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I.Textul argumentativ
Mesaj pentru elevi!

Cu siguranță nu o dată te -ai aflat în situația de a nu-ți aminti etapele textului de tip
argumentativ sau ai ,,scăpat’’ un argument important atunci când ai scris. Sau, e posibil să fi
crezut că un text argumentativ trebuie să vină cu exemple ale întâmplărilor personale șisă
semene cu o pagină de jurnal.
Fii atent și învață să ai la îndemână o schemă.
DE REȚINUT!
Eseul argumentativ în accepțiune literară, conform

Dicționarului Explicativ al

limbiiromâne(Buc., 1995) reprezintă un ,,Studiu de proporții restrânse asupra unor teme
filozofice, literare sau științifice, compus cu mijloace originale, fără pretenția de a epuiza
problema’’.
Primul eseu din literatura română este lucrarea ,,Pseudokineghetikos’’(1874)- Fals
tratatde vânătoare . Eseul se impune la noi în perioada interbelică. Cei mai cunoscuți eseiști
ai acestei perioade fiind: Emil Cioran, Mircea Eliade, Lucian Blaga, George Călinescu,
Constantin Noica, Eugen Lovinescu, Camil Petrescu, Mihai Ralea, Paul Zarifopol.
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În perioada contemporană se remarcă alți scriitori de seamă precum: Andrei Pleșu,
Alexandru Paleologu, Horia Roman –Patapievici și alții. Există două tipuri fundamentale de
eseu: eseul liber și eseul structurat. Eseul liber este acela în care autorul se bucură de
libertate totală în felul în care abordează tema, stabilind argumente, exemple, aspecte
esențiale. Eseul structurat impune anumite cerințe și respectarea acestora, trebuind să
dezvolte o structură prestabilită. Eseul argumentativ este, la rândul său, un tip de esu
structurat.

Argumentațiaține

așadar

de

strategie,

argumente,

concluzie.

Eseul

argumentativare ca structură clasică: introducere, cuprins, încheiere, iar ca etape înseamnă:
- Ipoteza- formularea unui punct de vedere personal asupra temei, susținut apoi
cu argumente;
- Argumentarea – enunțarea argumentelor în sprijinul ideii enunțate inițial;
- Concluzia – formularea unei concluzii care să valideze ceea ce este susținut în
ipoteză și argumente.
ATENȚIE!
A nu se confunda demonstrația cu argumentația. Autorii Dicționarului de științe
alelimbii (Buc., 2005) susțin că demonstrația este obiectivă, cu rezultate definitive, în timp
ce argumentația este subiectivă , pentru că se bazează pe a convinge interlocutorul de ideile
tale.
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Textul argumentativ – Ciorchine de idei
PUNEREA ÎN CONTEXT
OPINIE

ENUNȚARE

ENUNȚARE

TEXTUL
ARGUMENTATIV

DEZVOLTARE

DEZVOLTARE

EXEMPLU

EXEMPLU

CONCLUZIE
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CONECTORII TEXTULUI ARGUMENTATIV

IPOTEZĂ:
Părerea mea
este
Opinia mea
este
Cred că
Susțin ...

ENUNȚAREA
ARGUMENTELOR:
În primul rând
În al doilea rând
Pe de o parte
Pe de altă parte...

DEZVOLTAREA:
- de asemenea
- adică
- precum
- ca și cum...

CONCLUZIE:
- în concluzie
- așadar
- astfel
- deci

EXEMPLE:
- de exemplu
- dovadă că
- de pildă...



conectori care introduc teza: părerea mea este că, voi arăta că…



conectori care leagă argumentele de tezele pe care le susțin: așadar, în
consecință, fiindcă, deoarece, întrucât…



conectori care introduc argumente: căci, pentru că, de fapt, dovadă că, de
altfel, având în vedere că…



conectori care introduc primul argument : în primul rând, mai înainte de toate,
să începem prin, să pornim de la…



conectori care introduc următoarele argumente : în al doilea rând, în plus, pe
de o parte…pe de lată parte, nu numai…ci și…



conectori care introduc ultimul argument : în fine, nu în ultimul rând…



conectori care leagă argumentele între ele : și, dar, însă, ci, sau
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conectori care introduc concluzia : deci, în concluzie, iată de ce...
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,, Imaginează-te în ipostaza unui profesor de limba română. Corectează textul dat, având
ca punct de plecare cerințele de mai jos.’’
Se dă textul:
Consider că din punctul meu de vedere anturajul deține un rol foarte important în
formarea personalității unui tânăr.
În primul rând, persoanele cu un comportament negativ, te pot influența în rău, ajungând
ca în scurt timp să te comporți la fel. Dacă alegi să stai în preajma persoanelor care vorbesc
urât, beau, va fi un mic pas până vei ajunge la fel.
În al doilea rând, dacă alegi în preajma ta oameni cu experien ță, care te influențează în
mod pozitiv, poți să îți realizezi greșelile . Și poți să alegi mai rațional între bine și rău. Poți fii
mai perfect decât alții. Există multe opere literare despre oameni simpli, care fie au devenit
mai buni, sau au deviat comportamental, dacă nu au găsit anturajele potrivite. Deasemenea un
personaj care poate ilustra cel mai bine un comportament schimbat în rău este Ghiță, cizmarul
devenit cârciumar, care iubește banul mai mult decât pe familia sa. Am un prieten care
înainte făcea numai prostii și aproape că mă trăsese după el, dar lau văzut părinți i lui la timp
și lai ajutat. Am scăpat amândoi de oamenii răi.
În concluzie este foarte important săalegi cu grijă de cine te înconjori.
Oamenii te pot influența uneori decisiv.Sau așa cum spune o vorbă românească: ,,Spune mi cu cine umbli, ca săți spun cine ești.’’
Răspunde cu atenție următoarelor cerințe:
1. Identifică în text elementele de structură a textului argumentativ.
2. Urmărește conectorii folosiți și verifică poziția lor în text.
3. Consideri că ipoteza este suficient dezvoltată?
4. Consideri că argumentele sunt potrivite? Justifică-ți răspunsul.
5. Identifică și corectează greșelile gramaticale sau de exprimare.
6. Al doilea argument menționează existența unor opere literare care vin în sprijinul ideii.
Mai poți da concret și alte exemple? Motivează.
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7. Cum comentezi prezența exemplului personal în text? Ce impact are asupra calității
textului?
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A.Structuri în textul argumentativ
,,Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre Necesitatea
PromovăriiDiversității Culturale În Societatea de Astăzi . În redactarea textului, vei avea în
vedere următoarele repere:


formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și
dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea
unei concluzii pertinente;



utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii
literare (norme de exprimare,de ortografie și de punctuație), așezarea în pagină,
lizibilitatea.

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.
Rezolvare:
Lumea tradițională este în general un spațiu închis, în care fiecare dintre noi are un rol bine
definit. Nimic și nimeni nu pare să tulbure liniștea unei colectivități arhaice. De altfel, într -o
colectivitate care se ghidează după reguli bine stabilite, este descurajat orice efort al vreunei
persoane care și-ar dori să schimbe obiceiurile locului. Dar, lumea în schimbare, îi obligă
chiar și pe cei mai conservatori, să ia act de faptul că, nimeni nu mai are un loc al lui, că
acceptarea diversității culturale dă fiecăruia șansa de a fi acceptat acolo unde îl poartă viața.
În primul rând, piața muncii este caracterizată de o mare flexibilitate și cere disponibilitate,
pentru că apar oportunități de lucru și pe alte meleaguri decât cele natale. Ca să refuzi să
accepți străini, pentru simplul motiv al originii, înseamnă a avea preju decăți , care dăunează
atât celui care beneficiază de munca unui om, dar și pe plan social sau ca dezvoltare
profesională sau socială. Despre limitele traiului într-o societate străină a scris și Mircea
Eliade, în romanul Maitreyi.Personajul Allan este un inginer englez, privit cu admirație
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pentru profesionalismul său, dar respins de familia fetei pe care o iubea, din considerente
etnice.
În al doilea rând, concepția modernă despre căsnicie a contribuit la diversitatea culturală.
Acest schimb intercultural a favorizat legături noi între oameni pe care ,,cerul i-a născut
departe, dar destinul i-a adus aproape’’, așa cum spune Maitrey i, atunci când cere
binecuvântarea de a fi împreună cu un om de altă religie. Gestul fetei subliniază apropierea
dintre om și natură, contribuie la apropierea dintre oameni și la desființarea granițelor dintre
ei. De asemenea în romanul Mara de Ioan Slavici , autorul arată cum apartenența la religii și
etnii diferite nu i-a împiedicat pe Națl și Persida să se iubească.
În concluzie, a ține cont de diferența etnică sau de religie sunt atitudini toxice în raport cu
lumea modernă. A accepta diversitatea culturală înseamnă oportunitatea de a iubi, de a fi iubit
de un om din alt capăt al lumii, care împărtășește idealuri comune, demontrează că dragostea
nu ține cont de timp și spațiu, nici de culoarea pielii, că suntem ancorați la realitatea în
schimbare , că dispunem de așa-numita inteligență emoțională.
Cerințe:
1. Identifică cele trei părți ale eseului: ipoteza, argumentarea și concluzia.
2. Subliniază conectorii din text.
3. Alege din ipoteză două sintagme. Reformulează ipoteza, în cel mult 30 de cuvinte,
integrând sintagmele alese.
4. Formulează într-un enunț primul argument.
5. Formulează într-un enunț cel de -al doilea argument.
6. Alege unul dintre argumente și adaugă -i un exemplu.
7. Analizează concluzia.
B. Exerciții de argumentare
1. Formulează argumente și contraargumente pentru a susține următoarele afirmații:
a. Allan se îndrăgostește de Maitreyi doar pentru a cunoaște mai bine viața din India.
Argument:…………………………………………………………………………………..
Contraargument:……………………………………………………………………………
b. Familia Maitreyiei încurajează și contribuie la această poveste de dragoste dintre Allan
și Maitreyi, chiar dacă intenția lor era cu totul alta.
Argument:…………………………………………………………………………………….
Contraragument:………………………………………………………………………………
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c. Allan renunță la Maitreyi pentru că nu e sigur de sentimentele sale și nu o iubește
suficient.
Argument:…………………………………………………………………………………….
Contraragument:………………………………………………………………………………
d. Maitreyi caută în Allan libertatea la care râvnește și pe care nu o permite societatea
indiană.
Argument:…………………………………………………………………………………….
Contraargument:……………………………………………………………………………..
e. Allan demonstrează superficialitate în dragostea pentru Maitreyi, prin faptul că
acceptă alte relații după despărțirea de exotica indiană.
Argument:………………………………………………………………………………………
Contraargument:…………………………………………………………………………….…
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Se dă textul:
,, În toate culturile călătoriile au fost și sunt considerate benefice spiritului uman, fiind
integrate chiar unui anumit ritual de inițiere. Prin intermediul unei călătorii avem posibilitatea
de a cunoaște lumea, pe noi înșine, de avea acces la mentalități diferite, la un alt mod de a
înțelege și de a accepta că există și alte lumi în afara celor cunoscute.
Pe de o parte, o călătorie te scoate din spațiul de confo rt, protector și te expune
unor situații diverse, în urma cărora devii mai sigur de tine și cu o minte mai ascuțită. Un bun
exemplu îl putem găsi în operele literare, în romanul ,,Baltagul’’ scris de M.Sadoveanu, în
care personajul Gheorghiță parcurge un traseu inițiat ic, cu scopul de a descoperi adevărul
despre dispariția părintelui său. Această călătorie a cunoașterii de sine o întreprinde în
prezența mamei sale Vitoria Lipan, care înțeleaptă îl pregătește pe fiu pentru atunci când va fi
să preia locul tatălui.
Pe de altă parte, în timpul unei călătorii ai șansa să cunoști oameni și locuri noi,
învățând despre un alt fel de a ne raporta la viață. Trebuie să ai curajul de a ieși dintr-un
anumit tipar, de a experimenta, acordându-ți timp ca să poți fi creativ. Un alt exemplu în
acest sens îl putem considera din punct de vedere literar romanul ,,Mara’’ de I. Slavici, în
care personajul Națl face o călătorie inițiatică pentru a desprinde tainele meseriei de măcelar.
Este nevoie ca fiul să învețe și de la alții pentru a-și găsi propria identitate.
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În concluzie, călătoria înseamnă descoperire la capătul căreia omul află anumite
adevăruri, dar cel mai frumos adevăr este acela despre noi înș ine, dincolo de orice destinație.

