ‒ ÎNTRE STEREOTIPIE ȘI 
CREATIVITATE. STUDIU DE CAZ 

 

Florina ȘANDRU 
florinasandru10@gmail.com 

 
1. Studiul stilului publicistic la nivel liceal 
La nivel liceal, programa școlară propune o îmbinare a formării 

deprinderii instrumentelor de lucru cu textul, cu studiul descriptiv al literaturii 
române, insistându-se pe latura formativă a învățării, în scopul formării unor 
elevi capabili să se raporteze la cultură în mod critic și creativ, autonom și 
reflexiv. 

În ceea ce privește secțiunea limbă și comunicare, literatura de 
specialitate consemnează o serie de principii ce pot ghida formarea 
competenței de comunicare orală și scrisă încă din ciclul gimnazial, adaptat 
specificului vârstei și nivelului de complexitate, pentru ca, mai apoi, la 
liceu, să fie exersate și aplicate în contexte diferite de învățare, prin 
creșterea nivelului de dificultate în mod gradual. 

Cu ajutorul unor practici interactive care accentuează rolul 
limbajului și folosirea lui în contexte variate, se pot crea activități didactice 
autentice ce implică studiul stilului publicistic încă din clasele gimnaziale: 
interviuri luate părinților/colegilor/vedetei preferate; scrisori adresate unor 
editori; rezumate redactate (recenzii) pentru a prezenta o carte sau pentru a 
realiza grafic coperta unei cărți; scrierea unui ghid al localității, realizarea 
unui blog de călătorie, crearea unei reclame publicitare; editarea unei reviste 
a clasei, realizarea unui text informativ/ explicativ, folosirea textelor 
multimodale etc.   

Pornind de la experiențe concrete de învățare, de la cunoștințele 
dobândite anterior la nivel liceal, competența de comunicare potențează 
capacitățile intelectuale ale elevilor, determinând: punerea în acțiune prin 
lucrul cu textul, problematizare, tipuri de scriere/ de exerciții; activarea și 
corelarea unor informații/ date/ texte, concepte literare; mobilizarea 
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cunoștințelor și capacităților necesare comunicării1: schema comunicării, 
tipuri de texte, stiluri funcționale ș.a.m.d. 

Pentru ciclul inferior al liceului, clasele a IX-a și a X-a, domeniul 
Limbă și comunicare are două subdiviziuni, după cum urmează: 

1. Producerea mesajelor orale și scrise, cu trei segmente: 
‒ exprimarea orală (dialogul, monologul și *evaluarea discursului 

oral - clasa a X-a); 
‒  exprimarea scrisă; 
‒  niveluri de constituire a mesajului (fonetic, ortografic și de 

punctuație, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual, nonverbal și 
paraverbal). 

2. Receptarea mesajelor orale și scrise, cu două segmente: 
‒  receptarea diverselor tipuri de mesaje; 
‒ niveluri ale receptării (fonetic, ortografic și de punctuație, 

morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual, nonverbal și paraverbal). 
Raportându-ne strict la studiul integrat al domeniului Limbă și 

comunicare al stilului publicistic, nivel liceal, redăm conținuturile corelate 
competențelor specifice și recomandările menționate: 

Clasa Competența 
specifică 

Conținuturi asociate Recomandări 

a IX-a 
[Programa 
în vigoare 
(2009)] 

1.1. Utilizarea 
adecvată a 
achizițiilor 
lingvistice în 
receptarea 
diverselor texte 

- texte ficționale; texte 
nonficționale: 
memorialistice, 
epistolare, jurnalistice, 
juridic-administrative 
sau științifice, 
argumentative; 

1.2. Exprimarea scrisă 
vizează: 
- tipuri de texte: știri, 
anunțuri publicitare, 
corespondență privată și 
oficială, formulare tipizate: 
se vor studia texte 
jurnalistice (reportaj, 
interviu, articol, anunț 
publicitar); 
- etape și reguli specifice de 
redactare în funcție de tipul 
de text; 
 

 

                                                           
1 Cf. Florentina Sâmihăian, 2014, p. 116. 



26 

 1.4. Redactarea 
unor texte diverse 

- știri, anunțuri 
publicitare, 
corespondență privată și 
oficială, formulare 
tipizate. 

2.1. Receptarea diverselor 
tipuri de mesaje: 
- schema comunicării 
concepută de Roman 
Jakobson (componentele și 
funcțiile actului de 
comunicare); 
- informația verbală în 
mass-media audio-vizuale 
(știri radio, știri TV) 

a X-a 
[Programa 
în vigoare 
(2009)] 

1.2. Receptarea 
adecvată a 
sensului/ sensurilor 
unui mesaj 
transmis prin 
diferite tipuri de 
texte orale sau 
scrise 

Trunchi comun (TC, 3 
ore/ săptămână) 
- mesaje din domeniul 
audio-vizualului; 

1.1. Exprimarea orală: 
A. Dialogul: interviul 
(interviul publicistic, 
interviul de angajare); 

 1.3. Folosirea 
adecvată a 
strategiilor și a 
regulilor de 
exprimare orală în 
monolog și în 
dialog; 

- stilurile funcționale 
adecvate situației de 
comunicare; 

2. Receptarea diverselor 
tipuri de mesaje, vizând 
informația verbală în 
domeniul audio-vizual (știri 
radio, știri TV); 

 1.4. Redactarea 
unor compoziții 
despre textele 
studiate și 
alcătuirea unor 
texte funcționale 
sau a unor proiecte 

- proiecte (planificarea 
activității, munca în 
echipă și atribuții 
asumate, prezentarea 
proiectului, finalități, 
modalități de evaluare a 
proiectului). 

- 1.2. Exprimare scrisă, în 
care elevii vor redacta tipuri 
de texte: 
- proiecte și *alte texte 
specifice domeniului de 
specializare. 

Tabelul nr. 1. Competențe ‒ Conținuturi asociate ‒ Recomandări prevăzute în 
Programa școlară de liceu, ciclul inferior pentru clasele a IX-a și a X-a, 2009. 

 
Pentru ciclul superior al liceului, clasele a XI-a și a XII-a, programa 

școlară din anul 2006 propune aplicarea paradigmei comunicativ-
funcțională a disciplinei limba și literatura română, vizându-se consolidarea 
competențelor de comunicare orală și scrisă și formarea deprinderilor de 
lectură (capacitatea elevului de a înțelege și a interpreta un text, de a 
înțelege, dintr-o perspectivă personală, viziunea despre lume, condiția 
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omului, rolul artei în textele studiate). Această etapă de școlaritate este 
delimitată în trei secțiuni: domeniul limbii (cunoașterea noilor norme 
lingvistice, conform DOOM2); domeniul comunicării (formarea și 
dezvoltarea competențelor de argumentare și de documentare asupra unei 
teme) și domeniul literaturii (competența de lectură a cititorului 
experimentat, capabil să asocieze trăsăturile definitorii ale curentelor 
culturale, literare/ a epocilor cărora aparțin, plasarea textelor studiate într-un 
context cultural ș.a.m.d.). 

Dacă pentru ciclul inferior al liceului s-a urmărit studierea textelor 
literare din perspectivă structurală, programele pentru clasele a XI-a și a 
XII-a prevăd studiul diacronic, cronologic al textelor literare2: domeniul 
literaturii pentru clasa a XI-a este segmentat în epoci culturale, precum: 
Perioada veche, Perioada modernă etc., comparativ cu clasa a XII-a unde 
textele literare sunt prezentate din perspectiva a două mari etape: Perioada 
interbelică (doar poezia) și Perioada postbelică. 

În acest context, programa școlară de limba și literatură română 
pentru clasele a XI-a și a XII-a sintetizează următoarele trăsături3 comune 
pentru acest ciclu de învățământ: 

‒ urmărirea unui set unitar și coerent de finalități ale studiului 
disciplinei pe parcursul ciclului superior al liceului, în continuarea celor 
din anii anteriori (gimnaziu, ciclul inferior al liceului); 

‒ realizarea unui model didactic coerent, care să promoveze 
formarea și dezvoltarea competențelor și a atitudinilor în detrimentul 
procesului de achiziționare de cunoștințe, prin actualizarea și extinderea 
noțiunilor dobândite în anii anteriori; 

‒ varietatea strategiilor didactice, a ofertelor și a situațiilor de 
învățare și adaptarea acestora la grupul-țintă; 

‒ crearea unui echilibru între studiul variantei scrise și a celei 
orale; 

‒ adoptarea unei perspective consecvent comunicative, accentul 
situându-se pe aspectele concrete ale utilizării limbii; 

                                                           
2 Programa școlară de Limba și literatura română, clasa a XII-a, 2006, p. 2.    
3 Ibidem, p. 3. 
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‒ structurarea operelor literare conform criteriului cronologic, al 
evoluției fenomenului literar; 

‒ abordarea diferențiată a epocilor/ curentelor regăsite în 
programă, prin texte literare pentru studiu aprofundat, studii de caz, 
dezbateri, curentele culturale/ literare; 

‒ abordarea textului literar studiat prin intermediul celorlalte 
domenii ale disciplinei: probleme de limbă (fonetică, vocabular, morfologie, 
sintaxă) sau practicarea/ exersarea comunicării (orale și scrise); 

‒ deschidere către abordările inter- și transdisciplinaritate. 
Pentru clasa a XI-a, domeniul Limbă și comunicare este destul de 

restrictiv în ceea ce privește studiul stilului publicistic, întrucât se propune 
actualizarea cunoștințelor dobândite în anii anteriori, elementul de noutate 
pe care îl vizează actuala programă fiind tehnicile folosite în ceea ce 
privește documentarea pentru investigații, studii de caz sau dezbatere. 

 

Clasa Competența specifică Conținuturi TC Recomandări 

a XI-a 
[Programa în 
vigoare 
(2006)] 

1.3. Folosirea 
adecvată a 
strategiilor de 
comunicare orală în 
monolog și dialog 

- ascultare activă, 
exprimarea opiniei, 
conversație, dezbatere, 
monolog informativ și 
argumentativ, prezentarea 
orală a unor documentări; 

- tehnici de documentare 
pentru realizarea 
investigațiilor, a 
proiectelor; 

 1.4. Utilizarea 
adecvată a tehnicilor 
de redactare 

- modalități de indicare a 
bibliografiei, normele 
citării, analiză, 
comentariu, sinteză, 
paralelă, eseu structurat 
și nestructurat. 

- prezentare orală a 
rezultatelor unei cercetări, 
documentări pe o temă 
dată; 
- strategii specifice folosite 
în monolog și dialog; 
- adecvarea discursului 
oral la situații de 
comunicare diverse; 
- structuri discursive în 
textele literare și 
nonliterare (argumentativ, 
informativ). 

 
Tabelul nr. 2. Competențe ‒ Conținuturi asociate ‒ Recomandări prevăzute în 

Programa școlară de liceu, ciclul superior, clasa a XI-a, 2006. 
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În ceea ce privește programa școlară pentru clasa a XII-a, abordarea 
stilului publicistic este inclusă în domeniul comunicării orale și scrise, fiind 
propuse, pentru etapa finală de școlaritate, elemente noi de conținut, Tipuri 
de discurs: publicistic și politic, prin intermediul competenței specifice:  

„1.1. Aplicarea achizițiilor lingvistice în receptarea mesajelor orale 
și scrise, cu explicarea rolului acestora în reliefarea mesajului”4.  

 
2. Tipologii ale stilului publicistic cuprinse în manualele alternative  
Având în vedere clasificarea speciilor stilului publicistic, remarcăm 

utilizarea, îndeosebi, a presei scrise, predominând știrea, interviul, 
reportajul, recenzia/cronica unui eveniment cultural, textul informativ 
prezentat prin prisma reclamelor publicitare inserate în reviste/ziare. 

Totodată, se fac mențiuni către presa audiovizuală (radio, TV – 
urmărirea unor canale TV sau posturi de radio), corelarea suportului practic-
aplicativ din presa scrisă cu recomandări similare canalelor audio-video 
(aceeași știre analizată prin prisma mai multor canale media). Stilul 
publicistic este ilustrat schematic, prin raportare la celelalte tipuri de stiluri 
funcționale: fie prezentarea generică (conținut științific și aplicativ), fie 
excluderea în totalitate din unitățile de învățare. 

În ceea ce privește mediul on-line (canalele social-media, site-uri de 
specialitate etc.), constatăm că această componentă a mass-media este omisă 
prin exemplificarea în sarcinile de lucru propuse, fapt ce reflectă caracterul 
învechit, perimat al programei școlare și al manualelor care, concepute în 
prima decadă a anilor 2000, ceea ce demonstrează neconcordanța cu 
timpurile actuale, cu preocupările elevilor, cu societatea aflată în plin proces 
de informatizare și digitalizare. 

 
3. Metode și tehnici de predare-învățare a stilului publicistic 
Din multitudinea metodelor și tehnicilor utilizate în procesul de 

predare-învățare-evaluare, selectarea unora în detrimentul altora constituie o 
condiție obligatorie pentru eficientizarea activității didactice și atingerea 

                                                           
4 Programă școlară pentru Limba și literatura română, clasa a XII-a, 2006, p. 5. 
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obiectivelor propuse în cadrul lecției, pentru că „nu există metode bune sau 
rele, ci metode adecvate, bine sau prost utilizate”5. 

În consecință, redăm câteva metode și tehnici interactive, pe care le 
considerăm utile în activitatea de predare-învățare a stilului publicistic în 
cadrul orelor de limbă și comunicare. 

▪ Exercițiul se numără printre cele mai utilizate metode în orele de 
limbă și literatură, deoarece oferă premisele ideale investigării și aplicării 
noțiunilor teoretice asimilate de elevi în contexte diverse de comunicare. 

Exemplu − exercițiu cu caracter ludic (clasa a XI-a) 
Din perspectiva unui martor ocular, participant la evenimente, scrie un 

reportaj de minimum 150 de cuvinte în care să redai cu fidelitate scena 
masacrării celor 47 de boieri de la curtea domnitorului Alexandru Lăpușneanul. 

▪ Conversația euristică stârnește interesul elevilor, întrucât 
determină descoperirea de noi informații/concepte, prin intermediul unui 
proces de investigație ce valorifică propriile experiențe de cunoaștere. 

Exemplu − Întrebări de tip ipotetic 
Cum ar fi dacă stilul publicistic (presă scrisă, radio, TV, internet) ar 

dispărea definitiv din viața noastră? 

▪ Învățarea prin descoperire presupune un demers inductiv în care 
elevul este pus în postura de a descoperi situațiile de învățare propuse de 
profesor. Eficiența metodei sporește prin implicarea elevilor în procesul de 
învățare, efortul depus pentru a rezolva sarcina îndrumând spre achiziții 
trainice, de lungă durată. 

Exemplu (clasa a X-a) 
Selectează cinci cuvinte din lista dată: senzațional, confuz, uluitor, 

trădare, funcție, partid, alegeri, scrisoare, prefect, relație, rumoare și 
redactează știrea pe care Nae Cațavencu (O scrisoare pierdută, I. L. 
Caragiale) ar fi urmat să o publice în ziarul „Răcnetul Carpaților”. 

▪ Joc de rol este o metodă interactivă ce mizează pe creativitatea și 
spontaneitatea elevilor. 

 
                                                           
5 Apud Crenguța L. Oprea, 2007, p. 180. 
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Exemplu – joc de rol în perechi (clasa a XI-a) 
- Realizați un dialog între presa scrisă și presa din mediul online 

pentru a trasa asemănările și deosebirile dintre cele două canale media. 
- Realizați un dialog între stilul publicistic și cel beletristic prin care 

să evidențiați caracterul controversat, contestat al mass-media. 

Exemplu – joc de rol pe grupe (clasa a X-a) 
Alcătuiți patru grupe de elevi. Fiecare grupă va primi, prin 

extragere, câte o componentă a mass-media (presa scrisă, radio, TV, 
internet), precum și o listă cu particularitățile acestora. Realizați în fața 
clasei un dialog potrivit fiecărui mijloc de comunicare în masă. Restul 
clasei are rolul de a identifica/ ghici „personajele” jucate. 

▪ Jurnalistul-cameleon este o metodă de lucru interactivă ce 
contribuie la dezvoltarea exprimării orale, a imaginației și a creativității 
elevilor. Metoda presupune ilustrarea aceluiași eveniment (cultural, artistic, 
literar etc.) din mai multe perspective, prin utilizarea unei game largi de 
emoții, de la bucurie, extaz, la tristețe, deznădejde. 

Exemplu (clasa a XI-a) 
Joacă rolul unui reporter de televiziune. Pornind de la poemul 

eminescian studiat,  Luceafărul, realizează o știre în care să relatezi, din 
perspective diferite, povestea neîmplinirii visului de iubire dintre astrul 
cosmic și fata de împărat. 

Optează pentru unul dintre tonurile care va marca specificul știrii 
tale: ton neutru/ obiectiv; ton care denotă entuziasm/ bucurie; ton care 
indică tristețe/ suferință; ton ironic/ de revoltă.   

▪ Proiectul ‒ Moara cu noroc, de Ioan Slavici 
Sarcini de lucru pentru fiecare membru al echipei: 
1. Reportaj/investigație – Situația românilor în Ardealul aflat sub 

ocuparea ungurilor –  drepturi și libertăți cetățenești; 
2. Comunicat de presă – Lică Sămădăul – achitat din lipsă de 

dovezi; 
3. Articol de ziar – anchetă – afacerile necinstite ale Sămădăului, 

șeful porcarilor; 
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4. Știre de ultimă oră – Arestarea hangiului de la Moara cu noroc – 
declarații ale martorilor; 

5. Interviu cu Buză-Ruptă (omul lui Lică)/Pintea jandarmul; 
6. Articol de specialitate – psihologie – Omul slab, vulnerabil, 

dominat de propria patimă - Ghiță; 
7. Articol de specialitate – psihologie – Omul puternic, narcisist, fire 

demonică – Lică. 
8. Raportorul grupei – prezintă clasei concluziile echipei și 

modalitatea de realizare a proiectului (editare, machetare – 
revistă/ziar/PPT; realizare/montare/distribuire în mediul online – YouTube, 
blog sau rețele de socializare). 

 
3. Concluzii 
Actualizarea programelor școlare și diversificarea manualelor 

contribuie la structurarea unui demers didactic reușit prin folosirea unor 
strategii didactice și metode de lucru interactive, care să potențeze 
capacitățile intelectuale ale elevilor, astfel încât stilul publicistic să fie 
abordat din perspectiva integrată a faptelor de limbă, literatură și 
comunicare. Pentru a obține rezultatele dorite, profesorul are sarcina de a 
găsi mijloacele, resursele și metodele adecvate pentru a transforma orele 
destinate predării-învățării conținuturilor respective în așa fel încât să 
suscite interesul și atenția elevilor prin realizarea unor sarcini de lucru 
inedite, cum ar fi: redactarea unei reviste literare a unei opere studiată la 
clasă; „asumarea” rolului de reporter al unui text literar; transpunerea, dintr-
o perspectivă obiectivă, sub forma textului informativ, conținutul literar al 
unui text din programa școlară sau crearea unui canal TV). 
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STRUCTURI ADJECTIVALE. 
O PERSPECTIVĂ ȘTIINȚIFICO-DIDACTICĂ 
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Adjectivul este una dintre frecvente clase gramaticale frecvent 
utilizate în vorbirea cotidiană. Orice vorbitor face aprecieri calitative 
referitoare la obiectele din jurul său, la oamenii cu care vine în contact, la 
acţiunile pe care le are de îndeplinit etc. Spunem despre ziua care a început 
că este frumoasă sau urâtă (rea, mohorâtă), grea, interesantă etc., despre 
sarcinile noastre cotidiene că sunt dificile, importante, sâcâitoare ş.a.m.d., 
iar despre cei din jur că sunt agreabili, săritori, enervanţi etc. Astfel spus, 
avem de-a face cu o clasă gramaticală interesantă din punctul de vedere al 
nuanțelor pe care le imprimă discursului colocvial.  

Asimilarea părţilor de vorbire ţine de învăţarea comunicării verbale, 
în general. Iniţierea o face şcoala, care pune pe orice tânăr în contact 
nemijlocit cu tezaurul inepuizabil al culturii naţionale şi universale, punând 
la dispoziţia elevilor toate instrumentele de lucru pentru viitor. În şcoală, 
vocabularul copiilor se îmbogăţeşte cu termeni şi cu expresii noi, căpătând 
mai multă coerenţă şi expresivitate în exprimarea ideilor. Limbajul se 
îmbogăţeşte treptat, de la formele cele mai simple, cerute de nevoile 
biologice şi de închegarea primelor noţiuni la copii până la formele 
abstracte, prin care se pot exprima ideile cele mai subtile ale minţii omului. 

„Cultivarea limbajului presupune, în primul rând, îndeplinirea unei 
condiţii, aparent modeste, în realitate tot atât de grea, dacă nu chiar mai 
grea, aceea a corectitudinii. Această condiţie trebuie s-o îndeplinească  
absolut  toţi  vorbitorii, indiferent de gradul lor de cultură.ˮ1  

„Corectitudine însemnează respectarea legilor structurii 
gramaticale, ale sistemului lexical şi ale celui fonetic: întocmai ca legile 
după care se desfăşoară fenomenele naturii şi ale vieţii sociale, legile limbii 

                                                           
1 Ion Popescu, 1964, p. 34. 
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sunt legi obiective, există independent de voinţa oamenilor şi, în consecinţă, 
aceştia trebuie să li se conformeze (cu riscul), în caz contrar, de a fi sancţionaţi 
nu pe cale legală, e adevărat, ci pe cale socială, care, dacă nu duce la pedepse 
propriu-zise, este, totuşi, în ce priveşte rezultatul, tot atât de eficace ca şi cea 
legală.”2 

A vorbi şi a scrie bine româneşte înseamnă, deci, în primul rând, a 
folosi just vocabularul, a pronunţa şi a scrie corect cuvintele, a respecta 
regulile gramaticale. 

Corectitudinea este condiţia principală, nu însă şi singura. O altă 
condiţie constă în frumuseţea, plasticitatea exprimării orale şi scrise.  

Mihai Eminescu observa că limba, alegerea şi cursivitatea exprimării 
vorbite sau scrise sunt elemente esenţiale, ba chiar criterii ale culturii, alături 
de criteriul respectului reciproc şi al bunei-cuviințe. Pentru a alege cuvintele 
cele mai potrivite şi pentru a le folosi corect, trebuie să le cunoaștem 
înțelesul, ceea ce este, de asemenea, o problemă de cultură. 

Cultivarea limbii implică un proces îndelungat de utilizare 
neîntreruptă a celor mai noi metode şi procedee didactice, fără a neglija 
elementele valoroase ale metodologiei tradiționale. Școlii îi revine rolul 
principal de a-i iniția pe copii în secretele legilor limbii române. 

Fiecare dascăl trebuie să-şi amintească permanent faptul că spre el se 
îndreaptă nu numai ochii şi urechile elevilor, ci după el se modelează adesea 
chiar şi viaţa lor sufletească. 

Se poate spune deci, fără nici o exagerare, că rolul hotărâtor în 
domeniul cultivării limbii îl deţine, în primul rând, educatorul. El trebuie să 
urmărească în mod consecvent exprimarea scrisă sau orală a elevilor şi să le 
corecteze pe loc toate greşelile, dar, în acelaşi timp, să fie el însuşi model de 
corectitudine în tot ceea ce face. 

Iată de ce, pentru a favoriza comunicarea interpersonală şi pe cea 
intrapersonală, limbajul este condiţionat de ascultarea unui model sau a unor 
modele. Şi cel mai apropiat exemplu pentru elevi este omul de la catedră, 

                                                           
2 Iorgu Iordan, 1975, p. 3.  
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care ştie că o dicţie bună pune în valoare intenţiile şi ideile omului şi nu uită 
că: „vorbirea este cel mai mare recital pe care îl regizează omul”.3 

Având în vedere toate acestea, prezenta lucrare îşi propune să 
dezvolte anumite domenii ale structurilor adjectivale din perspectiva 
nevoilor didactice şi metodice pe care le-am simţit adesea la orele de 
română. 

Este interesant de urmărit aplicarea unei programe unice la disciplina 
Limba și literatura română în manualele alternative, modalitatea prin care 
diverși autori de manuale reușesc să aducă în centrul atenției elevilor, dar și 
al profesorilor, noțiuni teoretice, tipuri de exerciții și teste de evaluare. Chiar 
dacă noțiunile teoretice sunt aceleași și datoria profesorului este aceea de a 
identifica metode și procedee de predare-învățare-evaluare optime, pentru ca 
elevii să-și poată însuși conținuturile, nu trebuie neglijat rolul manualului. 

În acest context, ne-am propus să realizăm o analiză comparativă a 
prezentării structurilor adjectivale în manualele alternative pentru clasa a V-
a, pornind de la  următoarele criterii:  

1. date de identificare; 
2. concepția curriculară; 
3. conținutul științific (conformitatea cu prevederile programei 

școlare pentru clasa a V-a, principiul accesibilității, calitatea conținutului); 
4. conținutul psiho-pedagogic (organizarea și conducerea învățării, 

funcționalitatea, probele de evaluare, originalitatea); 
5. aspectul și redactarea manualului. 

Manualul 
 
 
 
 
 
 

Criteriul   
 

  

                                                           
3 B. Lee Worf; Caroll J.B., 1979, p. 36. 
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1. Date de identificare    

Domeniul de referință Gimnazial Gimnazial Gimnazial 
Denumire Limba și literatura 

română, clasa a V-a 
Limba și literatura 
română, clasa a V-a 

Limba și literatura 
română, clasa a V-a 

Autori Florentina Sâmihăian, 
Sofia Dobra, Monica 
Halaszi, Anca 
Davidoiu-Roman 

Cătălina Popa, Onorica 
Tofan, Elena Corcăcel, 
Viorica Isaia 

Mimi Gramnea-
Dumitrache, Margareta 
Onofrei 

Editura Grupul Editorial Art Intuitext Booklet 

Anul apariției 2017 2017 2017 
2. Concepția 
curriculară 

În urma analizei 
manualului de la Editura 
Art, am remarcat faptul 
că este structurat în șase 
unități de învățare, 
fiecare unitate fiind 
concepută din 
perspectiva celor cinci  
domenii de conținut 
existente în programa 
școlară (lectură, 
interculturalitate, 
comunicare orală, 
limbă română, 
redactare). De 
asemenea, fiecare 
unitate de învățare este 
împărțită pe lecții. 
Adjectivul este inclus în 
unitatea de învățare IV, 
intitulată  Vreau să 
salvez lumea, lecțiile 12 
și 13. 

Analizând conținutul 
acestui manual am 
observat faptul că 
manualul este structurat în 
șapte unități de învățare, 
fiecare abordând 
comunicarea dintr-o 
perspectivă complexă, însă 
nu toate unitățile de 
învățare respectă 
domeniile de conținut 
prevăzute în programa 
școlară. De asemenea, 
conținuturile învățării nu 
sunt delimitate pe lecții, iar 
profesorul care a selectat 
acest manual trebuie să 
facă o 
delimitare/repartizare a  
conținuturilor pe lecții. 
Adjectivul este inclus în 
Unitatea de învățare V, 
intitulată Galeria eroilor. 

Realizând o comparație cu 
manualele prezentate 
anterior, am constatat 
distribuirea conținuturilor 
în opt unități de învățare, 
respectând domeniile de 
conținut existente în 
programa școlară. Nici 
acest manual nu are 
delimitate conținuturile  
învățării pe lecții. 
Adjectivul face parte din 
unitatea de învățare IV, 
intitulată Copilăria 
prietenoasă. 

3. Conținutul științific    
a. Conformitatea cu 
prevederile programei 
școlare 

 
Manualul corespunde 
programei școlare în 
vigoare (conform 
OMEN 
nr.3393/28.02.2017), 
respectând competențele, 
domeniile de conținut și 
conținuturile acesteia. 
Conținuturile sunt bine 
selectate, conducând la 
obținerea performanței și 
la succesul elevilor. 

 
Manualul respectă 
competențele, domeniile 
de conținut și 
conținuturile existente în 
programa școlară în 
vigoare. Așadar, 
competențele pot fi 
atinse prin conținuturile 
selectate. 

 
Manualul este realizat în 
conformitate cu programa 
școlară în vigoare, 
respectând competențele, 
domeniile de conținut și 
conținuturile acesteia. 
Conținuturile sunt bine 
selectate, ajutând la 
atingerea obiectivelor și la 
formarea de competențe. 

b. Principiul 
accesibilității 

Conținutul științific este 
accesibil, bine conceput, 
pornind de la simple 
jocuri didactice, exerciții 
de descoperire a noului 
conținut  până la 
însușirea de  noi 
cunoștințe. În predarea 
noilor conținuturi se 

Conținutul științific este 
accesibil, bine conceput. 
Autorii manualului au 
pornit de la simple 
exerciții de descoperire a 
noului conținut la 
însușirea de noi 
cunoștințe, după care 
sunt prezentate reperele 

Conținutul științific este 
accesibil. Autorii 
manualului au pornit cu 
rubrica Amintește-ți!, de la 
actualizarea cunoștințelor 
(clasele III-IV) la însușirea 
de noi cunoștințe. În 
predarea noului conținut se 
pornește de la definiții la 
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pornește de la exerciții, 
după care sunt date 
reperele teoretice. Astfel, 
predarea este făcută de la 
concret la abstract, de la 
exemple la definiții, de la 
particular la general. 
Limbajul utilizat este 
corect, clar, precis, 
corespunzător elevilor de 
clasa a V-a. Sarcinile de 
lucru sunt antrenante, 
construite gradual, de la 
simplu la complex, 
adaptate la posibilitățile 
psiho-individuale ale 
elevilor. 
Manualul sprijină 
profesorul, deoarece 
toate conținuturile 
învățării sunt delimitate 
pe lecții. 

teoretice, realizându-se o 
predare de la concret la 
abstract, de la particular 
la general.  Limbajul 
folosit este corect din 
punct de vedere 
gramatical, sarcinile de 
lucru sunt structurate 
riguros, de la simplu la 
complex, cunoștințele 
prezentate în manual 
sunt adaptate la 
posibilitățile psiho-
individuale ale elevilor. 

exemple, de la abstract la 
concret. Limbajul este clar, 
corect, accesibil. Sarcinile 
de lucru au rolul de a 
antrena elevii. 
Conținuturile învățării sunt 
adaptate la posibilitățile 
psiho-individuale ale 
elevilor. 

c. Calitatea 
conținutului  

Conținutul științific este 
corect, bine organizat, 
logic, realizat în 
conformitate cu 
gramaticile actuale. Se 
pornește   de la exerciții, 
în  descoperirea noilor 
conținuturi, predarea 
făcându-se de la concret 
la abstract, de la 
exemple la definiții, de 
la particular la general. 
Informațiile sunt clare, 
precise, prezentate în 
chenare colorate.  

Conținutul științific este 
bun, realizat în 
conformitate cu 
gramaticile tradiționale, 
informația este clară, 
precisă. Predarea noului 
conținut este făcută de la 
exerciții la definiții, de la 
concret la abstract, de la 
particular la general. 
Noțiunile teoretice sunt 
încadrate în chenare 
colorate. 

Conținutul științific este 
accesibil, realizat în 
conformitate cu gramaticile 
tradiționale, informațiile sunt 
bine esențializate. Pentru 
dobândirea noilor cunoștințe, 
autorii manualului au pornit 
de la noțiunile teoretice la 
exerciții, de la general la 
particular, de la definiții la 
exemple, de la abstract la 
concret, ceea ce nu este 
recomandat. Noțiunile 
teoretice sunt încadrate în 
cadrane colorate. 

4. Conținutul psiho- 
pedagogic 

   

a. Organizarea și 
conducerea învățării 

Manualul este conceput în 
scopul motivării și 
învățării elevului. 
Exercițiile vizează o 
învățare activă și 
formativă,  sunt 
prezentate gradual, de la 
simplu la complex, 
începând cu  exerciții de 
identificare/recunoaștere 
cu o retenție de 40%, 
continuând cu exerciții 
structurale/de asociere, cu 
o retenție de 60% -70%    
până la exerciții menite să 
valorifice creativitatea 
elevilor, cu o retenție de 
peste 70%. Astfel, 
profesorul poate lucra 

Manualul atrage atenția 
și motivează elevii spre 
învățare, accentul fiind 
pus pe activitățile de 
învățare activă, 
dezvoltând, astfel, 
gândirea critică și 
creativă a elevilor.  
Sarcinile de lucru sunt 
prezentate gradual de la 
simplu la complex.   
Editura a propus și un 
caiet al elevului care 
poate completa 
manualul. 

Manualul dezvoltă 
motivația elevilor pentru 
învățare. Unele sarcini de 
lucru dezvoltă gândirea 
critică și creativă (Lucrați 
în pereche!). Există și 
exerciții care pot fi utilizate 
pentru tratarea diferențiată 
a elevilor. Atât noțiunile 
teoretice  cât și cerințele 
exercițiilor sunt colorate, 
astfel, elevii se pot 
confrunta cu senzația de 
supraîncărcare. Editura a 
propus și un caiet de lucru 
pe unități de învățare, un 
auxiliar care propune o 
serie de exerciții atractive 
ce pot fi rezolvate fie 
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diferențiat cu elevii, în 
funcție de nivelul de 
cunostințe, ritmul, tipurile 
de inteligență și stilurile 
de învățare. Sarcinile de 
lucru vizează atât 
noțiunile studiate, cât și 
cele destinate studiului 
individual, temei pentru 
acasă.  
Considerăm că varietatea 
exercițiilor nu atrage 
necesitatea utilizării unui 
auxiliar didactic, cu toate 
că această editură a 
propus și un caiet al 
elevului care poate 
completa manualul. Prin 
urmare, prin sarcinile de 
învățare propuse, prin 
conținuturile adaptate la 
specificul clasei, folosind 
un vocabular adecvat 
nivelului cognitiv al 
elevilor, manualul Editurii 
Art este un instrument de 
lucru pentru atingerea 
competențelor din 
programa școlară. 

acasă, individual, fie în 
clasă cu ajutorul 
profesorului. 

b. Funcționalitatea Designul și ilustrațiile 
sunt atractive, 
captivante, destinate 
învățării active. Hârtia 
este de calitate.  

Calitatea grafică – 
estetică este bună, 
imaginile sunt atractive, 
relevante pentru o 
învățare activă. 

Aspectele grafice și 
estetice sunt bune, dar 
calitatea hârtiei nu este una 
atât de bună. Este folosită 
multă culoare. 

c. Probele de evaluare Fiecare unitate de 
învățare din cuprinsul 
acestui manual se 
finalizează cu o lecție de 
recapitulare și o  probă 
de evaluare. Așadar, și 
unitatea Vreau să salvez 
lumea  se încheie cu o 
evaluare sumativă, în 
care adjectivului i se 
alocă 3 itemi din 10. 

Fiecare unitate de 
învățare se finalizează cu 
o lecție de recapitulare și 
o  probă de evaluare. 
Așadar, și unitatea 
Galeria eroilor  se 
încheie cu o evaluare 
sumativă, în care 
adjectivului i se alocă 2 
itemi din 8. 

Fiecare unitate de învățare 
este prevăzută cu o lecție 
de recapitulare și o probă 
de evaluare. Astfel, 
unitatea Copilăria  
prietenoasă  se finalizează 
cu o evaluare sumativă, în 
care adjectivului i se alocă 
5 itemi din 12. 

d. Originalitatea Este ușor de observat 
originalitatea acestui 
manual, deoarece 
calitatea grafică este 
foarte bună, la fel și 
modalitatea de predare-
învățare-evaluare. 
Este original datorită 
strategiilor și sarcinilor 
de lucru propuse. 
Așezarea în pagină, 

Acest manual este 
original în ceea ce 
privește organizarea și 
selectarea conținuturilor. 
Sunt folosite culori 
adecvate studiului 
individual. 

Originalitatea acestui 
manual este generată de 
selecția conținuturilor  și 
de grafica folosită. 
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caracterele literelor și 
calitatea imprimării sunt 
optime. 

5.Aspectul și 
redactarea manualului  

Stilul redactării 
manualului este 
accesibil, stimulativ, 
flexibil, astfel încât să 
stimuleze elevul să 
învețe. 
Manualul prezintă o 
organizare logică în 
redactare, iar paginile 
sunt aerisite (calitatea 
paginii este bună, la fel și 
caracterul literelor). 
Noțiunile importante 
sunt îngroșate, 
evidențiate prin culori. 
Reperele teoretice sunt 
încadrate în cadrane 
colorate discret. 
Ilustrațiile sunt clare, 
precise, dar și sugestive 
pentru a trezi interesul 
elevilor. 
Manualul conține 208 
pagini, iar structurile 
adjectivale ocupă  4 
pagini. 

 Stilul redactării este 
acesibil, calitatea paginii 
este bună. Caracterul 
literelor este bun. 
Noțiunile teoretice sunt 
cuprinse în chenare 
colorate pentru a pune în 
evidență importanța 
informațiilor. Ilustrațiile 
sunt puține, dar 
sugestive. 
Manualul conține 216 
pagini, din care 4 pagini 
sunt alocate structurilor 
adjectivale.  

Stilul redactării este 
accesibil. Calitatea paginii 
nu este foarte bună. 
Caracterul literelor este 
bun. Se folosesc multe 
culori, chenare pentru a 
scoate în evidență 
informațiile. Manualul 
conține 208 pagini, din 
care structurilor adjectivale 
le  sunt alocate 4 pagini. 

Tabelul 1. Abordarea comparativ-critică a manualelor de Limba și literatura 
română, clasa a V-a 

 
Prin urmare, în urma cercetării modului în care sunt tratate 

structurile adjectivale în manualele alternative, aparținând editurilor Grupul 
Editorial Art, Intuitext, Booklet și a exercițiilor propuse de autorii acestor 
manuale, am ajuns la concluzia că fiecare manual prezintă puncte tari, dar și 
puncte slabe. Manualul este un auxiliar bun, dacă este folosit corespunzător. 
Cadrul didactic este cel care creează mediul educațional favorabil, 
stimulativ și interesant pentru o învățare activă, iar elevul este cel care aduce 
ceva din viața lui, din afara școlii, din experiența lui de viață. 

 
Puncte tari: 
‒  Manualele analizate respectă programa școlară în vigoare. 
‒ Manualele alternative conduc la îndeplinirea obiectivelor 

operaționale și la formarea competențelor cuprinse în programa școlară de 
limba și literatura română. 
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‒ Oferă o diversitate de exerciții din care profesorul poate selectat 
tema pentru acasă. 

‒ Manualele pot fi adaptate la particularitățile psiho-individuale ale 
elevilor, la specificul clasei. 

‒ Conțin sarcini de lucru care dezvoltă gândirea critică și creatoare a 
elevilor, conducând spre o învățare activă și formativă. 

‒ Sunt folosite sugestiile privind realizarea sarcinilor de învățare 
(Pentru început, Explorare, Exerciții, Reflecții, Deschideri sau Provocări, 
Evaluare, Autoevaluare, Portofoliu). 

Puncte slabe: 
‒ Limbajul folosit este prea „academic  ˮpentru nivelul lor (Editura Booklet). 
‒ Coloritul nu este întotdeauna unul potrivit (Editura Booklet); 
‒ Niciun manual nu conține evaluare diferențiată. 
Cu toate acestea, putem menționa faptul că elementul esențial care 

stă la baza ameliorării procesului instructiv-educativ nu este reprezentat de 
manualul selectat  sau de modul în care acesta este structurat, ci de modul în 
care profesorul reușește să capteze elevii, să își proiecteze lecția, utilizând o 
gamă variată de metode și mijloace didactice moderne, care să conducă 
către o învățare activă și formativă.  
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NOUA PROGRAMĂ ȘCOLARĂ ÎNTRE 
GRAMATICA NORMATIVĂ ȘI MANUALELE 

RECENTE 
 

Georgeta-Camelia PLOSCARU 
cameliageorgetaploscaru@yahoo.com 

 
Motto: ,,Strânge-ți cuvântul; cu puține spune multe.” 

(Biblia, Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah, 32, 9) 
 

Noul curriculum pentru gimnaziu, în vigoare din anul 2017, a propus 
o reorganizare a conținuturilor, punând accent pe funcționalitatea limbii, în 
raport cu gramatica normativă1. 

În rândurile care urmează, propunem o descriere a claselor lexico-
gramaticale invariabile – prepoziția, conjuncția, interjecția – conținuturi de 
sine stătătoare în Programa școlară pentru Limba și literatura română clasele 
a V-a – a VIII-a. În acest context, materialul nostru de lucru este alcătuit din 
extrasul din diverse manuale privind conținuturile despre prepoziție, 
conjuncție și interjecție. Pentru studiul nostru, am recurs la metoda 
descriptivă, cu scopul de a evidenția relația dintre teorie și practică.  

Elevii învață încă din clasa a V-a să recunoască prepoziția în 
enunțuri simple, aceasta fiind definită astfel:  

„Prepozițiile sunt cuvinte invariabile care asigură legătura dintre 
diferite cuvinte sau grupuri de cuvinte la nivelul propoziției, având rol de 
conectori gramaticali subordonatori.ˮ2  

Analizate fără a însoți alte cuvinte, prepozițiile nu prezintă funcție 
sintactică și sens lexical, prin urmare, au rolul de instrumente gramaticale. 
În dicționar, prepozițiile sunt însoțite de explicații cu privire la termenul pe 
care îl introduc și arată ce părți de vorbire pot compune: 

a) prep.3: de (introduce un atribut) un pui de căprioară; 

                                                           
1 GALR, 2005, I, p. 434; GBLR, 2010. 
2 GLR, 2019, p. 201. 
3 DEX, 1998, s.v. de. 
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b) prep4: a (formează numerale distributive) 3 saci a 80 de Kg. 
Fondul latin al limbii noastre cuprinde și prepoziția. Prepozițiile sunt 

moștenite din limba latină: 
 ad, cum, de, in, per, super, subter (în limba latină); 
 a, cu, de, în, pe cu varianta învechită pre, sub cu variantele 

populare subt, supt, (în limba română); 
 à, avec, de, en, sous (în limba franceză). 

Redăm, sub forma tabelului de mai jos, clasificarea prepozițiilor, 
conform gramaticii: 

După formă 
 prepoziții simple sau de bază: a, de, în, 
la, pe, spre etc. 
 prepoziții neanalizabile: prin, din etc. 
 prepoziții obținute prin împrumuturi 
(din limba franceză - grace à): grație 
 obținute prin conversiune (din limba 
română veche): mulțumită, datorită 

 prepoziții compuse (sudate/nesudate): 
de către, de lângă, de peste, de sub;  
despre (prepoziție sudată); 
de-a (prepoziție nesudată) 

Tabelul 1. Clasificarea prepozițiilor – după formă 

Un alt element de conținut asociat prepoziției este reprezentat de 
locuțiunea prepozițională: 

„Locuțiunile prepoziționale sunt grupări din prepoziții și alte cuvinte 
(cel mai des substantive) care au, împreună, rolul unei prepoziții.ˮ5 

Exemple: în urma, față de, pe dinăuntrul, în afară de, de-a latul, 
conform cu, în decurs de etc. 

În funcție de structură, se disting următoarele tipuri de locuțiuni 
prepoziționale: 

 locuțiuni prepoziționale care conțin o prepoziție sau două și un 
substantiv:  în urma, în loc de etc. 

 locuțiuni care conțin o prepoziție sau două și un adverb: în josul, în 
susul, în afară de etc. 

 locuțiuni prepoziționale care conțin una sau două prepoziții și un 
adjectiv: cu tot cu, cu tot etc.  

                                                           
4 DEX, s.v. a. 
5 GLR, 2019 p. 202. 
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Locuțiunile prepoziționale nu îndeplinesc funcții sintactice și au în 
structura lor o prepoziție. 
prepoziții care cer 
cazul acuzativ 

de, din, sub, dinspre Exemple: de copil, din veacuri, sub pod, 
dinspre pădure 

prepoziții/locuțiuni 
prepoziționale care 
cer genitivul 

înapoia, în urma, 
în mijlocul 

Exemple: înapoia carului, în urma lui, în 
mijlocul grădinii  

propoziții care cer 
dativul 

mulțumită, grație, 
datorită 

Exemple: mulțumită ție, grație divinității, 
datorită ei 

Tabelul 2. Regimul cazual al prepozițiilor/locuțiunilor prepoziționale 

 
Cele trei prepoziții grație, mulțumită și datorită sunt singurele care 

se construiesc cu dativul. Termenii: conform, potrivit, contrar sunt adverbe, 
conform gramaticilor normative: 

Acționează conform planului. 
Acționează contrar principiilor. 
Acționează potrivit împrejurărilor.6 
În ceea ce privește structura locuțiunilor prepoziționale, respectiv ortoepia 

și ortografia acestor grupuri locuționale, precizăm următoarele aspecte: 
„Prepozițiile compuse, devenite simple se scriu într-un cuvânt (a). 
Propozițiile compuse ale căror elemente își păstrează 

individualitatea de sens și de formă se scriu separat (b).”7  
Exemple: 
(a) dintre, din, dinspre; 
(b) până pe la, de pe lângă.  
O privire diacronică asupra prezenței acestui instrument gramatical 

în texte din epoci distincte ale limbii române literare exprimă evoluția clasei 
lexico-gramaticale de care ne ocupăm aici. Redăm, în rândurile care 
urmează, câteva exemple excerptate din textele religioase: 

Varianta învechită pre se folosește și astăzi în cântecele religioase 
închinate divinității și se află în textele literare: 

                                                           
6 Ibid,, p. 208. 
7 GLAR, I, p. 322. 
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„Pre cea mai cinstită decât heruvimii și mai prea mărită făr’ de-a-
semănare decât serafimii [...] Născătoare de Dumnezeu, te mărim.ˮ 
(Varlaam Protosinghelul, Axion)  

Sfântul Ierarh Dosoftei publică în anul 1673 Psaltirea în versuri sau 
Pslatirea pre versuri tocmită. Mitropolitul explică în Cuvânt către cititor 
sensurile Bibliei:  

„Patru sensuri are Sfânta Scriptură: pozitiv, afirmativ, pre istorie; 
moral, pre obicei; alegoric, pre altă plăzuire; metaforic, pre mutare.ˮ 
(Dosoftei, Psaltirea în versuri).  

„Maică milostivă [...] spală orice duh de mânie în inima mumei ce 
m-a purtat pre mine.ˮ (A. I. Odobescu, Doamna Chiajna) 

Prepozițiile dântru, den apar în narațiunile istorice despre neamul românesc: 
„Ștefan-vodă Tomșea [...] au fostǔ direptǔ moldovan, din satǔ den 

Otéști.ˮ (Cartea cronicilor). 
Precizăm, de asemenea, că în textele științifice se remarcă prezența 

prepozițiilor, precum: 
‒ per (lat. per) –  prin, pe, în timpul, prin intermediul; 
‒ versus (lat. versus) – către, înspre, spre;  
‒ via (lat. via s.f.) – drum, cale.  
Cu privire la abordarea metodică a prepozițiilor în manualele de 

Limba și literatura română, ne-am îndreptat atenția asupra itemilor care 
vizează integrarea în context a acestor instrumente gramaticale, de tipul 
itemilor obiectivi, semiobiectivi. 
 Item obiectiv (item cu alegere duală) 

Completează cu A/F. În enunțurile date există prepoziții simple. 
A/F Eminescu l-a așezat pe Alecsandri în fruntea poeților din 
vremea sa. 
A/F Vasile Alecsandri a cules basmele și poeziile poporului. 
A/F Doinele lui Vasile Alecsandri  au fost strânse în volum. 
Răspunsul așteptat este: A (adevărat), F(fals), A( adevărat). 

 Item semiobiectiv (item cu răspuns scurt) 
Completați fiecare enunț astfel încât prepoziția de să introducă un 

atribut substantival. 
Locuitorii acestui colț de ............. sunt harnici . 
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Copiii s-au mirat de florile de ............. ca și cum le-au văzut pentru 
prima oară. 

În vechime, semnul de ................. purta numele de zăloagă și era 
așezat între paginile cărții. 

Răspunsul așteptat: 
Locuitorii acestui colț de rai sunt harnici. 
Copiii s-au mirat de florile de nufăr ca și cum le-au văzut pentru 

prima oară. 
În vechime, semnul de carte purta numele de zăloagă și era așezat 

între paginile cărții. 
O altă parte de vorbire neflexibilă de care ne-am ocupat, în lucrarea 

de față, este conjuncția, element semnificativ pentru analiza morfologică și 
sintactică a propoziției și a frazei. Acest conținut este propus pentru studiu pentru 
clasele a VII-a și a VIII-a, descris prin prisma rolul său frastic: „Conjuncțiile sunt 
invariabile, cu sens abstract, care au rol de conectori gramaticali.”8 

Așa cum am menționat, conjuncția – unul dintre cei mai frecvenți 
conectori la nivel frastic – este clasificată după criteriul formei, respectiv al 
rolului îndeplinit în frază, după cum urmează: 

 

după formă după rolul pe care îl îndeplinesc în 
propoziție sau în frază 

 conjuncții simple sau de bază: și, iar, 
dar, sau, dacă, ci, că, deci, căci 

 conjuncții coordonatoare: 
 copulative: și, nici; 
 disjunctive: fie, sau, ori; 
 adversative: dar, iar, ci;  
 concluzive: deci, or, așadar 

 conjuncții compuse: 
 nesudate: ca să, cum că, încât că; 
 sudate: întrucât, fiindcă, deoarece 

 conjuncții subordonatoare: 
 necircumstanțiale: dacă, de, că, să; 
 circumstanțiale: deoarece, 

fiindcă, întrucât, încât, deși; 
 locuțiuni conjuncționale: precum și, prin 

urmare, în timp ce, după cum, chiar 
dacă, chit că, măcar că etc. 

 

                                                           
8 GLR, 2019, p. 211. 
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 conjuncții din structuri corelative: 
 conțin componente identice: sau... , 

sau; ori..., ori, ba..., ba;  
 conțin un element adverbial și un 

element conjuncțional: nu numai..., 
ci și; atât..., cât și 

Tabelul 3. Clasificarea conjuncțiilor 
 

În limba română veche, conjuncțiile deci și căci erau compuse, iar 
categoria conjuncții coordonatoare concluzive era menționată în lucrările de 
specialitate, conjuncții coordonatoare concluzive. Conjuncția coordonatoare 
adversativă or este neologică și provine din termenul francez or, conjuncție – 
dar, însă, ori; așadar, deci9.  De asemenea, termenul or are valoare și de 
conector.  

În dicționar, conjuncțiile sunt însoțite de explicații cu privire la rolul 
pe care îl au în propoziție sau în frază: și conjuncție10 –  marcă a 
coordonării copulative, leagă două propoziții de același fel: 

„Du-te și îngroapă-te tu însuți într-o chilie și acolo continuă a ruga 
pe Dumnezeu” (Panait Istrati, Cosma). 

Uneori, se manifestă omonimia gramaticală; în acest caz, contextul are 
rol dezambiguizator. Pentru a evita confuzia dintre prepoziție și conjuncție, 
conjuncția supusă analizei gramaticale poate fi înlocuită cu o altă conjuncție. 

haine de sărbătoare  X 
„De-or trece anii” [dacă] (Mihai Eimnescu). 
Conjuncțiile deci, iar, dacă, dar au în textele vechi forma décii, iară, 

daca, dară:  
„Décii, vrându să intre și ceialaltă oaste leșască, atuncea s-au ivitu toată 

oastea lui Bogdan vodă cu multe steaguri și buciume.” (Cronicari moldoveni) 
„Iară pre Potoțchii și pre Alexandru-vodă l-au dus oșteni de țară la 

Ștefan-vodă.” (Cartea cronicilor) 
 „Tomșa hatmanul, daca s-au tocmitu lucrurile cele de viclenie...” 

(Cartea cronicilor) 

                                                           
9 Cf. DEX, s.v. or. 
10 Cf. DEX, s.v. și. 
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„ ‒ O, ești frumos, cum numa-n vis / Un înger se arată, / Dară pe 
calea ce-ai deschis / N-oi merge niciodată.” (Mihai Eminescu, Luceafărul) 

În uzul didactic, conținutul despre conjuncție apare în aplicații precum: 
 Item semiobiectiv (item cu rsăpuns scurt)  
a) „Dar aș vrea să văz ziua pământului vestită,/ Să răsuflu un aer 

mai slobod, mai curat.” (Grigore Alexandrescu, Anul 1840) 
b) „Ieșind în lumina după-amiezii, adunară vreascuri și cetini.” 

(Mihail Sadoveanu, Creanga de aur) 
c) „Luntrița-i ducea pe cei doi copii după cum voia bunul Dumnezeu. 

[...] Tata e om bun, dar s-a înrăit, fiindcă nu poate să ne ierte.” (Ioan Slavici, 
Mara) 

Repartizați conjuncțiile din textele-suport, după modelul dat. 
Conjuncții simple  

Conjuncții compuse  

Locuțiuni conjuncționale  

 
Răspunsul așteptat respectă organizarea informației. 

Conjuncții simple dar, mai, și, să 

Conjuncții compuse fiindcă,  

Locuțiuni conjuncționale după cum 

 
Interjecția, cel de-al treilea conținut inclus în analiza noastră, reflectă 

interesul și pentru nivelul stilistic al limbii române: 
„Interjecțiile sunt cuvinte invariabile care exprimă senzații, 

sentimente sau imită sunete, zgomote.”11  
Înțelesul unei interjecții poate să decurgă din context. Astfel, 

interjecțiile pot arăta regret, însuflețire, supărare, îndemn, durere, caracterul 
interjecției fiind exclamativ ori imperativ: 

„– Aolău! vai de biată moșie...” (A. I. Odobescu, Doamna Chiajna); 
„– Vai de mine și de mine, încă asta n-am auzit!” (I. Creangă, 

Povestea unui om leneș); 
„Hai! voinici, drăguții mei, dați năvală di mi-i prindeți!” (Al. 

Odobescu, Doamna Chiajna). 
                                                           
11 GLR, 2019, p. 221. 
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după 
semnificație 

propriu-zise: 
of, uf, hait, 
aoleu, au, ura, 
ptiu, hai, ehe, 
halal 

Onomatopeice: 
miau, câr, ham, 
buf, teleap, pleosc, 
zvârr, oac, bleau 

  

după formă Simple: 
o, of, bre, de, 
dang, bang, pac, 
hăi, hait 

Repetate: 
pu-pu-pu,  
mac-mac,  
nani-nani, 
lipa-lipa,  
zdronca-zdronca 

Compuse: 
tura-vura, 
gâri-mâr,  
tic-tac,  
haida-de 

locuțiuni 
interjecționale: 
Da de unde!,  
Na-ți-o frântă!, 
Păcatele mele!, 
Ferească 
Sfântul! 

după rolul pe 
care îl 
îndeplinesc 
în 
comunicare 

exprimă stări 
afective/ 
voliționale:  
vai, o, a, hm 

exprimă 
manifestarea unei 
dorințe:  
hai, hi, cea, pst 

  

Tabelul 3. Clasificarea interjecțiilor 
 

Foarte rar, interjecțiile se pot forma cu ajutorul sufixelor: aolică! 
(aoleu- + sufixul -ică) 

Din punctul de vedere al comportamentului sintactic al interjecțiilor, 
menționăm că majoritatea interjecțiilor nu au funcție sintactică:  Haiti!, 
Doamne!, Ah!, Ei!.   

Altele, însă, îndeplinesc următoarele funcții sintactice: 
– subiect: Se auzea hăi, hăi! 
– atribut: Copilul ascultă refrenul: nani, nani! 
– nume predicativ: E vai și amar! 
– predicat: Hai! la drum, băiete!  
– complement direct: A spus pst! 
– complement circumstanțial de mod: A pornit șontâc-șontâc. 
În calitate de regente, interjecțiile pot construi grupul interjecțional 

cu termeni subordonați: 
Bravo lui! (InterjecțieCentruComplement) 
Unele interjecții, socotite secundare, s-au obținut prin conversiune: 

Doamne!, Măiculiță!, Dumnezeule!. 
Interjecțiile au o ocurență frecventă în textele populare, ceea ce 

trezește interesul cercetătorilor. De aici, au fost culese și transferate în 
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literatura cultă de numeroși scriitori români, valorificând oralitatea stilului. 
Opera înfăptuită de popor este și astăzi substanța inepuizabilă pentru crearea 
altor valori.  

De exemplu, în colinde, în Plugușorul, în cântecul de stea predomină 
interjecțiile: 

 Hăi! „Mânați măi, hăi, hăi!” (Urare cu plugul); 
 A ho! „A ho! A ho!” (Urare cu plugul); 
 La mulți ani!  

Doinele ascund în cuvintele simple trăirile sufletelor: 
 Of! „Of! urât! urât! urât!ˮ (Urâtul) 
 O! „Amărâtă turturică/ O! sărmana, vai de ea!” (Turturica) 
 Aolică! Daolică! „Aolică, daolică! Mult mi-e drăgulița 

mică.” (Aolică, daolică) 
 Aoleo! Aoleo! ce foc de dor! (Mehedințeanul) 

În hore se remarcă interjecțiile: 
 Ian „Ian’sui, leleo’n cel măr dulce.” (Ian’ sui leleo...) 
 Hai! „– Hai, mândro, pe deal în sus.” (Aolică, dodo, fa) 

În balade, interjecțiile exprimă, de obicei, sentimente sau sunt 
termeni de adresare: 

 Măre „Apoi, măre, să te duci, / Drumu-n codri să apuci.” 
(Toma Alimoș) 

 Alei „– Alei! frate luminate...” (Soarele și luna) 
 D-alelei „– D-alelei! murguleț mic ...” (Toma Alimoș) 
 Hăi! „Hăi Plevan, hăi Bourean!” (Vidra) 

Basmele populare cuprind, de asemenea, interjecții: 
 Bre „– Bre, du-te scoate vin!” (Ivanciu cel sărac) 
 Hehe „– Hehe, taică, să băgați de seamă bine ...” (Binele și răul) 

În lucrarea Hronicul vechimei a romana-moldo-vlahilor, Dimitrie 
Cantemir a dovedit continuitatea romană pe plaiurile noastre. Astfel, 
„temeliile ca de cetateˮ sunt curțile lui Ler împărat, iar refrenul colindelor, 
Ler Aler Domnul înseamnă Avrelie Avrelian: 

 Ler „Și astăzi au luat de pomenesc: «Ler Aler Domnul», care 
nume sună Avrelie Avrelian.” (Dimitrie Cantemir, Hronicul 
vechimei a roamna-moldo-vlahilor); 
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 Lerui „Lerui, ler [...] Lerui / Domn din cer.” (Lerui, lerui, 
lerui) 

Cercetările arată că interjecția Ler este numele Domnului Iisus 
Hristos. Termenul vine din latină, [Ha]llelu[iah, Domine]12. 

În Strunga și în Cântic haiducesc, opere literare inspirate de poezia 
populară, strigătul de nemulțumire al haiducului este ilustrat cu ajutorul 
interjecțiilor: 

„– Oliolio, ciocoi bogat!” (Vasile Alecsandri, Strunga) 
„Daleu! dragă primăvară / De-ai veni când aș vrea eu!ˮ (Vasile 

Alecsandri, Cântic haiducesc) 
Tot mai rar sunt folosite interjecțiile: bleau, regionaslism, a nu zice 

nici pâs și huideo, termen popular folosit cu scopul de a alunga. 
În manualele de gimnaziu, interjecțiile  
 Item semiobiectiv (item de tip întrebări structurate) 
Citește cu atenție textul următor: 
„– Mai bine mulțumește domnului, Olguța. [...] Ce ți-ai mai uitat? 
– Pfuuu! izbucni Olguța, dând cu ochii de Dănuț. [...] 
– Buftea, Buftea, poloboc, cioc-poc, cioc-poc! Apostrofă Olguța pe 
Dănuț. [...] 
– Cari-i bagaju matale, duduie? 
– N-am bagaj, Gheorghiță. 
– Zău? [...] 
– Iracan di mini!” (Ionel Teodoreanu, La Medeleni) 
a) Subliniați interjecțiile. 
b) Precizați care sunt semnele de punctuație folosite după 
interjecțiile subliniate. 
c) Explicați dacă se poate realiza înlocuirea termenului popular 
„Iracan”, din expresia 
„Iracan di mini!”, cu o altă interjecție din lista: of, hai, vai, fără ca 

sensul expresiei să se schimbe. 
d) Menționați tipurile de interjecții din textul-suport. 
 

                                                           
12 Cf. DEX, s.v.ler. 
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Răspunsurile așteptate sunt: 
a) „– Mai bine mulțumește domnului, Olguța. [...] Ce ți-ai mai 
uitat? 
– Pfuuu! izbucni Olguța, dând cu ochii de Dănuț. [...] 
– Buftea, Buftea, poloboc, cioc-poc, cioc-poc! Apostrofă Olguța pe 
Dănuț. [...] 
– Cari-i bagaju matale, duduie? 
– N-am bagaj, Gheorghiță. 
– Zău? [...] 
– Iracan di mini!” (Ionel Teodoreanu, La Medeleni) 
b) Semnele de punctuație folosite după interjecțiile subliniate sunt: 

semnul exclamării și semnul întrebării. 
c) Termenul „iracan”, din expresia „Iracan de mine!ˮ, poate fi 

înlocuit cu interjecția simplă „vaiˮ fără ca sensul expresiei să se schimbe. 
d) „Pfuuˮ, „Zăuˮ, sunt interjecții simple, „cioc-pocˮ este interjecție 

compusă, termenul „Iracanˮ se folosește numai în expresie, „Iracan de 
mineˮ și este locuțiune interjecțională. 
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GREȘELI DE ORTOGRAFIE ÎNTÂLNITE ÎN 
COMUNICAREA ON-LINE. STUDIU DE CAZ – 

COMUNICAREA PE WHATSAPP 
 

Cerasela Elena IOANA 
oana_elenacerasela@yahoo.com 

 
Pe lângă Facebook, un site web de tip rețea de socializare din 

Internet, prin intermediul căruia se pot contacta persoane apropiate, dar și 
persoane necunoscute, foarte folosit în contextul condițiilor de învățare din 
ultimul an este și serviciul WhatsApp1, care, după mai bine de un an de 
educație on-line, a devenit o cale importantă de comunicare cu elevii, de 
transmitere a unor informații, a unor clipuri video sau chiar a unor notițe.  

Apariția acestei aplicații a facilitat, dar a și schimbat modul în care 
elevii comunică și se exprimă. Folosirea internetului a adus numeroase 
beneficii printre care se numără și exprimarea neîngrădită, dar scrierea 
corectă rămâne una dintre provocările acestei tehnologii. Comunicarea 
colocvială scrisă se utilizează, mai ales, în corespondența particulară, cum ar 
fi scrisoarea familială, telegrama, cartea poștală, invitația, felicitarea – căi de 
comunicare pe cale de dispariție astăzi, am spune noi ‒, dar, odată cu 
răspândirea Internetului, oricine poate să publice mesaje care pot fi văzute 
de una sau mai multe persoane.  

În ceea ce ne privește, propunem analiza erorilor de ortografie pe 
baza unui corpus creat din mesajele trimise pe grupurile create la nivelul 
claselor aparținând exclusiv elevilor destinate fie profesorilor lor, fie 
colegilor. 

 
 Lipsa semnelor diacritice 
În contextul pandemic actual, am încercat să răspundem provocării 

de a desfășura o activitate educațională on-line, activitate care a debutat cu 

                                                           
1 Aplicația WhatsApp Messenger este o aplicație gratuită de mesagerie care folosește 
conexiunea la Internet a telefonului pentru a permite utilizatorului să trimită mesaje, fișiere 
media, și să-și apeleze prietenii sau familia. 
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organizarea claselor în grupuri pe rețeaua de WhatsApp, astfel încât să 
putem comunica cu elevii noștri. Ca urmare a acestui fapt, am putut remarca 
o serie de greșeli ale acestora în schimbul de mesaje care s-a realizat fie 
între ei, fie cu profesorii lor. 

Am constat că elevii au tendința de a scrie mesajele fără să 
folosească semnele diacritice „din grabă”, după cum motivează, deși le 
spunem de fiecare dată că trebuie să fie atenți la modul în care scriu. 

# Multumesc mult (N.L.), în loc de „Mulțumesc mult!” 
# Multumec! V-am zis ca ma apuc sa invat! (M.A.P., clasa a VIII-a) 

→ Mulțumesc! V-am zis că mă apuc să învăț! 
# Venim la scoala maine? (R.D., clasa a VIII-a) → Venim la școală 

mâine? 
# imi da si mie cineva codul la fizica? (C.Ș., clasa a VIII-a) → Îmi 

dă și mie cineva codul la fizică? 
# Doamna sa stiti ca am facut tot testul 4 (S.J., clasa a VIII-a) → 

Doamna, să știți că am făcut tot testul 4. 
 

 Scrierea cu -i, -ii, -iii în poziție finală  
Elevii prezintă dificultăți în a scrie corect substantive al căror plural 

se formează cu ajutorul desinenței -i, precum codru, membru, profesor, 
copil etc., respectiv verbe care au terminația la infinitiv în -i, încadrate în clasa 
verbelor de conjugarea a IV-a, precum a veni, a citi, dar se manifestă tendința de 
a dubla litera finală, dintr-o necunoaștere temeinică a conjugărilor verbelor. 

În ceea ce privește scrierea eronată a substantivelor, acest aspect este 
explicat prin faptul că elevii prezintă dificultăți în a face diferența între -i, 
desinență de plural, și -i, articolul hotărât enclitic al substantivului, ceea 
reflectă neasimilarea regulilor de ortografie.  

# Mai incetati asta e au si Profesori ore… (C.T., clasa a VIII-a) → 
Mai încetați…asta e…au și profesorii ore. 

# Imi poate da cineva coduriile de la muzica si sport? (A.E., clasa a 
VIII-a) – Îmi poate da și mie cineva codurile de la muzică și sport? 

# Nu mai am baterie dar o să i-au lecția de la colegii. (N.D., clasa a 
VIII-a) – Nu mai am baterie, dar o să iau lecția de la colegi. 
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Verbul a ști la persoana a II-a singular, modul indicativ, timpul 
prezent, se scrie cu -ii, deoarece un -i face parte din radical, iar al doilea este 
desinența care indică persoana și numărul.  

# Andrei de ce vorbești aiurea dacă nu ști?? (Ș.A., clasa a VIII-a) → 
Andrei, de ce vorbești aiurea, dacă nu știi? 

# Pai ce mai sti tu? (L.J., clasa a VIII-a) → Păi ce mai știi tu? 
# Bună dimineața, doamna eu n am putut venii azi la școală… (Ș.A.) 

→ Bună dimineața, doamna! Eu n-am putut veni azi la școală… 
 
 Scrierea verbelor a voi/a vrea 
Foarte mulți elevi fac o confuzie gravă între verbele a voi și a vrea, 

confuzie care apare atât în exprimare, cât și în scriere, într-o combinare a lor 
extrem de supărătoare, din care rezultă imperfectul vroiam. 

# Doamna dirigintă vroiam sa va spun mai demult… (N.L.) → 
Doamna dirigintă, voiam să vă spun mai demult… 

 
 Scrierea cu sau fără cratimă 
Folosirea corectă a cratimei presupune analiza gramaticală și 

semantică a unei structuri. Greșelile apar datorită faptului că, uneori, 
structurile se pronunță la fel, dar se scriu diferit, având în vedere statutul 
componentelor. Unele dintre exemplele pe care le-am selectat privesc 
confuzia reflectată în plan grafic, dintre o formă verbală și gruparea alcătuită 
dintr-un pronume, formă neaccentuată, și verb. 

# Va pot suna să îi spune-ti mamei mele notele? (N.L.) → Vă pot 
suna să îi spuneți mamei mele notele? 

Greșeala spune-ți se poate explica prin faptul că utilizatorul 
confundă desinența ți, care indică persoana a doua, numărul plural, cu forma 
neaccentuată a pronumelui personal de persoana a doua, număr singular a 
cazului dativ. Această formă poate fi corectă, dacă verbul se află la modul 
condițional-optativ, iar -ți este pronume personal, nu desinență, ca în forma 
inversă a verbului spune-ți-ar. 

# Mi-e tot îmi curge nasu si tusesc… (N.L., clasa VIII-a) → Mie tot 
îmi curge nasul și tușesc. 
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# Bună dimineața doamna îmi puteți spune și mi-e codul la română? 
(N.D., clasa a VIII-a) → Bună dimineața, doamna, îmi puteți spune și mie 
codul la română? 

Considerăm o greșeală foarte gravă scrierea pronumelui personal în 
acest fel, iar explicația poate veni de la teama elevului de a greși scriind 
legat anumite cuvinte, precum și de la interpretarea lor gramaticală în mod 
greșit: mi – pronume personal, e – verb.  

Pe de altă parte, este posibil ca, pentru unii elevii, aceeași teamă să îi 
determine să scrie legat anumite cuvinte, când acestea ar trebui să fie scrise 
cu cratimă. 

# Puteți sami ziceti si mie ce nota am luat (elev T.A., clasa a VI-a) 
→ Puteți să-mi ziceți și mie ce notă am luat? 

# Lam trimis (elev T.M., clasa a VI-a) → L-am trimis. 
# Și eu la-m terminat! (B.D., clasa a VI-a) → Și eu l-am terminat! 
# Doamna scuzatima dar eu am pus fisa pe classroom. (Ș.A., clasa a 

V-a) → Doamna, scuzați-mă, dar eu am pus fișa pe Classroom. 
Pentru evitarea greșelilor este necesară analiza valorii gramaticale 

a cuvintelor:  
1) dacă valoarea lor este diferită, de exemplu, un verb urmat de un 

pronume formă neaccentuată, acestea se scriu cu cratimă: pune-ți; 
2) dacă reprezintă cuvântul reprezintă o formă verbală conjugată, 

deci un singur cuvânt, se scrie legat: puneți.   
 
 Scrierea cu â sau î 
# ...âmi cere parola… → îmi cere parola; 
# …am să scriu pentru mîine… → am să scriu pentru mâine; 
# …nu ânțeleg ce am scris… → nu înțeleg ce am scris. 
Începând cu anul 1993 au fost stabilite anumite reguli de scriere, 

conform cărora: 
‒ î la începutul și la sfârșitul cuvântului: îmi, împărat, coborî, urî; 
‒ î în corpul cuvintelor, când, prin derivare sau prin compunere, î de 

la începutul cuvintelor ajunge medial: neînțeles, bineînțeles; 
‒ â în corpul cuvintelor, în toate celelalte cazuri: blând, plâng, când, 

râd; 
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‒ sunt, în loc de sînt, și suntem, sunteți, în loc de sîntem, sînteți.         
Cu toate acestea, numeroși elevi scriu greșit, iar motivele sunt 

variate: fie nu cunosc regulile gramaticale, fie nu le dau importanță și scriu după 
cum le sună mai bine. În școală, respectarea acestor reguli este obligatorie, iar la 
examene elevii sunt depunctați dacă nu scriu corect, ținând cont de regulile în 
vigoare. 

# Dar nu vezi că intră ei înaintea lui doamna și resping?? (C.A., 
clasa a VIII-a) → Dar nu vezi că intră ei înaintea doamnei?. 

În cazul de mai sus, substantivul doamna este în cazul genitiv, iar 
forma sa corectă este înaintea doamnei, conform DOOM². Articolul 
proclitic lui se folosește înaintea numelor de persoane de genul masculine, 
lui Matei, lui Vlad, și înaintea numelor de persoană de genul feminin de 
provenință străină lui Betty, precum și înaintea numelor de persoană 
feminine, terminate în consoană, lui Carmen, sau vocalele o, i – lui Flori, 
lui Teo.  

 
 Scrierea cu majuscule 
Regula conform căreia numele proprii (nume de persoane, de 

localități, de instituții, de personaje literare, de autori etc.) se scriu cu 
majusculă, este deseori încălcată din neglijență, din neștiință sau din grabă, 
de către elevii-utilizatori. 

# 2 județe cu deschidere la marea neagra (M.A., clasa a VIII-a) → 2 
județe cu deschidere la Marea Neagră. 

# Sunt edi… (A.E., clasa a VIII-a) → Sunt Edi. 
# Eu când am intrat era irimia și musat. (C.T., clasa a VIII-a) → 

Când am intrat eu, erau Irimia și Mușat. 
 
 Scrierea cu abrevieri  
Din cauza lipsei de timp sau din comoditate, elevii folosesc adeseori 

abrevieri în loc de cuvinte, cele mai multe au devenit foarte cunoscute, iar 
unele prescurtări provin din trunchierea cuvintelor, păstrându-se, în general, 
consoanele. Acest lucru poate dăuna elevilor, deoarece duce la pierderea 
înțelesului unor cuvinte, iar pe termen lung poate contribui la o modificare 
neplăcută a limbajului. 
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# Stai să fac o skemă. (M.A., clasa a VIII-a) → Stai să fac o schemă.   
# ms mult Angi. (L.J., clasa a VIII-a) → Mersi mult, Angi. 
# Doamna trb să ți-l dea. (R.F., clasa a VI-a) → Doamna trebuie să 

ți-l dea.  
# nu găsesc nmk la mn (S.J., clasa a VIII-a) → Nu găsesc nimic la mine. 
# vreau și eu codul la geo. (R.I., clasa a VIII-a) → Vreau și eu codul 

la geografie. 
Acest lucru a devenit o reală și periculoasă obișnuință, elevii 

folosind aceste abrevieri și în notițele pe care și le iau în caiete sau, mai rău, 
în temele de acasă sau testele date la clasă.       

 
Concluzii 
Formarea deprinderii scrierii și a pronunțării corecte se realizează pe 

parcursul întregii perioade a școlarității. Prin urmărirea acestei competențe 
se dorește, de fapt, ca elevul ieșit de pe băncile școlii să aibă o scriere 
corectă din punct de vedere gramatical, dar și o exprimare nuanțată și 
coerentă. De aceea, se impune ideea ca predarea cunoștințelor de gramatică 
și de comunicare să se coreleze permanent, cf. principiul abordării 
integrate. 

De asemenea, se impune ca regulile scrierii corecte să fie urmărite în 
orice moment din cadrul fiecărei lecții. Numai așa se va putea ajunge ca 
după patru ani de învățământ gimnazial să se obțină rezultate în mare măsură 
bune, iar majoritatea elevilor să aibă formate deprinderi de scriere corectă și de 
exprimare coerentă. Se impune ca deprinderile de scriere corectă să se bazeze pe 
motivarea conștientă a ortografiei, apelându-se la noțiunile teoretice însușite.  

Scrierea unei ortograme nu se consolidează prin câteva exerciții cu 
acest obiectiv, ci ea stă în atenția profesorului de limba și literatura română 
de-a lungul întregului ciclu gimnazial, când se consolidează ceea ce elevul 
și-a însușit în ciclul primar. În ciclul gimnazial, însă, elevul va face 
cunoștință cu alte reguli ortografice mai dificile și mai bine justificate din 
punct de vedere gramatical, iar cunoștințele lor devin mai ample.   