Cerințe:
1. Identifică părțile componente ale textului argumentativ.
2. Găsește conectorii specifici pentru părțile argumentării și precizează rolul lor în
text.
3. Rezumă într-un enunț fiecare argument.
4. Extrage unul dintre argumente și combate-l.
5. Dă exemplu de o altă operă literară în care apare motivul călătoriei.
Argumentează.
FIȘĂ DE LUCRU 5
EXERCIȚII DE ARGUMENTARE
1. Găsește câte un argument și câte un contraargument pentru fiecare dintre
aurmătoarele afirmații:
a. Oamenii se pot cunoaște cu adevărat, doar prin raportare la alții.
Argument:

Contraargument:

…………………………………….

………………………………………..

……………………………………..

………………………………………..

……………………………………..

………………………………………..

……………………………………..

………………………………………..

b. Călătoriile sunt calea cea mai eficientă către descoperirea de sine.
Argument:

Contraragument:

……………………………………..

…………………………………………

……………………………………..

…………………………………………

……………………………………..

…………………………………………

……………………………………..

…………………………………………

c. Ca să devină scriitor, un om trebuie să trăiască o viață plină de aventuri.
Argument:

Contraargument:

………………………………………….

…………………………………………

………………………………………….

…………………………………………
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………………………………………….

…………………………………………

………………………………………….

…………………………………………

d. Un om cu o viață aventuroasă este mai înțelept decât cei care trăiesc vieți liniști te.
Argument:

Contraargument:

…………………………………………..

…………………………………………

………………………………………….

…………………………………………

………………………………………….

…………………………………………

………………………………………….

…………………………………………
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Realizează un text argumentativ de 15-20 de randuri, la alegere, pornind de la afirmațiile din
rândurile următoare:
1. ,,Nu să fii bogat te face fericit, ci să devii bogat.’’ (Stendhal)
2. ,,Acei care cred doar în bani, nu sunt prea cinstiți.’’ (Cilibi Moise)
3. ,, Școala cea mai bună e aceea în care înveți mai înainte de toate a învăța.’’ (N.
Iorga).

EVALUARE/AUTOEVALUARE
CRITERII

FOARTE BINE

BINE

Formularea corectă a
ipotezei
Susținerea ideii din
ipoteză cu cel puțin
două argumente
Formularea unei
concluzii care să
întărească ideile
dinipoteză
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NESATISFĂCĂTOR

Folosirea adecvată a
conectorilor
Respectarea numărului
de rânduri indicate

DE REȚINUT! În urma exercițiilor propuse, veți fi capabili de:


Identificarea trăsăturilor textelor literare, nonliterare.



Recunoșterea structurii unui discurs argumentativ.



Folosirea conectorilor unui text argumentativ.



Construirea structurilor argumentative pe teme date, respectând
cerințele unui asemenea tip de text.



Identificarea unor greșeli în alcătuirea textelor argumentative.
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II. SIMBOLISMUL în artă literară- a cuvâtului, a imaginii, în lumea virtuală
MESAJ PENTRU ELEVI!

Te-ai întrebat vreodată oare ce înseamnă cuvântul simbolism? Probabil că imediat te
gândești la ce altceva decât la telefon, la modul în care folosești un anumit emoticon pentru a
transmite o stare, emoție, mirarea, dorința, nemulțumirea …STOP! Dacă ești atent poți realiza
conexiuni între Simbolism-stare, emoție, deznădejde. Adică un emoticon devine un SIMBOL.
Ai putea chiar să-ți imprimi în memorie ca într-un joc magia celor 3 S: SIMBOL,
SUGESTIE, SINESTEZIE.

ȘTIAI CĂ…?
În urma unui studiu efectuat în mai multe țări, cercetătorii audescoperit
faptul că:
 În Germania cel mai folosit emoji este fața zâmbitoare;
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 În Italia și Spania cel MAI folosit emoticon este fața care aruncĂ
un sĂrut cu inimĂ;
 În Mexic și Brazilia cel mai folosit emoji este fața cu inimoare în
formă de ochi;
 În Franța , emoji-ul cel mai des folosit este fața care face cu ochiul;

 În State și Indonezia, cel mai folosit emoticon este fața care se prăpădește de râs.
EXERCIȚII de CREATIVITATE.
Daar, ia aminte că a vorbi despre simbolism înseamnă a realiza salturi în timp…și,
iată…simbolism manifestat nu numai în în arta literară sau prin intermediul digitalizării, prin
emoticon. Te invit să descoperi PICTORI SIMBOLIȘTI. E un joc de creativitate.Prin urmare ,
alătură un emoticon în dreptul fiecărui tablou dintre cele de mai jos. Ar fi interesant dacă ți-ai
motiva opțiunea pentru alegerile făcute.

15
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Van Gogh- Priveliște din Arles
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DE REȚINUT!
Simbolismul în arta literară s-a manifestat mai întâi la nivel european.
Fii atent la sinteza de mai jos:
 Simbolismul este un curent literar apărut în Franța, ca reacție împotriva
parnasianismului, a romantismului retoric și a naturalismului, promovând poezia
modernă;
 Termenul de ,,simbolism’’ provine din cuvântul grecesc symbolon , cunoașterea pe
calea analogiei și a sugestiei;
 Numele curentului a fost dat de poetul francez Jean Moreas; care a publicat în 1886
un articol-program , intitulat ,,Le Symbolisme’’;
 Poeți simboliști reprezentativi : Charles Baudelaire, Stephane Mallarme, Arthur
Rimbaud, Paul Verlaine;
 Trăsături ale simbolismului : SUGESTIA: simbolul se realizează prin sugestie; de
aceea Ch. Baudelaire numea poezia ,,o specie de vrăjitorie evocatoare’’; Mallarme
susține că ,,a numi un obiect este a suprima trei sferturi din plăcerea poemului’’ și
adaugă ,,a SUGERA, Iată Visul’’;
 Marea inovație a simboliștilor în materie de prozodie o constituie Versul Liber, care
produce efecte muzicale deosebite; se folosesc refrenul, laitmotivul,
armonia,asonanțele, rima și ritmurile elaborate;
 Corespondențele sunt un mod de luminare a zonelor ascunse ale realității; ideea
fundamentală a simbolismului constă în exprimarea unor raporturi între eul poetic
(universul mic) și lume (universul mare); în categoria corespondențelor intră și
analogiile dintre senzații, emoții, imagini de naturi diferite; descoperirea
corespondențelor îi aparține lui Ch.Baudelaire: ,,Parfum, culoare, sunet se -ngână șiși răspund’’; A.Rimbaud în poemul ,,Vocale’’ dezvoltă ideea unor corespondențe
între culoare și sunet: A- negru, I-roșu, U-verde, O-albastru; este ceea ce se cheamă
SINESTEZIE;
 Sinestezia este o figură de stil prin care se pun în relație realități receptate de simțuri
diferite(auz-văz, auz-miros): ,,Primăvara- o pictură parfumată cu vibrări de violet’’
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 Muzicalitatea: simboliștii pledează pentru muzicalitatea versurilor ca mijloc de
obținere a sugestiei: ,,muzica înainte de toate ’’ (P.Verlaine);
 Teme și motive simboliste: poeții simboliști destăinuie starea de ,,spleen ’’-amestec
de plictiseală profundă, dezolare, tristețe ; natura nu mai este subiect , ci devine stare
sufletească, exprimată muzical sau cromatic, sau decor; parcul, grădina , statuile sunt
prezentate static; în jurul obiectelor plutesc muzica și parfumul, în spații nedefinite;
simboliștiim caută amurgurile subordonate stărilor afective; culorile dominante
sunt:cenușiul, griul, negrul, albul; culorile obsesiei: roșul, violetul, galbenul, expresii
ale stărilor anxioase; ploaia și toamna strivesc sensibilitatea poetului;
 Iubirea – erotica simbolistă pe lângă motivul nevrozei, implică șim un univers floral;
femeia se mișcă într -o lume dematerializată sau nostalgia prezenței ei provoacă
senzații olfactive; Șt.Petică afirmă: ,,iubita este o rază parfumată ’’;
 Instrumente muzicale, prin intermediul cărora se realizează conexiunea cu emoția:
violina, vioara, clavirul, fluierul, fanfara, pianina, toate transmițând tristețe,
sentimentul disperat al iubirii, melancolii.

ATENȚIE!Simbolismul românesc a cunoscut 4 etape.
Începuturile simbolismului românesc coincid cu începuturile simbolismului francez;
în 1880, Alexandru Macedonski editează la București revista ,,Literatorul’’ în care
publică atât creații teoretice,, Despre logica poeziei’’, cât și creații experimentale :
prima poezie în vers liber din limba română ,,Hinov’’;
Primul moment este unul al tatonărilor, marcat de activitatea lui Al.Macedonski la
revista ,,Literatorul’’; după 1890 în ,,Arta versurilor’’, el relevă că poezia are o
muzică interioară; în ,,Poezia viitorului’’ (1892), afirmă că poezia este muzică și
imagine, ,,formă și muzică ’’; în articolul ,,Despre poemă’’ relevă că a fi poet
înseamnă a SIMȚI
A doua etapă este reprezentată de activitatea literară a lui Ovid Densușianu,
întemeietorul revistei ,,Viața nouă ’’; simbolismul său este polemic, căci combate
epigonismul eminescian, proclamând libertatea și prog resul în artă; introduce în
poezie tematica citadină, în accepția lui ,,artă pentru artă ’’, însemnând ,,arta înaltă’’
Simbolismul exterior , formal, constituie cea de-a treta etapă, punând accent pe
muzicalitatea versurilor și pe efectele sonore(poezia lui I.Minulescu); I.Minulescu
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manifestă atracție pentru motive simboliste precum: numărul fatidic, mirajul
depărtărilor; este preocupat de numele proprii exotice datorită sonorității;
Ultima etapă surprinde simbolismul autentic, bacovian; poezia lui George Bacovia
are toate trăsăturile esențiale specifice simbolismului; este un simbolism depresiv,
cultivând simbolul ca modalitate de surprindere a corespondențelor eu -lui cu lumea,
natura, universul (poezia ,,Plumb’’); evocă idei, sentimente, senzații pe calea
sugestiei; preferință pentru culorile întunecate; promovează principiul conform căruia
senzațiile diverse, coloristice și muzicale își corespund în plan afectiv, sinestezia;
temele și motivele din poeziile sale sunt tipic simboliste: târgul de provincie, nevroza
(,,Plouă’’), peisajul interiorizat (,,Amurg de toamnă’’) și descompunerea materiei
,,Cuptor’’; este dominantă neliniștea continuă.
Altți poeți simboliști români sunt: Dimitrie Anghel, Ștefan Petică.

Date bibliografice despre George Bacovia:
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FIȘĂ DE LUCRU 1
Marius Chivu, ,,Tot ce nu știați despre Bacovia ’’, în Dilema Veche (fragment din
articol,

sursa :

http://dilemaveche.ro/sectiune/carte/articol/tot-ce-nu-stiati-despre-

bacovia)
,, În familie i se spunea Iorguț. Numele lui real era Gheorghe Vasiliu și a fost al cincilea
copil din cei nouă pe care i-au avut Dimitrie și Zoița Vasiliu, un comerciant și o casnică. (…)
era un bărbat scund, cu o conformație plăpândă, avea ochii albaștri, iar ticul său era să -și
ciupească mustața. În tinerețe, purtase plete blonde. (…) era un om tăcut, timid, retras,
,,Răspundea doar dacă era întrebat’’, după cum și-l amintea un cunoscut. ,,De obicei, stau
aproape toată ziua în casă. Nu mă plictisesc și nu mă neliniștesc în singurătate. Din cauza
temperamentului meu, mi-am croit fatal o astfel de viață. Și apoi n -am fost totdeauna prea
sănătos. Societatea cere oameni robuști, ca re să construiascăcu spor pentru ea, să-i ducă mai
departe rostul.Melancolia firii mele nu ar fi niciodată înțeleasă. Unii îmi spun că sunt un
inadaptabil, că fug de oameni. Este o exagerare. Iubesc oamenii și îi privesc cu interes din
geamul casei mele… Evit oamenii, pentru că persoana mea ar aduce un fel de umbrire peste
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veselia lor spontană. Îi respect prea mult ca să le aduc vreo supărare.’’ Uneori își lăsa barbă și
purta mai mereu pelerina neagră.
Avea o grădină destul de mare unde îi plăcea să se plimbe și unde era vizitat de prieteni: ,,Cu
toată starea mea, nu sunt lipsit de prieteni. Zilnic sunt cercetat de cunoscuți și amici, care
caută să mă distragă din apatia în care te cufundă inconștient izolarea…Caut oamenii, îmi
place zgomotul lor. Ei mă cheamă, dar eu fug să nu aștern tăcere peste cheful lor.’’