Este nevoie să se efectueze numeroase și variate exerciții de scriere, 
precum și de comunicare, exerciții care să trezească interesul elevilor, sa-i 
atragă, să-i preocupe, să-i antreneze la autocorectarea scrierii, să-și explice 
corectitudinea sau incorectitudinea acesteia.  
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Profesorul de limba și literatura română trebuie să trezească în 
sufletul elevului său mândria de a fi român, dar și conștiința că un român 
adevărat trebuie să știe să vorbească și să scrie corect românește. Scrisul corect 
este rezultatul unei munci susținute, rezultatul măsurilor educative aplicate în 
mod conștient, desigur, ținând cont de particularitățile de vârstă ale fiecărui elev 
în parte. 
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FORMAREA ABILITĂȚILOR DE EXPRIMARE 
CORECTĂ A ELEVILOR LA COLEGIUL 

„FERDINAND I” MĂNECIU. STUDIU DE CAZ 
 

Elena Luminița LINEA BĂCIUC 
baciucluminita@yahoo.com  

  
Cercetarea noastră vizează analiza rolului profesorului în formarea și 

dezvoltarea competenței de comunicare (orală și scris) la elevii de ciclul 
primar. Chestionarul reprezintă instrumentul principal utilizat în cercetarea 
de față, prin intermediul cărora urmărim centralizarea opiniilor 
respondenților noștri cu privire la problematica dezvoltării competenței de 
exprimare corectă a elevilor, stipulate în curriculumul în vigoare.1 

În paginile care urmează, prezentăm chestionarul2 pe care l-am 
aplicat în vederea identificării strategiilor didactice adecvate pentru 
formarea abilităților de exprimare corectă a elevilor, îndreptându-ne atenția 
asupra noțiunilor de ortografie și de punctuație. Chestionarul a făcut posibilă 
evaluarea cantitativă a însușirilor elementelor vizate prin măsurare, 
identificarea atributului corespunzător fiecărui caz pentru fiecare variabilă 
care ne interesează, operație prin care se atribuie o serie de valori în acord 
cu proprietățile obiectului studiat facilitând, totodată, testarea ipotezelor.  

Raportările în urma aplicării metodelor tehnicilor și procedeelor 
didactice s-a realizat prin realizarea unor grafice, transpunerea datelor 
colectate în texte cu rol de observații generale, recomandări, descrieri ș.a. 

 
 

                                                           
1 Competențele generale prevăzute în Programa școlară sunt următoarele: „1. Receptarea de 
mesaje orale în diverse contexte de comunicare; 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse 
situaţii de comunicare; 3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare; 
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare.” Programa școlară pentru 
Limba și literatura română, clasele a III-a și a IV-a, 2014, p. 3. 
2 Chestionarul este intitulat Interesul învățătorilor de la „Colegiul Ferdinand I” Măneciu 
pentru formarea abilităților de exprimare corectă a elevilor și conține 8 întrebări la care au 
răspuns cadrele didactice din instituția noastră.  



63 

* 
*          * 

Itemul 1 a urmărit să identifice timpul alocat în mod special 
elementelor de punctuație și de ortografie. 

a. Alocați ore speciale regulilor de ortografie și de punctuație? 
b. Observație: învățătorii acordă o atenție sporită predării 

regulilor de ortografie și de punctuație.  
Răspunsul negativ a venit de la învățătorul unei clase a IV-a, cu elevi 

care au rezultate remarcabile la învățătură, care și-a justificat alegerea prin 
nivelul foarte bun al clasei și prin faptul că elevii și-au însușit aceste reguli. 
În plus, elevii respectivi sunt verificați la teme și acasă, mulți provenind din 
familii de intelectuali. Răspunsul „uneori” a fost justificat prin lipsa 
timpului. Cea mai mare parte a respondenților, adică 78%, consideră că este 
necesar să acorde o atenție specială orelor de punctuație și de ortografie, 
prin alocarea unor ore speciale acestei teme, în timp ce 11 % consideră că au 
o clasă foarte bună și că nu este cazul să se facă lecții speciale care să vizeze 
scrierea corectă, iar 11% consideră că nu au timpul necesar pentru ore 
speciale de punctuație și de ortografie. 

 

 

Fig. 1. Distribuția răspunsurilor pentru prima întrebare din chestionar 

 
Prin itemul 2 am avut în vederea colectarea unor date privind 

acordarea importanței regulilor de ortografie și de punctuație la orele de curs 
din alte arii curriculare. 

78%

11% 
11%

da
uneori
nu 
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a. Credeţi că trebuie să insistați la fiecare oră (de matematică, de 
istorie, de geografie) pe respectarea regulilor de ortografie și de 
punctuație? 

b. Observaţie: învățătorii discută cu elevii, în mare parte, despre 
modul în care se respectă normele de ortografie și de punctuație și la alte 
discipline școlare ca acestea să nu se uite și elevii să realizeze că într-o 
lucrare scrisă la matematică sau la istorie nu au voie să scrie incorect. 

Răspunsurile negative sau lipsite de entuziasm au fost motivate 
astfel: 

1) lipsa timpului. 
Pentru toate disciplinele școlare, volumul cunoștințelor este mare, iar 

cea mai prețioasă resursă, adică timpul, este limitată. 
2) numărul alocat săptămânal orelor de comunicare este dublu față 

de numărul orelor de matematică 
Învățătorii au precizat că la clasele I si a II-a elevii au 7-8 ore de limba 

română săptămânal, în timp ce pentru matematică sunt alocate 3-4 ore. La ciclul 
superior, raportul este de 4-6 ore de limba română la 3-4 ore de matematică. 

56 % au subliniat faptul că urmăresc respectarea ortografiei și 
punctuației la fiecare disciplină tot timpul, 33% dintre cadrele didactice au 
răspuns că fac acest lucru când le permite timpul și 11% au răspuns negativ. 

 

 

Fig. 2. Distribuția răspunsurilor pentru întrebarea nr. 2 din chestionar 

În cel de-al treilea itemul am vizat o cuantificare a metodelor de 
predare-învățare a regulilor de punctuație și de ortografie, în raport cu 
eficiența acestora. 

 

Întrebarea nr. 2

56% 33% 

11%

da
uneori 
nu
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a. Numiți metodele didactice aplicate în cadrul orelor de Limba şi 
literatura română în predarea-învățarea regulilor de punctuație 
și de ortografie care au condus la rezultate optime? 

b. Observație: compunerea conduce în topul celor mai eficiente 
metode didactice, cu 58%, urmează spânzurătoarea cu 23 %, 
explicația cu 10% și exercițiul cu 9%. 

 

 

Fig. 3. Distribuția răspunsurilor pentru întrebarea nr. 3 din chestionar 

Am rugat respondenții să îmi explice jocul spânzurătoarea 
ortogramelor și mi-au oferit următoarele explicații: 

 jocul a fost gândit după spânzurătoarea funcțiilor sintactice 
sau a valorilor morfologice, care se găsesc pe platformele 
educaționale. 

 se joacă la fel ca spânzurătoarea obișnuită, sarcinile didactice 
fiind:  

o alcătuirea unor propoziții cu diferite ortograme; 
o utilizarea corectă a structurilor scrise în două cuvinte 

sau scrise legat, de tipul: o dată, odată, demult, de 
mult, întruna, într-una. 

 câștigă elevul care îndeplinește toate sarcinile didactice, 
evitând spânzurătoarea neștiinței. 

Compunerea
58%

Spânzurătoarea
23%

Explicația
10%Exercițiul

9%

Strategii didactice utilizate pentru combaterea greșelilor de 
scriere

Compunerea  Spânzurătoarea Explicația Exercițiul
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Printre strategiile menționate, am reținut și jocul de rol. Un elev 
interpretează rolul de profesor și trebuie să corecteze un text cu greșeli de 
punctuație sau de ortografie scris pe tablă. Câștigă jocul elevul care 
sesizează și corectează toate greșelile. 

Jocul poate fi împărțit în etape. În prima etapă, elevul care 
interpretează rolul de profesor/învățător corectează greșelile, iar în etapa a 
doua explică reguli pe înțelesul elevilor, încercând să transmită cunoștințe 
colegilor care nu au înțeles. 

Următorul item are în vedere importanța acordată de către cadru 
didactic așezării în pagină a textului redactat de către elevi. 

a. Acordați atenție așezării în pagină a textelor redactate de elevii 
dumneavoastră? 

b. Observaţie:  56% din cadrele didactice interogate acordă atenție 
deprinderilor elevilor de a așeza în pagină la fel de mult, cum 
acordă importanță scrierii corecte, în timp ce 44% acordă 
atenție acestui aspect important uneori. 

Această atitudine este cea potrivită, fiindcă la examenul scris, se 
alocă un punctaj distinct din cel alocat pentru redactarea întregii lucrări 
numai pentru aspectul lucrării. 

Învățătorii care au răspuns „uneori” au subliniat faptul că sunt mai 
interesați de conținut decât de formă, invocând faptul că pentru aspectul 
lucrării se acordă un punctaj nesemnificativ în economia rezultatului final – 
o abordare subiectivă, considerăm noi. 

 

 

Fig.  4. Distribuția răspunsurilor pentru întrebarea nr. 4 din chestionar 

Întrebarea nr. 4 

56% 

44% 
da
uneori
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Cea de-a cincea întrebare a urmărit determinarea modului în care 
cadrul didactic încurajează creativitatea elevilor în activitățile de învățare 
privind regulile de punctuație și de ortografie. 

a. Încurajaţi frecvent creativitatea elevilor în orele care au ca temă 
predarea-învățarea regulilor de punctuație și de ortografie? 

b. Observație: învățătorii încurajează creativitatea în timpul orelor 
de limba şi literatura română care au ca temă predarea-
învățarea regulilor de punctuație și de ortografie. Numărul celor 
care valorifică creativitatea mereu este mai mare decât al celor 
care încurajează mai rar creativitatea elevilor în astfel de 
activități. 

Mai mult de jumătate din respondenți, respectiv 56% încurajează 
creativitatea elevilor și în predarea-învățarea ortografiei și punctuației, în 
timp ce 44% fac acest lucru uneori. 

 

Fig. 5. Distribuția răspunsurilor pentru întrebarea nr. 5 din chestionar 

Itemul 6 s-a raportat la aplicarea teoriei inteligențelor multiple în 
predarea-învățarea regulilor de punctuație și de ortografie. 

a. Credeţi că se poate aplica teoria inteligențelor multiple și în 
cadrul predării-învățării regulilor de punctuație și de 
ortografie? 

b. Observaţie: în mare măsură, învățătorii sunt convinşi că 
aplicarea teoriei inteligențelor multiple în predarea-învățarea 
regulilor de punctuație și de ortografie eficientizează procesul 

Întrebarea nr. 5 

44%

56%

0%

da

uneori 
 



68 

instructiv-educativ; am avut și două răspunsuri diferite: „contra” și 
„uneori”. 

22% aplică această teorie în predarea-învățarea normelor de 
punctuație și de ortografie frecvent, 67 % o aplică uneori, iar 11% nu aplică 
această teorie, fapt care mă îndreptățește să cred că învățătorii sunt reticenți 
față de această teorie. 

 

Fig. 6. Distribuția răspunsurilor pentru întrebarea nr. 6 din chestionar 

Itemul 7 a avut în vedere integrarea momentului ortografic de la 
începutul orelor de comunicare. 

a. Obișnuiți să începeți orele de comunicare cu momentul ortografic? 
b. Observaţie: am constatat că 67% dintre cei care au acceptat să 

răspundă încep orele cu moment ortografic, în timp ce 33 % trec 
peste acest moment. 

 

Fig. 7. Distribuția răspunsurilor pentru întrebarea nr. 7 din chestionar 
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Cea de-a opta întrebare a vizat verificarea compatibilității umorului 
cu predarea-învățarea regulilor de punctuație și de ortografie. 

a. Se poate folosi umorul în predarea-învățarea regulilor de 
punctuație și de ortografie? 

b. Observaţie: umorul facilitează însușirea normelor de punctuație 
și de ortografie și 67% îl utilizează frecvent, iar 33 % uneori. Nu 
au existat răspunsuri negative la această întrebare. 

 

Fig. 8. Distribuția răspunsurilor pentru întrebarea nr. 8 din chestionar 
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ABORDAREA LINGVISTICO-DIDACTICĂ  
A VERBULUI LA CLASELE PRIMARE 

 
Roxana Adriana NUȚĂ 

nuta_katalina@yahoo.com 
 

Gramatica se învaţă în procesul exprimării, cu ajutorul folosirii 
vocabularului, iar odată învăţate, noţiunile de limbă devin un instrument 
valoros în dezvoltarea vorbirii corecte a elevilor. Cunoştinţele teoretice de 
limbă sunt înţelese şi asimilate temeinic atunci când devin operante, adică 
sunt folosite în practica exprimării, producându-şi, astfel, efectul. 

Programele şcolare şi manualele prezintă conținuturile, stabilite în 
funcţie de particularităţile de vârstă, pe care fiecare elev trebuie să le 
achiziționeze pe parcursul școlarizării.  

În lucrarea de față, propunem cercetarea metodologiei pentru 
predarea-învățării conținuturilor despre verb, la ciclul primar. Având în 
vedere că predarea-învăţarea verbului – nucleul comunicării – are scopul de 
a conduce la folosirea adecvată de către elev a verbului (cu formele lui 
flexionare) în elaborarea unor mesaje orale sau scrise, în cercetarea noastră, 
ne vom îndrepta atenția asupra manualelor care, din punctul nostru de 
vedere, conțin metode şi procedee care s-au dovedit eficiente în dobândirea 
noţiunilor gramaticale la vârste mici.  

Pentru realizarea acestui demers comparativ-critic, am avut în 
vedere, înainte de toate, identificarea analiza gradului de accesibilitate a 
conținuturilor învățării repartizate pe clase, în funcţie de particularitățile 
psihologice ale elevilor. Acest aspect este strâns legat de faptul că, în 
cercetarea noastră, ne-am propus să considerăm conceptele din domeniul 
morfologiei, în speță, verbul, drept instrumente operaționale de gândire, 
fiind un rezultat al unei experiențe acumulate, descris astfel: învățarea unor 
concepte unor concepte de grad superior elevii de la clasele mici se sprijină 
treptat pe asimilarea anterioară a conceptelor simple şi pe analiza şi 
perceperea relaţiilor dintre noțiuni. Pentru înțelegerea conceptelor, elevii se 
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bazează pe experienţa trecută şi prezentă, dobândită, fixată și prin studiul 
celorlalte discipline, într-un interval mai mic sau mai mare de activitate. 

În acest caz, ipoteza de la care am pornit a avut ca supraordonată 
utilizarea unui manual-suport potrivit actului didactic: Dacă folosesc un 
manual suport adecvat atât conținuturilor și competențelor din programa 
școlară, cât și particularităților psiho-pedagogice ale elevilor, atunci 
însușirea clasei gramaticale a verbului va fi mai temeinică și corect 
folosită. 

Adoptând ideea că materialul concret, intuitiv de la care se porneşte 
în procesul de învăţare a unei noţiuni gramaticale este cuvântul, textul (şi nu 
imaginile ilustrative, obiectele) care orientează copilul spre gândirea 
corectă, se poate spune că noţiunile gramaticale reprezintă abstractizări ale 
altor abstractizări. Tocmai din aceste particularităţi ale noţiunilor 
gramaticale decurg şi dificultăţi inerente privind însușirea acestora de către 
elevii de vârste mici. 

Problematica legată de optimizarea metodelor didactice utilizate în 
studiul limbii și comunicării ne-a captat interesul cu atât mai mult, cu cât am 
constatat interesul real al elevilor manifestat pentru obiectul de studiu. 
Venind în întâmpinarea acestui interes, s-a impus necesitatea că gramatica 
pe care o învaţă la şcoală să fie completată cu variate exerciţii, fişe de lucru, 
acestea realizându-se într-un proces de conştientizare a cunoştinţelor 
însuşite. Aplicațiile urmăresc nu numai recunoașterea părților de vorbire, ci 
şi descoperirea posibilităţilor de a realiza legături cu alte clase gramaticale. 
În felul acesta, considerăm că se păstrează un contact strâns cu experienţa de 
vorbire a copilului, cu structurile lingvistice deja asimilate şi că se poate 
structura modalitatea de predare cu scopul formării şi dezvoltării 
deprinderilor de vorbire corectă, a inventarelor de reguli de perfecționare a 
limbii române actuale.  

În acest scop, ne-am propus să realizăm o paralelă între manuale 
alternative de Limba și literatura română destinate ciclului primar (clasele a 
III-a și a IV-a)1, pentru a analiza diverse aspecte privind procesul de 
predare-învățare a verbului.  
                                                           
1 Corpusul de lucru este alcătuit din 3 manuale alternative aparținând unor edituri diferite: 
Intuitext, Ars Libri și Arthur de la Școală, tipărite în anul 2014 și în 2016, conform 
Programelor școlare în vigoare.  
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Programele școlare actuale2 definesc în termeni generali informațiile 
necesare pentru formarea intelectuală, fără a mai preciza timpul (unic) 
necesar asimilării fiecărei unități de conținut. Rămâne la latitudinea 
autorului de manual și a profesorului să organizeze instruirea, în funcție de 
obiectivele și de conținuturile prevăzute în curriculum și de opțiuni privind 
progresia, abordarea metodologică, precum și de interesele elevilor. 

Manualul de Limba și literatura română, clasa a III a, apărut sub 
sigla Editurii Intuitext3, în anul 2016, este în conformitate cu programa 
școlară în vigoare din anul 2014. Specificăm faptul că acest manual are și o 
variantă digitală, sub forma unui Compact Disc, care conține fiecare lecție 
prezentată de două personaje, intitulate Mara și Radu.  

Din punctul de vedere al aspectului, manualul reflectă o calitate 
superioară a filelor și a copertelor, având aspect de caiet, iar grafica acestuia 
reflectă o coloristică atractivă.  

Cuprinsul manualului prezintă competențele conținuturilor, stipulate 
în curriculum, la fiecare început de unitate tematică, respectiv lecție, ceea ce 
denotă corelarea activităților de învățarea cu setul de competențe vizate prin 
predarea-învățarea conținuturilor. De asemenea, fiecare unitate de învățare 
conține lecții de recapitulare, evaluare, dar și de reglare, integrate prin 
sintagma sugestivă ,,Exersare, joc și învățare”.  

În opinia noastră, acest manual propune texte-suport narative cu 
dimensiuni relative, uneori, copiii au nevoie de explicațiile cadrului didactic 
pentru a le înțelege. Regăsim explicații ale cuvintelor necunoscute, exerciții de 
descoperire a textului, atelier de creație, dar și diverse jocuri.  În plus, sunt 
propuse aplicații precum: întrebări pe baza textului la care copiii trebuie să 
răspundă, completare de propoziții lacunare, cerințe care vizează redactarea de 
texte cu mesaje diverse, având ca destinatari personajele din textele parcurse.  

Acest manual încurajează cadrele didactice să folosească metode si 
tehnici moderne de lucru; lansăm această afirmație, deoarece lecțiile sunt 
structurate pe baza unor metode precum: Ciorchinele, Eseul de cinci minute, 
Jurnalul cu dublă intrare ș.a.  

                                                           
2 http://programe.ise.ro/ 
3 Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel, 2016. 
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În schimb, am remarcat că textele lirice sunt foarte puține; de altfel, 
nu se pune accent pe memorarea acestora. Deseori, elevii sunt cei care vin 
cu inițiativa de a le memora și de a organiza un concurs de recitări. 
Memorarea la vârste mici a poeziilor duce la dezvoltarea capacității de a 
stoca informații de-a lungul timpului.  

În ceea ce privește lecția Verbul, am constat următoarele aspecte: 
 Lecția ocupă doar o pagină, propunând 7  itemi de rezolvat: 

o Primul item este acela în care se dă o propoziție, și se 
cere gruparea cuvintelor subliniate(verbe) pe trei 
coloane, în funcție de ceea ce indică: acțiunea, starea 
sau existența. Acest exercițiu este urmat de definiția 
verbului, scrisă într-un chenar 

o Al doilea item solicită sublinierea verbelor întâlnite în 
cele șase propoziții date. 

o Al treilea item este însoțit de 3 imagini. Deasupra 
fiecăreia sunt scrise cuvintele demult, acum și mai 
târziu. Sub  fiecare imagine este scrisă câte o propoziție 
care conține verbe la timpul trecut, prezent și viitor.  

o Al patrulea item propune completează propozițiilor din 
coloana a doua folosind cuvintele s-a/s-au, după caz. 

 

 

 

o Al cincilea item solicită recitirea textului narativ studiat 
în unitatea respectivă pentru a sublinia zece verbe care 
exprimă acțiuni. 

o Al șaselea item solicită alcătuirea de propoziții care să 
conțină verbele indicate. 

o Ultimul item propune indicarea momentului acțiunii 
demult, acum și mai târziu pentru verbele pe baza unui 
scurt text-suport. 

acum demult 

Ioana se joacă.  

Băieții se întâlnesc. 

Ioana .... jucat. 

Băieții .... întâlnit. 
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Următoarea lecție vizează predarea unei categorii gramaticale a 
verbului, și anume, numărul. În Manualul de la Intuitext, aceasta este 
intitulată Verbul. Numărul verbului, fiindu-i alocată o pagină care conține 
un număr de 4 aplicații. 

Autorii manualului propun un exercițiu pentru ca elevii să observe că 
forma propoziției se schimbă atunci când acțiunea este făcută de una, 
respectiv de mai multe persoane, precizând următoarele: 

 ,,Când acțiunea este făcută de o singură persoană, verbul este la 
numărul singular. ” 

,,Când acțiunea este făcută de mai multe persoane, verbul este la 
numărul plural.”4 

Manualul pentru clasa a IV-a, semestrul al II-lea, este realizat de 
același colectiv de autori, având și varianta digitală, putându-se audia 
explicația personajelor.  

Conținutul privind verbul debutează cu lecția Verbul. Persoana și 
numărul verbului  care se întinde pe două pagini, având 11 exerciții. 
Teoretic, această lecție este o actualizare a informațiilor prezentate în clasa a 
III-a. Se reamintește definiția acestei părți de vorbire, se explică tot sub 
formă de definiție că verbul are forme pentru trei persoane, numărul singular 
și plural. 

Apreciem că itemii propuși nu prezint un grad de dificultate maximă, 
fiind sunt accesibili. 

Imediat după această lecție, conform manualului, urmează 
prezentarea categoriei gramaticale specifice verbului – timpul, având 
denumirea Timpurile verbului. În această secțiune, sunt propuse numai 4 
exerciții, cu un grad scăzut de dificultate. Considerăm că autorii ar fi trebuit 
să creeze, în acest caz, aplicații diverse, deoarece competențele se formează 
prin exersare. 

La pagina 49, este structurată lecția Cuvântul-parte de propoziție. 
Predicatul care însumează un număr de șase exerciții, unde este specificat 
că, pentru a comunica un mesaj, cuvintele sunt așezate într-o anumită 
ordine,  alcătuind  propoziții cu înțeles. Astfel, cuvintele sunt părți de 

                                                           
4 Limba și literatura română. Manual pentru clasa a III-a, 2014, p. 42. 
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propoziție. La rubrica ,,Reține!” este inserată definiția predicatului, 
menționându-se întrebarea la care răspunde această parte principală de 
propoziție, respectiv faptul că o propoziție are un singur predicat. 

Un alt manual pentru clasa a III-a, supus analizei noastre, este cel 
tipărit la Editura Ars Libris, în anul 2016, în conformitate cu noua programă 
școlară, deținând și varianta digitală. Copertele sunt dintr-un carton lucios și 
nu prea gros, iar filele, de o bună calitate sunt lipite într-un cotor, având 
aspect de carte. 

La începutul fiecărei unități tematice, sunt expuse competențele care 
se vor forma pe parcursul lecțiilor. De asemenea, sunt propuse lecții de 
recapitulare, dar nu și cele de evaluare sau de ameliorare/dezvoltare. În locul 
acestora, ne delectăm cu câte o lectură suplimentară, ceea ce îi încântă pe 
elevi, deoarece textele-suport sunt atrăgătoare din punctul de vedere al 
graficii – punându-se accent pe imagini sugestive – și al conținutului. 
Cuprinsul apare la sfârșitul manualului.  

Se remarcă utilizarea textelor lirice ca suport într-o mare proporție. 
Totodată, textele narative nu  au o întindere foarte mare, dar au foarte puține 
aplicații, adică maximum șase exerciții simple. Imaginile inserate în acest 
manual sunt mari, viu colorate, clare, atractive.  

În cadrul fiecărei lecții, sunt incluse jocuri, fișe de portofoliu, jocuri 
de rol, jocuri de cuvinte, explicația cuvintelor necunoscute și câte o 
recomandare de lectură suplimentară.  

La pagina 29, în cadrul lecției ,,Degețica”, întâlnim o scurtă 
reamintire a definiției verbului și 4 exerciții accesibile. La pagina următoare, 
lecția despre Numărul verbului însumează 7 exerciții, unde se pune mare 
accent pe pronunțarea și scrierea corectă a verbelor, ceea ce este un lucru 
important și util pentru elevi. Aici explicațiile sunt clare, ceea ce determină 
caracterul accesibil al informațiilor expuse. 

În manualul pentru semestrul al II-lea, la pagina 17, în cadrul primei 
unități de învățare, unde este propusă o sinteză a conținuturilor asimilate pe 
primul semestru, sunt incluse pe o treime de pagină câteva aspecte legate de 
clasa verbului.  

Lecțiile Verbul, Persoana verbului, Numărul verbului, paginile 33 și 
37, ne oferă o varietate de exerciții și aplicații care se bazează pe alcătuirea 
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de propoziții, identificarea verbelor, precizarea numărului și persoanei 
verbelor.  La o distanță de 10 pagini, lecția  Timpul verbului se desfășoară 
pe o pagină, având patru exerciții. Se explică această categorie gramaticală a 
verbului: trecut, prezent și viitor. 

În manualul pentru clasa a IV-a, Editura Ars Libri, sunt prezentate 
aspecte sintactice, și anume: partea de propoziție – predicatul, respectiv 
acordul predicatului cu subiectul.  

Manualul pentru Limba și literatura română, clasa a III-a, Editura 
Arthur la Școală5, este în conformitate cu programa școlară în vigoare, 
având și varianta digitală.  

Coperta este fabricată dintr-o hârtie cartonată, rigidă, filele sunt 
prinse în cotor, dând manualului aspectul de carte.   

În acest manual, textele narative alese de către autori sunt atractive, 
însoțite de imagini clare. Sunt propuse numeroase exerciții pe baza textelor 
care antrenează imaginația și creativitatea elevilor, precum și exerciții de 
scriere și pronunție corectă.  

Pe marginea textelor-suport, am remarcat o serie de activități pe care 
nu le-am întâlnit în celelalte manuale analizate, precum: Ce am descoperit?, 
Poți să-ți exprimi o trăire?, Ce părere ai?, Vrei să știi mai mult?, Joc de rol, 
Joc – cuvinte istețe! etc. 

În cadrul lecției Ce exprimă cuvintele? se introduce subtil definiția 
verbului. Există cuvinte care exprimă ‛acțiunea’ (merge, cântă, scrie, 
citește), ‛starea’ (stă, așteaptă, tace) sau ‛existența’ (este, existența ființelor, 
lucrurilor, fenomenelor ale naturii). Aceste cuvinte se  numesc verbe. Există 
exerciții variate de recunoaștere a verbelor, de schimbare a formei lor prin 
adăugarea negației, de observare a schimbării formei verbelor în funcție de 
persoana și numărul lui. Următoare lecție, Numărul și persoana verbului, 
propune exerciții care implică organizarea colectivului de elevi în perechi, 
pe grupe, dar și frontal și individual.  

Este foarte important, în opinia noastră, ca manuale să prezinte și 
informații privind ortografia și pronunțarea formelor verbului a fi ‒ este, ești, 

                                                           
5 Are doi autori foarte cunoscuți: Cleopatra Mihăilescu și Tudora  Pițilă. 
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era se pronunță cu [ie], dar se scriu cu literă inițială e ‒, respectiv a lua la 
indicativ, prezent ‒ iau, iei, ia se pronunță cu [i]  și se scriu cu literă inițială i.6 

Exercițiile privind categoria timpului sunt interesante, deoarece 
acestea presupun identificarea firului cronologic al evenimentelor petrecute 
pe baza unui text-suport. În acest sens, autorii propun o axă a timpului 
pentru rezolvarea acestuia. 

Asamblați cele trei secvențe pe o axă a timpului, ca în model. 
 

 
Schema 1. Extras din Limba și literatura română. Manual pentru clasa a 

III-a, Editura Arthur la Școală 

 
Manualul pentru Limba și literatura română pentru clasa a IV-a, 

Editura Arthur la Școală7, imprimă acestui an de studiu un caracter dens.  
Referitor la studiul verbului la clasele primare, observăm că se 

realizează o actualizare a cunoștințelor din clasa a III-a, având un caracter 
expozitiv, prezentându-se definiția și categoriile gramaticale – persoana și 
numărul. Ni se pare pertinentă explicația despre categoria persoanei, pe care nu 
am regăsit-o în celelalte manuale analizate, pe care o redăm în cele ce urmează: 

„Persoana I: acțiunea este făcută de persoana care vorbește: Eu citesc. 
Persoana a II-a: acțiunea este făcută de persoana cu care se 

vorbește: Tu citești. 
Persoana a III-a: acțiunea este făcută de persoana despre care se 

vorbește: Ea citește.” 
De asemenea, sunt propuse exerciții care urmăresc identificarea unor 

verbe-sinonime pentru expresiile extrase din textul-suport: Scrie câte un 
verb care să aibă același înțeles cu următoarele expresii din text: a-ți băga 
nasul; a face pe grozavul; a-i cădea greu. 

                                                           
6 Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, 2015,  p. 37. 
7 Volumul pentru semestrul al II-lea are alți autori, și anume: Alina Radu și Roxana Jeler.  
Conține 80 de pagini, iar cuprinsul îl întâlnim la începutul manualului. 
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Autorii acestui manual au propus și o aplicație care, din punctul 
nostru de vedere, depășește programa pentru ciclul primar. Itemul 
Completează tabelul, după model. nu oferă explicații pentru rezolvarea lui.  
 

Substantiv Adjectiv Verb 
supărare supărat a supăra 
  a hotărî 
aprobare   
 pregătit  
uimire   
  a jigni 

 
Analiza manualelor pentru ciclul primar, clasele a III-a și a IV-a, ne-a 

condus la o concluzie generală: fiecare prezintă plusuri și minusuri privind modul 
în care sunt prezentate conținuturile din punct de vedere teoretic și metodic.  
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ABORDAREA PROVERBULUI ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL. 

 OBSERVAȚII METODICE 
 

Roxana Ilona GRĂMADĂ 
ilonagramada@yahoo.com 

 
Printre bogățiile neasemuit de valoroase pe care le-am moştenit noi, 

generaţiile actuale, de la înaintaşii noştri, se numără şi folclorul  românesc 
pe care suntem datori să-l păstrăm, să-l cultivăm şi să-l transmitem nealterat 
urmaşilor noştri. Întrucât acest tezaur al limbii române, făurit în decursul 
existenţei milenare deosebit de zdruncinate a poporului român şi apărat cu 
sfinţenie veacuri şi veacuri, nu doar se moşteneşte, ci se și învaţă, textele 
literare din gimnaziu și nu numai au nobila misiune de a reflecta concepțiile 
de viată arhetipale cuprinse în construcțiile paremiologice.  

Proverbele sunt, probabil, cele mai cunoscute forme de manifestare a 
înțelepciunii populare, sunt vorbe cu tâlc prin care se manifestă felul de a 
gândi sau de a simți al unui popor, chintesență de exprimare a unei 
experiențe îndelungate. Ele exprimă adevăruri general-umane observate într-
o anume împrejurare, dar cu o capacitate de repetabilitate, ceea ce le conferă 
caracter de exemplu sau pildă. 

Proverbele sunt anonime și aparțin unui trecut multimilenar de 
înțelepciune populară, altfel spus, „proverbul marchează o vârstă a 
răgazului uman și a întoarcerii spre sine, spre experiența sa proprie și spre 
un efort de a o fixa.”1 

Cercetarea didactică a fost realizată la Școala Gimnazială Schiulești, 
comuna Izvoarele, județul Prahova, în perioada octombrie 2019 – februarie 
2020 și a avut ca finalitate studierea directă a modului în care elevii percep, 
analizează și integrează structurile paremiologice în procesul de dezvoltare 
cognitivă și de integrare în sistemul valorilor morale. 

 

                                                           
1 D. Stanciu,1979, p. 201. 
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În acest caz, obiectivele cercetării noastre sunt: 
1) determinarea nivelului de pregătire lingvistică a elevilor; 
2) stabilirea gradului de percepere, de analiză și de utilizare în 

comunicare a structurilor paremiologice; 
3) valorificarea rezultatelor cercetării în vederea eficientizării 

competențelor de comunicare verbală; 
Am pornit de la premisa că, încă din perioada preșcolară, elevii 

devin actori în scenarii paremiologice, inițial, în contexte moral-
comportamentale, ulterior, în cadrul activităților integrate disciplinei Limba 
și literatura română, prin prisma operării cu diferite tipuri de texte 
literare/nonliterare. Astfel, în absența unei unități de învățare focalizate 
strict pe problematica paremiologiei, se constată atomizarea acestei noțiuni 
atât în cadrul unor lecții distribuite pe palierul literaturii (caracterizare, 
portret literar, analiză literară) și mai puțin la nivel lingvistic, cât și la 
nivelul orelor de consiliere școlară în analiza comportamentală. 

Se știe că în școala actuală nu este structurat un capitol de etnologie 
de sine stătător, în care abordarea faptelor de folclor să se facă din 
perspectiva poeticii oralității. Studiul folclorului se derulează conform 
lecturii literare, fapt care conduce la o interpretare denaturată a mesajului și 
a funcțiilor sale în contextul vieții individuale și sociale. Un exemplu este 
cazul baladei Miorița, despre care elevii gimnaziști nu află că, potrivit lui 
Mircea Eliade și Constantin Brăiloiu „balada este expresia spaimei de 
moarte”2. Sau, în cazul fragmentului La colindat, extras din Amintiri din 
copilărie, de Ion Creangă, se pune în evidență anti-colindul, concept 
etnologic puțin frecventat de profesori și absent în manualele școlarilor. Și 
exemplele ar putea continua.  

De aici, ipoteza noastră semnalează și un alt adevăr fundamental: ne 
aflăm în momentul în care ar trebui să se elaboreze fie o programă în care 
etnologia și folclorul să fie considerate unitar ca științe autonome și nu ca 
subordonări ale literaturii, fie să coexiste cu celelalte discipline în cadrul 
unui curs de sine stătător elaborat în cadrul C.D.Ș. Un neajuns major, sub 
aspect didactic, este legat de fixarea genului proxim și a diferenței specifice. 

                                                           
2 Apud Olimpia Varga, 2017, p. 170. 
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În cazul unui proverb, elevii au dificultăți în a delimita proverbul de 
zicătoare, de maximă/cugetare. De obicei, utilizează, sub autoritatea 
ghilimelelor, termenul ambiguu de citat. Ne aflăm în fața unei situații în 
care mijloacele oralității, specifice proverbului, sunt abordate cu mijloacele 
scripturalității, deci, ale literaturii culte. 

Proverbele au un caracter anonim și reflectă generalizat și concis 
experiența colectivă. Frecvența, ritmarea și enunțul rimat se explică prin 
necesități mnemotehnice de transmitere în colectivitate: Ce ție nu-ți place, 
altuia nu-i face.  

Construcția unui proverb se realizează în unele cazuri prin asocieri 
ludice (Rău cu rău, dar mai rău fără rău), prin metafore insolite (Mai binele 
este dușmanul binelui), prin enunțuri paradoxale (Mai binele este dușmanul 
binelui), prin antinomii simetrice (Fă bine și așteaptă rău). 

În privința textelor literare cu evident caracter moralizator, o serie de 
exerciții pot face trimiteri paremiologice: elevii sunt solicitați să raporteze 
un text literar la un proverb care să ilustreze mesajul transmis, precum în 
cazul nuvelei Popa Tanda, de Ioan Slavici, care debutează cu o asemenea 
construcție ,,Omul sfințește locul”. În cadrul exercițiilor de creativitate, se 
pot efectua compuneri de valorificare a experienței personale sau de ficțiune 
pornind de la un proverb prestabilit. 

O condiție sine qua non a oricărei cercetări o constituie stabilirea 
metodelor de lucru. Un imperativ al acestei etape a fost acela de a corela 
ipoteza de lucru cu obiectivele urmărite și adecvarea metodelor și 
instrumentelor de cercetare la scopul propus. Pentru a colecta informații 
concrete, pentru a stabili obiective și competențe, am utilizat următoarele 
metode, specifice demersului nostru didactic: 

 Observația 
Am cerut elevilor  să se autodefinească prin intermediul unui 

proverb, să-și caracterizeze „paremiologic” colegul/prietenul și să-și 
definească idealul profesional printr-un proverb. Am constatat că, deși 
observațiile lor erau sincere și corecte , elevii nu dispuneau de un repertoriu 
bogat de proverbe ,achizițiile lor fiind cele din mediul familial și destul de 
restrânse;  
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 Analiza produselor a fost utilizată în etapa experimentală și 
evaluarea testelor și fișelor de lucru. 

 Chestionarul   
Cele câteva tipuri de chestionare au vizat modul de relaționare a 

elevului la instrumentarul paremiologic, la corelarea structurii gramaticale 
cu celelalte niveluri ale limbii precum și probleme legate de intertextualitate 
între codul oral și codul scriptural în actul comunicării verbale.  

 Conversația euristică  
Am reușit să stabilesc volumul de cunoștințe deținut de elevi la un 

anumit moment, deprinderile lor comportamentale, interesul pentru tema 
propusă și pentru tipul de activitate. Astfel, în dialogul curent la clasă, am 
căutat să raportez textele literare (mai ales cele narative) la câte un reper 
paremiologic ce urma să fie găsit de către elevi. Cu precădere, am exersat în 
modul acesta exerciții de echivalență adjectivală cerându-le să găsească 
sinonimul unei structuri proverbiale, extinzând ulterior acest demers asupra 
grupului verbal ori substantival; 

 Experimentul pedagogic 
Am utilizat exerciții de creativitate solicitând elevii să alcătuiască 

compuneri ficționale de construire a unor acțiuni care să ilustreze un 
proverb prestabilit de profesor. Pentru a le îmbunătăți corpusul de proverbe 
i-am rugat să alcătuiască un corpus de proverbe structurat pe două secțiuni : 
proverbe locale (culese din familie sau din sat) și proverbe descoperit în 
lecturile lor. Le-am indicat să lucreze efectiv pe un text generos și potrivit 
nivelului lor de înțelegere, și anume, Povestea lui Harap-Alb, de Ion 
Creangă. 

După ce am stabilit scopul, obiectivele, ipoteza și eșantionul de 
elevi, am delimitat etapele desfășurării cercetării. Procesul a fost structurat 
în trei etape, septembrie 2019 – martie 2020. În tot acest interval s-au 
utilizat atât metode tradiționale, cât și metode activ-participative, diverse 
jocuri didactice și, bineînțeles, diverse tipuri de exerciții cu finalitate 
formativă.  

 Etapa preexperimentală, constatativă, a avut rolul de a stabili 
nivelul rezultatelor elevilor la debutul experimentului pedagogic.  



83 

În această fază, am aplicat elevilor testarea inițială pentru a verifica 
nivelul cunoștințelor legate de particularitățile oralității, de corectitudinea 
comunicării, de înțelegerea mesajului literar, de capacitatea lor analitică, de 
creativitate. Această evaluare m-a ajutat să descopăr punctele slabe și 
punctele tari în domeniul evaluat. Conținutul testelor a fost conceput în 
conformitate cu programa școlară în vigoare. În prealabil, elevii au fost 
anunțați și pregătiți pentru acest test. Am creat o atmosferă propice 
evaluării, le-am oferit elevilor fișele cu subiecte, am citit enunțurile 
exercițiilor, le-am explicat de ce testul se numește inițial și le-am expus 
traseul didactic pe care îl vom parcurge în anul școlar în derulare. 

Testul inițial a urmărit, dintr-o perspectivă interdisciplinară, exerciții 
lexicale, de analiză morfologică și sintactică, de stilistică și de redactare a 
unor compoziții apropiate de eseul structurat pentru a preîntâmpina 
eventualele divagații inadecvate sau pentru a le oferi un reper de elaborare. 

 Etapa experimentală 
Din dorința de a mă apropia de elevi, de a crea o legătură mai 

strânsă, bazată pe încredere, dar și cu scopul de a-i pregăti pentru procesul 
ce urmează, le-am comunicat acestora, încă de la începutul anului școlar, ce 
urmează să facem.. Prin acesta conversație, am reușit să le stârnesc 
curiozitatea și motivația de a trata cu seriozitate activitățile propuse. 

Am considerat că, dacă elevii se tem de consecințele unor note mici, 
randamentul lor va fi mult mai scăzut, iar datele obținute astfel vor fi 
neconcludente. Acest demers se înscrie în sfera metodei conversației 
euristice, metodă pe care am folosit-o nu numai la începutul procesului de 
cercetare, ci și pe parcursul acestuia. 

 Metoda observației  
Ne-a oferit posibilitatea colectării unor informații importante legate 

de dezvoltarea psihologică a elevilor. Utilizând o fișă de observație, am 
înregistrat comportamentul elevilor la ora de limba și literatura română. 
Elevii s-au comportat diferit în cele trei momente importante ale lecției 
(captarea atenției, dirijarea învățării, evaluare). Fișa de observație a fost 
întocmită în așa fel încât, pe parcursul procesului instructiv-educativ, să se 
urmărească interesul elevilor pentru disciplina în cauză detaliat în trăsături 
comportamentale: atent, neatent, distrat, curios, interesat, apatic etc.  
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Pentru a observa gradul de implicare a elevilor, am realizat două 
tipuri de lecții: una bazată pe metode tradiționale (elevii au lucrat individual 
exercițiile de identificare, de exemplificare, de scriere a sinonimelor/ 
antonimelor, de analiză gramaticală a proverbelor; alta bazată pe metode 
interactive (elevii au rezolvat în echipă exerciții de tipul Cubul: asociază, 
analizează, compară, aplică, argumentează sau sub formă de joc). Aceste 
strategii didactice au stimulat elevii, menținându-le treaz interesul pe tot parcursul 
activității. Cel mai antrenant moment al lecției a fost dirijarea învățării. 

 Chestionarul este metoda cea mai utilizată în culegerea „datelor 
din teren”.  

În momentul în care am aplicat lotului de elevi chestionarul, am fost 
interesată să cunosc opinia lor în privința aplicării unor metode didactice. 
Am avut în vedere că răspunsurile elevilor pot fi influențate de numeroși 
factori precum personalitatea celui care anchetează, dar și a celor anchetați, 
tema anchetei, mediul în care are loc, timpul de desfășurare a acesteia, 
structura chestionarului, precum și modul lui de aplicare etc.  

O sinteză privind întrebările și răspunsurile elevilor semnalează 
preferința elevilor pentru învățarea prin metode activ-participative: 

 Vă atrag mai mult activitățile desfășurate sub formă de joc?: 92% 
dintre elevi au răspuns afirmativ, în timp ce 8 % au răspuns negativ. 

  Vă plac mai mult activitățile desfășurate în echipă?: 80% dintre 
elevi au răspuns afirmativ, iar 20% au răspuns negativ. 

 Când lucrați în echipă, vă place să colaborați cu colegii?: 78% 
dintre elevi au răspuns afirmativ, iar 22 % au răspuns negativ. 

 Utilizarea unor scheme, desene sau planșe vă ajută mai mult să 
înțelegeți lecțiile predate?: 59% dintre elevi au răspuns afirmativ, iar 41% 
au răspuns negativ. 

 Folosirea calculatorului vă ajută să înțelegeți mai bine 
conținutul unei lecții?: 64% dintre elevi au răspuns afirmativ, iar 36% au 
răspuns negativ. 

 Încercuiți activitatea care vă place cel mai mult: jocul didactic, 
metodele cubul, ciorchinele, știu/ vreau să știu/ am aflat, formularea 
răspunsurilor pe baza cunoștințelor acumulate.: 52 % dintre elevi au 
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încercuit numai jocul didactic, 40% au încercuit metodele: cubul, iar 8% au 
selectat formularea răspunsurilor pe baza cunoștințelor acumulate. 

 Mozaicul este o metodă de învățare prin colaborare, activitatea 
desfășurându-se pe grupe.  

Fiecare elev are o sarcină de lucru în care trebuie să devină expert. 
El are, în același timp, responsabilitatea de a transmite informațiile asimilate 
colegilor săi. Profesorul propune o temă de studiu pe care o împarte în patru 
subteme. Pentru fiecare temă în parte, el trebuie să dea un titlu sau să pună o 
întrebare. Fiecare membru va primi ca obiect de studiu materiale necesare 
fiecărei subteme, pentru care va alcătui și o schemă. La sfârșit, elevii își 
comunică ce au învățat despre subtema respectivă. Fiecare expert trebuie să-
și aducă propria contribuție. De exemplu, am folosit metoda mozaicului în 
predarea lecției ,,Tematica proverbului”. 

 Jocul didactic este apreciat în cea mai mare măsură de către elevi, 
datorită faptului că ludicul, în sine, este o activitate specifică vârstei lor. 

 Metoda cubului, metoda ciorchinelui și metoda Știu/Vreau să 
știu/ Am aflat s-au înscris și ele printre preferințele elevilor grație naturii 
ludice.  

Lucrul în echipă este agreat de elevi pentru că le dezvoltă spiritul de 
inițiativă, de colaborare. 

În etapa experimentală am aplicat strategii diferite de predare a 
proverbului. În cadrul unei lecții de însușire de noi cunoștințe, am predat 
proverbul utilizând doar metode tradiționale, precum conversația euristică, 
explicația, exercițiul, schema la tablă. Am actualizat cunoștințele predate 
anterior prin întrebări de tipul: Cum se definește proverbul?; Cum se 
clasifică acestea?; Care sunt trăsăturile lor distinctive?; Ce funcții pot 
îndeplini acestea în cadrul comunicării verbale? etc. 

Am utilizat în realizarea unor lecții fișe elaborate prin metode 
moderne activ-participative, cu rezolvare individuală sau în echipă (Metoda 
SINELG – Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii și 
Gândirii – face parte din metodele interactive de învățare prin colaborare). 

 Etapa postexperimentală 
Testul final a scos în evidență, nu în termeni spectaculoși, ci 

încurajatori, faptul că s-a realizat un real progres școlar ce îmi dă speranța că 
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elevii se înscriu într-un proces de evoluție care, la finele clasei a VIII-a, le 
va permite să obțină rezultate încurajatoare pentru admiterea la liceu. 
Practic, itemii au vizat o arie largă de cunoștințe despre proverb  învățate și 
consolidate în perioada experimentului:  

 identificare corectă a proverbelor;  
 analiza structurii lor lexico-gramaticale;  
 abilități de înțelegere și analiză a mesajului paremiologic;  
 dezvoltarea creativității prin redactarea de compuneri inspirate din 

proverbe. 
De la media obținută la testul inițial, la media testului final este o 

diferență care, deși nu evidențiază salturi uriașe, atestă totuși un progres 
evident obținut prin aplicarea unor strategii didactice adecvate conținuturilor 
paremiologice parcurse. 
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Verbul este omniprezent în comunicarea cotidiană, oficială, dar și în 

cea beletristică, fie că are rolul de a dinamiza scenele relatate, de a oferi 
informații sau de a solicita anumite servicii, fie de a introduce anumite 
replici. În narațiune, dialog/monolog și chiar în descriere, emițătorii nu se 
pot lipsi de verb, iar receptorii au nevoie de el, ca să înțeleagă mesajul 
transmis.  

Atât din punct de vedere lexical, morfosintactic, cât și stilistic, 
verbul este o clasă gramaticală importantă, după cum sublinia Mioara 
Avram, deținând poziții fruntașe, care provoacă la cercetare. Această clasă 
morfologică oferă, practic, un câmp inepuizabil de cercetare deoarece ocupă 
locul al doilea după substantiv, în ceea ce privește reprezentarea, pe de o 
parte, iar pe de altă parte, este partea de vorbire care deține primul loc în 
topul claselor morfologice cu cea mai bogată flexiune. În acest sens, 
amintim faptul că, într-un inventar elaborat asupra flexiunii verbale, Mioara 
Avram a identificat următoarele forme flexionare: 28 de forme simple, la 
diateza activă, 58 de forme compuse la aceeași diateză și 148 de forme la 
diateza pasivă, în total 254 de forme. Unele dintre aceste forme sunt 
asemănătoare, complexe, confundabile și, în consecință, utilizate eronat de 
către vorbitori.1 

Raportându-ne la frecvența verbului în beletristică, așa cum știm, nu 
există text literar care să nu se bazeze pe expresivitatea verbului, indiferent 
de genul literar din care acesta face parte. De exemplu, în genul dramatic în 
care dialogul are funcție de reprezentare, verbul este clasa lexico-
gramaticală dominantă atât în replicile personajelor, cât și în didascalii, în 
genul epic, viteza mișcărilor și cronotopul evenimentelor narate se 
realizează prin alternarea modurilor și timpurilor verbale. 

                                                           
1 Mioara Avram, 1987, p. 152. 
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În lucrarea de față, ne propunem abordarea verbului atât din punct de 
vedere gramatical, cât și literar, respectând principiul abordării integrate a 
conținuturilor în cadrul disciplinei Limba și literatura română. Încă din 
gimnaziu, elevii trebuie să se familiarizeze cu valorile verbului prezente în 
textul literare, cu efectele stilistice ale modurilor verbale, receptate ca 
strategii la care recurg scriitorii pentru a da impresia de realitate în creațiile 
lor. Scriitorul care stăpânește utilizarea verbului întreține suspansul, 
gradează acțiunea, este un adevărat „demiurg” care fascinează prin opera sa. 

Scriitorii folosesc verbul ca nucleu al mesajului pe care îl transmit 
cititorilor, iar cadrele didactice precizează sarcinile didactice, pe care elevii 
le au de îndeplinit, tot prin intermediul lui. „Recunoaște, redactează, 
selectează, completează, precizează, înlocuiește, argumentează” sunt numai 
câteva dintre acțiunile didactice pe care le realizează elevii dorind să 
demonstreze că și-au însuşit cunoștințele necesare obținerii unor rezultate 
bune în activitatea școlară. 

La nivel social, declarațiile lipsite de acțiune ale politicienilor sunt 
considerate demagogice, lipsite de autenticitate, de aceea, promisiunile 
verbale necesită îndeplinire. În acest sens, verbele capătă două funcții 
distincte: cea enunțiativă și cea care are în vedere înfăptuirea. 

Lingviștii apreciază cel mai bine rolul verbului, abordându-l din 
punct de vedere morfologic, sintactico-semantic și pragmatic. Fără 
exagerare se poate afirma că verbul este cel care susține logica unui mesaj, 
deoarece:  

„Are calitatea de a atrage actanții, cărora verbul le atribuie roluri 
funcții semantice (numite și roluri tematice) și restricții de formă (de caz, de 
prepoziție și mai rar de topică). Verbul este nucleul care asigură structura 
semantico-sintactică a propoziției și coeziunea componentelor: Subiect-
Verb-Complement”2. 

Prin categoriile sale gramaticale, această parte de vorbire dispune de o 
capacitate sporită de a stoca informația legată de numărul participanților la 
acțiune, persoana acestora, timpul în care acționează și modul în care se 
acționează. 

                                                           
2 GALR, 2005, I, p. 323. 
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Prin modurile verbului se face distincția dintre o acțiune sigură reală, 
care a avut loc sau va avea loc și una dorită sau ipotetică.  

Verbul se caracterizează prin maleabilitate expresivă și datorită 
„flexiunii sale extreme de bogate și de diversificate, recurgând, în proporție 
diferită, la mijloace diverse de realizare: 

- Afixe legate (sufixe gramaticale și desinențe); 
- Afixe mobile/libere (în primul rând auxiliare, dar și conjuncții și 

prepoziții dobândind statutul de mărci flexionare); 
- Variații interne ale radicalului (alternanțe, reduplicare, 

supletivism, schimbare de accent), asociate în mod curent cu afixe 
flexionare; 

- Formații analitice, fie alcătuite de verbul principal precedat de o 
formă verbal care și-a pierdut parțial autonomia, dobândind statutul de 
operator, fie prin clitice nonsintactice”3. 

O clasificare a verbului, în funcție de diferite criterii, este realizată în 
22 de pagini de Gramatica Limbii Române apărută la Editura Academiei. 
Informațiile sunt prezentate în formulă concentrată, de aceea, spațiul alocat 
verbului spune totul despre virtuțile expresive ale acestei clase morfologice 
şi importanța ei în economia comunicării și a studiului limbii române. 

Se poate observa, de asemenea, comportamentul versatil al verbului, 
în funcție de formele sale. Unele moduri nepersonale pot îndeplini funcția 
sintactică atipică pentru un verb de subiect, dar şi rolurile sintactice de 
atribut, nume predicativ și complement. Un substantiv nu poate deveni însă 
niciodată predicat verbal. Verbul se comportă și asemenea unui adjectiv. 

Modurile personale modelează întregul enunț în funcție de „subiectivitatea 
vorbitorului față de  felul în care consideră procesele comunicate”4. 

Întreaga paradigmă a modurilor personale se înscrie în opoziția 
acțiuni reale – nonreale, dar posibile, de aceea indicativul se distinge de 
celelalte prin faptul că aduce în prim-plan o acțiune sigură, reală. Datorită 
acestui aspect are cele mai multe forme comparativ cu conjunctivul, 
condițional-optativul, imperativul sau prezumtivul. 

                                                           
3 GALR, 2005, I, p. 323. 
4 Ibidem. 
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Modul indicativ are cele mai multe timpuri: prezent, imperfect, 
perfectul compus, mai-mult-ca perfectul, perfectul simplu, viitorul cu 
formele sale și are forme distincte pentru toate persoanele, în timp ce 
imperativul (are numai persoana a II-a singular și plural) este considerat ca 
un mod personal fără timp. 

În fapt, analizându-i formele atât din punct de vedere logic, cât și al 
timpului în care se rostește porunca, sfatul sau îndemnul respectiv, putem 
stabili prezentul ca moment al formulării acestor imperative, într-un context 
bine determinat: Scrie! (Când? Acum.), Fii cuminte!, Fii atent! (Când te rog 
aceste lucruri? Acum.).  

În cele ce urmează, propunem analiza efectelor expresive ale 
verbului pe baza unor secvențe extrase din literatura română, aparținând lui 
Nicolae Labiș, Dimitrie Bolintineanu, George Bacovia, Mircea Eliade. 

Versurile primei strofe a poeziei Moartea căprioarei, de Nicolae 
Labiș demonstrează faptul că se poate construi o capodoperă pornind 
țesătura lirică de la câteva verbe bine selectate și pe trecerea de la acțiuni 
trecute la planul prezentului, pentru a se urmări efectele stilistice acestora: 

„Seceta a ucis orice boare de vânt.  
Soarele s-a topit şi a curs pe pământ.  
A rămas cerul fierbinte şi gol.  
Ciuturile scot din fântână nămol.  
Peste păduri tot mai des focuri, focuri 
Dansează sălbatice, satanice jocuri”. (Moartea căprioarei, Nicolae Labiș) 
 
Verbele scot și dansează eternizează efectele secetei prelungite. Prin 

intermediul cadrului natural, care abundă în verbe, deși predomină 
descrierea, se pregătește minuțios drama uciderii căprioarei care vine să bea 
apă din sigurul izvor care mai curge.  

George Bacovia alege cu grijă verbele pe care le folosește cu dibăcie 
în repetiții obsesive, obținând o atmosferă dezolantă care reprezintă 
particularitatea stilului său: 

„Plouă, plouă, plouă,  
Vreme de beţie - 
Şi s-asculţi pustiul,  
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Ce melancolie!  
Plouă, plouă, plouă...” (Rar, George Bacovia) 
Elementul acvatic, redat de ploaia permanentă, este sugerat prin 

repetarea verbului plouă, verb la modul indicativ, timp prezent, acel prezent 
etern care arată o față unică a viitorului, în 6 ocurențe, constituind imagini 
auditive. Din cele 15 cuvinte care alcătuiesc strofa, 7 sunt verbe, 6 la modul 
indicativ și unul la modul conjunctiv. Aproape jumătate din substanța 
morfologică a catrenului respectiv este reprezentată de verb. De obicei, 
legăm abundența verbală de narațiune, dar Bacovia demonstrează că și 
genul liric este compatibil cu abundența acestei clase gramaticale care exprimă 
acțiuni. Deseori, acțiunile din natură sugerează starea sufletească a eului liric, 
valorificând principiul simbolismului, corespondența cadru exterior – cadru 
interior.  

Bacovia operează cu verbul după formule originale, care prezintă 
structura repetiție + inversiune în cadrul aceleiași repetiții, efectul fiind 
seducător în realizarea scopului urmărit de creator: 

„Și toamna, și iarna 
Coboară-amândouă; 
Și plouă, și ninge, -  
Și ninge, și plouă”. (Rar, George Bacovia) 
Verbele trezesc în imaginația cititorului secvențe vizuale specifice, 

dar contribuie și la muzicalitatea versurilor prin asonanțe, aliterații și prin 
cadența silabelor accentuate și a celor neaccentuate. 

Cărțile și filmele de acțiune sunt în topul preferințelor 
consumatorilor și acestea nu se pot realiza fără verbe. Ileana Vulpescu 
realizează o sinteză a analizei comportamentale a omului prin intermediul a 
două verbe a fi și a avea, despre care afirmă: 

„O parte din om se conjugă cu verbul « a avea », cealaltă parte se 
conjugă cu verbul « a fi »; important este ca partea lui « a fi » să fie măcar 
egală cu cea a lui « a avea ». Cei pentru care « a fi » atârnă mai mult decât 
sunt « a avea » cei care trăiesc pentru a şti, pentru a afla, ceilalţi sunt robii 
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obiectelor, robi strict ai materiei. Orizontul lor este mărginit de obiecte ca 
de-un parapet. Ei suferă de o incurabilă orbire spirituală.”5 

Importanța verbului în construcția unor pagini memorabile ale 
literaturii noastre este subliniată de criticul George Călinescu al cărui spirit 
estetic este incontestabil în paginile dedicate Țiganiadei: 

„Țiganii blestemă, se milogesc, se înjură, se îndeamnă, se vaietă, chiuie, 
se sfădesc și astfel discursuri din epopeea clasică iau forme firești de comedie.”6 

Alternarea de la planul real la cel fantastic se realizează tot cu 
ajutorul acestei părți de vorbire care are efecte magice, în textele lui 
Dimitrie Bolintineanu, de exemplu: 

„Așa vorbi bătrâna 
Și Mihnea tremură; 
Iar Naiba, ce fântâna   
O soarbe într-o clipă 
Și tot de sete țipă, 
La dreapta lui zbură. 
 
El are cap de taur 
Și gheară de strigoi, 
Și coada-i de balaur, 
Și geme cu turbare 
Când baba tristă pare; 
Iar coada-i stă vulvoi. 
Iar nagodele-urâte 
Ca un mistreț la cap, 
Cu lungi și strâmbe râte 
Cu care de pe stâncă 
Râm marea cea adâncă 
Și lumea nu le-ncap; 
 
 

                                                           
5 I. Vulpescu, 1980, p. 173. 
6 G. Călinescu, 2001, p. 50. 
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Și șase legioane 
De diavoli blestemați 
Treceau ca turbilioane 
De flăcări infernale, 
Călări toți pe cavale 
Cu perii vulvoiați.” (Mihnea și baba, Dimitrie Bolintineanu) 
În proza fantastică a lui Eliade, verbul înfăptuiește minuni, devenind 

atât de credibil, încât nu este nevoie de multe explicații plauzibile: 
„Azi dimineață, aflându-mă în contemplație în camera mea, am 

resimțit deodată atmosfera rarefiindu-se, iar trupul meu scăzând uimitor în 
greutate. Fără să vreau, mă înălțam și, deși încercam să mă apuc de obiecte 
am simțit cum ating tavanul cu creștetul. Înspăimântător era că levitațiunea 
s-a produs fără voia mea. Cred că oboseala mea fără margini se datorește 
mai ales eforturilor mele de a redeveni vizibil. De alaltăieri noaptea nu mă 
mai pot întoarce.” (Nopți la Serampore, Mircea Eliade) 

Verbul stă la baza oricărui act creator, așa cum am menționat 
anterior, de aceea, se înțelege că este „ingredientul” care nu poate lipsi nici 
din comunicarea orală, nici din cea scrisă. Când apreciem verbul ca fiind 
agent creator, nu ne referim numai la scriitorii care din cuvinte fac tablouri, 
relatează fapte, descriu atitudini sau predau lecții de viță, ci și la echipele de 
muncitori care reușesc să construiască sau să realizeze ceva, utilizând verbul 
în comunicarea profesională. 

Dacă un substantiv nu poate fi niciodată predicat sau un adjectiv nu 
se poate niciodată comporta la nivel sintactic sau morfologic ca un verb, 
versatilitatea morfosintactică a verbului este cvasicunoscută. 

Elevii trebuie să înțeleagă ușurința cu care un verb devine epitet 
indicând simultan și o însușire, dar și ideea de mișcare ca în exemplele: 
pletele fluturânde, mâinile tremurânde, casele arzânde. 

Și personificările se construiesc repede cu ajutorul verbelor conform 
exemplificărilor: Degetele ploii bat în geam, Ploaia dansează pe coperiș, 
Codrul cântăreții-și culcă. 

Dar poeții neamului ne-au lăsat și comparații sublime realizate cu 
ajutorul verbelor: Ninge ca la moartea ultimului an. 
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Verbul este susceptibil de a intra în componența oricărei figuri de 
stil. Un verb poate avea multe forme, în funcție de mod și de timp și fiecare 
dintre aceste forme au roluri importante în expresivitate. 

Elevii trebuie conduși cu măiestrie să înțeleagă importanța verbului în 
comunicarea cotidiană, dar și în cea beletristică, de aceea trebuie sa stăpânească 
perfect alegerea verbului potrivit stilului funcțional în care comunică. 

Verbul este nucleul comunicării, fiind în relație de interdependență 
cu subiectul, iar când acesta lipsește, preia în terminațiile sale și cealaltă 
parte principală de propoziție subiectul, care fie este inclus în desinența 
verbului, la persoanele I și a II-a, fie  că a fost exprimat anterior (subiect 
subînțeles, pentru persoana a III-a). 

Verbul este o clasă morfologică vastă și dificilă, de aceea, elevii au 
nevoie să fie apropiați de ea prin explorarea frumosului. Privit din 
perspectivă estetică, verbul devine mult mai abordabil. În acest mod, elevii 
învață să fie creativi, să se exprime frumos, dar și să aprecieze o operă 
literară de calitate. 
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Predarea limbii române, ca disciplină de învățământ, reprezintă un 
front larg și favorabil activității de dezvoltare a vorbirii elevilor, de 
îmbogățire și activizare a vocabularului lor. Mijloc de expresie şi de 
comunicare, limba este însușită de copil încă din primul an de viață, școala 
asigurând continuarea învățării începute în familie. În anumite condiții, 
învățătorul, primul factor al educației în învățământul primar, poate imprima 
direcția și ritmul dezvoltării vorbirii, întrucât capacitatea de a vorbi a omului 
este dată nu numai de structura organelor vorbirii, ci și de cultivarea ei. 

Dintre condițiile stimulării creativității, menționăm; 
 pregătirea teoretică și practică susținută; 
 dinamizarea inițiativei și a muncii independente; 
 susținerea elevului în procesul de demarare a operativității sale 

mintale la timp și ori de câte ori este necesar; 
 organizarea în mod consecvent a unei învățări formativ-creative. 
Îmbogăţirea vocabularului presupune lărgirea progresivă a sferei de 

cunoaştere a elevilor, a experienţei de viaţă, înseamnă dobândirea de noi 
achiziţii care contribuie la constituirea şi dezvoltarea conduitei sale verbale. 
Elevul trebuie pus în situaţia de a transfera aceste achiziţii în creaţiile sale 
personale. Activitatea aceasta, în clasele mici, se limitează în cele mai multe 
cazuri, la explicarea cuvintelor şi expresiilor pe care elevii le întâlnesc 
pentru prima dată în textul studiat. Această activitate, care nu trebuie să fie 
singura, este deosebit de importantă şi ea răspunde unei sarcini majore care 
revine studiului limbii române, îndeosebi în primele clase: precizarea, 
îmbogăţirea, diversificarea  vocabularului elevilor, însuşirea resurselor 
expresive ale limbii, formarea deprinderilor de exprimare corectă, condiţii 
esenţiale pentru întreaga activitate de învăţare. 

Activitatea de îmbogăţire şi nuanţare a vocabularului este o activitate 
obligatorie oricărei lecţii de limba şi literatura română, are rolul să cultive 
expresia orală, să-i înveţe pe elevi cum să se exprime corect, literar, concis 
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şi plastic în acelaşi timp, cum să lucreze pentru perfecţionarea propriului 
limbaj. 

Cultivarea exprimării elevilor trebuie să înceapă în școală cu însăși 
supravegherea riguroasă și îngrijită a exprimării învățătorului. Nicio teorie 
emisă de la înălțimea catedrei, oricât de captivantă, de convingătoare ar fi, 
nu se impune cu forța cu care se impune exemplul personal al învățătorului. 
Și nu e vorba numai de exemplul pe care trebuie să-l constituie modul său 
de exprimare din timpul expunerii, al demonstrării cunoștințelor ce 
transmite, dar și modul exprimării sale curente în toate împrejurările, în 
toate situaţiile, când se află în contact cu elevii. Învățătorului, element activ, 
modelator, îi revine o sarcină deosebită în trezirea sensibilității față de 
frumusețea limbii, aceea de formator al unor modele, tipare de recitare și de 
analiză a textelor. 

Studiul sistematic al limbii presupune recurgerea la tehnici de 
învăţare specifici foneticii, vocabularului, morfologiei, sintaxei, ortografiei, 
şi lecturii, compartimente din care sunt selectate acele conţinuturi care-şi 
găsesc justificarea în formarea unei exprimări spontane, corecte şi nuanţate, 
compartimente care oferă elevului mijloacele şi instrumentele indispensabile 
de comunicare. 

Manualele alternative reprezintă o adevărată provocare pentru cadrul 
didactic receptiv la nou. În mod normal, ele ar trebuie sa ofere abordări 
multiple în rezolvarea problemelor. Ele se adresează atât cadrului didactic, 
cât și elevului și propun activități de învățare variate, accentul punându-se 
pe formarea de competențe, valori și atitudini. Din această cauză ar putea fi 
privită ca o dificultate alegerea manualului potrivit. De obicei, cadrul 
didactic este pus în situația de a decide, într-un timp relativ scurt, care este 
manualul alternativ adecvat clasei cu care lucrează. Cunoscând criteriile de 
selecție a manualelor școlare, se poate face o selecție care să satisfacă 
așteptările educaționale, atât ale cadrelor didactice, cât și ale părinților și ale 
elevilor. Este de menționat faptul că alternativitatea ar trebui privită din 
perspectivă metodică: manualele respectă programa școlară în vigoare – 
nerespectarea programei fiind un criteriu eliminatoriu în evaluarea manualelor 
la nivel național.  

Un manual alternativ care să satisfacă cerințele persoanelor implicate 
în educația școlarului mic trebuie să atragă prin modalitatea de abordare a 
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conținuturilor învățării în vederea realizării competențele specifice anului de 
studiu căruia i se adresează, prin corelație dintre text și imagini, prin 
aspectul grafic. 

Cercetarea de față urmărește verificarea ipotezei privind modul de 
prezentare a conținutului în manualele alternative care oferă o interpretare 
personalizată a programei școlare care corespunde viziunii autorilor săi. Ele 
oferă abordări multiple în rezolvarea problemelor, propun activități de 
învățare variate pentru dezvoltarea și nuanțarea vocabularului, accentul 
punându-se pe formarea de competențe, valori și atitudini în cadrul orelor de 
Limba și literatura română. 

În acest caz, ne-am propus următoarele obiective:  
 Descrierea modului de prezentare a itemilor consacrați dezvoltării 

vorbirii în manualele alternative pe anumite conținuturi din 
domeniul lexicului; 

 Identificarea tipurilor de exerciții folosite în manualele alternative 
pe conținuturile de cultivare a vocabularului; 

 Analiza grafică a trei manuale alternative de Limba și literatura 
române pentru clasa a IV-a. 

Corpusul de lucru este constituit din următoarele manuale alternative 
care dețin și variantă digitală:  

 Colectivul de autori: Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, 
Nicoleta- Sonia Ionică, Georgeta - Mihaela Crivac, Claudia - 
Daniela Negrițoiu, Augustina Anghel, Elena - Otilia Țîroiu, 2016, 
Limba și literatura română. Manual pentru clasa a IV-a, 
București: Editura Ars Libri.  

 Colectivul de autori: Alina Radu, Roxana Jeler, 2016, Limba și 
literatura română. Manual pentru clasa a IV-a, București: Editura 
Art.  

 Colectivul de autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița 
Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel, 2016, Limba și literatura 
română. Manual pentru clasa a IV-a, București: Editura Intuitext.  

Conținuturile pe care le-am selectat din manualele supuse analizei 
am extras conținuturi care vizează activarea cunoștințelor despre vocabular: 
„scrierea unui text în care se prezintă o întâmplare trăită; relatarea unei 
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întâmplări după banda desenată; transformarea unui text dialogat în 
povestire; sensurile cuvintelor; textul liric. *compunerea descriptivă de tip 
tablou”1 pe care le-am abordat din perspectivă comparativ-critică, pe baza unei 
grile, urmărind echilibrul dintre expunerea teoretică și caracterul practic-aplicativ: 

 respectarea principiul accesibilității și pe cel al abordării integrate 
a conținuturilor; 

 descrierea modului de prezentare a itemilor consacrați dezvoltării 
vocabularului.  

* 
*         * 

În cele ce urmează, trecem în revistă observații privind analiza 
grafică a celor trei manuale alternative.  

Din punct de vedere estetic cele trei manuale, editate în conformitate 
cu programa școală în vigoare, sunt atractive, au coperte colorate și lucioase, 
iar hârtia folosită este de bună calitate. Corpul literelor (caractere de 
dimensiuni obișnuite, potrivite cărților existente pe piață) și lungimea 
textelor respectă nivelul de vârstă al elevilor, există corelație între text și 
imaginile care îl însoțesc. Stilul redactării manualelor este unul accesibil, 
stimulativ și flexibil. Conținutul științific este selectat simplificat pentru a 
putea fi înțeles de către elevi. Limbajul este clar, adus în actualitate, textele 
mai vechi sunt adaptate. Sarcinile de învățare sunt accesibile vârstei copiilor 
de clasa a IV-a. 

Stilul redactării celor trei manuale este accesibil, stimulativ, flexibil 
astfel încât să stimuleze imaginația elevilor și să incite dorința elevului spre 
cunoaștere. Noțiunile importante sunt îngroșate, evidențiate prin culori și 
ilustrații clare și precise. 

Am constatat, însă, că desenele din manualul de la Ars Libri ne aduc 
aminte de cărțile mai vechi, pe când cele din manualul editurii Art sunt 
clare, amuzante și adaptate secolului al XXI-lea. De exemplu, sunt ilustrate 
tablete sau computere care vorbesc iar stilul este mai apropiat de cel al 
copilului. Cele mai moderne și interesante desene/ilustrații le are, însă, 
manualul Editurii Intuitext, considerăm noi.  

                                                           
1 Programa școlară este aprobată prin O.M., nr 5003/2.12.2014. A se vedea Programa 
pentru Limba și literatura română pentru clasa a IV-a, 2014, p. 30.  
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Manualul școlar tipărit la Editura Ars Libri, aprobat prin Ordinul 
Ministerului  Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5471/ 12. 10. 
2016, este structurat în 2 volume și 8 unități de învățare ce cuprind tematici 
din sfera de interes a copiilor. Conținuturile și exercițiile propuse în manual 
sunt abordate gradual și logic, accentele formative fiind orientate către 
valorizarea intereselor elevilor din perspectiva exprimării de idei, de opinii 
și de emoții, pe tematici relevante pentru experiențele proprii. Textele din 
manual, propuse pentru studiu, promovează valori și atitudini pozitive. 

Manualul școlar elaborat de Editura Intuitext, aprobat de Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice, angajează capacitățile 
operaționale cu privire la formarea și dezvoltarea personalității elevilor prin 
intermediul unor sarcini de învățare adecvate. Manualul respectă modelul 
comunicativ-funcțional al limbii române. Prin abordarea didactică a 
conținuturilor, acesta permite construirea unor situații de învățare care să 
conducă la dezvoltarea progresiva a tuturor competențelor specifice 
prevăzute de programă precum și a celor transversale, necesare în viața 
cotidiană, încurajând creativitatea, gândirea critică și dezvoltarea puterii de 
decizie. Este structurat pe 12 unități de învățare, fiecare dintre acestea 
abordând comunicarea din inter- și transdisciplinar, înglobând procesele de 
receptare a mesajului oral și scris, precum și pe cele de exprimare orală și 
scrisă. 

Manualul școlar elaborat de editura Art, aprobat prin OMENCȘ, Nr. 
5471/12.10.2016, reprezintă un mijloc de studiu adecvat ciclului primar, 
după cum se precizează în Cuvântul-înainte, semnat de către colectivul de 
autori:  

„[...] un manual prietenos și amuzant care să le placă copiilor și să 
le vorbească despre lumea lor. Acest manual sa fie o carte pe care să o deschidă 
cu bucurie și curiozitate, care să le ofere răspunsuri și să le răspundă la 
întrebări.”2 

Este structurat în 10 unități de învățare, fiecare capitol deschizându-
se printr-un desen adecvat temei și printr-un mic rezumat, menit să 
stârnească curiozitatea copiilor. Fiecare capitol cuprinde două lecții de 
predare-învățare, o lecție de recapitulare și o lecție de evaluare. Spre 

                                                           
2 https://manualedigitaleart.ro/  
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deosebire de celelalte două manuale, acesta propune două feluri de evaluări: 
una tradițională de tip test și una alternativă de tip proiect.  

Strategiile de predare-învățare au un caracter interactiv în toate cele 
trei manualele. Dintre acestea, enumerăm câteva dintre ele:  

 jocul didactic; 
 jocul de rol; 
 explozia stelară; 
 panouri  realizate după modelul Știu/Vreau să știu/Am învățat; 
 activități practice și portofolii.  
Mi-a atras atenția faptul ca în manualul de la Editura Art autorii au 

folosit organizatori grafici pentru a face legătura între experiența de viață a 
elevului și subiectul textului care urmează a fi studiat pe baza unui 
brainstorming realizat pe marginea unui desen. De asemenea, fiecare lecție 
este structurată prin patru etape: „Ce spune textul?; Cum spune textul?; 
Despre ce vorbește textul? și Descopăr secretele textului”3. 

În manualul realizat de Editura Ars Libri, spre deosebire de celelalte 
două manuale,  există mai multe conținuturi de vocabular prezentate sub 
forma unor rubrici intitulate Sensurile cuvintelor, Familia de cuvinte, 
Sensurile neobișnuite ale cuvintelor, dar care nu sunt asociate textelor-
suport. Astfel, pentru aceste conținuturi, sunt propuși itemi care indică o 
coerență și nu permit construirea unor situații de învățare care să conducă la 
dezvoltarea progresivă a competențelor specifice prevăzute de programă, 
precum și a celor transversale, necesare în viața cotidiană,  nu încurajează 
creativitatea, gândirea critică și dezvoltarea puterii de decizie. 

În celelalte două manuale, conținuturile ce vizează vocabularul sunt 
realizate prin itemi/activități de învățare care conduc la realizarea competențelor.  

În unitatea a II-lea a manualului de la Art, denumită Vorbim pe 
săturate, propune activități pentru conținuturi variate, pornind de la textul-
suport Un delfin bine crescut, de Carlo Collodi: dialogul; inițierea și 
menținerea unui schimb verbal; formularea de solicitări formale și 
informale; cuvântul – formă și conținut4, iar competențelor specifice de 
dezvoltare a vocabularului sunt: 

„1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul 
audiat în contexte de comunicare previzibile;  

                                                           
3 Manual de Limba și literatura română, 2016, p. 34.  
4 Ibidem. 
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2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte, dintr-un film/a unui 
personaj imaginar urmărind un set de repere,  

4.3. Redactarea unei descrieri tip portret pe baza unui plan 
simplu.”5 

Manualul Editurii Intuitext propune aceeași structură. Pe baza 
textului-suport Poveste cu un copil și un peștișor argintiu, după Ada 
Teodorescu, din unitatea de învățare Să facem cunoștință cu personajele, se 
urmărește, prin activități centrate pe elev, atingerea competențelor care 
urmăresc dezvoltarea și nuanțarea vocabularului elevilor. 