Cerințe:
1. Realizează rezumatul textului.
2. Specifică tipul de text și argumentează.
3. Realizează un portret succint al lui G. Bacovia.
4. Explică sensul structurii ,,îi privesc cu interes din geamul casei mele’’.
5. Surprinde în 3-6 rânduri, ideea care se desprinde din fragmentul : ,, De obicei, stau
aproape toată ziua în casă. Nu mă plictisesc și nu mă neliniștesc în singurătate.(…)
Melancolia firii mele nu ar fi niciodată înțeleasă…’’

FIȘĂ DE LUCRU 2
IPOSTAZE ALE NATURII ÎN POEZIA ROMANTICĂ VS. POEZIA SIMBOLISTĂ
POEZIA ROMANTICĂ

POEZIA SIMBOLISTĂ

- temă favorită alături de iubire, istorie,

-nu mai este o temă favorită, ci doar un punct

trecut, având rolul unui cadru al emoțiilor.

de referință al lumii exterioare asociate
spațiului citadin.

-natură sălbatică sau surprinsă în momente

-natură subordonată civilizației: parcuri,

ale Genezei .

grădini.

-dublă reprezentare: terestră și cosmică;

-proiecție a eului, a lumilor imterioare

spațiu original al evadării, imagine a

marcată de cromatisme contrstante, obsesive.

paradisului pierdut și a unității originare a

-expresie a rupturii dintre eu și lume.

eului și a lumii, cadru al iubirii și al izolării
cuplului de lume.
-motive poetice recurente: codrul, izvorul,

-motive poetice stilizate. Parcul, grădina,

lacul, teiul, salcâmul, luna, marea etc.,

toamna, ploaia, ceața, florile ca simboluri (
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interpretate idilic sau feeric ( M. Eminescu:

G. Bacovia: Lacustră, Decor, Amurg violet,

Dorința, Floare Albastră, Crăiasa din

Tablou de iarnă etc.).

povești…).
- corespondențe de tip romantic între

- corespondențe de tip simbolist: punctele de

sentimentele eului și înfățișarea naturii, mai

referință ale cadrului sunt doar simboluri

ales atunci când se asociază temei iubirii.

pentru stări interioare.

-melancolie, reverie, asociate temei amintirii;

- stări de tristețe nemotivată, dezarticulare

pierderea iubirii are ca efect sărăcirea naturii,

sufletească, spațin înstrăinat, loc al

reducerea ei la câteva simboluri.

vagabondajului, al nevrozei.

Cerință:
Realizează un eseu liber de 1 pagină în care să - ți exprimi impresiile în legătură cu poezia
romantică vs.poezia simbolistă; poți motiva la alegere pe care o preferi cu argumente și
exemple, pornind de la operele studiate la clasă.

FIȘA DE LUCRU 3
Strofa 1
,,Amurg de toamnă violet…
Doi plopi în fund, apar în siluete
- Apostoli în odăjdii violeteOrașul tot e violet.’’
Cerințe:
1. Specifică semnificația culorii violet în ansamblul textului poetic.
2. Identifică termenii cheie ai strofei.
3. Interpretează simbolic sintagmele ,,doi plopi…în siluete’’, ,, apostoli în odăjdii
violete’’.
4. Care este semnificația prezenței liniilor de pauză și a punctelor de suspensie?
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Strofa a 2-a
,, Amurg de toamnă violet…
Pe drum e-o lume leneșă, cochetă;
Mulțimea toată pare violetă,
Orașul tot e violet. ’’
Cerințe:
1. Explică repetiția cuvântului ,,toamnă’’.
2. Descrie universul bacovian prefigurat prin structuri precum : ,,lume leneșă’’,
,,mulțimea
violetă’’, ,,orașul violet’’.
3. Interpretează versul –refren ,,amurg de toamnă violet’’ în contextul mesajului
poeziei.

Strofa a 3-a
,, Amurg de toamnă violet…
Din turn, pe câmp, văd voievozi cu plete,
Străbunii trec în pâlcuri violete,
Orașul tot e violet.’’
Cerințe:
1. Ce cuvinte atrag atenția în text? Interpretează lexicul.
2. Interpretează seminificația substantivului ,,turn ’’.
3. Cum explici al doilea și al treilea vers al strofei ?

DE REȚINUT ! În urma exercițiilor propuse, veți fi capabili de:
1. Recunoașterea trăsăturilor liricii simboliste în configurația poeziei, ilustrându -le cu
exemple.
2. Precizarea temelor și motivelor literare din poezie.
3. Identificarea structurii textului liric dat.
4. Prezentarea ideilor poetice din fiecare secvență lirică.
5. Identificarea speciei literare în care se încadrează poezia.
6. Prezentarea principalelor procedee artistice care dau expresivitate artistică poeziei.
7. Identificarea cuvintelor –cheie, a expresiilor, a semnificației acestora.
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III. METODA CUBULUI –aplicații pe texte literare
- comedia - ,,O scrisoare pierdută’’, de I.L.Caragiale
- basmul cult - ,, Povestea lui Harap-Alb’’, de I.Creangă
MESAJ PENTRU ELEVI!
Deja te-ai obișnuit cu acest stil de lucru bazat pe comunicare, dezbatere,
argumentare. După cum ai observat, încerc să te surprind cu noi provocări. De această dată îți
propun să ne ,,jucăm’’ și nu oricum, ci literar cu un…CUB. Ai mai auzit, ai și văzut cum
arată un cub, în special la științele exacte, la geometrie. Dar…nu știai că…îl putem folosi și
la literatură. Înainte de a porni la drum în călătoria descoperirii de sine, hai să vedem ce nu
știai despre cub…

Știai că…?

 Cubul Rubik a fost inventat de sculptorul de origine ungară
Erno Rubik, în 1974; a avut nevoie de 1 lună ca să-l poată
rezolva;
 Primul cub Rubik a fost confecționat din lemn;
 Cubul este făcut din alte 26 de cuburi mai mici, indiferent de
mărimea pe care o are;
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 S-au vândut până acum peste 350 de milioane de cuburi în
întreaga lume;
 Pe YouTube există mai mult de 180.000 de soluții pentru rezolvarea cubului
Rubik;
 Un robot făcut din piese Lego a rezolvat cubul Rubik în 3.253 de secunde;
 Cel mai sump cub Rubik din lume costă 2,5 milioane de dolari; acesta este confecționat din diamante, safire,
rubine și smaralde;
 Un grup de cercetători care lucrau pentru Google au demonstrat că se poate
rezolva cubul din doar 20 de mișcări;
 În anii 1980-1990 a apărut și un curent artistic inspirat de cubul
Rubik: Rubik-cubismul; acela care arelansat curentul a fost
celebrul francez reprezentant street-art, francezul Invader;
 Există un model de cub Rubik special pentru oameni nevăzători
și se numește Braille Cube.

Cubismul –artă de avangardă- artă realistă

Pablo Picasso- cea mai strălucită personalitate artistică a secolului al XX-lea- autoportret
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Pablo Picasso- ,,Femeie cu brațele încrucișate’’
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Juan Gris -pictor cubist

Portretele Dorei Maar, de Pablo Picasso
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ATELIER DE SCRIERE CREATIVĂ
Cu siguranță ai fost uimit și încântat de picturile celebrului Pablo
Picasso. Nu întâmplător ai făcut acest periplu vizual. Vei avea o sarcină de lucru, formulată
astfel:
Alege un tablou care ți -a plăcut cel mai mult. Imaginează-te ,,în pielea’’ personajului și
realizează o descriere tip portret . Orientează-te după cromatica tabloului și după felul în care
au fost surprinse anumite trăsături fizice. Descrierea ta trebuie să cuprindă trăsături fizice,
morale, statut social, vârstă, profesie, perioadă culturală.

APLICAȚII !!!
Vă invit dragii mei să pătrundem în tainele literare ale textului, consolidând ceea ce
am învățat anterior. Aveți posibilitatea să fiți creativi, să puneți întrebări. În acest sens
am ales comedia ,,O scrisoare pierdută’’(1840), de I.L. Caragiale și basmul ,,Povestea
lui Harap-Alb’’(1877), de I.Creangă.
Metoda Cubului presupune explorarea unui subiect sau a unei situații din mai multe
perspective. Creată în 1980, metoda cubului reprezintă o metodă consacrată gândirii critice;
presupune

un

anumit

algoritm

în

desfășurarea

ei,

care

vizează

descrierea,

comparația,asocierea, analizarea, aplicarea,argumentarea.
Există șase tipuri de sarcini de lucru pe fiecare fațetă a cubului, pentru șase grupe de elevi.
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(imagine Sursa: bianca-m-melinte.blogspot.com/2017/05/si-luat-numele-de la
mijloculdidactic.html.)
Este o metodă care pornește de la următorii pași:
ETAPA 1


Se realizează un cub pe care ale cărui fețe se notează cuvintele:

- Descrie
- Compară
- Analizează
- Asociază
- Aplică
- Argumentează
ETAPA 2 – Se anunță tema/subiectul pus în discuție
ETAPA 3 – Se împarte clasa în șase grupe a câte cinci elevi , fiecare grupă
rezolvând una dintre cerințele înscrise pe fețele cubului.
ETAPA 4 – Elevii, prin brainstorming, sunt în situația de a emite idei,
identificându-le pe cele inovatoare, pe care le includ în temă în paragrafe distincte. Fiecare
grup prezintă oral în fața celorlalte grupuri concluziile la care a ajuns (materialul elaborat).
ETAPA 5 – Pe tablă, vor fi desfășurate concluziile celor șase grupuri, se
comentează și se integrează toate într-o formă finală.

APLICAȚI E 1
Metoda Cubului o aplicăm într-o lecție de fixare a cunoștințelor a textului dramatic, în opera
,,O scrisoare pierdută’’, de I.L.Caragiale la clasa a X-a.
I. Prima față a cubului DESCRIE a cuprins următoarele cerințe:
a.) Definește genul dramatic și două specii literare care aparțin genului dramatic.
b.) Numește personajele din comedia ,,O scrisoare pierdută’’ și încadrează -le în tipologia
specifică.
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c.) Argumentează de ce opera literară ,,O scrisoare pierdută’’ aparține genului dramatic.
II. Cea de-a doua față a cubului COMPARĂ se axează pe cerințele:
a.) Stabilește asemănări și deosebiri între Ștefan Tipătescu și Trahanache după cum reiese
din fragment.
b.) Alegeți un personaj dintr -o operă lierară studiată și stabiliți trei asemănări cu personajul
Zoe Trahanache.
c.) Identifică în fragmentele date tipurile de comic.
III. A treia față, ASOCIAZĂ pune accent pe următoarele cerințe:
a.) Asociază fiecărui personaj trăsătura de caracter dominantă.
b.) Asociază fiecărui personaj un anumit tip de comic și argumentează.
c.) Asociați personaje cu anumite replici:
1. ,,famelie mare, remunerație mică’’.
2. ,,industria română este admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire’’ .
3. ,,trebuie să ai curaj ca mine! Trebuie s-o iscălești: o dăm anonimă.’’