Cele două manuale permit construirea unor situații de învățare care 
să conducă la dezvoltarea progresivă a limbajului și permit recunoașterea 
sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în diferite contexte și 
formularea de concluzii pe baza lecturii textului. 

Coroborând datele oferite de cercetare am constatat următoarele: 
 utilizarea unor strategii de predare-învăţare prin combinarea 

metodelor tradiţionale cu metodele moderne asigură creşterea 
eficienţei învăţării; 

 folosirea metodelor moderne de predare-învăţare duce la formarea 
unor deprinderi de muncă care facilitează atitudinea activă a elevului; 

 lucrul în echipă are efecte benefice, atât pentru procesul învățării, 
cât şi pentru climatul psiho-social; 

 aplicarea  metodelor  interactive implică utilizarea unor surse 
pentru promovarea informaţiilor, ceea ce duce la dezvoltarea 
posibilităţilor de cunoaştere; 

 învăţarea activ-participativă şi învăţarea interactivă pun amprenta 
pe stilul de învăţare al fiecărui elev. 

 
Bibliografie  
***, 2104, Programa şcolară pentru disciplina Limba și literatura 

română, clasele a III-a – a IV-a, MEN, București. 
CUCOȘ, Constantin, 2009, Psihopedagogie pentru examenele de 

definitivare și grade didactice, București: Editura Polirom. 
CUCOȘ, Constantin, 2014, Pedagogie, București: Editura Polirom. 
https://manualedigitaleart.ro/

                                                           
5 Ibidem.  
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ATRIBUTUL ȘI ATRIBUTIVA ÎN MANUALELE 
ALTERNATIVE 

 
Daniela LEU UNGUREANU 
leu_daniela_tgv@yahoo.com 

 
Demersul nostru pornește de la analiza comparativ-critică a modului 

în care conținutul despre atribut și atributivă este expus în manualele 
alternative de Limba și literatura română pentru clasa a VIII-a, din punct de 
vedere științific și metodic.  

În acest caz, materialul de lucru este constituit din trei manuale, 
aflate, la momentul studiului nostru, în vigoare: 

 Marin Iancu, Limba și literatura română. Manual pentru clasa a 
VIII-a (MCOR8), București: Editura Corint; 

 Florentina Sânmihaiu, Sofia Dobra, Alexandru Crișan, Limba și 
literatura română. Manual pentru clasa a VIII-a (MH8); Editura 
Humanitas; 

 Andra Vasilescu, Limba și literatura română. Manual pentru clasa 
a VIII-a, București: Editura All (MALL8) 

 
 
Având în vedere criteriile următoare1, am procedat la analiza 

celor trei manuale: 
 conformitatea cu prevederile programei; 
 calitatea conținutului, principiul accesibilității; 

                                                           
1 Constantin Cucoș, 2004, p. 56.  
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 organizarea și conducerea învățării; 
 funcționalitatea; 
 originalitatea; 
 prezentarea, tehnoredactarea și condițiile materiale. 
În ceea ce privește respectarea programei, am remarcat faptul că 

MH8 respectă competențele și conținuturile programei școlare; pentru 
competențele prevăzute, relevanța conținuturilor este excelentă. În schimb, 
MALL8 și MCOR8 respectă competențele și conținutul programei, dar 
relevanța conținuturilor pentru competențele propuse nu trece de calificativul 
bine.  

Pentru MH8, acuratețea științifică și tehnologică și pertinența culturii 
se situează la nivelul excelent. Tot la același nivel al excelenței se poate 
încadra promovarea de către manual a valorilor cunoscute într-o organizare 
sistemică (pe unități de învățare). Pe unitățile de învățare amintite apar 
permanent structuri interdisciplinare. Conținutul științific al MALL8 
prezintă subiectul schematic, dar informațiile sunt esențiale, reprezentative, 
manualul promovând valori recunoscute. Un aspect pozitiv îl reprezintă 
lipsa discriminărilor etnice, religioase, de gen și rasiale. Organizarea are în 
vedere elementele globale și este coerentă. În MCOR8 prezintă informații 
esențiale, ilustrative, manualul promovând valori recunoscute. 
Discriminările rasiale, etnice, religioase, de gen lipsesc. Organizarea are în 
vedere elementele globale și este coerentă, de asemenea.  

Fiecare dintre cele patru manuale sunt organizate pe unități de 
învățare, grupate tematic, în funcție de tipul de texte studiat – literar, 
respectiv nonliterar. MH8 este structurat pe unități de învățare, conținutul 
fiind și foarte bine dozat. Conținutul științific al celorlalte trei manuale 
analizate este accesibil, organizat pe unități de instruire. Numărul de noțiuni 
noi pe unitatea de instruire este foarte bine configurat.  

Limbajul este accesibil (claritate, construcția frazei, stil). Sarcinile de 
învățare sunt strict organizate și accesibile pentru elevi. Se observă, ca un 
punct slab, în cazul manualului aparținând Editurii Corint, lipsa unității de 
stil a limbajului utilizat. 

Din punctul de vedere al funcționalității, se observă aspectele 
generale: grafică de calitate a manualului de la Editura Humanitas, pe când 
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MALL8 este realizat prin folosirea unei grafici stridente, iar MCOR8 poate 
fi declarat neatractiv, din acest punct de vedere. 

* 
*          * 

În ceea ce privește conținutul fiecărui manual, acesta este accesibil 
elevilor, informațiile fiind clar organizate pe fiecare unitate de învățare, 
bazându-se pe cunoștințele asimilate în clasele anterioare, ajutându-i pe 
elevi să-și dezvolte gândirea, să relaționeze reciproc. Astfel, punctul de 
plecare al fiecărei unități de învățare reprezintă experiența anterioară a 
elevilor, pentru ca, ulterior, să se treacă la prezentarea noilor informații. 
Singurul manual care nu propune actualizarea cunoștințelor despre această 
parte secundară de propoziție este MALL8.  

Unitățile de învățare au ca titlu o temă literară care urmează a fi 
studiată de către elevi pe parcursul anului școlar și cuprinde atât noțiuni de 
gramatică, vocabular, fonetică, cât și de teorie literară, probleme de 
comunicare, de ortografie și punctuație, elemente de stilistică, respectând 
principiul abordării integrate a conținuturilor, pe baza textelor literare 
obligatorii și suplimentare. 

Structura unităților de învățare este diferită de la un manual la altul, 
deși, în mare măsură, ele detaliază aceleași conținuturi. În ceea ce privește 
detaliile despre cele ce urmează a fi studiate, cele mai multe sunt oferite de 
MALL8, așa cum s-a putut observa în imaginile prezentate. Acest manual 
are un număr mare de unități de învățare, multe texte-suport, autorii acestora 
sunt cunoscuți în general de elevi, iar fragmentele selectate sunt accesibile. 

Analizând cu atenție structura unei unități de învățare, se poate 
observa că aceasta nu respectă întotdeauna criteriile relevanței și 
transparenței, informația științifică este stufoasă și depășește pe alocuri 
programa. Noțiunile de limbă și teoria literară sunt concentrate la începutul 
lecției; învățarea nu se realizează prin descoperire, elevul fiind asaltat de 
cunoștințe noi, pe care trebuie să le memoreze, ca ulterior să rezolve 
exercițiile propuse de autorii manualului. 

În ceea ce privește atributul și atributiva, se poate spune că cele trei 
manuale au abordat diferit prezentarea informațiilor.  
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MALL8 prezintă în paralel 
atributul și atributiva, oferind informații 
despre definiție, clasificare, topică și 
punctuație, totul fiind cât mai sumar 
prezentate și încadrate în chenare cat mai 
evidente. Apoi apar exercițiile care nu 
sunt foarte multe și nu îl ajută pe elev să 
devină conștient de achizițiile dobândite. 

În MCOR8, autorul oferă foarte multe 
informații despre atribut (două pagini) și atributivă 
(o pagină), iar exercițiilor li s-a acordat câte o 
pagină. Acestea respectă anumite etape: Folosiți-
vă cunoștințele!; Muncă independentă; 
Valorificați-vă cunoștințele!; Exerciții și teme 
facultative!. 

Noțiunile teoretice sunt prezentate sub 
forma unui chenar, fiind marcate cu verbe la 
modul imperativ: Atenție!, Observă!, Reține!. 

MH8 respectă o parte dintre criteriile de 
evaluare permițând elevului să-l folosească pentru 
studiul individual și să rezolve sarcinile de lucru. 
Învățarea se realizează prin descoperire, pornind de 
la un text-suport, de obicei, nonliterar. Se 
actualizează cunoștințele despre atribut, și anume, 
tipurile de atribut, părțile de vorbire prin care acesta se exprimă, algoritmul 
analizei sintactico-morfologice, pentru a se face transferul spre noile 
conținuturi despre subordonata atributivă. 

MH8 insistă asupra atributului, structurând conținutul în două lecții 
de sine stătătoare. Într-o prima etapă, sunt expuse într-un mod detaliat 
tipurile de atribut din limba română:  

 atributul adjectival și atributul substantival sunt cuprinse în 
cadrul aceleiași lecții; 

 atributul pronominal, atributul verbal, atributul adverbial și 
atributul interjecțional sunt prezentate în cea de-a doua lecție. 
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Noțiunile teoretice sunt precedate de exerciții variate – de 
identificare, de creație, de analiză, cu scopul de a fixa cunoștințelor într-un 
mod conștient.  

Propoziția atributivă, în MH8, are o lecție separată, ca și în MCOR8. 
Activitatea didactică debutează cu un exercițiu care propune învățarea prin 
descoperire, urmată de noțiuni teoretice: definiție, termeni regenți ai 
subordonatei atributive, elemente introductive, respectiv topica și 
punctuația.  

În cadrul acestei activități, am constatat că sunt structurate puține 
aplicații, respectând nivelul de dificultate în mod gradual: primul exercițiu 
implică un nivel mediu, iar ultimul are un grad ridicat de complexitate. La 
finalul celor trei lecții, manualul aparținând Editurii Humanitas propune un 
set de exerciții variate, oferind  elevilor posibilitatea de a verifica 
cunoștințele dobândite despre atribut și atributivă,  

Din punctul de vedere al formei în care sunt 
prezentate informațiile și al ilustrării acestora, 
manualele sunt diferite, în ele simțindu-se influența 
autorilor și a tehnoredactorului. 

În MALL8, informațiile sunt bine structurate, 
dispuse în scheme sau sunt incluse în figuri 
geometrice colorate, cu puține ilustrații bicolore.  

MALL8 conține puține informații referitoare la atribut și atributivă, 
marcate cu portocaliu. Imaginile sunt puține și sunt realizate sub forma unor 
schițe în creion sau reprezentări ale obiectelor, care apar denumite în cadrul 
definițiilor sau al exercițiilor propuse spre rezolvare. De asemenea, 
exercițiile sunt numeroase, dar cu 
răspunsuri concise și nu îl ajută pe elev 
să devină conștient de achizițiile pe care 
urmează să le dobândească. 

MCOR8 conține repere teoretice 
menite să asigure asimilarea conținutului 
despre atribut și atributivă. Însă calitatea 
hârtiei este mai puțin atractivă, imaginile sunt în alb-negru, iar informațiile 
sunt marcate doar la nivelul titlului într-un chenar albastru.  
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În MH8, definițiile sunt introduse în dreptunghiuri de culoare verde 
și marcate cu verbe la modul imperativ – Amintiți–vă!- sau în dreptunghiuri 
de culoare roșie, marcate cu verbe la imperativ- Rețineți!. Hârtia are calitate 
superioară, iar imaginile sunt colorate, atractive. Acestea reprezintă tablouri 
sau imagini din datini românești, asigurându-se transdisciplinaritatea,  
condiția  fiind ca profesorul să se oprească asupra lor. 

După cum se poate observa, sub sigla Amintiți-vă!, autorii 
manualului prezintă informațiile despre partea teoretică referitoare la atribut. 
Aceste aspecte teoretice sunt foarte ușor de utilizat, fiind încadrate într-un 
chenar de culoare verde-deschis, care este dominant în întocmirea acestui 
suport educativ. 

Este demn de reținut și faptul că manualul nu este ilustrat în exces, 
ținându-se seama de funcția informativă a ilustrației care nu trebuie să fie 
dominată de cea pur estetică. Folosirea unei culori relativ neutre în 
sublinierea informațiilor-cheie întărește părerea că suportul de la Humanitas 
Educațional este ușor de folosit de către elevi și profesor. 

În urma analizei efectuate, se poate constata că există atât puncte 
tari, cât și puncte slabe în abordarea atributului și atributivei în toate cele trei 
manuale alternative. Indiferent de manual, profesorul are rolul decisiv în 
asigurarea calității demersului didactic, acesta reprezentând un punct de 
sprijin. În activitatea de predare-învățare, profesorul trebuie să pornească de 
la exemple concrete, de la concret la abstract, și să ajungă, împreună cu 
elevii, la definiție.  
 

Puncte tari Puncte slabe 
Toate manualele respectă programa. 
Manualele sunt adaptate la nivelul clasei. 
Solicită elevii să gândească și să își 
exprime opiniile. 
Contribuie la dezvoltarea capacității de 
autoevaluare a elevilor. 

Demersul logic al unui conținut (de la 
concret la abstract) nu este respectat. 
Aspectele teoretice nu sunt întotdeauna 
argumentate, iar exemplele și exercițiile propuse 
nu sunt întotdeauna elocvente și suficiente. 
Uneori sunt puține exemple care să susțină 
partea teoretică. 

Tabelul 1. Analiza comparativ-critică a manualelor de Limba și literatura 
română pentru clasa a VIII-a 
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Diversitatea manualelor determină cadrul didactic să țină pasul cu 
noutățile din domeniu, să atragă elevii, prin lecțiile proiectate, spre studiul 
limbii și literaturii române.  

 

Concluzii 
În ceea ce privește abordarea atributului și atributivei în manualele 

alternative, constatăm că noțiunea de atribut este aprofundată pe parcursul 
anilor de studiu. Manualele alternative de la clasa a VIII-a au prezentat 
atributul și atributiva, realizând o punte cu clasele anterioare (unele 
schematic, altele mai aprofundat). Acestea, în funcție de editură și autori, au 
completat cum au știut mai bine noțiunile teoretice cu exemple adecvate, fie 
mai pe înțelesul elevilor, fie mai complex. Totuși, așa cum am precizat în 
capitolul dedicat cercetării, manualul editurii Humanitas a fost cel care s-a 
ridicat la nivelul cerințelor profesorilor și elevilor.  

Considerăm că un rol important l-au avut și autorii, drept exemplu, 
odată cu apariția noilor manuale ce au și variantă digitală, Florentina 
Sâmihăian și Sofia Dobra (doi  dintre cei trei autori ai manualului de la 
Humanitas pentru clasa a VIII-a) fac parte din colectivul de autori ai noilor 
manuale de la Editura Art, clasa a V-a și a VII-a și ai auxiliarului pentru 
clasa a VI-a. Așa cum era de așteptat, manualele sunt foarte atractive, cu 
metode moderne, jocuri didactice, ce stârnesc atenția elevilor și a 
profesorilor. 
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SUBSTANTIVUL ÎN MANUALELE ȘCOLARE 
PENTRU CLASELE PRIMARE 

 
Carmen-Mihaela SĂNDULESCU 
carmensandulescu08@yahoo.com 

 
Manualul școlar privit ca mijloc de învățământ este destinat elevului 

și reprezintă principalul său instrument de lucru. Că este un instrument de 
lucru și nu numai, îndeplinește mai multe funcții, și anume, de informare, de 
structurare și de ghidare a învățării. Privit prin prisma elevului, manualul 
școlar transmite cunoștințe, consolidează și evaluează achizițiile. Din 
punctul de vedere al profesorului, manualul oferă informare științifică, 
sprijin în organizarea lecțiilor și evaluarea achizițiilor elevilor. 

În selectarea manualului, cadrul didactic trebuie să vizeze conținutul 
manualului (corectitudinea și coerența informațiilor), metoda de învățare 
indusă de manual, stimularea imaginației și a gândirii creatoare, mijloacele 
de evaluare a învățării, precum și forma de redactare (sistematizarea 
conținuturilor, accesibilitatea limbajului, stilul redactării etc). 

În această lucrare ne propunem analiza manualelor școlare 
alternative utilizabile în ciclul primar, în vederea selectării celui mai valoros 
din punct de vedere al predării- învățării-evaluării conținuturilor științifice 
cu privire la particularitățile de predare-învățare a substantivului.  

De aici, obiectivele propuse vizează: 
 să testeze influența pe care o are manualul școlar asupra activității 

de predare-învățare-evaluare a unor conținuturi de limbă, în cazul 
de față, substantivul; 

 să identifice criteriile de selecție a unui manual școlar de limba 
română; 

 să analizeze conținuturile din manualele alternative care 
abordează predarea-învățarea substantivului, în vederea eliminării 
acelora care nu sunt corespunzătoare din punct de vedere științific 
sau care prezintă ambiguități. 

Ipotezele demersului comparativ-critic au ca supraordonate 
următoarele cuvinte-cheie: manual, criteriu, funcție, utilitate: Dacă 
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manualul îndeplinește mai multe criterii, atunci manualul este util elevului. 
Dacă manualul nu îndeplinește anumite criterii atunci profesorul 
elaborează propriul suport de curs. 

Cu cât indicatorii construiți reflectă funcțiile unui manual, cu atât 
criteriile sunt fiabile?;Cu cât sunt atinse mai multe criterii, cu atât crește 
puterea de decizie a cadrului didactic în selectarea manualului? 

Conținutul științific privind substantivul este cuprins în Programa 
școlară pentru Limba și literatura română pentru clasele a III-a și a IV-a. 
În acest caz, ne-am stabilit un corpus de lucru format din manuale școlare 
destinate studiului limbii și literaturii române la clasa a III-a: 

 Colectiv de autori: Ana Grigore; Cristina Ipate-Toma; Nicoleta-
Sonia Ionică; Georgeta-Mihaela Crivac; Claudia-Daniela 
Negrițoiu; Augustina Anghel; 2016,  Limba și literatura română, 
clasa a III-a, București: Editura Ars Libri. 

 Colectiv de autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, 2016, 
Limba și literatura română, clasa a III-a, București: Editura Art. 

 Colectiv de autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița 
Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel, 2016, Limba și 
literatura română, clasa a III-a, București. Editura Intuitext. 

Metoda principală, utilizată în demersul nostru, este analiza comparativ-
critică a documentelor școlare (programă și manual, în cazul de față). 

În ceea ce privește lectura critică a unui manual școlar, am procedat 
la evaluarea lor pe baza criteriilor codificate în ghidurile metodologice de 
evaluare a manualelor școlare1: 

1) elemente de identitate; 
2) raportul dintre programă și manual; 
3) conținutul manualului; 
4) elemente de tehnoredactare; 
5) elemente igienico-estetice. 
În toate cele trei manuale se regăsesc conținuturile asociate 

competențelor specifice stipulate în programa școlară, și anume: clase 

                                                           
1 https://profesoriitineranti.files.wordpress.com/2013/01/metodologie-de-evaluare-amanua 
lelor-scolare.pdf. 
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morfologice – substantiv, adjectiv, pronume personal, verb; categorii 
gramaticale – intuirea numărului și a genului. 

Manualul Limba și literatura română, clasa a III-a, de la Editura Ars 
Libri este structurat în două părți corespunzătoare semestrelor anului școlar 
și este însoțit de varianta digitală a ediției tipărite.  

În unitatea de învățare Familia – universul meu, este inserată 
noțiunea de substantiv. Am constatat că nu există lecții premergătoare 
studierii acesteia, astfel nu se sintetizează tot ceea ce elevii știu deja despre 
cuvânt ca parte de vorbire. Din textul narativ anterior, Camaradul meu, 
Coretti, sunt desprinse două enunțuri în care cuvintele care denumesc ființe, 
fenomene ale naturii și obiecte sunt scrise cu litere cursive. Se observă că 
substantivele care denumesc obiecte sunt așezate în interiorul propoziției, cu 
toate că ideal ar fi fost ca acestea să aibă locuri diferite în cadrul propoziției, 
din punctul nostru de vedere, permițând, astfel, apelul absolut necesar la 
comparație și realizarea riguroasă a abstractizării. Ulterior, se oferă apoi 
explicații succinte. Acestea vizează rolul fiecărui cuvânt identificat în cele 
două enunțuri, și anume, denumește ființe, lucruri, fenomene ale naturii, 
urmate de definiția și clasificarea lor în substantive comune și substantive 
proprii. 

Aceste definiții sunt încadrate într-un chenar, în care conceptele sunt 
explicate într-un limbaj accesibil. Manualul este sărac în exerciții de 
consolidare a noțiunii de substantiv,  acestui conținut fiindu-i alocate cinci 
itemi semiobiectivi cu răspuns scurt, dintre care: doi itemi de identificare a 
substantivelor din ultimul alineat al textului-suport, un item de 
exemplificare a substantivelor comune și proprii, doi itemi de alcătuire a 
unor enunțuri în care să se regăsească substantive comune și proprii.  

Apreciem că exercițiile sunt insuficiente pentru fixarea noțiunilor 
gramaticale, atât de importante în comunicare, cadrul didactic fiind astfel 
nevoit să aducă în plus materiale auxiliare. De asemenea, am observat că 
substantiv comun și substantiv propriu nu sunt studiate într-o lecție de sine 
stătătoare, elevului fiindu-i prezentate multe noțiuni noi în cadrul aceleiași 
ore de curs.   

Activitățile de învățare nu sunt variate și, considerăm că necesită 
intervenția învățătorului, deoarece sunt multe informații noi. Totodată, nu 
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sunt propuse activități transdisciplinare, iar metodele folosite de autorii 
manualelor sunt cele tradiționale, predominând exercițiul. 

Pentru predarea categoriilor de număr și de gen al substantivelor, se 
propun textul- suport textul liric Rodica, de Vasile Alecsandri. Acesta este 
însoțit de rubrica Vocabular, în care sunt explicate șase cuvinte noi, 
ilustrația care însoțește textul este sugestivă, dar neatractivă. Noțiunea de 
număr al substantivului este explicată pe scurt, pornind de la  două 
substantive extrase din textul liric masa și pruncușori, fiind expuse ulterior 
explicații cu privire la numărul acestora. Definiția categoriei gramaticale de 
număr este încadrată într-un chenar. 

În vederea consolidării acestei categorii gramaticale, autorii 
manualelor au propus spre rezolvare trei itemi semiobiectivi:  

1) un exercițiu de identificare a substantivelor din textul liric; 
2) un exercițiu de alcătuire de enunțuri în care să utilizeze 

substantive comune la numărul singular și plural; 
3) un exercițiu de identificare a formelor de plural ale unor 

substantive date la numărul singular.  
Este evident faptul că din nou elevii au nevoie de materiale auxiliare 

pentru consolidarea noțiunilor noi. 
Categoria de gen este inclusă, în cadrul teoretic al lecției, printr-un 

exercițiu de realizarea corespondenței între trei perechi de substantive:  
1) o pereche la genul feminin; 
2) alta la genul masculin; 
3) a treia pereche la genul neutru. 
Se prezintă apoi definiția genului astfel:  
„Substantivul are trei genuri, care se află prin numărare: o - două 

(genul feminin), un – doi (genul masculin), un – două (genul neutru).” 
Consolidarea acestei noțiuni se realizează prin trei itemi 

semiobiectivi: 
1) exerciții de identificare a genului unor substantive date; 
2) exerciții de exemplificare a unor substantive comune la genurile 

precizate; 
3) exerciții de alcătuire de enunțuri în care să se folosească 

substantive comune la numărul singular pentru fiecare gen.  
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De remarcat este faptul că, împreună cu genul substantivelor, se 
consolidează și felul și numărul acestora. 

Pentru formarea noțiunilor științifice sunt necesare verigi și 
momente de învățare conștientă: familiarizarea cu obiectele/cuvintele și 
fenomenele ale căror aspect urmează a fi definite; desprinderea esențialului 
de neesențial, formularea verbală a aspectelor conștientizate, raportarea 
noilor generalizări la noțiunile existente și cunoscute, operarea practică cu 
noile noțiuni. Nerespectarea acestor etape creează dificultăți în receptarea 
noilor noțiuni. Din acest punct de vedere, manualele trebuie să conțină o 
succesiune de secvențe care se pot integra la metodele de predare centrate pe 
elev. Astfel de secvențe le sunt reperate în celelalte două manuale, create pe 
baza unor enunțuri imperative (Observă!, Reține!, Lucrează!), respectiv 
printr-un cuvânt-cheie (Joc) în manualul aparținând Editurii Intuitext, sau 
prin intermediul enunțurilor interogative (Ce exprimă cuvintele?; Ce am 
aflat?) ori prin cel al cuvintelor-cheie (Jocul „Propriu – Comun”; Jocul 
Proverbelor) în volumul editat de Art.  

Manualul Limba și literatura română, clasa a III-a, de la Intuitext 
este structurat în două părți, câte una corespunzătoare fiecărui semestru al 
anului școlar, are anexat un CD pe care se regăsește varianta digitală a 
ediției tipărite.  

În vederea studierii substantivului există lecții premergătoare, 
sintetizându-se ceea ce elevii știau despre cuvinte în lecția Cuvântul – parte 
de vorbire, lecție ce are ca suport textual Semnul de iarbă, după Silvia 
Kerim – text narativ.  

Pentru etapa de reactualizare a cunoștințelor li se propune elevilor 
efectuarea unor itemi semiobiectivi.  

Primul vizează identificarea în textul-suport a cuvintelor ce 
denumesc ființe, lucruri, fenomene ale naturii, numere, acțiuni, însușiri, 
acestea din urmă pentru a evidenția trăsăturile morale ale personajelor 
textului. Prin  acest tip de exercițiu, elevii vor diferenția neesențialul de 
esențial, și anume, faptul că partea de vorbire care denumește ființe, lucruri, 
fenomene ale naturii se numește substantiv.  

Apoi, pe baza unui scurt text în care toate substantivele sunt 
evidențiate cu diferite culori (substantivele comune, cu albastru, iar cele 
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proprii, cu verde) se prezintă felul substantivelor. De remarcat este faptul că 
substantivele evidențiate nu au fost selectate la întâmplare, ci pentru fiecare 
substantiv comun scris cu albastru îi corespunde un substantiv propriu scris 
cu verde, după modelul „stea – Soarele”, elevii neavând nevoie de sprijinul 
cadrului didactic în realizarea cerinței. 

În vederea consolidării noilor cunoștințe sunt propuse exerciții de 
exemplificare și de recunoaștere și grupare în funcție de felul substantivelor, 
precum și două activități în care este integrată disciplina Joc și mișcare.  

Familiarizarea cu noțiunile de număr și gen al substantivului se 
realizează într-un text-suport, în care perechile de ființe și obiecte, care au, 
pe rând, forme de singular și plural, sunt evidențiate cu ajutorul culorilor, 
apoi aceste cuvinte sunt reprezentate în imagini, pentru rezolvarea unui 
exercițiu de completare a spațiului lacunar. După aceea, este prezentat și 
definit conceptul de număr al substantivului, pentru ca, ulterior, să fie 
clarificat cu ajutorul explicațiilor modul în care se numără un substantiv 
pentru definirea genului substantivelor. Explicațiile oferite de autorii 
manualului sunt clare. Noțiunile gramaticale dobândite sunt consolidate pe 
parcursul lecțiilor următoare unde se află exerciții variate de identificare, 
exemplificare, în care este solicitată folosirea CD-ului, modul de organizare 
al colectivului fiind variat (perechi, grupe, frontal), iar modul de evaluare al 
exercițiilor fiind precizat în cerințe.  

Manualul Limba și literatura română, clasa a III-a, ce aparține 
Editurii Art este însoțit de varianta digitală, care, față de ediția tipărită, 
conține activități de învățare multimedia.  

Unitatea de învățare în care se studiază partea de vorbire numită 
substantiv are ca text-suport narațiunea Săniuța, de Claudia Groza. În 
vederea înțelegerii textului se face apel la cunoștințele dobândite în clasa a 
II-a.  Pentru studierea substantivului, elevii au la dispoziție o imagine 
corespunzătoare textului lecturat, pe baza căreia trebuie să identifice ființele, 
obiectele și fenomenele naturii observate. Aplicațiile următoare sunt 
exerciții de exemplificare a altor substantive și de identificare a acestora în 
enunțuri date. Definiția substantivului și a felurilor acestuia este încadrată 
într-un chenar amplasat în partea stângă a paginii, urmată fiind de cinci 
exerciții pentru consolidarea cunoștințelor: două exerciții de identificare a 
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substantivelor, un exercițiu de identificare și grupare în funcție de ceea ce 
exprimă și două exerciții de identificare și exemplificare a substantivelor 
comune și proprii. Este propus spre rezolvare Jocul Numelor în care elevii 
organizați în grupuri vor exemplifica substantive proprii care denumesc 
nume de ape, orașe, munți, țări, animale, plante. 

În lecția următoare, pe baza textului Omul de zăpadă, după H.C. 
Andersen, sunt predate și fixate genul și numărul substantivului. Este 
evidențiat în modele date cum își schimbă cuvintele forma în funcție de gen 
și număr și cum se numără substantivele aflate la genurile masculin, feminin 
și neutru.  

* 
*           * 

În urma analizei critice a  manualelor de limba și literatura română 
pentru clasa a III-a, am desprins aspecte generale privind expunerea 
conținutului despre substantiv.  

În manualul de la Editura Ars Libri, în ceea ce privește redactarea, 
capitolele nu sunt echilibrate, unele având o întindere prea mare, altele 
nefiind în acord cu importanța temelor studiate, având nevoie de mai multe 
texte suport pe baza cărora să se studieze noțiunile gramaticale, precum și 
exerciții variate pentru fixarea acestora. Trebuie precizat că la începutul 
fiecărei unități de învățare sunt prezentate conținuturile, iar la finalul 
unităților nu există lecții de recapitulare și teste de evaluare. 

Limbajul nu este adecvat în totalitate elevilor, ilustrațiile nu sunt 
numeroase, sunt prezente multe informații, explicații, noțiuni științifice, 
ceea ce face ca manualul să fie neatractiv. 

În manualul de la Editura Art, conținuturile prezente în manual 
corespund programei școlare în vigoare, corespund nivelului de înțelegere al 
elevilor; activitățile de învățare sunt actuale, variate, precise; foarte 
important este faptul că acestea contribuie la formarea atitudinilor morale 
pozitive; conceptele sunt clar explicate; metodele folosite corespund 
concepțiilor pedagogice și sunt variate, atât tradiționale cât și moderne. 

În manualul de la Editura Intuitext, stilul de redactare este precis, 
întinderea capitolelor este în acord cu importanța temelor tratate; manualul 
respectă cerințele programei școlare, conținuturile sunt prezentate la nivelul 



117 

de înțelegere al elevilor, acestea fiind precise, variate, contribuie la 
dezvoltarea valorilor sociale și morale pozitive; conceptele și noțiunile 
științifice sunt clar explicate, limbajul este adaptat la nivelul de înțelegere al 
elevilor, sunt utilizate în permanență achizițiile anterioare ale elevilor; 
metodele folosite și recomandate în manual corespund concepțiilor 
pedagogice, ilustrațiile sunt clare, corect plasate în pagină, sunt sugestive și 
estetice, corespund conținuturilor capitolelor; se ține seama de 
particularitățile de vârstă ale elevilor, activitățile de învățare sunt variate și 
sunt prezente, acolo unde este posibil, activități transdisciplinare. 
Considerăm că acest manual îndeplinește toate criteriile care stau la baza 
selectării de către cadrul didactic pentru lucrul la clasă. 

În plus, se desprind următoarele observații: 
 există organizare pe unități de învățare de dimensiuni diferite în 

fiecare manual; 
 analiza lexicală nu este arondată unei unități de învățare separată; 
 conținuturile nu depășesc programa școlară în vigoare; 
 sunt utilizate achizițiile anterioare ale elevilor, excepție făcând 

manualul de la Editura Ars Libri; 
 cele mai importante noțiuni sunt transmise cu culori adecvate ale 

fonturilor și pe fundaluri atractive pentru elevi (Limba și literatura 
română, clasa a III-a, Editura Intuitext); 

 sunt prezente prea multe explicații, noțiuni științifice, informații, 
ceea ce face ca manualul să fie neatractiv (Limba și literatura 
română,  clasa a III-a, Editura Ars Libri). 

 conținuturile sunt prezentate la nivelul de înțelegere ale elevilor; 
Manualele menționate anterior cuprind sarcini de învățare concrete. 

Exercițiile sunt, în general, de identificare, de identificare și grupare, de 
selectare, de recunoaștere și motivare, de completare, de exemplificare.  

Un profesor bine pregătit trebuie să aibă cunoștințe despre exigențele 
unui manual, având posibilitatea de a alege un manual care, să se adapteze 
nevoilor și situațiilor elevilor săi. 
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Creativitatea este una din formele fundamentale ale activității omului, 
caracterizată prin noutate, originalitate, ingeniozitate, utilitate și valoare socială.  

Dezvoltarea potențialului creativ presupune interacțiunea tuturor 
factorilor educaționali dintr-o societate, școlii revenindu-i un rol foarte 
important, în acest sens, pe mai multe planuri: social, individual și 
psihologic. De aceea, este necesar ca învățătorul să aibă în vedere că 
procesul creativ este unul complex, antrenând atât activitățile școlare, cât și 
extrașcolare. De asemenea, este necesar să țină seama că elevul creativ are 
trăsături specifice: 

„[...] este perseverent și tenace, până la încăpățânare, cu spirit de 
observație, propune mereu ceva spre îmbunătățire, este curios, are interese 
multiple, are tendința de a-i domina pe ceilalți, este sensibil, trăiește intens, 
are încredere în sine, tolerează integritatea și o valorifică, nu se mulțumește 
cu prima formă a produsului activității sale, îl îmbunătățește și cizelează .”1 

Având în vedere aceste considerații, este important ca fiecare școală 
să aibă o strategie pentru învățarea creativă în care metodele tradiționale să 
se îmbine cu cele moderne. 

Dintre numeroasele metode care stimulează creativitatea, ne 
îndreptăm atenția asupra celor pe care le-am aplicat în activitatea noastră 
privind predarea-învățarea citit-scrisului la clasa I: metoda fonetică, 
analitico-sintetică, jocul, brainstoming-ul etc.  

Procesul învățării citit-scrisului la clasa I solicită activități ce 
dezvoltă spiritual creativ, folosind metoda fonetică, analitico-sintetică. 
Învățarea unui sunet nou și a literei corespunzătoare, analiza și sinteza 
fonetică solicită gândirea ca element de creație. În acest sens, expunem 
câteva activități de învățare, structurate prin intermediul acestei metode: 

                                                           
1 A. Stoica, 1998, p. 56. 
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 Înlocuiește prima literă a cuvântului cu alte litere învățate, apoi scrie 
cuvânt nou obținut.  
Răspunsuri așteptate: dor, cor, lor, nor, vor. 

 Scrie toate cuvintele care se pot forma de la silaba -car-. 
Răspunsuri așteptate: carne, carte, carnaval, carnivor, cartof.  

 Alintă cuvintele: băiat, fată, picior, gard, frunză, gras, ladă, oală, 
miel, stea, brad, ramură, jucărie.  
Răspunsuri așteptate: băiețel, fetiță, picioruș, gărduleț, frunzuliță, 
grăsuț, lădiță, mieluț etc. 

 Transformă cuvintele alintate în cuvinte obișnuite: cheiță, norocel, 
frățior, surioară, puișor, copăcel, purceluș, crenguță.  
Răspunsuri așteptate: cheie, noroc, frate, soră, pui, copac, purcel, 
creangă 

 Scrie cuvintele formate prin aranjarea literelor: 
 o  r  m  f  u  s  a  R  m  o  a  n s  i  p  c  ă  i 

Răspunsuri așteptate: frumos, Ramona, pisică 
 Scrie o propoziție în care cuvintele să înceapă cu aceeași literă.  

Răspunsuri așteptate: „Petre pune penarul pe pupitru”, „Radu râcâie 
rugina”, „Rața rupe rămurica răchitei”, „Adina aduce abecedarul 
astăzi”. 

 Alege din text cuvintele care să conțină una sau două, trei, patru silabe. 
 Formează cuvinte pornind de la ultima silabă a cuvântului anterior.   
 Formați cât mai multe cuvinte folosind silabele: „-re”, „-ra”, „-me”, 

„-le”, „-ca”, „-fe” și grupurile de litere : „ce”, „ci”, „ge”, „gi”. 
Jocul este o altă metodă care stimulează creativitatea, activitatea 

didactică devenind plăcută, atractivă, interesantă.   
„Elevul își angajează tot potențialul psihic își cultivă inițiativă, 

inventivitatea, flexibilitatea gândirii... Jocul dezvoltă curajul, atenția, 
originalitatea, socializează și armonizează... El are rol de a destinde, de a 
delecta, de a crea confort spiritual.”2 

În realizarea jocului didactic, accentul trebuie pus pe introducerea 
unor procedee care să-l determine pe elev să creeze, astfel încât activitatea 

                                                           
2 A. Stoica, 1998, p. 71. 
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didactică să fie o plăcere, o încântare și nu un chin. Elevii trebuie să fie 
mereu stimulați, să-și exprime punctual de vedere, să caute legături între 
elemente, să asocieze. 

La clasa a 2-a, folosind cuvintele povestire și pictor, elevii pot 
alcătui enunțuri de genul „Citind povestirea, pictorul și-a imaginat o scenă 
din pădure”. Alt exemplu ar putea porni de la cuvintele muzică și basm. 
Enunțul provenit din asociere ar putea fi „Muzica ascultată de curând a fost 
inspirată de un basm”. 

Alte exemple de activitate ludică pot fi :  
 Dezvoltați propozițiile: „Bunicul povestește…”, „Vântul 

suflă...” , „Pădurea se află...”, „În grădina florile…..”, 
„Toamna așterne...”, „Păsările ciripesc....”  . 

 Formați perechi de cuvinte: 
 Cuvânt veselie 
 Zăpadă drapel 
 Bucurie nea 
 Steag singură  

 Fiecare cu ideea lui: „Ce ați face dacă ați rămâne singuri în 
pădure?”, „Cum ați reacționa dacă ați găsi o pasăre 
rănită?”, „Dacă v-ați întâlni cu personajul preferat, ce i-ați 
spune/ce l-ați întreba?”, „Ce ați face dacă ați ajunge pe lună 
/ Marte ?”     

Pentru competența Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului 
scris, prevăzută în curriculumul pentru clasa a II-a, propunem o activitate de 
învățare pe baza metodei lectura explicativă, în vederea deprinderii lucru cu 
cartea: 

„Numai exersarea și punerea elevului în contact permanent cu 
metoda lecturii explicative vor duce la conștientizarea etapelor de către 
elev, la algoritmizarea metodei în final , ea devenind în adevăratul sens al 
cuvântului tehnică de lucru cu cartea.”3 

Această metodă trebuie aplicată în funcție de conținutul și formele 
de expresie specific fiecărei creații literare. Prin întâmplări și personaje, 

                                                           
3 A. Ungureanu, 2003, p. 213. 
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textele epice sunt mai atrăgătoare pentru cei mici. De aceea, trecem în 
revistă câteva modalități de intervenție creatoare în cazul textelor epice: 

 Răspundeți la întrebări: „Ce învățătură trageți din povestea 
citită”, „Ce ați fi făcut dacă...”, „Cum ați fi procedat în 
cazul în care ....”, „Găsiți un alt final al povestirii…” 

 Continuați povestirea. 
 Formulați cât mai multe întrebări pe baza textului citit. 
 Imaginează-ți că ești în locul Lizucăi, iar răchita refuză să-ți 

ofere adăpost, poartă un dialog cu aceasta. 
 Imaginează-ți un dialog între Dorotheea și Mătușa Em la 

întoarcerea acasă, realizați un desen inspirat de această scenă. 
 Alcătuiți enunțuri folosind expresii întâlnite în text. 

Deoarece elevii întâmpină dificultăți în receptarea textului liric, 
propunem următoarele aplicații:  

 Alcătuiți propoziții în care să folosiți cuvintele: clipă, pustiit, 
amorțit, veștejit, îngână, mătanie, șopotind, povară, uimit, 
văzduh. 

 Precizați înțelesul cuvintelor subliniate : „Mă bate gândul.”, 
„Ramurile bat în geam.”, „Ștefan cel Mare i-a bătut pe 
turci.”, „Mama bate covorul.” 

 Explicați versurile: „Icoana firavei bunici”, „Plâng codrii 
cei lipsiți de voi”, „Voi ați cântat cu glas fierbinte”, 
„Câmpia scoate aburi”, „Norii negri vin grămadă”. 

 La ce vă gândiți când spuneți: iarnă, primăvară, vară, 
toamnă? Notați cuvintele în ciorchinele dat. 

  

Cuvânt-
cheie 
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 Eu zic una, voi ziceți mai multe: furtună, tunet, ploaie, 
frunză, nor. izvor, înger. 

 Eu zic multe, voi ziceți una: copii, salcâmi, glasuri, străzi, 
pâini, brațe, izvoare, ape. 

 Descrieți tabloul de iarnă de poezie completând propozițiile: 
Câte un fulg...., Soarele..., Vântul..., Copiii..., Norii..., Pe 
râu..., Vuietul..., Vrăbiile... 

 Descrieți tabloul de primăvară din poezie completând 
propozițiile: Dintr-alte zări..., În zarea..., Naturii..., Cu voi 
vin..., Plâng codrii..., Veniți..., De frunze și.  

O altă metodă folosită pentru stimularea creativității este 
problematizarea. Metoda constă în crearea unor „situații-problemă” și 
rezolvarea acestora de către elevi pornind de la cunoștințele însușite 
anterior. Având un mare potențial formativ, problematizarea contribuie la 
dezvoltarea gândirii și la cultivarea motivației.  

Enumerăm câteva situații în care problematizarea poate fi folosită în 
mod productiv în activitățile de învățare atât pentru conținuturile de limbă, 
cât și pentru cele de literatură: 

 Ce s-ar fi întâmplat dacă împăratul ar fi apreciat și mâncarea 
sărată? (Sarea în bucate, Petre Ispirescu); 

 Ce s-ar  întâmpla dacă Toto și Patrocle s-ar întâlni? 
(Dumbrava minunată, Mihail Sadoveanu; Vrăjitorul din Oz, 
Frank Baum); 

 Sunteți de acord sau nu cu ce i-au făcut sătenii leneșului ? 
Argumentați. (Povestea unui om leneș, Ion Creangă); 

 În ce condiții picăturile de rouă ar putea fii culese pentru a 
face o coroniță (Coronița de rouă, poveste franceză). 

Propun și alte exemple de situații-problemă, cu un caracter inter- 
și transdisciplinar: 

 Scrieți toate obiectele verzi care vă vin în minte. 
 Scrieți toate obiectele rotunde care vă vin în minte. 
 Găsiți întrebuințări neobișnuite pentru un pantof și o 

umbrelă. 
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 Ce s-ar fi întâmplat dacă  fiul cel mic al morarului nu ar fi 
acceptat motanul drept moștenire? (Motanul încălțat, Charles 
Perrault). 

 Răspunde cu DA, pentru că…. Răspunde cu NU pentru că…. 
(Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi- Nikolai Nosov). 

 Credeți că a procedat bine moșneagul alungându-și fata de 
acasă? (Fata babei și fata moșului, Ion Creangă).  

Braistorming-ul este o metodă care ajută la crearea unor idei 
inovatoare. Elevii își vor spune opiniile, fără să fie criticați sau respinși. Se 
exprimă o idee, o problemă, un concept și fiecare spune părerea despre 
ideile expuse. Chiar dacă acele idei sunt comice sau absurde trebuie luate și 
ele în considerație. De exemplu, profesorul le poate solicita elevilor exerciții 
privind identificarea sau analiza elementelor paratextuale sau de analiză a 
textelor studiate/la prima lectură, de tipul: 

 notarea mai multor titluri pentru un text 
Exemplu: Referitor la Povestea unui om leneș, titlurile găsite ar 

putea fi: Leneșul și sătenii, Leneșul și cucoana sau Un sat fără leneși. 
 formularea unui set de întrebări pe baza unui text.  

Exemplu: Sarea în bucate: De ce le-a apreciat împăratul pe fata cea 
mare și pe cea mijlocie?; Din ce cauză a alungat-o împăratul pe fata cea 
mică de la curte?; Ce s-ar fi întâmplat dacă prințesa alungată nu ar fi 
acceptat să fie slujnică la noua împărăție?; Să găsească soluții pentru 
schimbarea comportamentului unui personaj.  

Exemplu: Fata babei și fata moșneagului, întrebările ar putea fi: 
Cum ar fi putut ține moșneagul, fata acasă în ciuda răutăților babei?; Ce s-
ar fi întâmplat dacă ar fi trecut prin toate încercările la care a fost supusă 
pe parcursul drumului?; Explicați alegerile făcute de cele două fete în 
privința lăzilor.; Cum ați putea schimba șirul întâmplărilor dintr-un text?. 

Exemplu: Pupăza din tei: Unde ar putea vinde băiatul pupăza în 
afară de târg?; Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi întâlnit cu tatăl său în 
târg?; Dacă în loc de pupăză ar fi fost altă pasăre, Nică ar fi procedat la 
fel? etc. 

O altă metodă des folosită în lecțiile de limba română pentru stimularea 
creativității este metoda cadranelor. Aceasta constă în împărțirea foii de caiet 
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în patru sectoare/cadrane, fiecare având o sarcină de lucru. Poate fi folosită cu 
succes atât în etapa de dirijare a învățării, cât și în etapa de evaluare.  

Exemplificăm această metodă pe baza textului-suport Vestitorii 
primăverii, de G. Coșbuc.  

1. Găsește cuvinte cu același înțeles 
pentru cuvintele dragi,  țară, 
veselie. 

2. Scrie cuvinte care descriu anotimpul  
zugrăvit. 

3. Alcătuiește propoziții cu expresiile:  
,,glas fierbinte”, „nopțile cu poezie”, 
,,vânturi line”. 

4. Redă prin desen o strofă din poezie. 

 
Cubul este o altă metodă folosită pentru stimularea creativității în 

orice moment al lecției, oferind elevilor posibilități de a-și dezvolta 
competențele necesare pentru abordări complexe. Provocarea la care este 
supus elevul determină o întrecere în vederea asimilării corecte a 
cunoștințelor și poate fi folosită la toate clasele. Condiția este ca toate fețele 
cubului să fie parcurse în ordinea prezentată. La sfârșitul activității, fiecare grupă 
împărtășește celorlalte rezultatul final. Afișarea formei finale se face pe tablă. 

Exemplu: povestirea Sarea în bucate, I. Creangă, fețele cubului 
propune următoarele sarcini: 

 Descrie atmosfera din împărăție. 
 Compară cele trei fete ale împăratului. 
 Asociază viața trăită de fata cea mică în cele două palate. 
 Analizează comportamentul fetei cele mici. 
 Aplică alte titluri de povești asemănătoare. 
 Argumentează de ce și-a schimbat împăratul atitudinea față 

de fata cea mică. 
Explozia stelară constă în formularea de întrebări și răspunsuri 

legate de o temă, pornind de la întrebările-ancoră: „Cine?”; „ Când?”; 
„Unde?”; „Cum?”; „Ce?”; „De ce?”. 

Activitățile de învățare realizate sub forma exploziei stelare implică 
următoarele etape: selectarea un text-suport; afișarea unei foi de flipchart 
care conține reprezentarea unui stele pentru notarea întrebărilor-ancoră în 
fiecare colț al stelei; formularea de către copii trebuie întrebărilor și 
răspunsurilor în legătură cu textul-suport. 
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Exemplu: povestea Cei trei purceluși, James Orchard Haliwll-
Phillips: Cine pleacă de acasă?; Când s-au hotărât să trăiască împreună?; 
Unde a ajuns al doilea purceluș?; Cum au scăpat purcelușii de lup?; Ce 
înseamnă să trăiești într-o casă de cărămidă?; De ce s-au dărâmat căsuțele 
de fân și de lemn ale purcelușilor? etc. 

Metoda Știu/Vreau să știu/Am învățat îi implică activ și conștient 
pe elevi în activitatea de învățare. Aceștia actualizează informațiile pe care 
le transferă asupra noilor conținuturi. Se realizează pe tablă/flipchart un 
tabel cu trei rubrici. Se poate lucra în perechi, individual sau în grup. 

Aplicând această metodă pentru grupurile de litere, rubricile ar putea 
fi următoarele: 

Știu Vreau să știu Am învățat 

Știu grupurile de litere: 
„ce”, „ci”, „ge”, „gi”. 

Alte grupuri de litere: 
„che”, „chi”, „ghe”, „ghi”. 

Să folosesc aceste grupuri 
de litere în cuvinte noi. 

 
Învăţătorul este cel care poate să depisteze la elevi talentul creativ şi 

să asigure mediul de dezvoltare a capacităţii lor creative. El trebuie să 
încurajeze imaginaţia, fanteziile şi sugestiile creatoare ale elevilor. Când 
imaginaţia elevilor trece printr-un moment de efervescenţă, profesorul poate 
să lase ideile să curgă, să observe elevii prin modul în care rezolvă 
problemele neobişnuite, prin felul în care pun întrebările. 

Aprecierile verbale determină stări afective de bucurie, încântare, 
fericire, care îi mobilizează în rezolvarea sarcinilor. 
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JOCUL DIDACTIC ÎN STIMULAREA 
CREATIVITĂȚII LITERARE  

 
Bianca Elena COJOCARU RADU 

radubianca_elena@yahoo.com 
 

Orice profesor trebuie să conștientizeze că rolul lui în realizarea 
demersului didactic este esențial pentru reușita sau nereușita școlară. La 
clasă, în cadrul orelor de curs, profesorul este singurul adult în rândul 
elevilor de orice vârstă, de aceea, acesta trebuie să creeze o atmosferă care 
să influențeze într-un mod benefic, productiv, comportamentul de învățare 
al elevului. Este firesc ca orice copil să învețe cu plăcere atunci când 
strategia folosită în cadrul orelor de curs sau a activităților extracurriculare 
implică jocul didactic, văzut ca act educativ, ca modalitate prin care 
modelăm mintea elevului, le stimulăm originalitatea și creativitatea. 

Cu alte cuvinte, dacă profesorul adoptă un stil pedagogic autoritar, în 
care elevul este pus în situația de a prelua pur și simplu punctul de vedere al 
profesorului, fără a-și exprima părerea, atunci, profesorul nu face altceva 
decât să predea după niște șabloane, să  transforme elevul într-un robot ce 
învață mecanic, ce nu are curajul să intervină și, evident, stima de sine este 
îngrădită.  Cu toții ne dorim elevi implicați, atrași de materia noastră de 
predare, de aceea este indicat să alegem metodele potrivite pentru a ne 
atinge scopul. Așadar, calea succesului depinde de profesor, deoarece 
strategiile și resursele pe care le folosim fac, de cele mai multe ori, 
diferența. 

Odată cu dobândirea experienței în practica didactică, am înțeles că 
relația de cooperare dintre formator și noștri este cheia succesului. De aceea, 
întotdeauna prin toate demersurile mele, urmăresc să le câștig încrederea 
elevilor mei, pentru ca ulterior să îi ajut să-și depășească limitele, să îi ajut 
să-și dezvolte curiozitatea, inteligența și originalitatea. În acest caz, 
considerăm că jocul didactic văzut ca act educativ este calea ideală de urmat, 
asociat cu metodele moderne, participative (cubul, explozia stelară, cvintetul, 
jocul de rol, scaunul autorului, metoda pălăriilor gânditoare), cu resursele 
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materiale atractive (diagrame, planșe, povești audio,  picturi,  imagini,  puzzle -
uri, rebusuri, filmulețe educative).  

Elevii participă cu interes pentru că noutatea, materialul „stimul” îi 
ajută de fiecare dată să-și păstreze entuziasmul. Cadrul didactic are rol de a 
implementa activități constructive în care să-i implice pe elevi de fiecare 
dată, să-i ajute să-și dezvolte gândirea autonomă, reflexivă și critică în 
raport cu textul literar, stimulându-le astfel originalitatea și creativitatea. De 
fiecare dată, ținem cont de personalitatea clasei, de aspirațiile și preocupările 
elevilor, de nivelul lor de cunoștințe, pentru un demersul didactic elaborat 
riguros. 

Este important să cunoaștem foarte bine trăsăturile psihice, 
tipologiile constituționale ale elevilor, temperamentele și caracterele 
acestora și, nu în ultimul rând, mediul din care aceștia provin și în care 
trăiesc. Avantajul profesorului de Limba și literatura română este textul 
literar prin intermediul căruia în cunoaște pe elevi.  

* 
*      * 

Pe scurt, jocul didactic este prioritar și esențial în activitatea pe care 
cadrele didactice o desfășoară la catedră și, mai mult decât atât, acesta poate 
influența într-un mod pozitiv creativitatea literară a elevilor.  

Trăind într-o societate supusă schimbărilor, într-o perioadă plină de 
incertitudine și instabilitate pe toate planurile, credem cu sfințenie că, cel 
puțin la catedră (indiferent că vorbim aici despre lecțiile online sau despre 
lecțiile clasice desfășurate în sala de clasă), jocul didactic reprezintă 
opțiunea ideală, deoarece acesta ne conduce de fiecare dată spre rezultatele 
dorite.  

Jocul didactic îmbină utilul cu plăcutul, deoarece cadrul didactic, 
apelând la o modalitate ludică de structurare a activităților didactice, obține 
anumite performanțe, iar elevii reușesc să-și însușească informațiile. De 
asemenea, putem menționa faptul că jocul didactic îl ajută pe elev să se 
dezvolte armonios, atât pe plan intelectual, cât și pe plan emoțional. Să nu 
uităm că orice copil învață cel mai eficient jucându-se și prin intermediul 
jocului se creează legături puternice și se modelează caracterul unui om.  
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În primul rând, prin joc elevii învață din plăcere, fără să depună 
vreun efort și devin persoane active și implicate, exact oamenii de care 
societatea și comunitatea în care trăiesc are nevoie. Indiferent de temă, 
indiferent  de momentul lecției sau de noțiunile noi pe care urmează să le 
învețe, această strategie vine în sprijinul cadrului didactic de fiecare dată, 
propunând activități și acțiuni prin care ne responsabilizăm elevii, îi 
transformăm în coechipieri, le modelăm într-un mod pozitiv 
comportamentul, vocabularul și atitudinea față de semeni. 

Majoritatea jocurilor didactice reprezintă imitații ale vieții cotidiene, 
ale vieții noastre de zi cu zi. Astfel exercițiile care le stimulează creativitatea 
ne ajută să pregătim elevii pentru viață, deoarece le sunt dezvoltate toate 
competențele de comunicare (verbală, nonverbală, paraverbală, literară, 
socioafectivă, creativă etc). 

Orice cadru didactic trebuie să fie capabil să-și modeleze demersul 
didactic după influențele venite din mediul exterior: schimbarea programei 
și a manualelor școlare, schimbarea structurii EN – VIII, abordările 
transdisciplinare și formarea profilului adolescentului după competențele 
cheie propuse de Comisia Europeană, predarea în sistemul on-line, 
schimbările de atitudine și de comportament în rândul elevilor  etc. 

Centrarea predării-învățării spre formarea competențelor vizează 
propunerea unor activități care să pună în valoare originalitatea și 
creativitatea elevilor, deoarece perspectivele fiecăruia sunt personale și 
originale.  

 Am observat că elevii noștri au devenit activi și spontani la oră 
odată cu introducerea metodelor moderne, participative (scaunul autorului, 
cvintetul, jocul de rol, explozia stelară, cubul, pălăriile gânditoare) în 
cadrul orelor de literatură și că, în acest fel, am reușit să-i determin să-și 
exprime punctul de vedere pe care să reușească apoi să și-l argumenteze prin 
eliminarea inhibițiilor și a preconcepțiilor anterioare. De fiecare dată, la 
orele de literatură am evidențiat atât texte/fragmente preluate din scrierile 
autorilor români, cât și din literatura universală, pentru ca elevii să înțeleagă 
și să conștientizeze elementele de interculturalitate și faptul cp valorile 
românești sunt în acord cu valorile universale. În plus, am constatat că elevii 
au devenit mai interesați de lectură, să se raporteze la cărțile citite, făcând 
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analogii cu situațiile din cărțile pe care le-au citit. Practic, elevii au început 
să realizeze „un schimb de experiență literar” și să își petreacă timpul liber 
citind. 

Evident că, parcursul conținuturilor a fost ascendent, și pe fiecare an 
de studiu, progresia competențelor a fost unul gradual, că elevii și-au însușit 
anumite noțiuni, anumite deprinderi, anumite conținuturi în conformitatea 
cu programa școlară pentru gimnaziu. 

În clasa a V-a, elevii au luat contact cu textele literare 
(narative/descriptive/dialogate), textele multimodale, textele nonliterare, 
descoperind particularitățile fiecărui text în parte, și au demonstrat 
capacitatea de a selecta anumite pasaje, de a răspunde la anumite cerințe pe 
baza textelor suport, de a realiza scurte comunicări orale/scrise având ca 
punct de pornire ceea ce au studiat.  

În clasa a VI-a, elevii s-au confruntat cu texte în care este evidențiată 
narațiunea subiectivă/obiectivă, cu texte literare în versuri, cu texte 
descriptive în versuri/în proză. Tot în această etapă de școlarizare, aceștia au 
parcurs conținuturi despre: rezumatul unui text, momentele subiectului și 
delimitarea textelor literare în paragrafe, precum și transformarea vorbirii 
directe în vorbire indirectă.  

De asemenea, s-au studiat texte literare accesibile care să-i ajute să 
înțeleagă cum contribuie dialogul la caracterizarea unui personaj, cum 
influențează vorbirea directă compunerea de caracterizare, redactarea de 
texte pe diferite teme (pagini de jurnal, jurnal de călătorie, scrisori, 
compuneri în care să insereze anumite structuri textuale), în care limbajul 
joacă un rol esențial. Aceștia au conștientizat că limbajul standard nu poate 
fi confundat cu limbajul artistic (încărcat cu figuri de stil, imagini artistice, 
elemente arhaice sau elemente regionale în funcție de particularitățile 
textului literar, de perioadă, de temă, de ceea ce zugrăvește) sau cu limbajul 
oficial și nici cu limbajul publicitar.  

În privința conținuturilor literare din clasa a VII-a, au fost introduse 
informații despre textul epic, textul liric și textul dramatic, despre tehnicile 
narative specifice pe care le putem întâlni în operele literare (alternanța, 
înlănțuirea, povestirea în cadru), despre pașii realizării unui text de tip 
argumentativ.  
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Spre exemplu, în urma analizei rezultatelor obținute la testele 
inițiale, am constatat că elevii întâmpină dificultăți în argumentarea unui 
punct de vedere sau în explicarea semnificației unei structuri preluate din 
text, de aceea, am ales să utilizăm în cadrul orelor cât mai multe texte-
suport, cu un caracter variat. În felul acesta, pe parcursul anului școlar, am 
remarcat că tot mai mulți elevi au început să citească și, prin urmare, să-și 
dezvolte vocabularul, să reușească să redacteze texte scrise pe diferite teme 
și chiar să interacționeze cu mai multă ușurință cu colegii de clasă. Am 
observat cum elevii erau antrenați în dezbaterile de la clasă, că au reușit să 
depășească anumite blocaje comunicative și să folosească textul literar 
pentru a realiza anumite mesaje orale/scrise și să-și dezvolte gândirea critică 
în raport cu textul-suport.  

Jocurile didactice (creative, ale minții, de rol etc.) au devenit o 
modalitate de lucru prin care am reușit să acopăr toate obiectivele cercetării 
mele și să ating toate competențele specifice. Am înțeles că elevilor mei, 
indiferent că sunt clasa a V – a, a VI –a sau a VII -a, le place să învețe 
lucruri noi prin joc, că astfel au reușit să se integrează mai ușor în colectivitate. 
Mai mult, am avut satisfacția că am reușit să formăm personalități echilibrate, 
dinamice, înzestrate cu anumite valori morale, esențiale în societatea cunoașterii. 

În plus, am conștientizat faptul că există o strânsă legătură între 
textele literare pe care le-am avut la dispoziție, utilizarea corectă a acelor 
repere, metode și jocuri didactice pe care am ales să le folosesc în realizarea 
demersurilor didactice pentru a atinge obiectivele prestabilite la începutul 
cercetării și însușirea competențelor specifice de către elevii mei. 
Considerăm că afirmația făcută de scriitorul britanic C.S Lewis: „Literatura 
se adaugă realității, și nu o descrie pur și simplu. Ea îmbogățește abilitățile 
necesare pe care viața cotidiană le cere și le dăruiește”1 reflectă perfect 
atitudinea profesorului de literatură față de cărți, față de dorința de a le 
insufla elevilor plăcerea pentru citit, pentru aplicarea unor jocuri didactice în 
vederea stimulării creativității literare a elevilor.  

Este firesc ca acest parcurs să stea sub semnul cărților, al 
beletristicii, deoarece acestea propun o nouă viziune asupra lumii, o nouă 

                                                           
1 C.S. Lewis, 2000, p.3.  
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lume din care fiecare desprinde o învățătură, pe lângă valoarea estetică a 
acestora. Apreciem că resursa adecvată pe care o avem la dispoziție atunci 
când formăm și educăm tinerele generații, sunt, mai întâi de toate, cărțile ca 
parte din existența noastră, deoarece, prin intermediul cărților, reușim să ne 
extindem perspectiva asupra lumii, să îi ajutăm pe elevii noștri să se 
dezvolte, să evolueze social, cultural, profesional, relațional.  

Cărțile hrănesc sufletul, mintea, imaginația, creativitatea elevilor noștri, 
de aceea, în cadrul orelor de literatură, trebuie să le stârnim curiozitatea elevilor 
de a descoperi lumi imaginare prin texte inedite, iar orele de curs să le  
înfrumusețăm cu cele mai potrivite podoabe (metode, resurse, jocuri didactice). 
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În ultimul deceniu, disciplina Limba şi literatura română şi-a lărgit 
câmpul dincolo de ariile cunoştinţelor produse în mediul ştiinţific; astfel, 
programele actuale – structurate după modelul comunicativ – fixează, 
printre obiectivele prioritare, iniţierea elevilor într-o serie de practici 
lingvistice specifice societăţii actuale. Ideea de regulă, de canon, de 
reprezentativ, era deci înscrisă în tiparul configurativ al disciplinei. Prezenţa 
acestei viziuni supraordonate a condus, în domeniul studiului literaturii, la 
impunerea perspectivei istorice şi a modelelor de analiză tematică şi 
structurală, iar în domeniul studiului limbii, la o abordare de tip structural, 
ce viza cunoaşterea teoretică a sistemului limbii.  

Pornind de la aceste date, s-a conturat un demers didactic transmisiv, 
în care rolul predominant era al profesorului, iar accentul cădea pe 
materialul de studiu. Modelate în acest cadru, strategiile de predare-învăţare 
s-au definit printr-un caracter preponderent directiv şi analitic (algoritmi de 
analiză gramaticală şi tiparul rigid al analizei de text sau al compunerii 
,,libere” cu plan prestabilit). 

Spre deosebire de etapa precedentă, reforma actuală mută accentul 
de pe asimilarea de cunoștințe, pe formarea de competenţe (competenţa de 
comunicare şi competenţa culturală). Domeniile vizate sunt limba, înţeleasă 
ca instrument de comunicare, şi literatura, situată de noile programe sub 
semnul unei viziuni extensive. Trăsăturile distinctive ale disciplinei sunt 
acum deschiderea, extinderea, de-canonizarea, ,,de-şcolarizarea”. Acestea se 
referă la extinderea noţiunii de ,,cunoștințe” spre cea de ,,competenţe”, la 
deschiderea problematicii limbii spre studiul limbii ,,în funcţiune” şi la 
extinderea câmpului literaturii înspre frontiere şi contemporaneitate. 

Formarea de competenţe presupune aşezarea elevului în centrul 
activităţii didactice şi ancorarea procesului de predare-învăţare în domenii 
de referinţă noi, exemple: pragmatica lingvistică (disciplină ce studiază 
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utilizarea limbajului şi nu a sistemului lingvistic în sine), teoriile receptării 
(orientare ce conturează procesele de constituire a sensului în actul lecturii 
şi interpretării) şi cognitivism (directivă a psihologiei centrată asupra 
proceselor mentale implicate în tratarea discursului). 

Termenii-cheie ai acestor orientări sunt: ,,utilizarea” , ,,practicarea”, 
(utilizarea limbajului, practica funcţională), ,,actul” (actele de limbaj, actul 
lecturii, actul interpretării), ,,procesul” (procesele de comprehensiune şi de 
producere de text); aceşti termeni subliniază prezenţa subiectului implicat în 
comunicare, lectură sau interpretare şi permit conturarea unor noi tipuri de 
abordare didactică. Dintre cele deja formulate, pot fi menţionate strategiile 
învăţării explicite şi categoria activităţilor globale de comunicare (atelierul 
de scriere şi lectura, dezbaterea, interviul, expunerea orală etc.), precum şi 
prezenţa unor metode de evaluare centrate deopotrivă asupra rezultatelor şi 
procesului învăţării, precum portofoliul, proiectul. 

La intrarea în şcoală, elevul are o competenţă lingvistică iniţială, ce 
urmează a fi dezvoltată prin orele de limba română, competenţă pusă în act 
atât la celelalte materii de studiu, cât şi în mediul extraşcolar. 

* 
*     * 

Programele actuale propun, ca prioritate, abordarea limbii ca 
instrument de comunicare şi impun exigenţele modelului comunicativ-
funcţional. Noua abordare integrează nu numai studiul limbii, ci şi studiul 
literaturii şi este informată de pedagogia comunicării, orientare conturată în 
ţările vest-europene în jurul anilor `80. 

Conform documentelor şcolare în vigoare, punctul de fugă al 
învăţării limbii române îl constituie dezvoltarea integrată a capacităţilor de 
receptare şi de exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris şi de 
exprimare scrisă. Centrate evident pe dezvoltarea competenţei de 
comunicare, programele nu exclud formarea de cunoștințe metalingvistice. 

Motivaţia acumulării lor este, însă, reformulată: cunoştinţele de 
lexic, fonetică, morfologie şi sintaxă ţintesc explicit cizelarea capacităţilor 
de exprimare. Asimilarea noţiunilor de teorie literară slujeşte formarea şi 
cizelarea strategiilor de lectură şi interpretare, noţiuni şi strategii exersate 
continuu pe texte diferite.  
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Un criteriu după care sunt structurate conținuturile programelor este 
reprezentat de cele patru capacități fundamentale, susceptibile de a se 
manifesta în situaţia de comunicare: capacitatea de producere şi cea de 
comprehensiune a textului oral şi capacitatea de producere şi cea de 
comprehensiune a textului scris. Astfel se propune un nou model, cel 
comunicativ-funcţional, adecvat şi modalităților propriu-zise de structurare a 
competenţei de comunicare a elevilor. 

Alegerea capacităţilor de comunicare drept criteriu de organizare a 
conţinuturilor programei are, ca prim efect, compatibilizarea studiului limbii 
şi literaturii române cu studiul limbilor străine şi aşezarea lor într-un spaţiu 
comun: aria curriculară ,,limbă şi comunicare”. 

Modelul comunicativ prezintă avantaje indiscutabile: permite atât 
punerea în relaţie a scrisului cu oralului (spre exemplu, argumentaţia scrisă 
cu cea orală), cât şi stabilirea unor corelaţii între procese diferite (între 
lectură şi scriere, între exprimarea orală şi competenţele de redactare etc.). 
Mai mult, structura reticulară a capacităţilor, face posibil şi un alt tip de 
progresie, desfăşurată acum şi în planul întregurilor (al ,,practicii” 
lingvistice şi literare), nu doar în cel al unităţilor (reprezentate de noţiunile 
de fonetică, lexic, morfologie etc. sau de categoriile epicului, liricului şi 
dramaticului). În felul acesta, parcursul didactic ţinteşte atât solidaritatea 
achiziţiilor, cât şi solidaritatea şi operaţionalitatea lor.  

Ca orice tipar ce ambiţionează să structureze teritorii eterogene, 
modelul comunicativ are însă şi limite. Cea mai evidentă constă în reducerea 
semnificativă a importanţei studiului textului literar, aşezat alături de textele 
nonliterare şi prezentat, adeseori, ca suport al formării noţiunilor de teorie literară. 

În acelaşi timp, putem vorbi şi de conturarea unei didactici a lecturii, 
în centrul căreia vedem aşezată problematica textului literar: acesta este 
tipul de text cu cel mai mare impact formativ, text în care funcţionarea 
limbajului atinge maximele condensării, complexităţii şi exemplarităţii.  

Coordonatele fundamentale ale viziunii actuale sunt reprezentate de 
competenţa de comunicare – concept ce integrează şi extinde competenţa 
lingvistică – şi de competenţa culturală. 

Obiectivele axate pe dezvoltarea competenţei de comunicare vizează 
două aspecte complementare, şi anume: formarea capacităţilor de 
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comunicare – comprehensiunea şi producerea de text scris şi oral – şi 
asimilarea unor cunoștințe metalingvistice.  

Programele aleg, ca denominator esenţial, limba, şi ca zonă 
privilegiată, literatura. De aici şi centrarea demersului asupra literaturii 
naţionale prezentă ca teritoriu înscris în spaţiul culturii universale şi nu ca 
univers insular. 

Competenţele generale ale învăţării limbii şi literaturii române 
transcriu raportul dintre literatură şi dezvoltarea personală, precum şi relaţia 
dintre literatura naţională şi cea universală. 

Noile programe naţionale aduc noutăţi şi la nivelul lecturii textului. 
Lectura participativă înseamnă complicitate cu subiectivitatea creatoare, 
scufundare în universul imaginar şi identificare cu fiinţele care îl locuiesc. 

Lectura reflexivă presupune prezenţa punctului de vedere estetic, o 
privire de deasupra. Această privire cuprinde nu numai componenta lingvistică 
(nivel fonetic, ortografic, lexical şi gramatical), ci şi componenta textuală a 
operei, arhitectura de ansamblu a textelor, structurile lor narative, descriptive, 
argumentative etc. Acest tip de lectură este valorificat de noile programe. 

Teoriile moderne ale instruirii plasează elevul în centrul activităţii 
didactice, atât ca simplu „obiect” ce suportă schimbări în urma influenţelor 
exercitate de predare, cât şi ca subiect al propriilor schimbări, ca actant, 
fiinţă ce se schimbă activ, devenind responsabil în procesul învăţării. Astfel, 
într-o nouă viziune, accentul se deplasează de pe actul predării, pe actul 
învăţării. Predarea se axează acum nu doar pe transmiterea de cunoştinţe, 
elevul este pus în diverse situaţii de învăţare care să îi dezvolte capacităţile. 

Învăţământul modern atribuie elevului rolul de a construi cunoştinţe, 
luând parte în mod activ la obţinerea unor produse ale eforturilor proprii, 
propunând, totodată, însuşirea ştiinţei ca proces şi ca metodă de explorare a 
realităţii, de investigare şi căutare. Referindu-se la  modernizarea  procesului 
de învăţământ şi la rolul pe care îl au metodele didactice, Dumitru Ivănuş 
afirmă că „modernizarea procesului de învăţământ implică şi 
perfecţionarea metodelor şi procedeelor de învăţare, constituite ca 
modalităţi de organizare a cunoştinţelor şi a deprinderilor în funcţie de 
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obiectivele didactice, tipul lecţiei, natura conţinutului învăţământului şi 
vârsta elevilor”1. 

Dacă în învăţământul tradiţional prioritare erau transmiterea şi 
asimilarea rezultatelor ştiinţei, actualmente, accentul se pune pe „a şti să 
faci”.  

I. Cerghit opinează, în acest sens, că este nevoie de o didactică 
modernă, „în accepţia căreia responsabilitatea elevului faţă de propria 
învăţare este primordial şi, în consecinţă, el trebuie ajutat să-şi însuşească 
acele instrumente care să-i permită dezvoltarea propriei capacităţi de 
învăţare, să fie pregătit pentru a şti cum să intervină în mod eficace în 
impulsionarea propriului progres intelectual”2. 

Astfel, învăţarea interactivă apare ca necesară în contextul 
modernizării procesului de învăţământ, fiind în măsură să aducă mai mult 
dinamism şi flexibilitate, să se constituie într-un antidot la posibila alunecare 
spre un conservatorism pedagogic, uniformitate şi rutină în activitatea didactică.  

Într-o abordare modernă, profesorul se preocupă de crearea 
diverselor ocazii de învăţare pentru elevii săi. În acest context, metodele pe 
care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate activităţile de 
învăţare. În absenţa unui inventar metodologic interiorizat (adică bine 
învăţat, mobil, în situaţia de a fi aplicat şi transferat în situaţii noi), 
activităţile elevilor nu pot fi anticipate, interactive, şi, cu atât mai puţin, 
declanşate pe parcursul orelor. 

La moduri diferite de învăţare şi predare se poate răspunde prin 
diversificarea metodelor. În mod curent, lucrările de specialitate definesc 
metoda de învăţământ drept o cale de urmat în activitatea comună a 
educatorului şi educaţilor, în vederea îndeplinirii scopurilor învăţământului 
care este reprezentat de formarea şi informarea celor din urmă. De 
asemenea, multiplicarea procedeelor, prin combinarea variată a metodelor şi 
procedeelor, asigurarea unei polifuncţionalităţi a metodelor, raportarea lor la 
specificul situaţiilor, ţinând cont de fundamentarea ştiinţifică 

                                                           
1 Dumitru Ivănuş (coord.), 1999, p. 43. 
2 I. Cerghit, 2008, p. 62.  
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psihopedagogică mereu actualizată, reprezintă căi pentru asigurarea unui 
climat favorabil învăţării. 

Referitor la învăţarea interactivă, autoarele Gabriela Cojocăreanu şi 
Alina Vâlceanu afirmă:  

„Fără să desconsidere individualitatea, ea stimulează spiritul de 
responsabilitate al fiecărui membru faţă de colectivul din care face parte, 
fiind orientate, mai ales, spre aspectul social al învăţării, urmărind 
dezvoltarea comportamentului social al elevului, valorificând, în acelaşi 
timp, avantajele muncii şcolare şi extraşcolare în grup, ca modalitate de 
îmbinare a învăţării individuale cu cea în grup şi ca măsură de atenuare a 
individualităţii exagerate.”3 

Prin intermediul învăţării interactive, subiecţii care lucrează în 
echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate 
şi complexe, învăţând, în acelaşi timp, mai temeinic decât în cazul lucrului 
individual. Cercetările actuale au evidenţiat productivitatea sporită a elevilor 
care lucrează în grup. 

În procesul de predare-învăţare-evaluare a literaturii române, este 
încurajată învăţarea interactivă, deoarece, în lipsa ei, demersul didactic s-ar 
limita la transmiterea ternă de informaţie, ar deveni o activitate rutinieră, 
extrem de plictisitoare, de nemotivantă, atât pentru elev, cât şi pentru profesor, 
incapabil să asigure integrarea activă şi creativă a tânărului în societate.  

Acestuia trebuie să i se dea posibilitatea de a deveni, prin efort 
personal, prin asimilarea creativă a valorilor culturale, el însuşi creator de 
valoare culturală, social şi morală.  

Lucrul în echipă, contactul elevului cu textul, asigurarea unui climat 
favorabil descoperirii, creativităţii, bazat pe încredere şi sprijin reciproc, 
diversificarea metodelor şi proiectarea riguroasă a strategiilor de predare-
învăţare devin modalităţi eficiente de a forma tineri capabili să recepteze 
valoarea, de a stimula motivaţia învăţării, de a-i face pe elevi să 
conştientizeze şi să-şi asume din plăcere instruirea. 