IV. A patra față ANALIZEAZĂ scoate în evidență:
a.) Analizează și completează tabelul cu numele personajului/ trăsături
morale.
b.) Argumentează în patru enunțuri importanța scrisorii pentru Zoe, pentru
Cațavencu, pentru Agamiță Dandanache.
V. Fața APLICĂ se distinge prin cerințele:
a.) Demonstrează că fragmentul de mai sus aparține genului dramatic.
b.) Demonstrează modul în care Agamiță Dandanache a ajuns deputat.
c.) Demonstrează că Cetățeanul Turmentat este un om cinstit.
VI. Cea de-a șasea față a cubului ARGUMENTEAZĂ:
Adevăr sau fals. Argumentează .
a.) Tipătescu îl respectă pe Trahanache.
b.) Pierderea scrisorii o compromite pe Zoe sau acesteia îi e frică numai de soțul ei,
Trahanache.
c.) personajul Nae Cațavencu e un patriot adevărat.
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FIȘĂ DE LUCRU 1 – DESCRIE
Se dau textele:
a.) Fragment ,,O scrisoare pierdută’’, de I. L. Caragiale
ACTUL 1
,, ( O anticameră bine mobilată.Ușă în fund cu două ferestre mari de laturi. La dreapta, în
planul din fund o ușă, la stânga altă ușă, în planul din față. În stânga, planul întâi, canapea și
un fotoliu)
SCENA 1
TIPĂTESCU, puțin agitat, se plimbă cu ,,Răcnetul Carpaților’’ în mână; e în haine
de odaie; PRISTANDA în picioare, mai spre ușă, stă rezemat în sabie.
TIPĂTESCU (terminând de citit o frază din jurnal): ,,…Rușine pentru orașul nostru
să tremure în fața unui om!...Rușine pentru guvernul vitreg, care dă unul din cele mai
frumoase județe ale României pradă în ghearele unui vampir!...’’(indignat) Eu vampir,
ai?...Caraghioz!
PRISTANDA (asemenea): Curat caraghios!...Pardon, să iertați, coane Fănică, că
întreb: bampir…ce-i aia, bampir?
TIPĂTESCU: Unul …unul care suge sângele poporului…Eu sug sângele
poporului!...
PRISTANDA: Dumneata sugi sângele poporului!...Aoleu!
TIPĂTESCU: Mișel!
PRISTANDA: Curat mișel!
TIPĂTESCU: Murdar!
PRISTANDA: Curat murdar!
TIPĂTESCU: Ei! Nu s-alege!
PRISTANDA: Nu s-alege! (…)
TIPĂTESCU: Începuseși să-mi spui istoria de aseară. (șade) (…)
PRISTANDA: Și la mine, coane Fănică, să răiți greu de tot…Ce să zici? Famelie
mare, remunerație mică, după buget, coane Fănică. (…)
TIPĂTESCU (zâmbind): Nu-i vorbă, după buget e mică, așa e…decât că tu nu ești
băiat prost; o mai cârpești de ici, de acolo; dacă nu curge, pică…Las’ că știm noi! (…)
SCENA 2
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PRISTANDA (singur): Grea misie, misia de polițai…Și conul Fănică cu coana
Joițica mai stau să -mi numere steagurile…Tor vorba bietei neveste, zice: ,,Ghiță, Ghiță,
pupu-l în bot și-l papă tot, că sătulul nu crede la ăl flămând…’’. Zic: curat! De-o pildă, conul
Fănică: moșia moșie, foncția foncție, coana Joițica, coana Joițica: trai, neneaco, cu banii lui
Trahanache…(luându-și seama )…Da’ eu, unde? famelie mare, renumerație după buget mică.
(șade în fund pe un scaun la o parte)(…)’’

b.) Fragment ,,Jocul Ielelor’’, de Camil Petrescu
ACTUL 1
TABLOUL III, SCENA III
,, Gelu, Praida
GELU: Tovarășe Praida, rămâi , te rog, puțin…
PRAIDA: La dispoziția d-tale…
GELU (scoate portofelul, din el o scrisoare): Iată ,,documentul’’.
PRAIDA ( cu liniștea lui de totdeauna, îl privește lung, apoi fără nic iun gest,
fără să ia documentul de pe masă, întreabă încet): Despre ce e vorba?
GELU: Este o scrisoare care dovedește că Sinești a distrus un testament și a
asasinat apoi pe bătrâna, care se încăpățâna să mai trăiască…Vrei s -o citești?
PRAIDA: Nu e nevoie…dacă vrei, poți să-mi spui despre ce e vorba. Dar încă
o dată, nu este nevoie nici de asta…Cred că publicarea acestei scrisori nu e un lucru care să
pună probleme…
GELU: Evident că voi lua hotărârea, după propria mea judecată. (…)
PRAIDA (intim și totuși cu o ușoară rezervă, ca de statuie: Cine semnează
scrisoarea?
GELU (după o lungă pauză, deși tulburat, într-un act de voință). Doamna Maria
( o imperceptibilă șovăire) Sinești…
PRAIDA (..): cui îi e adresată?
GELU (încordat cu toate liniile lui interioare voit înnodate): Mie (…)
PRAIDA (egal ca o spadă): O scrisoare de dragoste?
GELU (se joacă stânjenit cu un prespapier): Da…(…)’’
Cerințe:
a.) Definește genul dramatic și două specii literare care aparțin genului dramatic, având ca
punct de reper fragmentele de mai sus.

34

b.) Numește personajele din comedia ,,O scrisoare pierdută’’ și încadrează -le în tipologia
specifică.
c.) Argumentează de ce opera literară ,,O scrisoare pierdută’’ aparține genului dramatic.
FIȘĂ DE LUCRU 2 - COMPARĂ
Se dă textul:
ACTUL IV- ,,O scrisoare pierdută’’, de I.L.Caragiale
TIPĂTESCU, TRAHANACHE
TIPĂTESCU: Ei! Neică Zahario, ce e? ia spune, te văz cam schimbat!...
TRAHANACHE: Ai puțintică răbdare, să vezi…Azi- dimineață, pe la opt și
jumătate, intră feciorul în odaie, - nici nu-mi băusem cafeaua, - îmi dă un răvăș el și-mi zice
că așteaptă răspuns… De la cine era răvășelul?
TIPĂTESCU: De la cine?
TRAHANACHE? De la onorabilul d. Nae Cațavencu .
TIPĂTESCU: De la Cațavencu?
TRAHANACHE: Zic: ce are a face Cațavencu cu mine și eu cu Cațavencu, nici în
clin, nici în mâneci, ba chiar putem zice, dacă considerăm după prințipuri, dimpotrivă.
TIPĂTESCU. Firește…Ei?
TRAHANACHE: Stăi să vezi. (scoate un răvășel din buzunar și-l dă lui Tipătescu)
(…)
TRAHANACHE: Ai puțintică răbdare! Să vezi…M -am gândit: să nu mă duc…să
mă duc…să nu mă duc…ia, numai de curiozitate, să mă duc, să văz ce moft mai e și ăsta.(…)
(…)
TIPĂTESCU (de abia stăpânuindu-și emoția): A cui? A cui, nene Zahario?
TRAHANACHE : Stăi să vezi (răspicat și râzând) A ta către nevastă -mea , către
Joițica! scrisoare de amor în toată regula…’Ai? ce zici d-ta de asta?
TIPĂTESCU (tulburat rău): Nu se poate, nu se poate!
TRAHANACHE: Am citit-o de zece de ori poate: o știu pe din-afară! Ascultă:
,,Scumpa mea Zoe, venerabilul (adică eu) merge deseată la întrunire (întrunirea de laltăieri
seara). – Eu (adică tu) trebuie să stau acasă, pentru că aștept depeși de la București, la care
trebuie să răspunz pe dată (…) Nu mă aștepta, prin urmare, și vino tu (adică nevastă -mea,
Joițica), la cocoșelul tău (adică tu) care te adoră, ca totdeauna, și te sărută de o mie de ori,
Fănică…’’
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Cerințe:
a.) Stabilește asemănări și deosebiri între Ștefan Tipătescu și Trahanache după cum reiese
din fragment.
b.) Alegeți un personaj dintr -o operă lierară studiată și stabiliți trei asemănări cu personajul
Zoe Trahanache.
c.) Identifică în fragmentele date tipurile de comic.

FIȘĂ DE LUCRU 4 - ANALIZEAZĂ
a.) Analizează și completează tabelul cu numele personajului/ trăsături morale.
b.) Argumentează în patru enunțuri importanța scrisorii pentru Zoe, pentru Cațavencu, pentru
Agamiță Dandanach e
COLOANA A

COLOANA B

1. Domina Bona, foarte influentă, trece de
la o stare la alta…………………………………. ……( ZOE, hotărâtă, manipulatoare)
2. Șantajul îi hrănește iluzi ile, politician demagog
care vrea să ajungă la putere……………………………..( Nae Cațavencu, om politic,
lipsit de scrupule, uită înfrângerea sub
mirajul promisiunilor)
3. Ticăit, ,,o cocă moale’’, ușor manevrabil,
știe să-și atingă scopul, pare naiv……..(Zaharia Trahanache, soțul înșelat,disimulează , este
viclean)
4. ,,Eu cu cine votez?’’; ,,Nu mă smuci, că amețesc!’’,
,,Ăsta e mirosul meu naturel…’’; ,,Ei, bravo! Vrei să miros a gaz?’’
replici definitorii pentru evoluția sa,
imaginea votantului derutat ,,legat la ochi’’………….(Cetățeanul Turmentat, amețit de
promisiuni, alege în virtutea inerției)
5. ,, E slab de tot prefectul, îi spui de două ori
o istorie și tot nu prițepe’’…………………(Agamiță Dandanache, tipul demago gului, lipsit de scupule, ,,mai canalie decât
Cațavencu)

DE REȚINUT!În urma exercițiilor propuse veți fi capabili de :
1. Identificarea tipurilor de comic.
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2. Evidențierea tipologiei personajelor.
3. Diferențierea dintre o comedie și o dramă.
4. Exersarea competenței de argumentare.

APLICAȚIE 2
METODA CUBUL - lecție recapitulativă la clasa a X-a , basmul cult, ,,Povestea lui HarapAlb’’, de Ion Creangă
ETAPA I - DESCRIE
1. Personajele dintr-o operă literară cunosc mai multe clasificări. Menționează personajele
din ,,Povestea lui Harap-Alb’’ de Ion Creangă și încadrează-le într-o categorie.
2. Descrie prezența Sfintei Duminici din incipitul basmului.
ETAPA II – COMPARĂ
1. Precizează asemănări și deosebiri între basmul popular și basmul cult ,,Povestea lui HarapAlb’’.
2. Stabilește asemănări ale altor personaje din basmele studiate cu personajul Harap -Alb.

ETAPA III – ASOCIAZĂ
1. Asociază devenirea lui Harap-Alb în călătoria sa inițiatică, calitățile sale, cu probele pe
care le depășește:
a.) Harap-Alb trebuie să treacă proba podului, impusă de tatăl- împărat.
b.) Harap-Alb trebuie să aducă Spânului capul de cerb bătut cu pietre scumpe.
c.) Harap – Alb trebuie să o aducă și pe fata Împăratului Roșu.
Calitățile dobândite sunt:………………………………….
2.Asociază prezența fetei Împăratului Roșu cu alte personaje feminine din basm și explică.

ETAPA IV – ANALIZEAZĂ
1. Analizează semnificația simbolurilor din basmul ,,Povestea lui Harap -Alb’’

Simboluri
PODUL…………………………….
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PĂDUREA – LABIRINT……………
FÂNTÂNA………………………….
LABIRINTUL……………………….
ARIPA DE ALBINĂ/FURNICĂ…………
APA VIE, APA MOARTĂ………………
SMICELELE DE MĂR DULCE………….
SCRISOAREA primită de crai de la fratele său….
2. Analizează originalitatea limbajului lui Ion Creangă, având ca punct de plecare
următoarele fragmente din basmul ,,Povestea lui Harap-Alb’’
a.) ,, Ei, apoi…zi că nu-i lumea de-apoi! Să te ferească Dumnezeu când prinde
mămăliga coajă. Vorba ceea:
Dă-mi, Doamne, ce n-am avut,
Să mă mier ce m-a găsit.
Fetele atunci au luat altă vorbă, dar din inima lor nu s-a șters purtarea necuviincioasă a
Spânului, cu toate îndreptările…:
Vița- de- vie, tot în vie,
Iar vița- de- boz, tot răgoz’’…
b.) ,, Vorbă să fie, stăpâne, că tocmeala-i gata, zise calul. Nu te teme, știu eu năzdrăvănii de
ale Spânului (…) . Zi și d-ta că ai avut să tragi un păcat strămoșesc. Vorba ceea: ,,Părinții
mănâncă aguridă și fiilor li se strepezesc dinții.’’ (…) Cum vrei. ,,Ce-i e scris omului în
frunte-i e pus’’.
c.) ,, Fetele împăratului însă priveau la verișor … cum privește câinele la mâță, și le era drag
ca sarea-n ochi: pentru că le spunea inima ce om fără de lege este Spânul. (…) Vorba ceea : ,,
găsise un sat fără câini și se primbla fără băț’’.
d.) ,,- Ba să-și pună pofta- n cui! răspunse Spânul cu glas răutăcios (…) Numai eu îi vin de
hac. Vorba ceea: ,,Frica păzește bostănăria.’’(… ) Mie unuia știu că nu-mi suflă nimeni în
borș: când văd că mâța face mărazuri, ți -o strâng de coadă, de mănâncă și mere pădurețe ,
căci n-are încotro…Dacă ți -a ajuta Dumnezeu …Pentru că știi vorba ceea: ,,Omul sfințește
locul!...’’
e.) ,, - Stăpâne, zise atunci calul, nechezând cu înfocare, nu te mai olicăi atâta! După vreme
rea, a fi vreodată și senin. (…) Omul e dator să se lupte cât a putea cu valurile vieții, căci știi
că este o vorbă: ,,Nu aduce anul ce aduce ceasul’’. Când sunt zile și noroc, treci prin apă și
prin foc și din toate scapi nevătămat. Vorba cântecului:
Fă-mă, mamă,cu noroc,
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Și măcar m-aruncă-n foc.(…)’’
Completează următoarele rubrici:
Oralitatea stilului:………………………..
Inserarea de fraze ritmate:……………….
Erudiția permiologică:………………….
Exprimarea afectivă:……………………

ETAPA V– APLICĂ
1. Demonstrează că ,,Povestea lui Harap-Alb’’ este basm cult.