 

                                                           
3 Gabriela Cojocăreanu, Alina Vâlceanu, 2007, pp. 43-44. 
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Literatura de specialitate consultată a oferit modele privind 
organizarea şi dirijarea muncii independente a elevilor în vederea 
desfăşurării unui învăţământ activ, care să stimuleze activitatea elevilor, să 
le dezvolte spiritul de observaţie în mod progresiv până la cele mai 
complexe capacităţi aptitudinale ale gândirii şi imaginaţiei creatoare.  

Pentru desfăşurarea experimentului s-a optat pentru proiectarea 
activităților folosind metode activ-participative, metode în care elevii devin 
actori, subiecţi activi, nu simpli ascultători, ci coparticipanţi la propria 
formare. A intervenit motivația care a născut următoarele întrebări: De ce 
este valoroasă această lecție? Prin ce mijloace pot stimula creativitatea? 
Cum îi va pregăti ea pentru a afla mai multe și a înțelege mai bine această 
disciplină? Ce le va permite ea să facă sau să înțeleagă în viitor? Cum 
poate fi ales și aranjat conținutul lecției pentru a stimula un set amplu de 
răspunsuri personale?  

Strategia lecțiilor am conceput-o în funcție de cele șase operații ale 
gândirii, astfel: 

 Cunoaștere: posibilitatea de a repeta ceva în forma în care a fost 
auzit. 

 Înțelegere: însușirea de a exprima o idee folosind cuvinte proprii 
sau într-un alt mod. 

 Aplicare: rezolvarea unei probleme noi prin utilizarea unei 
strategii învățate care se dovedește relevantă pentru noua 
situație. 

 Analiză: identificarea cauzelor și efectelor unei idei complexe. 
 Sinteză: combinarea mai multor idei într-o idee nouă; crearea 

unei versiuni noi a unei idei; rezolvarea unei probleme 
complexe, făcând apel la mai multe idei. 

 Evaluare: analiza pertinentă a unei idei pentru un fenomen. 
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Activitățile din cadrul lecțiilor au fost concepute astfel încât elevii să 
se implice atât individual, cât și ca  aparținător al unui grup. 

În procesul instructiv-educativ am folosit metoda pălăriilor 
gânditoare, o metodă pentru diversificare în evaluarea înțelegerii operei 
literare Patul lui Procust, de Camil Petrescu și, totodată, pentru stimularea 
potențialului creator al educabililor. Participanții trebuie să cunoască foarte 
bine semnificația fiecărei culori și să-și reprezinte fiecare pălărie, gândind 
din perspectiva ei. Nu pălăria în sine contează, ci ceea ce semnifică ei, ceea 
ce induce culoarea fiecăreia.1 

Această activitate a fost organizată în timpul lecției de evaluare a 
lecturii operei Patul lui Procust, scrisă de Camil Petrescu astfel: elevii au 
fost grupați în șase echipe.   

 Povestitorul – Pălăria albă: să prezinte conținutul operei, în  
100-200 de cuvinte. 

 Moderatorul – Pălăria albastră: să își imagineze ca este autorul 
operei și că trebuie să explice colegilor, într-un scurt monolog, 
de ce a realizat acest text. 

 Psihologul –Pălăria roșie: să își imagineze că este unul dintre 
personajele operei și să alcătuiască un monolog în care să 
prezinte punctul de vedere al acestui personaj.  

 Gânditorul – Pălăria verde: să își creeze un alt final al textului 
și să-l prezinte colegilor, într-o scurtă narațiune.  

 Criticul – Pălăria neagră: să argumenteze care sunt elementele, 
aspectele, personajele care nu i-au plăcut. 

 Creatorul – Pălăria galbenă: să evidențieze aspectele pozitive 
ale textului și să explice impactul asupra lor.   

În urma aplicării acestei strategii, concepută ca un test  de 
creativitate, am realizat o fișă de observație a elevilor pentru a urmări în ce 
măsură se vor obține rezultatele care vor reflecta creativitatea, inițiativa și 
curajul în a lua decizia potrivită rezolvării unor sarcini de lucru. Totodată, a 

                                                           
1 Emanuela Ilie, 2014, p. 63. 
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fost urmărit și gradul de colaborare între elevi. La această activitate au 
participat 24 de elevi, iar fișa a urmărit 4 variabile:  

 soluționarea creativă a problemei; 
 nivelul de organizare; 
 adaptare la cerință; 
 gradul de noutate în rezolvarea problemei și originalitate în 

organizarea ideilor.  
Fiecare dintre cele 4 variabile a fost concepută sub forma unei scale 

de la 1 la 4: 
 1 este necreativ; 
 2 este elevul deschis spre creativitate; 
 3 este creativ; 
 4 este elevul talentat.  

Nr. 
crt. 

Nume și 
prenume 

elev 

Soluționarea 
creativă a 
problemei 
1, 2, 3, 4 

Nivelul de 
organizare și 
adaptare la 

cerință 
1, 2, 3, 4 

Gradul de 
noutate în 
rezolvarea 
problemei 
1, 2, 3, 4 

Originalitate 
în 

organizarea 
ideilor 

1, 2, 3, 4 

Pondere Obs. 

1 G. A. 2 2 2 3 2 Deschis spre 
creativitate 

2 Ș. B. 3 3 4 3 3 Creativ 
3 F. C. 1 1 2 2 2 Deschis spre 

creativitate 
4 A. D.  1 1 2 1 1 Necreativ 

5 A. D. 3 4 3 3 3 Creativ 
6 V. G. 3 2 3 3 3 Creativ 
7 A. G. 2 3 3 3 3 Creativ 

8 G. I. 2 1 2 2 2 Deschis spre 
creativitate 

9 G. I. 3 3 3 4 3 Creativ 
10 A. M. 3 3 3 3 3 Creativ 

11 A. M. 2 2 2 3 2 Deschis spre 
creativitate 

12 F. M. 3 3 3 2 3 Creativ 

13 A. M. 2 3 3 3 3 Creativ 
14 G. N. 2 3 2 2 2 Deschis spre 

creativitate 
15 D. O. 2 3 3 3 3 Creativ 

16 I. P. 2 3 3 3 3 Creativ 
17 Ș. P. 3 3 4 3 3 Creativ 
18 A. R. 2 2 2 3 2 Deschis spre 

creativitate 
19 B. S. 3 4 3 3 3 Creativ 
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20 E. T. 1 2 2 2 2 Deschis spre 
creativitate 

21 N. T. 2 2 3 2 2 Deschis spre 
creativitate 

22 R. T. 3 4 3 3 3  Creativ 
23 A. V. 2 3 3 3 3 Creativ 
24 D. O. 2 2 1 1 1 Necreativ 

Tabelul 1. Analiza și interpretarea datelor privind gradul de creativitate  
 

La finalul primei activități, ca formă de evaluare, a fost folosit  
jurnalul reflexiv, receptat ca un dialog al elevului cu sine însuși. Prin 
această metodă complementară, a fost propus un set de întrebări privind 
autoevaluarea activității: Ce ai învățat nou din această lecție?; Ce 
sentimente ți-a trezit procesul de învățare?; Care dintre ideile discutate ți s-
au părut mai interesante?; Ți-a plăcut experiența de învățare? Motivează-ți 
răspunsul!; Dacă ai putea schimba ceva, ce ai face?. 

A doua activitate a fost proiectată folosind metode moderne de 
implicare a subiecților în actul instructiv-educativ.  

În această lecție de receptare a romanului modern Ultima noapte de 
dragoste, întâia noapte de război, de Camil Petrescu, au fost integrate în 
demersul didactic metode de lucru precum explozia stelară, rebusul și lucrul în 
echipă.  

Explozia stelară a fost aplicată la începutul lecției, în faza de 
actualizare a ideilor-ancoră privind conceptele operaționale de teorie 
literară, necesare analizei elementelor de structură și compoziție din textul-
suport.  

 

Cine sunt precursorii 
literari ai lui Camil 
Petrescu? Petrescu? 

De ce optează Camil 
Petrescu pentru romanul 
modern, de tip subiectiv? 
De ce este împotriva 
romanului tradițional? 

Unde se desfășoară 
acțiunea în romanul 
lui Camil Petrescu? 

Ce poți spune despre conceptul 
numit anticalofilism? 
Ce tipologie de personaj 
introduce autorul în roman? 
Ce tehnici utilizează în 
portretizarea personajului? 

Când se desfășoară 
evenimentele relatate 
în cartea a II-a? 

Cine? 

De ce? 

Unde? 

Ce? 

Când? 
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La finalul acestei activități elevii au primit o fișă de autoevaluare, pe 

baza cărora au identificat, în mod obiectiv, gradul de implicare în rezolvarea 
sarcinilor de lucru în cadrul echipei și chestionarul de asigurare a feed-back-
ului. Scopul chestionarului a fost de a analiza modul în care strategiile de 
predare-învățare-evaluare au fost adecvate pentru stimularea creativității:  

 Ce v-a captat și susținut interesul în timpul unei ore de limba 
și literatura română? Explică, succint!;  

 În ce mod v-au îmbogățit activitățile de învățare folosite în 
orele de limba și literatura română?;  

 În cadrul orelor de limba și literatura română s-au 
desfășurat activități pe grupe? Dacă da, prezentați, pe scurt, 
impactul asupra voastră!;  

 Ce alte activități creative au fost desfășurate?;  
 Considerați că apelarea la creativitate în cadrul orelor este 

necesară pentru pregătirea voastră? Explicați!;  
 Considerați că lecția de literatură trebuie să conțină metode 

activ – participative, în care voi să fiți implicați? Motivați 
răspunsul! 

La finalul celor două activități, elevii au avut de rezolvat un test de 
evaluare sumativă, finală, iar rezultatele elevilor de la acest test au fost 
comparate cu rezultatele de la testarea inițială. 

În urma analizei comparative, s-a constatat că elevii din eșantionul 
experimental s-au descurcat cu mult mai bine decât elevii din eșantionul de 
control. Au rezolvat cerințele, fiind mult mai activi. În urma acestei 
activități, se constată că elevii din eșantionul experimental au înregistrat un 
rezultat mulțumitor comparativ cu rezultatele testelor inițiale. Acest fapt se 
datorează și experiențelor acumulate de-a lungul anilor de liceu, dar și 
faptului că au mai avut parte de astfel de explorări.  

Cei mai mulți elevi demonstrează originalitate, ceea ce confirmă  că 
atât strategia didactică folosită, cât și mediul educațional sunt propice pentru 
dezvoltarea creativității.  

La sfârșitul perioadei de cercetare, s-a făcut o analiză comparativă, 
pentru a vedea în ce măsură elevii din lotul experimental au evoluat. 
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Eșantionul experimental Eșantionul de control 
Testul inițial Testul final Testul inițial Testul final 
Media 6,25 Media 8,75 Media 8,45 Media 8,90 

Media finală a crescut cu 2,50% Media finală a crescut cu 0,45% 

Tabelul 2. Interpretarea rezultatelor obținute de elevi la testul final 
Analiza comparativă a celor două clase de elevi demonstrează 

eficiența metodelor moderne în dezvoltarea creativității, eșantionul 
experimental obținând un procent mult mai mare decât al celui de control, 
în evoluția creativă. 

În urma acestui experiment, s-a constatat că elevii din eșantionul de 
control au avut calificative inferioare decât cei din eșantionl experimental. 
Elevii obişnuiţi cu metodele activ-participative au lucrat mai repede, fiind 
deprinși cu munca independentă, pe când cei din eșantionl  de control au 
avut nevoie de un timp de gândire mult mai mare. Comparând rezultatele 
obţinute, s-a observat o creştere a gradului de dezvoltare a creativităţii în 
cadrul lotului experimental. Prin acest experiment, s-a dorit demonstrarea 
eficienţei strategiilor active în dezvoltarea creativităţii. 

Aceste rezultate reflectă astfel o bună organizare şi desfăşurare a 
procesului instructiv-educativ, acordându-se o atenţie deosebită laturii 
creativităţii, dezvoltării şi cultivării la elevi a capacităţilor creatoare. 
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RELAȚIA LIMBĂ – LITERATURĂ  
ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR  

DE COMUNICARE  
 

Mihaela SAVU 
savu.mihaela65@yahoo.com 

 
Comunicarea este principala modalitate prin care oamenii 

interacționează. Comunicând, omul cunoaște, descoperă, află, se dezvoltă. 

Evoluția sa duce la evoluția relațiilor interumane și implicit, la progresul 

societății. Elevii societății actuale comunică foarte mult prin intermediul 

device-urilor și renunță la socializarea fizică. Astfel, încă din familie, apoi în 

instituțiile de învățământ, ei trebuie antrenați în comunicare, în exerciții care 

să le stimuleze dorința de a comunica, de a se exprima corect, de a înțelege 

și a transmite un mesaj, de a-și îmbogăți orizontul cultural. 

În paginile care urmează, ne referim la relația limbă – literatură în 

dezvoltarea competențelor de comunicare a elevilor prin interdisciplinaritate 

și transdisciplinaritate.   

De-a lungul experienței noastre, am observat că elevii sunt receptivi 

la nou, la diversitate, sunt dornici să lucreze în echipă, motivând că se pot 

sprijini unii pe alții. Considerăm că diversitatea folosită în orele de curs și în 

activitățile extracurriculare poate oferi elevilor posibilitatea de a ajunge la 

identificarea strategiilor care să îi ajute să obțină performanțe la școală și la 

examenele naționale, dar și în integrarea rapidă în piața muncii, în societate. 

Astfel, metodele selectate, alături de cele tradiționale, au fost jocul didactic, 

proiectul și excursia de studiu.  

Obiectivele cercetării urmăresc: 

 stimularea gustului pentru lectură; 

 dezvoltarea competențelor de comunicare; 

 îmbunătățirea rezultatelor la orele de curs și în examene. 
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Am procedat la aplicarea unui chestionar de lectură1 celor două clase 
a XI-a, omogene la nivelul învățării, o clasă cu profil vocațional și o clasă cu 
profil turism și alimentație. După centralizarea, analiza și interpretarea 
răspunsurilor, am observat o atitudine pozitivă față de cele expuse. În acest 
caz, am propus selectat în calitate de subiect clasa cu profil vocațional.  

Ulterior, au fost stabilit graficul demersului nostru: 1) planificarea 
excursiilor de studiu2; 2) planificarea tematicii proiectelor; 3) pregătirea 
jocurilor de rol. 

Proiectul tematic se înscrie în cadrul strategiilor didactice care 
promovează învățarea centrată pe elev, valorificând studiul individual și 
capacitatea de selectare a informației de către elevi. În acest caz, activitățile 
bazate pe proiectul tematic au ca temă următoarele conținuturi:  

 Poezia interbelică – grupa 1; 
 „Gramatica” bacoviană  – grupa 2; 
 Tema familiei în proza românească – grupa 3; 
 Iubirea și natura în poezia eminesciană – grupa 4; 
 Satul românesc în romanul obiectiv – grupa 5 
 Galeria personajelor (texte-suport, la alegere, basm/nuvelă) – 

grupa 6  
Se observă faptul că activitățile de învățare structurate sub forma 

proiectelor tematice oferă cadrului didactic posibilitatea de crea situații de 
învățare variate, care să stârnească interesul elevilor, prin abordarea 
integrată a conținuturilor de limbă și literatură, pe de o parte. Pe de altă 
parte, perspectiva de analiză a creației unui scriitor sau a unor specii epice, 
de exemplu, devine inter- și transdisciplinară, întrucât se realizează diverse 
conexiuni între planul imaginar (universul familiei descris în literatura 

                                                           
1 Întrebările-cheie au vizat determinarea motivației pentru lectură:  
Consideri că lectura este importantă în dezvoltarea personală? 
O altă abordare a cerințelor din programa de bacalaureat te-ar ajuta? 
Crezi că dezvoltarea capacității de comunicare se poate realiza prin lectură? 
Consideri că orele de limba română te vor ajuta în viitor? 
2 Planificarea excursiilor de studiu vizează integrarea activităților extracurriculare în aria 
tematică studiată pe baza textelor-suport, grupate în jurul unei teme literare propuse pentru 
studiu la nivel liceal. 



148 

interbelică sau postbelică) și realitatea epocilor respective (conflagrații, 
schimbarea contextului socio-politic, cultural etc.) ș.a.m.d. 

În acest context, descriem jocurile de rol stabilite împreună cu elevii, 
în urma interpretării chestionarului aplicat: 

 Autorul de carte/scriitorul vs Publicul/cititorul  
 Personajul de carte/titlu vs Publicul/ Spectator Criticul 
 Ghidul și Vizitatorii 
 Leader-ul/Managerul vs Administratorul Designerul 

Informaticianul 
 Profesorul vs Candidatul 
 Angajatorul vs Angajatul 
 Artistul 
 Cameramanul vs Moderatorul 
 Regizorul vs Actorul  
 Scenograful, Scenaristul și Costumierul 

Toate aceste roluri sunt „puse în scenă” în diferite faze de studiu a 
operelor literare, prevăzute în curriculum. De asemenea, pentru realizarea 
lor, sunt folosite numeroase mijloace, precum: postere, texte-suport, reviste, 
articole de presă, mijloace audio-vizuale etc.  

Elevii cunosc criteriile de evaluare a proiectelor tematice, și anume: 
 muncă în echipă 
 materialul prezentat: 
 corectitudine 
 varietate: planșe, coperte de carte, portrete, film, PowerPoint, 

pliante, fly-ere etc. 
 modalitate de prezentare, exprimare; 
 originalitate (chestionare pentru colegi, captarea atenției 

colegilor, elementul surpriză etc.) 
Menționăm faptul că, prin jocul de rol, ne propunem dezvoltarea 

competențelor de comunicare, exersarea abilităților de analiză a textului 
literar/nonliterare, pe de o parte. Pe de altă parte, se consolidarea achizițiile 
de limbă, îi determină pe elevi să  fie empatici față de ceilalți;  spiritul critic 
și sistemul estetic se dezvoltă, se stimulează lucrul în echipă/grup etc. 
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Activitățile desfășurate le-au permis elevilor să facă schimb de 
informații pentru a avea o imagine de ansamblu a informațiilor. Au expus 
produsele în sala de curs, în biblioteca școlară, sau în cadrul expozițiilor 
organizate cu prilejul unor activități la nivel de școală. 

În cele ce urmează, descriem câteva dintre activitățile de învățare 
rezultate în urma excursiilor tematice, vizând îmbinarea echilibrată dintre 
limbă și literatură pentru dezvoltarea competenței de comunicare. 

 precizarea rolurilor verbelor prezente într-un text literar; 
 identificarea spațiului și a timpului acțiunii cu prezentarea 

atmosferei locale a povestirii; 
 caracterizarea personajelor; 
 identificarea trăsăturilor personajului și realizarea portretului 

fizic și moral; încadrarea într-o tipologie umană (tip uman); 
 prezentarea statutului social și moral ale unui personaj; 
 descrierea unui tablou natural, folosind registre stilistice 

diferite, figuri de stil variate; 
 redactarea de texte, folosind stiluri funcționale diferite; 

De aici, precizăm faptul că elevii și-au asumat diferite rolul în 
activitățile organizate în echipă: leader, designer, informatician, 
administrator, devenind conștienți de faptul că învață activ, fiind mai 
dezinvolți în exprimare. În plus, acest tip de activitate avantajează, după 
cum am precizat anterior, studiul individual, ceea ce i-a determinat pe elevi 
să se documenteze din diferite mijloace de informare.  

Aceștia și-au manifestat creativitatea prin crearea unor roluri 
originale, creând vestimentația, spațiul istoric specifice operei studiate. 
Mijloacele prin care au expus informația au fost variate: pliante cu 
descrierea schematică a lucrării, chestionare de (inter)evaluare.  

Prin proiectele realizate, am vizat: 
 stimularea elevilor să citească, să se documenteze; 
 exprimarea corectă, coerentă, cursivă, clară; 
 dezvoltarea comunicării în echipă, în contexte variate; 
 îmbogățirea orizontului cultural; 
 dezvoltarea deprinderii de a fi responsabil, de a realiza 

produse, de a le promova; 
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 crearea unui sistem propriu de valori; 
 consolidarea cunoștințelor; 
 formarea deprinderii de a se prezenta în fața unui public, de a 

prezenta un produs; 
 cultivarea/ dezvoltarea simțului estetic, artistic, cultural, 

antreprenorial. 
Am remarcat o schimbare la elevii introvertiti, timizi, aceștia lucrând 

bine în echipă/grup, dorind să fie remarcați. Ei și-au format capacitatea de a 
dori să comunice, lucru greu de realizat doar prin a li se impune. Părinții m-
au informat că elevii au lucrat și acasă individual, au comunicat cu ceilalți 
colegi din echipă/ grupă, s-au întâlnit să discute. 

Primele rezultate au condus la un feedback pozitiv, rezultatele elevilor 
îmbunătățindu-se. Redăm, în tabelul de mai jos, progresul elevilor la testele 
susținute pe parcursul clasei a XII-a, respectiv la simulare și la examenul de 
bacalaureat. 

 
Proba  Test 

preactiv 
Simulare Examen 

bacalaureat 
Procent 

promovare 
45,45% 55,45% 90,90% 

Promovați 10 17 19 

Nepromovați 12 15 2 
Tabelul 1. Centralizare rezultate  

 
Aceste rezultate ne-au confirmat faptul că diversitatea strategiilor didactice 

folosite în cadrul orelor de limba română stimulează gustul pentru lectură, dezvoltă 
competențele de comunicare, conducând la îmbunătățirea rezultatelor și obținerea 
unui procent de promovare ridicată la examenele naționale. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN CADRUL 
ORELOR DIN ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ  
ȘI COMUNICARE ÎN LICEE TEHNOLOGICE 

 
Mihaela SAVU 

savu.mihaela65@yahoo.com 
 

Programele de studiu pentru noțiunile de limbă și comunicare 
propun aceleași conținuturi pentru elevii unui liceu teoretic (profil real, 
științele naturii, informatică, socio-umane, filologie) și pentru elevii unui 
liceu tehnologic (profil turism și alimentație publică, vocațional- 
înot/fotbal), iar orele alocate pentru studiu sunt stipulate în planul-cadru: 3 
ore pentru limba română, 2 ore pentru limbă străină.  

După o analiză comparativă între rezultatele obținute la examenul de 
bacalaureat într-un liceu teoretic și cele dintr-un liceu tehnologic, se observă 
o diferență foarte mare sau, uneori, procent de promovare de 0%. Cauzele 
unui eșec colectiv sunt multiple: mediul din care provin elevii, dezinteresul 
acestora pentru studiu și frecvența cursurilor, educația precară din familie, 
nivelul cultural-social-economic etc. 

Nu în ultimul rând, stima de sine, încrederea și respectul elevilor din 
licee tehnologice sunt scăzute din cauza celorlalți (părinți, prieteni, colegi, 
foști profesori) care sunt dezamăgiți că optează pentru liceul respectiv sau 
sunt repartizați electronic la una dintre specializări. Totodată, utilizarea 
aceleiași strategii didactice (metode, forme de organizare, material și tehnici 
de evaluare) la fel ca în liceele teoretice, fără a fi adaptate particularităților 
de învățare a elevilor, ar putea fi o cauză care determină eșecul la învățătură 
în cazul elevilor care studiază într-un liceu tehnologic. 

În cele ce urmează, propunem exemple de bune practici care vizează: 
 creșterea stimei de sine, a încrederii în propria capacitate; 
 crearea/dezvoltarea unei sistem de valori propriu; 
 găsirea unor căi de cunoaștere a strategiilor care să-i îndrepte pe 

elevi spre performanță; 
 formarea deprinderii de a fi responsabil, cu respect față de studiu; 
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 obținerea performanței la orele de curs și în examenele naționale; 
 cultivarea dorinței de a avea o carieră, de a se integra în piața 

muncii, în societate; 
 cultivarea/dezvoltarea respectului față de valorile naționale și 

valorile spirituale. 
Pentru a fi atinse obiectivele mai sus menționate, demersul didactic 

trebuie să urmeze următorii pași: 
 crearea unui climat afectiv propice desfășurării activităților 
 alegerea strategiei didactice în raport cu profilul clasei și nevoile 

elevilor 
 monitorizarea parcursului elevilor ; 
 adaptarea programei de studiu la capacitățile elevilor prin 

predarea-învățarea-evaluarea diferențiată. 
Climatul afectiv constă în mediul în care își desfășoară activitatea 

elevul, atitudinea profesorilor și a colegilor față de acesta, relația profesor-
elev-părinte, relațiile interumane. Un elev se va simți confortabil într-un 
mediu plăcut, sigur, atractiv, stimulator. Sala de curs nu are nevoie doar de 
mijloacele obișnuite ( bănci, scaune, tablă, etc.), ci și de alte mijloace care să 
facă din spațiul de studiu un loc familiar, confortabil, atractiv: o 
minibibliotecă, mijloace electronice care să fie folosite curent la orele de 
curs (imprimante, tv, tablete, scanere, etc.), pavoazarea personalizată, 
optimistă, educativă, stimulativă, un colț natural, un spațiu de expunere a 
lecturilor, etc. 

Atmosfera, la orele de curs, trebuie să fie una de respect, încredere, 
dar și caldă, prietenoasă cu elevii. Aici, un rol important îl au discuțiile cu 
elevii pentru a descoperi cauze ale stării emoționale a acestora, ale nevoilor 
acestora. De asemenea, profesorul este cel care imprimă grupului respectul 
reciproc, dorința de unitate, de sprijin de lucru în echipă, nepermițând activități 
de bullying, fiind obiectiv în relația cu elevii, oferind tuturor același drepturi/ 
obligații/ responsabilități/ șanse, fiind atent la comportamentul acestora. 

Relația profesor-elev- părinte contează, în aceeași măsură la crearea 
unui climat unitar, confortabil, sigur, bazat pe încredere și sprijin reciproc în 
obținerea performanței. Profesorul clasei, nu doar dirigintele, cum greșit se 
procedează, are obligația de a menține legătura cu părintele. Astfel, el poate 
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afla informații care au dus la eșec; poate stimula - atât părintele cât și elevul 
– prin anunțarea unor rezultate bune și aprecieri adresate acestora; poate 
crea simțul de răspundere și de responsabilitate atât pentru părinți, cât și 
pentru elevi, pentru a se implica mai mult în activități. 

Metode și mijloace de obținere a climatului afectiv propice 
desfășurării activităților sunt: 

 conversațiile/discuțiile/ședințele/întâlnirile cu elevii, părinții, 
diriginții, alți profesori; 

 activități la care să fie invitați părinții, alți profesori diriginții; 
 menționarea legăturii cu părinții și elevii prin grupuri de 

WhatsApp sau individual; 
 excursii la care să participe elevi, părinți, alți profesori, diriginți etc. 
Strategia didactică trebuie să răspundă profilului clasei, nevoilor 

elevilor, capacităților intelectuale, nivelului mediului social-economic-
cultural-etic-moral-psihologic etc. 

Fiecare activitate trebuie să fie organizată astfel pentru a crea 
exercițiul elevului, pentru a le crea modalitatea de bază de lucru, pentru a 
avea un mediu omogen, pentru a-i pregăti pentru integrarea în societate și 
adaptarea rapidă la cerințele acesteia. 

Este bine să existe competiție între indivizi, dar să existe și între 
grupe / echipe / organizații. 

După cum știm, există comunicarea cu sine și  comunicarea cu 
ceilalți. Însă, societatea actuală creează introvertiți, deoarece foarte mulți 
stau în fața dispozitivelor electronice pentru a comunica. Atunci când este 
nevoie să iasă din mediul lor sigur, se tem să comunice, să-și exprime 
ideile/trăirile/sentimentele, devenind incapabili să mai comunice. 

De aceea, pentru a dezvolta capacitatea de a comunica, este necesar 
ca elevii să lucreze în echipe/grup grupuri/organizații.  

Există o bază materială alcătuită din manuale, auxiliare, tablă inteligentă, 
retroproiector, etc. Însă nu sunt potrivite pentru  toți elevii. De aceea, mijloacele 
de învățământ trebuie adaptate la nevoile elevilor, personalizate. 

În orele de limba română sau străină, pe lângă mijloacele obișnuite 
pot fi folosite și altele, cum ar fi produsele realizate de către alți elevi sau de 
către elevi în activități, sub îndrumarea profesorului: coperta de carte; 
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planșa, posterul, culegerea, memorii/jurnal de călătorie, macheta, revista, 
chestionarul, prezentarea PowerPoint, filmul / videoclipul, portofoliul, 
desenul, schița, fișa de lucru etc. Realizând aceste mijloace, produse, elevii 
își vor dezvolta deprinderea de a lucra/de a concepe/de a crea, devenind 
conștienți de calitățile lor. 

Din experiență, elevii au realizat produse care au fost modele pentru 
generațiile următoare. 

În acest sens, aducem în discuție un exemplu privind realizarea unor 
materiale grupate în jurul unei teme literare sau a unor eseuri (de tip 
comentariu ori argumentative): 

 Texte descriptive cu tema naturii; 
 Eseuri - auxiliar pentru pregătirea elevilor în vederea 

susținerii examenelor; 
 Texte argumentative - modele pentru examene de 

bacalaureat; 
 Galeria personajelor - prezentare de fișe ale personajelor, 

portrete, tipologii, etc., ale personajelor de basm, nuvelă, 
roman, comedie, dramă; 

 Cromatică bacoviană - poezia lui George Bacovia studiată pe 
culori (fiecare grupă își alege o culoare) pentru a fixa 
cunoștințele despre trăsături ale simbolismului, 

 Natura și iubirea în poezia eminesciană - teme specifice 
poeziei romantice; 

 Latinitate și dacism - studiu de caz; 
 Poezia interbelică - studiu de caz; 
 Satul românesc în proza românească (nuvela Moara cu 

noroc, romanul Baltagul, Ion, Moromeții), recapitulare; 
 Intelectualul român în literatură (Enigma Otiliei;  Ultima 

noapte de dragoste, întâia noapte de război; Jocul ielelor) 
etc. 

 La limbile străine se pot realiza cărți cu temele elevilor 
realizate individual sau cu teme de realizat în echipă/grup: 

 Obiective turistice în Franța/Anglia; 
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 Zone turistice, prezentate din punct de vedere geografic 
(așezare, vecini, climă, relief, temperaturi), economic, istoric, 
biologic, (floră și faună), gastronomic (preparate, rețete), 
tradițional (sărbători, obiceiuri, tradiții) etc. 
Personaje din literatura franceză/ engleză (Galeria 

personajelor balzaciene care pot corela cu personajele din romanul 
balzacian al lui George Călinescu). 

Itinerare, hărți, jurnale de călătorie, jurnale de impresii – 
realizate pe grupe și adunate într-o carte (Călător în Franța/Anglia) etc. 

Un alt exemplu constituie planșele, acestea pot fi realizate 
atât în limba română, cât și în limbă străină cu noțiuni de gramatică, 
lexicologie, semantică, stilistică etc.; schemă/tabele/grafice; 
reprezentare simbolică a unui text etc. 
În orele de limbă și comunicare, atât la orele de limba română cât și în 

orele de limbă străină, alături de conversație, explicație, demonstrație, exercițiu 
lucru cu manualul, trebuie să existe excursia de studiu, jocurile didactice, 
proiectul, dramatizarea, studiul de caz, dezbaterea, problematizarea etc. 

* 
*      * 

În cele ce urmează, descriem trei metode didactice, aplicate în diverse 
activități, care dau rezultate rapide și în cadrul cărora pot fi inserate și alte metode 
devenite procedeu, și anume: excursia de studiu, jocul de rol și proiectul. 

Excursia de studiu este metodă modernă ce folosește 
interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea, concept care au rolul de a crea 
o legătură între toate disciplinele studiate, de a da elevilor o imagine de 
ansamblu a unor noțiuni/spațiu/idee/persoană/perioadă etc. 

La început de an școlar se vor lua următoarele măsuri : 
 planificarea excursiilor ; 
 stabilirea mijloacelor de realizare; 
 stabilirea unor întâlniri cu elevii participanți și părinții acestora 
Planificarea excursiilor are la bază: 
 tematică ; 
 destinație; 
 obiectivele vizitate; 
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 data / perioada / durata; 
 scopuri / obiective vizate; 
 produse ce urmează a fi realizate ; 
Mijloace prin care se realizează sunt de natură economică, 

administrativă și strategică. Excursiile se pot realiza cu ajutorul părinților, 
prin sponsori, prin proiecte europene, prin bani obținuți de către elevi prin 
realizarea de produse ce pot fi vândute, etc. 

În întâlniri cu elevii și părinții vor exista discuții, informări, 
explicații ce au la bază caracteristici, programul, echipamentele, însoțitorii, 
normele de protecție și de conduită. 

Tematica excursiilor poate fi variată: 
Castele românești / brâncovenești; 
Pe urmele monarhiei ; 
Sibiu - capitală europeană a culturii; 
Lumea lui Creangă / Eminescu / Marin Preda / I. L. Caragiale / Ioan 

Slavici / Liviu Rebreanu - vizând zone / orașe / sate; 
Pe urmele strămoșilor ; 
Să descoperim frumusețile / valorile naționale ale României etc. 
Se pot efectua excursii de vizită sau schimb de experiență în țară și 

în țări specifice limbilor străine studiate (prin proiecte europene ). 
Produsele elevilor: jurnal de călătorie, fotografii / filme / 

videoclipuri, album, de călătorie/ copertă de carte, carte, machetă, ierbare, 
hărți / itinerare, pliante, flyere, carte de rețete culinare, dicționar de expresii/ 
cuvinte / regionalisme etc. pe care le vor prezenta și promova în diferite 
contexte la nivel de clasă / școală/ comunitate, prin expoziții, reviste, 
întâlniri, evenimente, etc. 

Proiectul este metoda prin care elevii sunt stimulați: 
 să lucreze în echipă / grup / grupuri; 
 să se deprindă a de informa /a se documenta / a cerceta /a citi; 
 să se exprime corect; 
 să recepteze și să emită mesaje; 
 să prezinte în fața unui public materialele; 
 să-și îmbogățească orizontul prin studiu; 



157 

 să aibă încredere în sine; 
 să-și comunice ideile, trăirile, sentimentele; 
Proiectele sunt realizate pe grupe și prezentate de o grupă aleasă prin 

tragere la sorți sau numită la data stabilită la începutul anului. 
Dintre cele mai des folosite amintesc: 
 Lumea fantastică a basmelor; 
 Tema familiei în proza românească; 
 Iubirea - tema specifica operelor lirice / epice; 
 Satul românesc în romanul obiectiv; 
 Cromatica bacoviană; 
 Simbolismul românesc / european; 
 Personaje balzaciene în literatura română / franceză; 
 Poezia / Proza interbelică ; 
 Galeria personajelor de basm / nuvelă / roman. 
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II. PROBLEME DE LIMBĂ ȘI STIL 
 
 

TERMENI UZUALI, TERMENI LITERARI, 
TERMENI COLOCVIALI 

ÎN LIMBAJUL BLOG-URILOR 
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Lucrarea de față își propune să cerceteze termenii utilizați în 

limbajul blog-urilor, având ca material de lucru mai multe categorii de blog-
uri, precum blog-uri personale (acestea prezintă o amprentă subiectivă a 
autorului și surprind personalitatea și preocupările sale), blog-uri narative 
sau „jurnal online” (acestea reprezintă o suită de experiențe de zi cu zi trăite 
de autor, a căror interpretare poate fi succintă sau mai elaborată) și blog-uri 
profesionale. Cele din urmă se împart în mai multe subcategorii, cum ar fi: 
blog-urile de cooking, de teaching, de coaching etc.   

Pornind de la clasele variate de blog-urilor, putem remarca 
diversitatea limbajului, pe de o parte, iar pe de altă parte, lexicul specific 
fiecărui tip de blog la care apelează creatorii de conținut, în funcție de tema 
dezbătută de aceștia sau de zona de proveniență a autorilor.  

În acest context, procedăm la identificarea termenilor uzuali, literari 
și colocviali pe baza corpusului nostru de lucru, reprezentat de textele-blog, 
în raport cu tiparul textual, îndreptându-ne atenția asupra tipurilor de limbaj, 
rețelelor semantice create, precum și asupra mijloacelor predominante de 
îmbogățire a vocabularului. Este de domeniul evidenței faptul că, în era 
comunicării rapide și a internetului, mijloacele  și modalitățile prin care 
oamenii interacționează și comunică s-au schimbat radical. În cazul de față, 
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blog-ul ne pune la dispoziție informații variate despre orice subiect care se 
află în centrul nostru de interes.  

Înainte de a proceda la descrierea aspectelor identificate în textele 
excerptate, precizăm faptul că, la rândul lui, blog, abreviere a termenului 
englez weblog1 face parte din categoria neologismelor care impune un nou 
stil de viață. În general, blog-urile se concentrează pe un anumit domeniu, 
facilitând interacțiunea oamenilor cu interese comune, ceea ce atrage 
constituirea unor limbaje specializate pentru comunicarea în cadrul unei 
activități profesionale determinate sau în cadrul unui domeniu de cunoștințe 
specifice. În contextul dat, putem afirma că acesta este un cod utilizat de un 
grup de vorbitori care au ca scop comun asigurarea unei comunicări cât mai 
puțin ambiguă. Este de menționat faptul că la baza acestei comunicări stă un 
discurs științific. Astfel că, în lumea virtuală a blogosferei, limbajului de 
specialitate i se acordă o importanță considerabilă.  

Funcțiile limbajului care predomină în textele blog-urilor analizate 
de noi sunt:  

a) informativă (transferul unor informații de la o persoana la 
cealaltă);  

b) expresivă (transmiterea unor experiențe, trăiri).  
Raportându-ne la categoriile de bază ale vocabularului stabilite de 

Angela Bidu-Vrânceanu2, identificăm trei tipuri de limbaj în mediul on-line: 
1) comun – în blog-urile personale;  
2) literar mediu – în cele narative;  
3) specializat – în blog-urile profesionale.  