ETAPA VI – ARGUMENTEAZĂ
1. Argumentează ADEVĂRAT/FALS, pornind de la următoarele afirmații:
a.) Eroul Harap-Alb are de trecut doar trei probe ca în basmul popular.
b.) Harap-Alb ascultă de sfatul dat de tatăl său, să se ferească de omul spân.
c.) Calul lui Harap-Alb este cel mai îngrijit din grajdurile tatălui său.
d.) Sfânta Duminică îl ajută pe Harap-Alb să aducă sălățile din grădina ursului.
e.) Harap-Alb este însoțit în călătoria sa de prieteni cu înfățișare grotească, dar
puternic umanizați prin limbaj
f.) Spânul îl ajută să devină împărat.
DE REȚINUT! În urma exercițiilor propuse, veți fi capabili de :
1. Recunoșterea trăsăturilor speciei literare a basmului.
2. Identificarea motivelor, temelor literare.
3. Caracterizarea personajelor.
4. Exersarea competenței de argumentare.
5. Evidențierea limbajului artistic original .
Punctele tari ale acestei metode sunt acelea că, stimulează gândirea, atenția, lucrul în echipă,
cooperarea, abordarea completă și complexă prin mai multe perspective asupra unei teme,
demonstrând astfel că a învăța este o continuă provocare.
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IV.STARBUSTING –EXPLOZIA STELARĂ- APLICAȚII
-romanul interbelic, modern, subiectiv, psihologic ,, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte
de război’’(1930), de Camil Petrescu
MESAJ PENTRU ELEVI!
Ți-ai pus cu siguranță întrebări în ceea ce privește tipologia romanelor, ba chiar te -ai aflat în
eroare uneori, atunci când nu ai știut să motivezi apartenența la un curent literar, sau în ce
constă originalitatea viziunii artistice a autorului. Trebuie să parcurgi acest drum pe etape,
trecând în revistă caracteristici, definiții, tipologii de personaje, teme și motive literare,
precum și tehnici narative.
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!!!REȚINE anumite puncte de reper pentru înțelegerea romanului, pornind de la un TABEL
CRONOLOGIC realizat de criticul literar Nicolae Manolescu, despre viața lui
Camil Petrescu:
1913-1916 –urmează cursurile Facultății de Filozofie și Litere din București;
1915-1916 – absolvă Școala de Ofițeri cu gradul de sublocotenent;
1916, 16 august- mobilizat ca sublocotenent în Regimentul 22 Infanterie, alături de
care va participa la luptele de pe linia Predeal-Brașov, fiind rănit în septembrie, la
Târgoviște;
1917-figurează pe lista ofițerilor morți;
1918- eliberat din prizonierat, întâmpină dificultăți la anularea actului de deces;
1919- își ia licența în filozofie;
1921- își anunță hotărârea de a candida independent pentru mandatul de deputat;
1947- se căsătorește cu actrița Eugenia Marian și i se naște primul fiu,
Camil-Aurelian;
1950- i se naște al doilea fiu, Octavian- Eugeniu.

FIȘĂ DE LUCRU 1
Camil Petrescu se distinge în peisajul literar drept un teoretician al literaturii, al
romanului , abordând mai multe probleme ale romanului modern, transpuse în romanele sale.
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În articolul din 1927, ,,De ce nu avem roman?’’, C.Petrescu se referă la coordonata
psihologicăa romanului, de analiză: ,, Literatura presupune firește probleme de
conștiință.(…) Eroul de roman presupune un zbucium interior, lealitate, convingere profundă,
un simț al răspunderii dimcolo de contingențele obișnuite. ’’
În conferința Noua structură și opera lui Marcel Proust (1935), C.Petrescu teoretizează
romanul de tip proustian, de analiză și respinge romanul de tip tradițional. El alege ca soluție
sinceritatea confesiunii, autenticitatea, pentru a evita confuzia dintre realitate și ,,propunere
a realității’’:,, Să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce înregistrează sim țurile
mele, ceea ce gândesc eu…Aceasta-i singura realitate pe care o pot povesti… Dar aceasta-i
realitatea conștiinței mele, conținutul meu psihologic…Din mine însumi, eu nu pot
ieși…Orice aș face eu nu pot descrie decât propriile mele senzații, propriile mele imagini. Eu
nu pot vorbi onest decât la persoana întâi.’’
Camil Petrescu formulează concepția sa despere menirea scriitorului în romanul ,,Patul lui
Procust’’: ,,Un scriitor e un om care exprimă în scris cu o liminară sinceritate ceea ce a simțit,
ceea ce a gaândit, ceea ce i s-a întâmplat în viață , lui și celor pe care i -a cunoscut, sau chiar
obiectelor neînsuflețite.Fără ortografie, fără compoziție, fără stil și chiar fără caligrafie.

Cerințe :
1. Realizează o descriere a scriitorului, așa cum o propune C. Petrescu. Ești de acord sau ai
altă viziune? Argumentează-ți punctul de vedere în 15 rânduri.
2. Prezintă definiția romanului, propusă de romancier, în fragmentul de mai sus. Pentru tine
ce înseamnă un roman? Ce anume te aștepți să găsești în paginile unei cărți?
3. Valorifică subiectul unui roman studiat, căruia să-i realizei o recenzie.Știi ce ar trebui să
cuprindă o recenzie? Tu ce ai propune ca puncte de reper?

ATENȚIE!Romanul modern, subiectiv, de analiză psihologică se distinge prin următoarele
trăsături:
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 Narațiunea se afce la persoana I (focalizare internă), prespectivă narativă subiectivă,
narator-personaj, viziune narativă ,,împreună cu’’; evenimentele nu sunt prezentate
cronologic, ci în funcție de felul în care sunt ordonate de memoria involuntară;
 Personajele sunt, de regulă, intelectuali;
 Accentul nu cade pe acțiune, ci pe conflictul interior al personajelor și pe analiza
stărilor de conștiință;
 Se folosește tehnica fluxului conștiinței;
 Ca mod de expunere, un loc important îl ocupă monologul interior;
 Textele se bazează pe autenticitate, prin împrumutarea unor procedee de la literatura
de graniță (jurnalul, memorialul, epistola, eseul),
 La nivel stilistic se cultivă anticalofilia (împotriva scrisului frumos).
Reprezentanți: Eugen Lovinescu (teoretician al modernismului), Camil Petrescu,
Hortensia Papadat-Bengescu, Anton Holban, Mircea Eliade.
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Hortensia Papadat-Bengescu

Anton Holban

Mircea Eliade
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FIȘĂ DE LUCRU 2

(imagine

Sursa:

adnana-andrei.blogspot.com/2011/12/metoda-starbust-explozie-

stelara.html)

METODA STARBUSTING-explozie stelară

Mod de lucru:
o Organizați -vă în cinci grupe de elevi.
o Desemnați un reprezentant al grupei care va extrage un plic cu o steluță
ce va conține o întrebare.
o Formulați întrebări corespunzătoare plicului extras: CUM?, CE?,
CARE?, UNDE?
o Elaborați o listă cu întrebări, cât mai multe și mai variate.
o Comunicați rezultatele muncii în grup.
o Răspundeți la întrebările adresate de membrii celorlalte grupe sau
formulați alte întrebări la întrebările adresate deja.
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o Completați explozia solară cu întrebările formulate.
o Sintetizați informațiile pentru a explica cerința dată.
Problematica de la care se porneș te este următoarea:
CERINȚA :

Prezintă care sunt cauzele suferinței personajului Ștefan Gheorghidiu din

romanul subiectiv studiat. Imaginează-le sub forma unor interogații care i-ar aparține în
situații limită?
Îl iubise Ela mai mult pe soțul ei Ștefan după ce acesta primise moștenirea de la
unchiul său?
Unde greșește Ștefan în relația lui cu Ela? Dar Ela?
Cum reacționează Ela după ce primește vestea moștenirii?
Când s-a hotărât Ștefan să plece la război?
Ce a gândit Ștefan când Ela i-a acordat atenție mai mult în excursie Domnului G.?
De ce l-a chemat Ela pe Ștefan de pe front, la Câmpulung?
Care era concepția despre dragoste a lui Gheorghidiu? În ce context o exprimă?
Activitatea desfășurată se bazează pe conversație. După fiecare set de întrebări se face o
trecere în revistă parțială. Se realizează o sinteză generală. Se face conexiunea între idei și
întrebări.

FIȘĂ DE LUCRU 3
Prezintă cu citate din roman sau exemple, fiecare dintre următoarele tehnici de construcție
narativă :
INTROSPECȚIA (privire înăuntru,
autoanaliza)
RETROSPECȚIA (rememorarea,
flashbackul)
ACRONIA (evenimentele nu sunt relatate
neapărat în ordine cronologică)
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AUTENTICITATEA(sinceritate absolută
prin notarea la persoana I, convenția
jurnalului, refuzul schematismului
psihologic, anticalofilie)
DIFERENȚA dintre timpul psihologic și
timpul obiectiv, al faptelor)
FLUXUL conștiinței

FIȘĂ DE LUCRU 4

Se dau textele :
1. ,,…Să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce înregistrează simțurile mele, ceea ce gândesc
eu…Dar aceasta-i realitatea conștiinței mele, conținutul meu psihologic…eu nu pot descrie
decât propriile mele senzații, propriile mele imagini.Eu nu pot vorbi onest decât la persoana
întâi.’’ (Camil Petrescu)
2.,, Romanul realist este o oglindă purtată de-a lungul unui drum. Câteodată ea reflectă cerul
albastru, altă dată noroiul din băltoacele de la picioarele dumneavoastră. Vreți să acuzați de
imoralitate omul care poartă oglinda? Acuzați mai bine drumul pe care se află băltoacele… ’’
(Stendhal)

Cerință:
Pe baza experienței tale de cititor și a fragmentelor de mai sus, specifică diferențele de
viziune și construcție între cele două tipuri de romane :

Romanul de analiză psihologică

Romanul realist
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APLICAȚIE 2
Aceeași metodă o aplicăm și pentru romanul ,,Enigma Otiliei’’(1938), de George Călinescu
la clasa a X-a.

ATENȚIE !!
Înainte de a rezolva exercițiile prop use în fișele de lucru, realizează o trecere în revistă a
romanului.
 G.Călinescu este considerat unul dintre cei mai imortanți critici literari români
alături de Titu Maiorescu și Eugen Lovinescu ; a fost critic, istoric literar, publicist,
scriitor, academician român ;
 ,,Un roman de critic, în acre realismul, balzacianismul și obiectivitatea au devenit
program estetic.’’ (Nicolae Manolescu);
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 G. Călinescu realizează așa cum afirmă N. Manolescu ,, un balzacianism fără
Balzac’’ ; voacția lui G. Călinescu estre de a comenta, nu de a crea viață ;
 Roman realist prin temă, structură (închisă), prin specificul pasajelor descriptive,
realizarea personajelor, dar depășește realismul balzacian prin elemente ale
modernității ;
 Proza realist-obiectivă se frealizează prin narațiunea la persoana a III-a; prespctiva
narativă este obiectivă, naratorul omniscient, omniprezent, extradiegetic, viziunea
narativă ,,dindărăt’’;
 Prin temă este balzacian și citadin; frescă a buegheziei bucureștene de la începutul
secolului al XX-lea; roman al unei fanilii și istorie a unei moșteniri; roman
bașzacian prin motivul moștenirii și al paternității;
 Construit pe mai multe planuri narative : un plan care urmărește lupta familiei Tulea
pentru moșenirea lui Moș Costache; al doilea plan evidențiază destinul tânărului
Felix Sima, orfan, venit la București să studieze medicina, care trăiește primii fiori
ai iubirii alături de Otilia Mărculescu;
 Ca tehnici narative se remarcă tehnica relativizării imaginii , reflectarea poliedrică,
comportamentismul;
 Roman modern prin amibiguitatea personajelor, interesul acordat proceselor psihice
deviante , realizarea scenică a capitolului al XVIII-lea

FIȘĂ DE LUCRU 1

Vă propun ca problematică centrală următoarea cerință:
,,Imaginați-vă întrebări pe care să le adresați Otiliei în legătură cu alegerile pe care le face?
Mod de lucru:
o Organizați-vă în grupe de câte cinci elevi.
o Desemnați un membru al grupei care va extrage un plic cu o steluță
care conține câte o întrebare .
o Formulați întrebări corespunzătoare plicului extras: CUM?, CE?,
CARE?, UNDE?.
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o Elaborați o listă cu întrebări variate .
o Adresați î ntrebări la întrebările adresate deja.
o Completați explozia solară cu întrebările formulate .
o Sintetizați informațiile .

(imagine Sursa: bianca-m-melinte.blogspot.com/2017/05/si-luat-numele-de la
mijloculdidactic.html)
o Pe cine iubea Otilia? Pe Felix sau pe moșierul Leonida Pascalopol?
o Ce a gândit Otilia despre refuzul constant a lui Moș Costache de a o înfia?
o Când s-a hotărât Otilia să plece cu Pascalopol?
o Unde s-a gândit Otilia că ar putea greși față de Felix?
o Cine vorbea aspru la adresa Otiliei?
După ce este oferit răspunsul la întrebări, se reactualizează răspunsurile anterioare.

FIȘĂ DE LUCRU 2
Completează următorul tabel cu tipuri umane pecifice fiecărui personaj.

PERSONAJE
Costache Giurgiuveanu
Otilia Mărculescu
Stănică Rațiu
Aglae Tulea
Leonida Pascalopol

TIPURI UMANE
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Titi Tulea
Simion Tulea
Felix Sima
Aurica Tulea

FIȘĂ DE LUCRU 3
Alege din tabelul de mai jos o zodie în care să o încadrezi pe Otilia, argumentându-ți decizia.
Berbec
Inițiativă
Dinamică
Capricioasă
hotărâtă

Pești
Altruistă
Adaptabilă
Risipitoare
Credulă

Taur
Tenace
Hotărâtă
Încăpățânată
Prudentă

Vărsător
Omenoasă
Meditativă
Excentrică
Onorabilă

Rac
Intuitivă
Analitică
Sociabilă
Perspicace

Gemeni
Capricioasă
Magnetică
Altruistă
Neliniștită

Balanță
Logică
Estetă
Temperată
Indecisă

Fecioară
Perfecționistă
Precaută
Obiectivă
Încăpățânată

Leu
Optimistă
Vivace
Arogantă

Capricorn
Diplomată
Pragmatică
Profundă
Încrezătoare

Săgetător
Idealistă
Risipitoare
Mărinimoasă
Profetică

Scorpion
Tenace
Pasionată
Arogantă
Sarcastică

FIȘĂ DE LUCRU 4
Comentează în 10-12 rânduri semnificația romanului ,,Enigma Otiliei’’, pornind de la
afirmațiile celor doi critici literari:
a. ,,Enigma ei (a Otiliei) este însăși feminitatea ei, mereu proaspătă, de jun magnetism care
deformează și pe avarul Costache și pe cei mai rigizi dușmani ai ei. ’’ (Pompiliu
Constantinescu)
b. ,, Prin Enigma Otilei, romanul clasic se privește în oglindă, luând parcă act de sine și de
rețrta de facbricare.’’ (Nicolae Manolescu)

DE REȚINUT! În urma exercițiilor propuse veți fi capabili de :
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1. Identificarea trăsăturilor romanului modern subiectiv și realist obiectiv.
2. Evidențierea tipologiilor de personaje.
3. Explicarea acțiunii narative pe secvențe narative.
4. Argumentarea în scris și oral a diferitelor opțiuni auctoriale asupra romanului.

V. METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE (THINKING HATS) –APLICAȚII
-romanul ,,Baltagul’’ (1930), de Mihail Sadoveanu
MESAJ PENTRU ELEVI !
De data aceasta călătoria în lumea ficțiunii vă transpune înspre un alt roman plin de
semnificații, după cum îi spune și numele. Veți observa diferențe certe între romanele
studiate până acum, fiind vorba despre un roman al realismului mitic.
Semnificația călătoriei vi -o amintiți ? Dar drumul labirintic în căutarea propriei
identității sau conceptual de,,bildungsroman’’, vă sună cunoscut ?
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Vă propun să adăstăm încețișor înspre o lume a muntenilor, la confluența dintre lumea
,,nouă’’ și cea ,,veche’’, tradițională, a superstițiilor, înspre spațiul magic sadovenian. Daar…
să-l cunoaștem pe autor.

DE REȚINUT !
Romanul ,,Baltagul’’ prezintă lumea arhaică a păstorilor, monografie a satului
moldovenesc de la munte;
Roman al perioadei de maturitate, care cuprinde marile teme sadoveniene: viața
pastorală, natura, miturile, iubirea, arta povestirii, înțelepciunea;
Arhitectură complexă dată de polimorfismul structurii, care a dus la diferite
interpretări: roman antropologic și polițist ( G. Călinescu); reconstituire a Mioriței
(E.Lovinescu); roman realist-obiectiv (N.Manolescu); roman inițiatic, de dragoste, o
anti-Mioriță(Al.Paleologu);
Subiectul romanului se suprapune cu un mit universal, mitul lui Isis și Osiris ;
Structura romanului este pe două coordonate, având drept ax căutarea lui Nechifor
Lipan, căutare asociată cu motivul labirintului ;
Narațiune la persoana a III-a, narator omniscient, omniprezent, extradiegetic, viziunea
narativă ,,dindărăt’’;
Pretextul epic al romanului este dat de balada Miorița, după cum precizează
N.Manolescu: ,,doi ciobani ucid pe al treilea ca să-i ia oile’’.
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ATENȚIE!Trăsăturile romanului mitic:
- construirea acțiunii pornind de la mituri universale sau autohtone;
- repere spațio -temporale cu valențe religioase;
- caracterul ritualic al anumitor acțiuni;
- figuri asociate cu supranaturalul:ursitoarea, ghicitoarea, preotul…);
- semne care orientează acțiunile personajului pornind de la vise, superstiții)

!!!!Îți propun o metodă de lucru interactivă, care te ajută să argumentezi, săcolaborezi în
echipă.
Metoda ,,Pălăriile gânditoare’’ este o metodă pentru stimularea creativității participanților
și se bazează pe interpretarea unor roluri în funcție de pălăria aleasă. Sunt șase pălării
gânditoare, fiecare dintre ele având culori diferite : alb, roșu, galben, verde, albastru, negru.
Membrii grupului își aleg pălăriile și vor interpreta așa cum consideră mai bine. Cei care
participă pot face și schimb de roluri și de asemenea să spună liber ceea ce gândesc, atâta
timp cât sunt în concordanță cu rolul. Culoarea pălăriei este cea care dă rolul participanților
prin semnificația ei. Astfel avem :
Pălăria ALBASTRĂ - CLARIFICĂ
Pălăria ALBĂ - INFORMEAZĂ
Pălăria VERDE -GENEREAZĂ IDEILE NOI - efortul
Pălăria GALBENĂ – ADUCE BENEFICII - creativ
Pălăria NEAGRĂ – IDENTIFICĂ GREȘELILE
Pălăria ROȘIE – SPUNE CE SIMTE DESPRE…
În cazul rezolvării de probleme, metoda funcționează în felul următor :


Pălăria albastră : definește problema.



Pălăria albă : oferă informații și materiale în legătura cu problema
discutată.
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Pălăria verde : pune accent pe soluțiile posibile.



Pălăria galbenă : punctează soluții reale de rezolvare a problemelor.



Pălăria neagră : scoate în evidență slăbiciun ile problemei.

Participanții se pot afla simultan sub aceeași pălărie, din dorința de a încerca idei noi.
Utilizând această metodă gânditorul este provocat să schimbe pălăriile, punându-se accent pe
posibilitatea de exprimare, avându-se în vedere nu una, ci mai multe perspective.
Avantajele acestei metode sunt acelea că : stimulează creativitatea; dezvoltă capacitățile
socilae ale participanților; pune accent pe competența lingvistică, pe logică, inteligență ; se
încurajează comunicarea, gândirea constructivă.
Această metodă o putem aplica romanului ,,Baltagul’’, de M.Sadoveanu, astfel:

- se stabilesc cele șase grupuri ale pălăriilor gânditoare .
- se stabilesc relațiile dintre culoare și sarcina de lucru .
FIȘĂ DE LUCRU 1
Pălăria ALBĂ - prezintă informația obiectiv, doar inventariind toate informațiile.
o Specificați indicii spațio- temporali ai acțiunii narative.
o Explicați modul în care se desfășoară acțiunea narativă.
Exemplificați !
o Precizați personajele principale ale romanului.
o Sintetizați acțiunea romanului ,,Baltagul’’
o Specificați perspectiva narativă din roman, tipul de narator,
viziunea narativă.Exemplificați !
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Pălăria GALBENĂ – susții gândirea pozitivă, optimismul și percepția luminoasă asupra
lucrurilor.
o Ce este valoros, din punctul vostru de vedere, în roman ?
o Specificați calitățile personajelor principale din operă.
o Ce anume transmite textul ca mesaj ? Reprezintă o lecție , un
model ? Argumentați.
o Personajul negativ Calistrat Bogza ar fi putut să schimbe lucrurile ?
Ce ar fi trebuit să facă pentru a nu degenera situația ?
Pălăria NEAGRĂ – susții gândirea critică, ești prudent în afirmații, dar bine argumentat.
Te afli în ipostaza unui judecător care analizează întreaga acțiune, manifestări ale
personajelor, la rece.
o Precizați care idee morală din roman este în dezacord cu ceea ce
gândiți ?
o Aduceți în prim -plan personajele Nechifor Lipan, Vitoria Lipan, copiii
Minodora și Gheorghiță. Puteau schimba cu ceva întreaga situație ?
Unde, cine și când a greșit ?
o Ați sesizat să se încalce anumite legi (sc rise, nescrise) ?
Pălăria ROȘIE – abordează evenimentele din punct de vedere afectiv. Exprimă-ți opinia ,
privind lucrurile din prisma sentimentelor.
o Puneți -vă în situația Vitoriei Lipan, a copiilor ei, chiar în locul
vinovaților. Ce ați simți dacă ați fi în locul lor ?
o Fiți sinceri și exprimați -vă liber sentimentele, legat de întâmplarea
din roman.
o Arătați ce vă place și ce nu vă place în legătură cu personajele,
comportamentele, tehnicile folosite.
o Specificați ce reacții ați avut la prima lectură : empatie, indignare,
nedreptate.

Pălăria VERDE – simbolizează creativitatea, găsirea de noi alternative, cât mai originale.
Vine cu sugestii și noi provocări.
o Cum altfel ar fi putut proceda personajele ?
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o Dacă reactualizați personajele zilelor noastre, ce credeți că s -ar
întâmpla?
o Credeți că s -ar fi putut rezolva și altfel conflictul romanului? Cum
anume? Argumentați.
o Alegeți unul sau două personaje și creionați -i o personalitate nouă.
Cum s-ar fi modificat acțiunea în acest caz?
Pălăria ALBASTRĂ – pune accent pe gândirea de ansamblu. Din acest grup face parte și
profesorul, iar grupul va avea următoarele sarcini :
o Să conducă discuția
o Să fie în poziție de moderator
o Să rezume ideile
o Să recapituleze ideile principale
o Să evalueze situația în baza unui tabel :

CRITERII DE

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

EVALUARE

1

2

3

4

5

6

Perspectiva specifică
fiecărei pălăriiRespectarea normelor
de exprimare corectă
în limbajul oral și
scris
Originalitatea
răspunsurilor/adecvare
la întrebări
Modul de prezentare a
fiecărei grupe
Modul în care se ține
seama de
caracteristicile speciei
literare
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Atingerea obiectivelor
lecției

În timp ce fiecare grupă își expune prezentarea, ceilalți elevi intervin prin comentarii,
observații. O situație poate fi privită din mai multe perspective.

FIȘĂ DE LUCRU 2
Acțiunea prezentată pe parcursul a 16 capitole se desfășoară pe două coordonate temporale :
una retrospectivă, în acre Vitoria rememorează fapte din viața de familie și alta care surprinde
faptele în desfășurarea lor, de la pregătirile pentru drum până la final, la pedepsirea celor
vinovați de moartea soțului ei.Completează tabelul, cu momentele subiectului :
MOMENTELE SUBIECTULUI
Expozițiunea

SECVENȚE NARATIVE
Absența soțului, a lui Nechifor Lipan o
îngrijorează pe Vitoria . Este prezentată viașa
oamenilor de la munte, dar și cei doi copii ;
Gheorghiță și Minodora.