                                                           
1 În limba engleză, termenul blog, ca verb, exprimă acțiunea de a posta materiale pe un 
website.  În limba română, acest termen a fost adoptat mai ales ca substantiv și se utilizează 
în sintagme precum: „a scrie pe blog”, „a post pe blog”. De asemenea, termenul 
blogosphère a fost tradus în limba română prin termenul „blogosferă” și face referire la 
totalitatea blog-urilor care formează un anumit tip de rețea în lumea virtuală. Tot prin calc 
lingvistic, în limba română apar și derivate ale acestora: blogger „autorul blog-ului, 
persoană care scrie în mod regulat pe un blog”, respectiv blogging „scrierea regulată pe un 
blog”. 
2 Angela Bidu-Vrănceanu subliniază că „limbajele specializate sau terminologiile sunt 
diversificate, individuale, și relativ independente. DȘL, 2005, s.v. În acest caz, studiul lor 
presupune o abordare specială, proprie fiecărei terminologii. 
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Potrivit lingvistei citate, limbajul de specialitate prezintă multiple 
caracteristici asemănătoare celui comun. Plecând de la această abordare, în 
raport cu limbajul utilizat în blog-uri, constatăm faptul că accentul cade pe 
scopul comunicării, iar termenii de specialitate utilizați în blog-urile 
profesionale reflectă un domeniu de activitate, domeniu ce este pus sub 
semnul cunoștințelor cititorului blog-ului respectiv3. 

În comparație cu limbajul uzual, vocabularul utilizat în blog-urile de 
specialitate actuale este clar, precis, neutru, din punct de vedere afectiv, 
obiectiv, impersonal, prezintă coerență logică, termeni tehnici și simboluri. 
În optica Teresei Cabre, fiecare limbaj de specialitate poate fi adaptat la 
diferite niveluri de specializare4; astfel, menționăm că blog-urile pot fi 
accesibile unui număr cât mai mare de cititori, indiferent de domeniul de 
activitate al acestora, atâta timp cât terminologiile utilizate cuprind atât 
cuvinte strict specializate, cât și termeni din limba comună. 

Este de la sine înțeles că termenii și expresiile specifice stilului 
colocvial sunt prezente în toate tipurile de blog. Însă particularitatea textului 
este conferită de tema acestuia și de stilul autorului. Redăm câteva exemple 
extrase din tipuri diferite de blog: 

 blog-ul personal, cu tematica „parenting”: 
„în spatele ușilor”, „timpul petrecut în sânul familiei”, „e bai”, „nu a 
făcut cum trebuie”etc. (https://adndefemeie.com/2021/04/26/refuz-
sa-fiu-arbitru-intre-copii/) 
 blog-ul de călătorie: 
„fusese un pic de pâclă”, „am tăiat-o la dreapta”, „o iau din loc”, 
„mă presa ceasul”, „e ditamai codoiul”, „îți taie respirația”, „toți 
par să fie hatâri”, „deh”, „tind să-i dau dreptate”, „am purces 
înapoi”, „m-am bălăcit”, „a lua la picior”, „să pun ceasul să sune”, 
„cu noaptea-n cap” etc.  

                                                           
3 Dacă analizăm limbajul de specialitate din blog-uri, prin intermediul teoriilor codificate de 
Teresa Cabré, în Terminology. Theory, methods and applications, constatăm faptul că blog-
urile prezintă un stil personal, scopul comunicării determină tipul de text, respectiv tipul 
blog-ului, gradul de abstractizare depinde de domeniul de activitate al autorului blog-ului și 
de cititorii acestuia, iar comunicarea este de regulă formală, bazată pe criterii profesionale 
sau științifice. Cf. Teresa Cabré, 1999, p. 24. 
4 Ibid. 
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(https://www.imperatortravel.ro/2021/08/prin-insulele-ionice-ep-5-
finalul-visului-prin-insulele-ionice.html ).  
Observăm că termenii și expresiile colocviale regăsite în blog-ul de 

călătorie acoperă noțiuni variate: 
 ‛timpul’ exprimat prin expresiile „să pun ceasul să sune”, „mă 

presa ceasul” etc. (https://www.imperatortravel.ro/2021/08/prin-insulele-
ionice-ep-5-finalul-visului-prin-insulele-ionice.html) 

  ‛orientarea în spațiu’: „o iau din loc”, „am purces înapoi”, „a lua 
la picior”, „am tăiat-o la dreapta” etc. (https://www.imperatortravel.ro/ 
2021/08/prin-insulele-ionice-ep-5-finalul-visului-prin-insulele-ionice.html) 

În ceea ce privește blog-ul de teaching, printre expresiile și cuvintele 
colocviale întâlnite se enumeră: „frunzărind”, „trâmbițat”, „după două ore 
de concurs în care au fost storși neuronii de toate formulele”, „listele care 
se lăsau așteptate”, „Asta e!”, „o masă copioasă poate fi un sfetnic bun”, 
„mai aruncăm o privire”.( http://lazarovmihai.blogspot.com/)  

În comparație cu blog-urile precedente, cel de coaching este sărac în 
termeni și expresii colocviale, fiind bogat în termeni de specialitate și 
literari. Totuși, dintre expresiile colocviale, putem enumera: „ Am luat-o de 
la capăt.”; „Și am purces la a învăța despre asta.”; „De ce nu?”. 
(https://coachingfederation.ro/magia-schimbarii/). 

Termenii literari frecvenți în blog-uri (cu precădere în cele personale 
și cele de coaching) sunt următorii:  

 conversație „Recent, o conversație cu Doru mi-a devenit subiect 
de reflecție.” (https://coachingfederation.ro/magia-schimbarii/) 

 subiect 
„Recent, o conversație cu Doru mi-a devenit subiect de reflecție.” (Ibid.) 
 reflecție 
„Recent, o conversație cu Doru mi-a devenit subiect de reflecție.” (Ibid.) 
 vis 
„Cum arată visul acum?” (Ibid.) 
 acțiune 
„Cum arată acțiunea?” (Ibid.) 
 mesaj 
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„Cu pasiune și consecvență își definește piața țintă, canalele de 
promovare, mesajele.” (Ibid.) 
 rol 
„Din rolul de mentor!” (Ibid.) 
  viziune  
Reflectia și învățarea din experiențe directe și ale voastre sunt parte 
din rolul meu și din modul meu de a fi.” (Ibid.) 
 experiențe 
„Reflectia și învățarea din experiențe directe și ale voastre sunt 
parte din rolul meu și din modul meu de a fi.” (Ibid.) 
 sentiment 
„Am studiat ingineria și aveam, cumva, un sentiment difuz de a vrea 
altceva, o altfel de formare.”  
Din categoria termenilor uzuali, identificați cu precădere în textele 

blog-urilor de tip travel și jurnal personal, îi amintim pe care denumesc 
noțiuni concrete, precum: „după-amiază”, „noroc”, „cameră”, „grădină”, 
„mașină”, „drum”, „coadă”, „ceas”, „hotel”  

În schimb, termenii de specialitate apar, deseori, în blog-urile 
profesionale, cum ar fi cele de teaching sau coaching. Terminologia de 
specialitate este caracterizată în textele blog-urilor citate anterior prin 
cuvintele/sintagmele: rețele de socializare, înregistrare, platformă, 
calculator, disciplină, instituție, profil, departament (http://lazarovmihai. 
blogspot.com/) etc.  

În cadrul blog-urilor bancare se regăsesc diverși termeni uzuali care fac 
referire la ramura economică, financiară, bancară. Dintre acestea, enumerăm:  

 acord folosit pentru a exprima „înțelegerea dintre cele două părți 
la concluzionarea unui act juridic”;  

 comision – termen ce face referire la suma ce trebuie alocată 
pentru începerea desfășurării unei activități;  

 eligibil  se referă la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
sau nu insul care își exprimă dorința pentru solicitarea unui împrumut/credit 
(https://banknews.ro-dictionar financiar-bancar.com/). 

În altă ordine de idei, termenii întâlniți în textele selectate pot fi 
clasificați în multiple categorii în raport cu principiile pentru formarea ale 
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acestora și modalitățile interne și externe de îmbogățire a lexicului. Facem 
referire, în acest caz, la derivare: codoiul, cumințel, necopt, arhiplin, 
ingineresc, respectiv la împrumuturi, cf. cocktail – ro. cocktail (aceeași 
formă grafică, aceeași semnificație) și opportunity – ro. oportunitate (formă 
grafică diferită, aceeași semnificație). 

De asemenea, acești termeni se pot clasa și în funcție de conceptul pe 
care îl reprezintă:  

a) supraordonat: vehicul aerian, terestru, spațial, acvatic: 
tipul de caracteristică – modul în care se realizează deplasarea; 
element al unui limbaj specializat. (https://www.imperatortravel.ro/ 

2021/08/prin-insulele-ionice-ep-5-finalul-visului-prin-insulele-ionice.html). 
b) subordonat:  
tipul de vehicul: ferry, barcă, avion, mașină (Ibid.) 
c) relații partitive (parte – întreg): site-internet. (http://lazarovmihai. 

blogspot.com/) 
 

Concluzii  
În limbajul „de Internet” este manifestat un amestec de cuvinte 

românești și englezești: „Puteți da reload la pagină pentru a citi mai multe 
detalii despre…” (Anexa 1). 

De asemenea, se remarcă o adaptare a terminologiei de specialitate 
prin derivare și combinarea cu termeni uzuali, literari, populari sau chiar 
regionali. Termenii utilizați de către autorii de blog se conformează regulilor 
și normelor limbajului specializat, uzual, colocvial etc. și au o funcție atât 
dependentă, cât și independentă de contextul în care sunt utilizați, având un 
semantism diferit în alte context. 

 
Bibliografie  

1. Surse – corpus  
https://coachingfederation.ro/magia-schimbarii/  
https://www.imperatortravel.ro/2021/08/prin-insulele-ionice-ep-5-

finalul-visului-prin-insulele-ionice.html  



164 

https://adndefemeie.com/2021/04/26/refuz-sa-fiu-arbitru-intre-copii/   
http://lazarovmihai.blogspot.com/  

https://jamilacuisine.ro/prajitura-brownie-cu-cirese-reteta-video/  
https://banknews.ro-dictionar financiar-bancar.com 

 

2. Referințe  
***, 1998, Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), 

București: Univers Enciclopedic. 
BIDU-VRĂNCEANU, Angela, 2000. Lexic comun, lexic specializat. 

București: Editura Universității din București. 
BIDU-VRĂNCEANU, Angela, 2007, Lexicul specializat în mișcare 

de la dicționare la texte. București: Editura Universității din București. 
CABRE, Teresa, 1999, Terminology. Theory, methods and applications, 

Amsterdam /Philadelphia. John Benjamins Publishing Company. 
DEPECKER, Loïc.  Entre signe et concept : éléments de 

terminologie générale. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle,  2002, 51p. 
 

Anexa 1. Cuvinte/sintagme excerptate din textele de tip 
blog dispuse în câmpuri semantice  

Termeni ce caracterizează repere spațiale: „insulele ionice”, „prin 
Kefalonia”, „Grecia”, „coasta vestică”, „muntele Ainos”, „în direcția 
Sami”, „la intersecția cu drumul spre munte”, „vârful Megas Soros”, „în 
vârf de munte”, „peșterea Melissani”, „aici”, „pe fundul lacului”, „pe 
barcă”, „Drogarati”, „Vietnam și China”, „Disneyland”, „salina Turda”, 
„de-a lungul coastei spre nord, spre Agia Effimia”, „prin zonă”, „ la 
Paradise Beach în Agia Effimia”, „spre capitala Argostoli (sau 
Argostolion)”, „Lassi”, „pe malul mării”, „pe malul apei”, „la 
restaurant”, „de-a lungul șoselei”, „la agenție”, „la recepție”, „în port”, 
„din Zakynthos”, „spre cealaltă insulă”, „la hotelul Kymothoe Elite”, „de 
la Kymothoe”, „la aeroport”, „din România”, „în Lefkada”, „în portul 
Kilini în Peloponez”, „pe coasta vestică”, „lângă capitala insulei”, 
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„Argostoli și la Skala”, „pe coasta estică”, la hotelul Lassi”, „în spatele 
hotelului”, „de la CBR Rent-a-Car”, „din portul Agios Nikolaos din 
Zakynthos”, „la hotel”, „spre cetatea Sf. Gheorghe”, „la vârful megas 
Soros”, „pe coasta sudică (spre Zakynthos) a insulei”, „pe ruta paralelă cu 
coasta vestică spre nord”, „pe drum”, „plaja Myrtos”, „spre orășelul 
Fiskardo”, „în Asos”, „pe drumul de întoarcere”, „la plaja Petani de pe 
peninsula Paliki”, „la peștera Melissani”, „la peștera Drogarati”, „de-a 
lungul coastei vestice până la Agia Effimia”, „Argostoli”, „din portul 
Pessada” (https://www.imperatortravel.ro/2021/08/prin-insulele-ionice-ep-
5-finalul-visului-prin-insulele-ionice.html); „din Timișoara”, „în această 
instituție de învățământ”, „în fața calculatorului”, „la clase”, „la 
impunătoarea clădire a Politehnicii din bulevardul Vasile Pârvan”, 
„Timișoara, Arad și Caraș-Severin”, „în Mall”, „pe site”, „pea vizier”, 
„la festivitate” (http://lazarovmihai.blogspot.com/); „în companii” 
(https://coachingfederation.ro/magia-schimbarii/); „în frigider”  
(https://jamilacuisine.ro/prajitura-brownie-cu-cirese-reteta-video/); „în 
camera lui”, „în camera lor”, „la masă”, „în jurul farfuriei” 
(https://adndefemeie.com/2021/04/26/refuz-sa-fiu-arbitru-intre-copii/). 

Termeni ce caracterizează  repere temporale: „dis-de-dimineață”, 
„în ultima zi”, „după amiază”, „dimineață”, „după o perioadă”, „între 
orele 12 și 14:00”, „mai mult de 20-30 de minute”, „la vreo 5 minute”, 
„prin 1950 sau 1951”, „din 1953”, „acum 300 ani”, „la 7:45”, „în 10 
minute”, „prima zi”, „la sfârșitul lunii iulie”, „ziua 1”, „ziua 2”, „ziua 3”, 
„ziua 4”, „la ora 9:45”, „o oră și jumătate mai târziu”, „seara”, „pe la 
ora 13:00”, „ultima noapte”, „la ora 7:45”, „ durează o oră și jumătate” , 
„în antichitate”, „mai recent”, „repede” (https://www.imperatortravel.ro/ 
2021/08/prin-insulele-ionice-ep-5-finalul-visului-prin-insulele-ionice.html); 
„ultimilor ani”, „o perioadă”, „în copilărie”, „de la zi la zi”, „de la oră la 
oră”, „după câteva zile”, „ulterior”, „până acum”, „temporar” 
(https://adndefemeie.com/2021/04/26/refuz-sa-fiu-arbitru-intre-copii/); 
„recent”, „în urmă cu câțiva ani”, „acum”, „permanent”, „vreo 10 ani” 
(https://coachingfederation.ro/magia-schimbarii/); „15 minute”, „40 
minute”, „55 minute” (https://jamilacuisine.ro/prajitura-brownie-cu-cirese-
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reteta-video/); „acum ceva timp”, „23 martie”, „între orele 19-21”, „ieri, 
25 aprilie 2015”, „inițial” (http://lazarovmihai.blogspot.com/).  

Spații :„insulă”, „coastă”, „munte”, „plajă”, „vârf de munte”, 
„peșteră”, „vest”, „est”, „lac”, „mare”, „peninsulă”, „stâncoase”, 
„stânci”, „cutremure”, „oraș”, „stațiune turistică”, „pădure”, „pîmânt”, 
„furtuni”. (https://www.imperatortravel.ro/2021/08/prin-insulele-ionice-ep-
5-finalul-visului-prin-insulele-ionice.html). 

Nume de oraș: „Zakynthos”, „Lassi”, „Skala”, „Timișoara”, 
„Arad”, „Caraș – Severin”, ,,Fiskardo”, „Lefkada”, „Argostoli” 
(https://www.imperatortravel.ro/2021/08/prin-insulele-ionice-ep-5-finalul-
visului-prin-insulele-ionice.html); (http://lazarovmihai.blogspot.com/); 

Nume de țări: „Vietnam”, „China”, „România”, „Grecia” 
(https://www.imperatortravel.ro/2021/08/prin-insulele-ionice-ep-5-finalul-
visului-prin-insulele-ionice.html); 

Fructe: „cireșe”, „vișine”, „căpșuni”, „stafide” 
(https://jamilacuisine.ro/prajitura-brownie-cu-cirese-reteta-video/); 

Ingrediente/alimente: „ciocolată”, „cacao”, „lapte”, „alune”, 
„fistic”, „limonadă”, „nuci”, „margarină”, „unt”, „înghețată”, „vanilie”, 
„zahăr”, „margarină”, „ciocolată cu cacao”, „ciocolată amăruie”, 
„ciocolată cu lapte” (https://jamilacuisine.ro/prajitura-brownie-cu-cirese-
reteta-video/); 

Termeni culinari: „desert”, „copt”, „necopt”, „gust”, „coace”, 
„scobitoare”, „frigider”, „rețetă”, „preparare” (https://jamilacuisine.ro/ 
prajitura-brownie-cu-cirese-reteta-video/); 

Denumiri ale prăjiturilor: „prăjitură brownie cu cireșe”, „tort”, 
„lava cake”, „negresă”; (https://jamilacuisine.ro/prajitura-brownie-cu-
cirese-reteta-video/); 

Termeni specifici învățământului: „instituție de învățământ”, 
„concurs”, „elev”, „liceu”, „universitate”, „department”, „profil”, 
„clase”, „a preda”, „matematică”, „științe ale naturii”, „formule”, 
„evaluare”, „clasa a XI-a”, „interjecție”, „mențiune”, „facultate”, 
„premiu”, „articol”, „introducere” (http://lazarovmihai.blogspot.com/); 

Domeniul IT: „calculator”, „internet”, „e-mail”, „înregistrare”, 
„platformă”, „site”, ”online” (http://lazarovmihai.blogspot.com/); 
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Familie: „copil”, „părinți”, „familie”, „frați”, „soră” 
(https://adndefemeie.com/2021/04/26/refuz-sa-fiu-arbitru-intre-copii/); 

Activități: „comunicare”, „jocuri”, „ieșiri”, „competiție”, „am 
vizitat”, „am călătorit” (https://adndefemeie.com/2021/04/26/refuz-sa-fiu-
arbitru-intre-copii/); 

Stări/sentimente: „oboist”, „supărat”, „emoții greu de gestionat”, 
„mă înfuriam”, „mă întristam”, „să se jignească”, „mă speriam”, „furia”, 
„să se calmeze”, „gata să explodeze în reacții”, „momente de liniște”, 
„calm”, „toleranță”, „liniște”, „legături emoționale profunde” 
(https://adndefemeie.com/2021/04/26/refuz-sa-fiu-arbitru-intre-copii/); 

Cromatic: „verde”, „strălucitor”, „albe”, „culoare” 
(https://www.imperatortravel.ro/2021/08/prin-insulele-ionice-ep-5-finalul-
visului-prin-insulele-ionice.html).
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DESPRE NUMELE DE BOTEZ. PRIVIRE 
DIACRONICĂ ȘI SINCRONICĂ 

 
Lorena URZICĂ 

lorenaionela666@gmail.com 
 

În lucrarea de față, ne-am propus descrierea originii numelor de 
botez utilizate în perioada actuală, din mediul urban. Așa cum se știe, 
antropologia este o temă de actualitate, cercetarea ei implicând un studiu 
interdisciplinar.  

Pornind de la premisa că numele de botez reflectă identitatea unei 
persoane, prin prisma căruia insul este particularizat în comunitate, ne 
propunem analiza a 10 nume de actualitate din orașul Târgoviște, extrase din 
dicționare onomastice și din textele jurnalistice, cu scopul de a identifica 
modalitățile de numire – religioasă ori laică.  

Acțiunea de a da nume (lat. nomen) cuiva desemnează forma de 
identificare1, aceasta implicând aspecte de natură socială, culturală și 
psihologică. În contextul dat, amintim faptul că, încă din cele mai vechi 
timpuri, numele este strâns legat de ființa desemnată. Conform tradiției, 
romanii își numeau copiii după o caracteristică în vederea devenirii: de 
exemplu, numele Fortis dat unui nou-născut nu era pentru că acesta părea 
curajos, ci pentru ca el să devină curajos, puternic. De altfel, dintre semnele 
lingvistice, categoria numelor de persoane reflectă o motivație lingvistică de 
gradul al II-lea.  

Ni se pare interesantă, în situația dată, o trecere în revistă a numelor 
proprii ale unor personalități științifice (savanți, cercetători, inventatori) 
care, prin importanța descoperirilor făcute, numele lor sunt transferate, prin 
procesul de terminologizare, teoriilor, invențiilor, mărcilor etc. care se 
regăsesc în terminologia diferitelor discipline.  

                                                           
1 1. Cuvânt sau grup de cuvinte prin care se arată cum se cheamă o ființă sau un lucru, o 
acțiune, o noțiune etc. și prin care acestea se individualizează. ◊ Nume de 
botez (sau mic) = prenume. Nume de familie = nume pe care îl poartă toți membrii 
aceleiași familii și care se transmite de la părinți la copii. DEX, 1989, s.v. 
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De aici, aducem în discuție problematica eponimelor interesante 
pentru analiza terminologiei lingvistice prin prisma originii lor:  

Termen Definiție Nume de 
origine 

Explicații 

Felix  Trofeu oferit muzicienilor 
in Québec 

Felix 
Leclerc 

compozitor, cântăreț și scriitor 

Victoria Un tip vechi de mașină Victoria Regina a Marii Britani 

Oscar Statuetă care 
recompensează artiștii din 
lumea filmului 

Oscar În 1931, o ziaristă a exclamat 
văzând statueta: „Seamănă leit 
cu unchiul meu, Oscar!”  

Tabelul 1. Eponimele în terminologia lingvistică 

Cea mai mare  parte a antroponimiei creștine este preluată din 
martirologii și calendare, reflectând utilizarea comună a numelor personale 
din primele secole p.C.  

În cadrul antroponimiei creștine, cea mai mare frecvență o au numele 
personale din Sfânta Scriptură:  

1) Din Vechiul Testament, enumerăm nume precum: Elie/Ilie, 
David, Susana, Maria. 

2) Din textul neotestamentar, amintim: Paulus, Petrius, Iohannes, 
Andreas etc. 

Originea neotestamentară a acestora este certă, chiar dacă prezintă o 
preistorie păgână, cum este cazul numelor grecești a doi dintre apostoli, 
Andrei și Filip, nume frecvente în Galileea epocii elenistice. 

Etapa modernă a antroponimiei românești se deschide cu seria de 
nume luate din istoria romană, sub influența Școlii Ardelene. Urmează apoi 
un val de nume de proveniență apuseană, în special după ̕48, val care a 
condus la o anume marginalizare a numelor de botez din antroponimia 
românească. Se constată și o reluare a numelor istorice: Decebal, Radu, 
Bogdan, Mircea, Dan, Dragoș, Hannibal etc. O ușoară influență apuseană s-
a manifestat în onomastica noastră și dinspre aria de cultură romano-
catolică, prin franco-italieni si unguri.  

Am observat faptul că particularitățile modei antroponimice actuale 
prezintă trei direcții principale complementare: 

1) reluarea antroponimelor românești tradiționale, în special în 
mediul urban în forme diminutivale și hipocoristice; 

2) interesul pentru numele străine; 
3) prenumele format dintr-un singur cuvânt. 
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* 
*        * 

În ceea ce privește o abordare diacronică și sincronică a numelor de 
botez din mediul urban, constatăm o revenire la numele religioase. 

Nume vechi Nume actuale Explicații 

Cosma  Cosmin Sf. Mucenic fără de arginți 
Cosma – 1 noiembrie, 24 August 

Gheorghe George, Georgeta, 
Georgiana 

Sf. Mare Mucenic Gheorghe- 23 
aprilie 

Valeriu Valentin, Valeria Sf . Închisorilor Valeriu Gafencu 
-18 februarie 

Daniil Daniel/a, Dănuț, Dana Sf. Cuviosul Daniil Sihastrul 

Gavriil Gabriel/a, Gabi, Găbița Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil- 
18 noiembrie Mihail Mihaela, Mihăiță, 

Mihai, Miță 
Ștefan Ștefăniță, Ștefania Sf. Diacon Ștefan- 27 decembrie 

Numele proprii actuale de botez din zona muntenească, cu exactitate 
din orașul Târgoviște, județul Dâmbovița, sunt influențate de numeroși 
factori interni și externi. O alta influentă este gradul mare de derivare al 
numelor creștin-ortodox.  
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NUME DE PLANTE ÎN TEXUL 
NEOTESTAMENTAR 

 
Alexandru MORIȘCĂ 
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Prezentul articol își propune să analizeze numele de plante în textul 
neotestamentar al Bibliei de la București (denumită și Biblia de la 1688 sau 
Biblia lui Șerban Cantacuzino). 

Biblia de la București, „Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a 
Vechiului și Noului Testament”, reprezintă prima traducere integrală atât a 
textului veterotestamentar, cât și a celui neotestamentar în limba română, 
tipărită în 1688.  

Materialul de lucru este format dintr-o listă cu nume de plante din 
textul neotestamentar al acestei ediții. În corpusul Noului Testament putem 
identifica cel puțin douăsprezece ocurențe care surprind mai mult de 
șaptesprezece nume de plante distincte repartizate astfel: 

  Din Evanghelia după Matei notăm primele șase denumiri de 
plante: grâu (BB88, Mat., 13/25), neghină (BB88, Mat., 13/25), 
muștar (BB88, Mat., 13/31), izmă (BB88, Mat., 23/23), mărar 
(BB88, Mat., 23/23), chimen (BB88, Mat., 23/23). 
 În Evanghelia Marcu identificăm o denumire de plante: nard 
(BB88, Mr., 14/13). 
 Din Evanghelia după Luca excerptăm trei denumiri de plante: crin 
(BB88, Lc., 12/27), iarbă (BB88, Lc., 12/27), smochin (BB88, Lc., 19/4). 
  În Evanghelia după Ioan identificăm trei nume: finic (BB88, In., 
12/13), isop (BB88, In., 19/29), aloe (BB88, Mat., 19/39). 
 Din Epistola sobornicească a Apostolului Iacov selectăm două 
denumiri de plante: măslin (BB88, Iac., 3/12), vie (BB88, Iac. , 
3/12). 
 În Apocalipsa lui Ioan/Revelația excerptăm ultimele două 
denumiri de plante: pelin (BB88, Apoc., 18/10), scorțișoară (BB88, 
Apoc., 18/13). 
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Din punct de vedere lexicologic, majoritatea denumirilor identificate 
se circumscriu în câmpul lexical al plantelor erbacee (anuale sau perene, 
aromatice, ornamentale sau exotice), iar celelalte în câmpul lexical atât al 
arborilor (sempervirescenți sau exotici), cât și al arbuștilor.  

Analizând din perspectivă semantică, termenii care definesc numele 
de plante sunt utilizați, cu precădere, cu sensul denotativ, însă se surprinde 
în context și o puternică raportare la spectrul duhovnicesc. 

Etimologiile numelor de plante din textul neotestamentar: 
 rom. grâu < lat. granum1 
 rom. neghină < lat. negrina2 

„...Și dormind oamenii, veni pizmașul lui și sămănă între grîu negini 
și să duse.” (BB88, Mat., 13/25,26) 

 rom. muștar < magh. mustár3 
„...Altă pildă puse lor înainte, zicînd: „Asămănată iaste împărăția 

ceriurilor grăunțului de muștariu, carele luîndu-l omul l-au sămănat în 
țarina lui; Care iaste mai mic de toate sămințele, iară deaca creaște, mai 
mare e de toate legumile, și să face copaciu, cît vin păsările ceriului și 
sălășluiescu în ramurile lui.” (BB88, Mat., 13/31) 

 rom. izmă - etimologie necunoscută 
 rom. mărar < gr. μάραθριον4 
 rom. chimen < gr. κύμινον5 

„Vai voao, cărturari și farisei fățarnici! Că zeciuiți izma și mărariul și 
chimenul, și ați lăsat ceale mai greale ale legii, judecata și milostenia, și 
credinșa; acestea să cădea să le faceți și acelea să nu lăsaț.” (BB88, Mat., 
23/23) 

 rom. nard < gr. νάρδος6 

                                                           
1 DER, 2007, s.v. grâu. 
2 DER, 2007, s.v. neghină. 
3 DER, 2007, s.v. muștar. 
4 DER, 2007, s.v. mărar. 
5 DER, 2007, s.v. chimen. 
6 DER, 2007, s.v. nard. 
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„Și fiind El în Vithania, în casa lui Simon Stricatul, șăzînd El, veni o 
muiare avînd un vas de mir de nard de credință, de mult preț, și, sfărmînd 
vasul, vărsă pre pre capul Lui.” (BB88, Mr., 14/13) 

 rom. crin < gr. ῥινον7 
„...Socotiț crinii cum crescu: nu ostenescu, nici torc. Și zic voao că 

nici Solomin, întru toată slava lui, s-au îmbrăcat ca unul dentru aceastea.” 
(BB88, Lc., 12/27) 

 rom. iarbă < lat. hĕrba8 
„Iară de iarba, astăzi în cîmpu fiind și mîine în cuptoriu aruncîndu-

se, Dumnezău așa îmbracă, cu cît mai vîrtos pre voi, puțin credincioși?” 
(BB88, Lc., 12/28)  

 rom. smochin < sl. smokĭnŭ9 
„Și alergînd înainte, să sui într-un smochin, ca să-L vază pre El, că 

pre acolea vrea să treacă.” (BB88, Lc., 19/4) 
 rom. finic  < sl. finikŭ10 

„Luară stîlpări de finic și-I ieșiră în timpinarea Lui și striga: 
„Osanna! Blagoslovit Cela ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui 
Israil!” (BB88, In., 12/27) 

 rom. isop < sl. isopŭ11 
„...Deci vas zăcea, de oțet și cu isop plin, și ei, umpînd bureate de 

oțet și cu isop puind împrejur, apropiară la gura Lui.” (BB88, In., 19/29) 
 rom. aloe < etimologie necunoscută 

„...Și  veni și Nicodim, cela ce au venit către Iisus noaptea dentîiu, 
aducînd amestecături de zmirnă și aloi, ca vro 100 de litre.” (BB88, In., 19/30) 

 rom. măslin < sl. maslina12 
 rom. vie < lat. vīnĕam13 

                                                           
7 DER, 2007, s.v. crin. 
8 DER, 2007, s.v. iarbă. 
9 DER, 2007, s.v. smochin. 
10 DER, 2007, s.v. finic. 
11 DER, 2007, s.v. isop. 
12 DER, 2007, s.v. măslin. 
13 DER, 2007, s.v. vie. 
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„...Au doară poate, frații miei, smochinul masline să facă, sau via 
smochine?...” (BB88, Iac.., 3/12) 

 rom. pelin < sl. pelynŭ14 
„Și numele stealei să zice Pelin; și să făcu a treia parte ca pelinul și 

mulți den oameni au murit de apă, căci s-au amărît” (BB88, Apoc., 8/11) 
 rom. scorțișoară < etimologie necunoscută 
„Și scorțișoară și tămîieri și mir și tămîie și vin și untdelemn și făină 

de grîu și grîu și dobitoace și oi și cai și unealte și trupuri și suflete 
omenești” (BB88, Apoc., 18/13) 

Graficul 1. Distribuția etimologiei numelor de plante în textul neotestamentar 

Din totalul de șaptesprezece nume de plante ale textului 
neotestamentar, cinci au etimon slav, patru au etimon latin, patru au etimon 
grecesc, unul are etimon maghiar și trei au etimologie necunoscută. 

Semnificativa influență a slavei asupra limbii române, începe cu 
migrația slavilor pe teritoriile de la Sud și Nord de Dunăre, astfel având loc 
și o reorganizare a bisericii dar și oficierea slujbei după model slav, în limba 
slavonă. Mai mult, ulterior secolului al XIII-lea, în etape succesive, limba 

                                                           
14 DER, 2007, s.v. pelin. 
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română a recurs la împrumuturi slave prin intermediul limbilor vecine 
precum bulgara, rusa, ucraineana, sârbo-croata, etc. 

Regăsim o influență pregnantă a limbii slave atât pe cale orală, ca 
urmare a contactului direct al românilor cu slavii, cât și una pe cale scrisă, 
cărturărească, prin prisma utilizării timp de mai multe secole a limbii slave 
în diplomația țărilor străine, dar și în biserica românească, în cadrul 
slujbelor și în mod special al scrierilor cu caracter liturgic.  

Am excerptat cinci nume de plante din textul neotestamentar al 
Bibliei de la București pentru a evidenția atât contextul biblic, cât și 
semnificația acestora. 

 „Vai voao, cărturari și farisei fățarnici! Că zeciuiți […] 
chimenul, și ați lăsat ceale mai greale ale legii, judecata și 
milostenia, și credința; acestea să cădea să le faceți și acelea să 
nu lăsaț” (Evanghelia după Matei, 23/23,24) 

În acest context biblic se evidențiază scrupulozitatea cărturarilor și a 
fariseilor (două mari categorii religioase ale Israelului din sec. I d.Hr.) care 
ofereau zeciuială Templului din Ierusalim atât din culturile principale 
(intenția originală a Legii Mozaice), cât și din culturile secundare, chiar și 
din ierburile medicinale precum chimenul15, însă ei neglijau preocuparea 
față de semeni.16 

 „...Socotiț crinii cum crescu: nu ostenescu, nici torc. Și zic voao 
că nici Solomin, întru toată slava lui, s-au îmbrăcat ca unul 
dentru aceastea.” (Evanghelia după Luca, 12/27)  

Potrivit exegeților, în cadrul acestei pericope biblice, termenul crin17 
face referire, cel mai probabil, la Anthemis palaestina sau la 
Chrysanthemus coronarium. Utilizarea acestei plante are menirea de a arăta 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de umanitate, providență ce este 
preeminentă oricărei încercări omenești.18 

                                                           
15 Plantă erbacee din familia umbeliferelor, cu flori mari și roșiatice, ale cărei fructe 
aromatice se întrebuințează la gătitul bucatelor ca mirodenie și în medicină. DEX, 2016, 
s.v. chimen. 
16 Comentariu..., 2018, p. 905. 
17 Plantă erbacee ornamentală din familia liliaceelor, cu flori albe strălucitoare, în formă de 
pâlnie și cu miros foarte puternic. DEX, 2016, s.v. crin. 
18 Comentariu..., 2013, p. 572. 
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 „Luară stîlpări de finic și-I ieșiră în timpinarea Lui și striga: 
„Osanna! Blagoslovit Cela ce vine întru numele Domnului, 
Împăratul lui Israil!” (Evanghelia după Ioan, 12/13) 

Finicul19, probabil adus din „orașul finicilor”, din En-Ghedi, are o 
semnificație aparte pentru Israel, acesta fiind folosit pentru realizarea de 
buchete festive care erau aduse la sărbători ca simbol atât al bucuriei, cât și 
al eliberării oferite de către Mântuitorul.20 

 „...Au doară poate, frații miei, smochinul masline să facă, sau 
via smochine?...” (Epistola Sobornicească a Apostolului Iacov, 
3/12) 

În cadrul acestui pasaj biblic, prin utilizarea substantivului „vie21”, se 
susține consecvența naturii, realizându-se un contrast între aceasta și cea 
umană care este adesea extrem de fluctuantă.22 

 „Și scorțișoară și tămîieri și mir și tămîie și vin și untdelemn și 
făină de grîu și grîu și dobitoace și oi și cai și unealte și trupuri 
și suflete omenești” (Apocalipsa lui Ioan, 18/13) 

Scorțișoara23, asemenea casiei, accesibilă pentru israeliții din Sinai, 
este folosită ca una din aromele „uleiului pentru ungerea sfântă”, fiind 
prețuită multă vreme de către renumitul Împărat evreu Solomon. În contextul 
dat, alături de celelalte elemente prețioase, reprezintă un simbol al opulenței, iar 
ca formă a pedepsei divine, un segment vizat al umanității va fi privat în cadrul 
evenimentelor eshatologice aceste resurse atât materiale, cât și sufletești.24 

                                                           
19 Echivalentul (bot.) curmalului, un arbore exotic din familia palmierilor, cu trunchiul înalt 
până la douăzeci și cinci de metri, cu frunze mari de doi-trei metri și cu fructe 
comestibile (Phoenix dactylifera). DEX, 2016, s.v. finic. 
20 Comentariu..., 2013, p. 529. 
21 Arbust din familia vitaceelor, cu rădăcina puternică, cu tulpina scurtă, din care se 
dezvoltă mlădițe lungi și subțiri care se agață prin cârcei, cu frunzele mari, lobate, cu 
inflorescența în racem și cu fructele sub formă de boabe suculente, sferice sau ovale, de 
culoare verde-gălbuie, roșie etc., dispuse în ciorchini (Vitis vinifera). DEX, 2016, s.v. via. 
22 Comentariu..., 2007, p. 67. 
23 Denumire a unor arbori sempervirescenți din sudul Asiei (Cinnamomum zeylanicum, 
Cinnamomum cassia); scoarța lor este folosită ca aromant în produsele de cofetărie și în 
medicină pentru proprietățile sale terapeutice. DEX, 2016, s.v. scorțișoară. 
24 Comentariu..., 2007, p. 437. 
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Conchidem, prin a afirma faptul că în textul neotestamentar numele 
de plante excerptate provin din etimologii diferite, predominând etimologia 
slavă. Potrivit criteriului funcțional ierarhic, majoritatea numelor de plante 
identificate în textul neotestamentar se regăsesc în masa vocabularului 
(neghină, izmă, nard, finic, isop, aloe, pelin etc.), fiind, totodată, parte a 
vocabularului pasiv, cu sferă limitată de utilizare, predominând atât 
registrul arhaic, cât și cel popular, unele dintre aceste denumiri fiind 
variante care fac parte din vocabularul popular (muștariu, mărariu, aloi). 
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