Intriga
Desfășurarea acțiunii
Punctul culminant
Deznodământul

DE REȚINUT ! În urma exercițiilor veți fi capabili de :
1. Identificarea trăsăturilor romanului mitic realist.
2. Asocierea cu mituri și simboluri a se mnificației romanului.
3. Caracterizarea personajelor și specificarea tipurilor de conflicte din roman.
4. Prezentarea acțiunii pe moment ale subiectului.
5. Dezvoltarea competenței de argumentare.
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VI.METODA CAFENEAUA LITERARĂ –APLICAȚII
MESAJ PENTRU ELEVI !
Întâlnirea pentru lecția de față, după denumire vă trimite cu gândul într-o zonă de confort.
Așa cum vă așteptați, este vorba despre o revedere între scriitori, po eți, iar printre ei te poți
afla chiar tu. Te poți juca pentru început și îți propun să spargi gheța și să vii cu o temă de
discuție. Poți exersa cu un subiect simplu, apoi vom descoperi împreună ce presupune o
Cafenea Literară.
Uite un exercițiu simplu, de creație, pornind de la imaginea următoare :
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Realizează un text dialogat între două personaje din imaginea dată, pe o temă al alegere sau
după ceea ce îți inspiră vestimentația, alura personajelor din imagine, conjunctura. Te poți
orienta într-o scriere de 15 rânduri. (Maria Tănase-pasărea măiastră a folclorului românesc
și Mihail Sadoveanu, scriitor interbelic )

Pentru că ai terminat exercițiul anterior îți propun să plecăm în călătorie
literară, poposind alături de personajele romanului ,,Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război’’, de Camil Petrescu, dar nu oricum ci..la
o Cafenea literară.

(imagine Cafenea literară din Timișoara)
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Metoda CAFENEAUA LITERARĂ poate fi utilizată ca metodă la clasă, cât și ca metodă de
evaluare. Se desfășoară într -un alt cadru decât majoritatea orelor de curs, fiind sinonimă cu o
Cafenea Literară la care se întâlneau scriitori, oameni de cultură în genderal pentru a duce în
discuție teme, pentru a genera idei noi utile unei dezbateri. În școală , prin intermediul acestei
metode, elevii pot discuta teme literare diverse, pot genera dezbateri în marginea unor texte
noi, pot surprinde anumite subtilități ale textului literar, reinterpretări, diferite lentile precum
cea socială, psihologică, care activează problematizarea și gândirea critică.
Trebuie să se țină cont de anumite criterii în desfășurarea acestei activități. Cri teriile trebuie
comunicate elevilor participanți, urmate de anunțarea subiectului care face obiectul discuției.
Aceste sfaturi înainte de activitatea propriu-zisă sunt:


Ascultă persoana care vorbește!



Vorbește atunci când îți vine rândul!



Ridică mâna dacă vrei să intervii!



Respectă opinia celui care vorbește!



Nu întrerupe pe cel care vorbește !



Nu critica persoana , ci ideea !



Nu-l ironiza pe colegul tău !



Încurajează-țI colegii să participe la discuții!

Elevii sunt familiarizați cu regulile, sunt împărțiți în trei ateliere, fiind grupați în jurul a trei
mese, aflate la distanță una de cealaltă, pentru ca discuțiile unora să nu-i deranjeze pe ceilalți.
Fiecare echipă își va alege un lider de echipă, care să expună în fața celorlalți argumentele și
ideile. Pentru fiecare atelier, profesorul va împărți sarcinile de lucru, un set de materiale,
textul literar specific, coli, instrumente de scris necesare dezbaterii din FIȘA DE LUCRU.
O imagine grăitoare în acest sens, care surprinde creativ metoda este preluată ca sursă
de pe adresa :http://training-cafe.ro/events/metode-world-cafe-20 august-2014.

61

FIȘĂ DE LUCRU 1-APLICAȚIE
La clasa a XII-a pot fi selectate trei fragmente din opere literare diferite din perioada
interbelică, fragmente consemnate pe fișe de lucru, plecând de la romanul Mara, de I.Slavici,
romanul Ion, de L.Rebreanu și romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte
derăzboi,de Camil Petrescu.
Problematica pusă în discuție este consemnată pe fiecare fișă de lucru, fiind formulată
premisa/argument astfel :
,, Ipostaze ale personajului feminin în opere literare interbelice studiate. Femeia este
adesea pusă în ipostaza de victimă, fie a sorții, fie a împrejurărilor. Aveți în vedere în
argumentările voastre opera în sine, cât și următorul citat :
,,Unii au văzut în femeie un element bun al societății, alții, dimpotrivă, au considerat -o cauza
tuturor relelor, poate și pentru că ,,femeia e mereu schimbătoare și nestatornică’’ (Vergiliu) și
,,este începutul tuturor păcatelor.” (Liviu Rebreanu)
Mapa corespunzătoare fiecărei grupe se stabilește prin tragere la sorți, deoarece
conținuturile nu pot fi egale ca nivel de dificultate. Ordinea prezentărilor se stabilește tot prin
tragere la sorți, pentru a nu se favoriza vreo echipă.
În cazul evaluărilor și pentru a se dezvolta și elevilor capacitatea de autoevaluare, se
poate solicita participanților părerea asupra conținuturilor prezentate, pornind în prealabil de
la o grilă valorică. Fiecare apreciere va fi justificată, motivată prin argumente cu exemple.

ATELIERUL 1
Textul suport : Ion, de L. Rebreanu (fragment)
FIȘĂ DE LUCRU 1
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Premisă / Argument
,,Ipostaze ale personajului feminin în opere literare interbelice studiate. Femeia este
adesea pusă în ipostaza de victimă, fie a sorții, fie a împrejurărilor. Aveți în vedere în
argumentările voastre opera în sine, cât și următorul citat :
,,Unii au văzut în femeie un element bun al societății, alții, dimpotrivă, au considerat -o
cauza tuturor relelor, poate și pentru că ,,femeia e mereu schimbătoare și nestatornică’’
(Vergiliu) și ,,este începutul tuturor păcatelor.” (Liviu Rebreanu)
1. ,, De-abia acum înțelese Ion că împreună cu pământul trebuie să primească și pe Ana
și că, fără ea, n-ar fi dobândit niciodată averea. Nu mai schimbase cu ea nicio vorbă de câteva
luni. I se părea o străină și nu-i venea să creadă că în oântecele ei se plămădește o ființă din
sângele lui….o privea și se mira c -a putut el săruta și îmbrățișa pe fata aceasta uscată, cu
ochii pierduți în cap de plâns, cu obrajii gălbejiți, cu pete cenușii, și care, împopoțonată cum
era astăzi, părea și mai urâtă. În aceeași vreme genunchii lui atingeau genunchii Floricăi, pe
care Ana și-o alesese drușcă …florica era aprinsă în obraji, cu buzele roșii, umede și pline, cu
ochii albaștri și limpezi ca cerul de vară și avea în toată înfățișarea o veselie sănătoasă pe care
se silea și nu izbutea s-o ascundă. Ion își aduse aminte cum a strâns-o în brațe astă toamnă și
mai inainte, cât i-a fost dragă și cum i-a făgăduit c-o va lua de nevastă. Îi era rușine că acuma
se însoară cu alta și de rușine îl bufnea un râs prostesc și nu -și putea lua ochii de la Florica.
Privirea lui stăruitoare pe fată o zăpăcea și o făcea să vorbească mereu, foarte grăbită și
aproape înfricoșată , bacu mireasa care lăcrima de fericire, ba cu Margareta care era
bosumflată, ca totdeauna când se mărita vreo fată din sat, deoarece își zicea că mirele ar fi
luat-o pe ea…’’
1.Ce fel de femeie era Ana ? Prezintă cadrul acțiunii în care ne este înfățișa tă.
2. Explică manifestarea Anei la propria-i nuntă în apropierea lui Ion și a Floricăi.
3. Descrie reacția lui Ion în privința Anei. Dar în ceea ce o privește pe Florica?
4. Cum califici gesturile Floricăi?
5. Care sunt diferențele dintre cele două fete, Ana și Florica?
6. Cum ai descrie căsătoria Anei cu Ion?
7. Care este strategia lui Ion?
8. De ce anume este calificat comportamentul lui Ion?
ATELIERUL 2
Textul suport: Mara, de I.Slavici (fragment)
FIȘĂ DE LU CRU 2
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Premisă / Argument
,, Ipostaze ale personajului feminin în opere literare interbelice studiate. Femeia este
adesea pusă în ipostaza de victimă, fie a sorții, fie a împrejurărilor. Aveți în vedere în
argumentările voastre oprera în sine, cât și următorul citat :
,,Unii au văzut în femeie un element bun al societății, alții, dimpotrivă, au considerat -o
cauza tuturor relelor, poate și pentru că ,,femeia e mereu schimbătoare și nestatornică’’
(Vergiliu) și ,,este începutul tuturor păcatelor.’’ (Liviu Rebreanu)
1. ,, Umblă Mara prin lume, aleargă sprintenă, se târguiește și se ceartă cu oamenii, se mai ia
și de cap câteodată, plânge și se plânge c -a rămas văduvă, și apoi se uită împrejur să -și vadă
copiii și iar râde.
,,Tot n-are nimeni copii ca mine !’’ își zice ea, și nimeni nu poate s-o știe aceasta mai
bine decât dânsa, care ziua toată vede mereu copii și oameni și nu poate să vadă ființă
omenească fără ca s-o pună alături de copiii ei. Mult sunt sănătoși și rumeni, voinici și plini
de viață, deșt epți și frumoși, răi sunt, mare minune, și e lucru știut că oameni de dai –
Doamne numai din copii răi se fac.
Mai sunt și zdrențăroși și desculți și nepieptănați și nespălați și obraznici, sărăcuții
mamei; dar tot cam așa e și mama lor ea însăși: cum altfel ar putea să fie o văduvă săracă?
cum ar putea să fie copiii săraci, care își petrec viața în târg, printre picioarele oamenilor?
Muiere mare, spătoasă, greoaie și cu obrajii bătuți de soare, de ploi și de vânt, Mara stă
ziua toată sub șatră, în dosul mesei pline de poame și de turtă dulce. (…) Serile, Mara, de cele
mai multe ori, mănâncă ea singură, deoarece copiii, obosiți, adorm, în vreme ce ea găt ește
mâncarea.
Apoi, după ce a mai băut și o ulcică de apă bună, ea sc oate săculețul, ca să facă
socoteala.Niciodată însă ea n-o face numai pentru ziua trecută, ci pentru toată viața. Scăzând
dobânda din capete, ea pune la o parte banii pentru ziua de mâine, se duce la căpătâiul patului
și aduce cei trei ciorapi: unul pentru zilele de bătrânețe și pentru înmormântare, altul pentru
Persida și al treilea pentru Trică…’’
1. Ce fel de femeie era Mara?
2. Care era statutul ei social?
3. Cum erau relațiile dintre ea și copiii ei?
4. Era mai bună ca mamă sau ca precupeață?
5. Specificați trăsăturile de caracter ale Marei.
6. Ce argumente găsiți comportamentului Marei?
7. Cât de importanți sunt banii pentru Mara? Dar copiii?
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8. Enumerați calități și posibile defecte ale personajului.

ATELIERUL 3
Textul suport: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil
Petrescu
FIȘĂ DE LUCRU 3
Premisă / Argument
,, Ipostaze ale personajului feminin în opere literare interbelice studiate. Femeia este adesea
pusă în ipostaza de victimă, fie a sorții, fie a împrejurărilor. Aveți în vedere în argumentările
voastre opera în sine, cât și următorul citat :
,,Unii au văzut în femeie un element bun al societății, alții, dimpotrivă, au considerat -o
cauza tuturor relelor, poate și pentru că ,,femeia e mereu schimbătoare și nestatornică’’
(Vergiliu) și ,,este începutul tuturor păcatelor.’’ (Liviu Rebr eanu)
1.,, Siesta, în orășelul obosit de aerul tare al dimineții și cu perdeluțele trase pretutindeni, a
fost pentru noi o dupa-amiază de istoviri exasperate și de bucurii care, deși așteptate, erau cu
atât mai prețuite.(…)
Vorbisem puțin de tot, întreaga după-amiază, căci simțeam că vorbele, față de
gesturi și prezență, er au de prisos, ca hârtiile monetaîn țările cu acoperire totală în aur.
Cândva însă, nevastă-mea duse mâna la căpătâi, luă din tabacheră o țigară, o puse în vârful
unei țigarete și o aprinse gânditoare, cu chibritul. Gestul acesta avea o eleganță, acum
naturală, dar la început trebuie să fi fost socotit de ea cu convingere, ca un semn de
,,distincție’’. Acum nu era , mai aproape vorbind, decât un gest de acreală distinsă. Era un
gest absolut mărunt, dar parcă ar fi trecut un nor stupid peste toată voluptatea.(…) În zilele
noastre de dragoste adevărată, nevastă-mea n-avea niciodată, goală, poze de eleganță
studiată.Frumusețea ei era toată sponta neitate și mișcare.’’
,,Fiecare credem că femeia care ne iubește are, păstrate pentru noi, anumite gesturi de
mângâiere și frumusețe , gesturi cărora noi le dăm un anume înțeles și nu e o suferință
crâncenă să vedem că le are și pentru altul…’’
1. Ce așteptări avea Ștefan de la femeia iubită ?
2. Care este atitudinea femeii pe care o descrie Ștefan ?
3. Cum se interpretează gesturile Elei? Dar atitudinea?
4. Ce explicație găsești întâlnirii dintre cei doi?
5. Ce îl deranjează sau nu pe Ștefan, atunci când vorbește despre ,,nevastă -mea’’?
6. Care ar fi concepția despre dragoste a naratorului -personaj?
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7. Tu ce înțelegi din gesturile Elei?
8. Gelozia lui Ștefan este justificată?
Tipul de activitate : CAFENEAUA LITERARĂ
FIȘĂ DE EVALUARE
COMPONENȚA GRUPELOR DE LUCRU :
GRUPA I

GRUPA a II-a

GRUPA a III-a

APRECIEREA ACTIVITĂȚII PRESTATE

ITEMII FIȘEI DE

GRUPA I

GRUPA a II-a

LUCRU

1.
2.
3.
4.
5.
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GRUPA a III-a

6.
7.
8.

Colaborare în cadrul
echipei
Modul de prezentare a
rezultatelor activității
grupei
APRECIERE
GENERALĂ

PUNCTE TARI ALE ACTIVITĂȚII PENTRU PROFESORI ȘI ELEVI :

Metoda aplicată s-a dovedit eficientă, mai ales că încurajează comunicarea în grup, o relație
mult mai bună elev- profesor și elev - elev ; învățarea este mult mai atractivă ; se dezvoltă
încrederea în sine ; se conștientizează altfel învățarea.

VII. METODA TURUL GALERIEI-APLICAȚII
-nuvela realist-psihologică ,,Moara cu noroc’’, de Ioan Slavici
MESAJ PENTRU ELEVI !
Până acum am explorat împreună diverse materiale de lucru și metode.Cu siguranță ai înțeles
că fantezia nu are limită, iar universul este inepuizabil. În acelașii timp cred că te simți
pregătit să facă față realității, chiar dacă nu conform așteptărilor celorla ți. Daar…. Ești

67

câștigător oricum, căci ai învățat din fiecare experiență. Ar trebui să ne preocupe în
special,valorile morale și modul în care ne propune,m să ajungem acolo unde ne dorim.
Tocmai de aceea, te invit să te aventurezi alături de personajul din nuvela ,,Moara cu
noroc’’, un om simplu la început , dar atât de imprevizibil în manifestări.
Vom realiza așa-numitul TUR AL GALERIEI, pregătiți să facem față provocărilor.
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(personaje din nuvela ecranizată -Ghiță și Ana )

ATELIER DE SCRIERE CREATIVĂ
Privește cu atenție iaginile de mai sus. Ce îți sugerează? Încearcă să citești chipul
personajelor și să construiești într -o pagină, o mini poveste între cei doi protagoniști. Fii
atent la ipostază, mimica feței; surprinde-ne într-un mod original.

Metoda Turul Galeriei face parte din categoria metodelor interactive potrivită pentru acele
activități care au ca finalitate un poster sau colaj. Clasa de elevi se împarte în grupuri de câte
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4-5 membri pentru ceea ce se realizează în activitate. Se recomandă respectarea următorilor
pași sau etape :


Afișarea cât mai vizibil a posterelor realizate de către elevi.



Vizitarea produselor de către elevi, pe grupe.



Consemnarea impresiilor într-o foaie de observație, pe grupe.



Comentarea turului galeriei.



Refacerea turului galeriei.



Selecția finală a produselor.



Evaluarea ( pe baza unor criterii elaborate de profesorul-moderator al
activității.

Această metodă este deosebit de reușită în etapa de auto evaluare a elevilor.

( Imagine preluată din :Sursa http://didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/metodeinteractive-de-predare-invațare-evaluare-metoda-turul-galeriei)
FIȘĂ DE LUCRU 1
CLASA a X-a -Moara cu noroc, de Ioan Slavici – tipologia conflictelor din nuvelă
Subiectul lecției: scena întâlnirii dintre Ghiță și Lică; scena confruntării dintre Ana și Ghiță;
scena dintre Pintea jandarmul și Ghiță .
SCHIȚA LECȚIEI:
Moara cu noroc– nuvelă realist-psihologică
-

relația autor/ narator/ personaje: narator obiectiv, omniprezent, extradiegetic,
obiectiv, iluzionist, regizor, homo ludens; perspectiva narativă obiectivă dată
de exprimarea la persoana a III-a prin forme verbale; tipologie de personaj
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rotund – Ghiță care involuează etic, psihologic, uman (din om cinstit ajunge
împătimit de bani); Lică Sămădăul, personaj plat ( imoral, cunoscător al
psihologiei umane, manipulator);
-

problematica nuvelei punctează o triplă perspectivă: din perspectivă socială,
nuvela prezintă încercarea lui Ghiță de a -și schimba statutul social; din
perspectivă moralizatoare, nuvela prezintă consecințele dramatice ale setei de
îmbogățire, scriitorul considerând că, goana după avere zdruncină tihna
sufletească și duce la pierzanie; din perspectivă psihologică, prezintă
conflictul interior trăit de Ghiță, sfâșiat de dorințe, puetrnice și contradictorii:
pe de o parte dorința de a rămâne om cinstit, pe de altă parte dorința de a se
îmbogăți alături de Lică;

-

personaje tipice prozei realiste, dominate de patima banului, aspirația de a
avea alt statut social;

-

conflicte complexe în nuvelă: interior al lui Ghiță, dublat de altele exterioare.

SPECIE A
GENULUI
EPIC

CARACTERIZAREA
COMPLEXĂ
A PERSONAJULUI
PRINCIPAL

DESCRIEREA
DIALOGUL

Nuvelă

MODURI DE

PARTICIPAREA
AFECTIVĂ A
NARATORULUI
ESTE REDUSĂ

EXPUNERE

MONOLOGUL

ACȚIUNE
NARAȚIUNEA
UN
SINGUR
FIR
NARATIV

CONFLICT

EXTERIOR

INTERIOR

Punctăm ideea tipologiei conflictelor din nuvelă, a tehnicilor narative, pe care le specificăm:
tehnica incipit-final care conduce la ideea de circularitate a nuvelei, care se deschide cu
vorbele premonitorii ale bătrânei, mama-soacră a lui Ghiță; anticiparea finalului tragic al
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acelora care caută mulțumirea materială, dincolo de limite: ,, Omul să fie mulțumit cu sărăcia
sa, căci, dacă e vorba, nu bogăția , ci liniștea colibei tale te face fericit.’’

Sarcina de lucru este formulată astfel:
,, Precizează tipologia conflictelor din nuvelă, pornind de la fișele de lucru. Sintetizează
ideile esențiale pe posterul tău, apoi discută, fă schimb de impresii cu ceilalți și
concluzionează.’’
Fiecare grupă are trei fișe de lucru diferite, în care trebuie să surprindă tipologia
conflictelor din nuvelă, argumentând, exemplificând ideile în baza textului.
Fișa 1 – surprinde conflictul dintre Ghiță și Ana .
Fișa 2 - surprinde conflictul dintre Pintea și Lică .
Fișa 3 – surprinde conflictul dintre Ghiță și Lică .
La final, nu uitați:


Turul galeriei: liderii pentru fiecare grupă în parte prezintă posterele care
conțin concluziile la c are au ajuns în urma activității desfășurate.



Discuții, întrebări, problematizări.



Schema la tablă.



Concluzii.



Eseu nestructurat: Relatează, într-o compunere de 1-2 pagini, cum s-ar fi
derulat viața lui Ghiță, dacă ar fi renunțat la tovărășia Sămădăul ui.

FIȘĂ DE LUCRU 1
,,– Minunați căței! răspunse Lică, netezind pe unul dintre câini și privind la Ana, care se
vedea venind dinspre arini cu un copil în brațe și cu altul de mână. M-au simțit cale de o
jumătate de ceas și-am pierdut o mulțime de vreme ca să-i momesc.
Ghiț ă înțelese unde bate Lică cu vor bele sale și ar fi avut poftă să dea o dată cu
piciorul în câinele care începu a se linguși pe lângă dânsul. (…)
-Trebuie să știi un lucru, urmă Lică. Câinii au pentru oameni un lătrat anume și
trebuie să înțelegi limba lor, pentru ca să te folosești de ei, fiindcă mai ales atunci când ar
trebui să sară, ei nici nu latră decât o dată, de două ori.(…)
- Iacă, grăi Lică în cele din urmă, luând de la brâu un teanc de bucăți de piele înșirate
pe o verigă de sârmă. Aceste sunt semnele turmelor mele. Eu pun semn la urechea din
dreapta, jos, pentru fiecare turmă, altul, așa, cum îl vezi tăiat în aceste bucățele, pe care ți le
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las aici. Dacă trec porcii pe drum, să te uiți la semnul lor, să ții bine minte pe omul care-i
mână și taci.
Ghiță privi lung la el, dar nu spuse nimic.
-

Cred că ne-am înțeles?, aduse Lică.

-

Eu cred că nu!

-

Cum așa?

-

Apoi vezi, grăi Ghiță răspicat și aspru, dacă mă uit în toate părțile, nu văd pe
nimeni și stau singur aici în pustietate. Am doi căini mimunați, cum ziceai, și
tot ați venit trei inși fără de știrea nimănui.Puteți să ne omorâți pe toți câți
suntem aici, și nimeni
n-are să știe că voi ne -ați omorât.(…)

-

Carevasăzică, ne-am înțeles.

-

Înțelegere cu de-a sila nu se poate. Dacă voiai să te înțelegi cu mine, trebuia
să vii pe drum, iar nu pe potecă. Eu pot zice că fac pe dorința ta și tot nu fac
decât așa cum îmi vine la socoteală.

-

Asta-i treaba mea, zise Lică hotărât. Ori îmi vei face pe plac, ori îmi fac rând
de alt om la Moara cu noroc.

-

Lică , grăi cârciumarul, nu cred că poți să mă ții de frică. Dacă ești om cu
minte caută să te pui la bună înțelegere cu mine.(…)

-

Asta-i treaba ta! Strigă Lică mânios.Adu-mi cheile!

-

Ce fel de chei?

-

Toate cheile: de la saltalul mesei, de la dulap, de la orice ladă, răspunse Lică
rece. (…)’’

Cerințe:
1. Prezintă relația dintre Ghiță și Lică, așa cum se configurează în fragmentul dat.
2. Caracterizează-l succint pe Lică. Oferă exemple.
3. Caracterizează-l succint pe Ghiță. Oferă exemple.
4. Rezumă fragmentul.

FIȘĂ DE LUCRU 2
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,, Dar pe când se întărea în această hotărâre, el era singur și părăsit. Ana, pe care o
privea cu atâta drag mai înainte, încetul cu încetulse înstrăinase de dânsul și nu mai era veselă
ca mai înainte, când se afla singură cu dânsul. El însușii se înstrăinase de dânsa. Din clipa în
care ea și-a arătat bănuielile pe față, se stinsese orice tragere de inimăpentru dânsa din
sufletul lui. Și -ar fi dat adesea toată viața pentru ca să mai poată simți, fie chiar p e o singură
clipă, bucuria pe care o simțea odinioară când privea la dânsa; dar în zadar: ea nu mai era
pentru dânsul ceea ce fusese; chipul ei frumos, trupul ei fraged, firea ei dulce nu mai putea să
străbată până la inima lui plină de amărăciune. Din dragoste către dânsa și către copii venise
la Moara cu noroc; din dragoste pentru dânsa și pentru copii se băgase în strâmtoarea în care
se afla; și acum tocmai ea era cea dintâi din rândul acelora care nu țin seamă de strâmtoarea
lui și de greutățile cu care se luptă, chiar și ea îl credea rău, când nu putea să -i înțeleagă
purtarea.
De aceea acum, când simțea trebuința de un suflet în care să -și caute sprijinire,
Ghiță nu se gândea la Ana, care dormea liniștită lângă dânsul, ci la Pintea , care -i mângâiase
adeseori cu privirile sale pline de încredere. (…) …își zise: ,,Adică de ce să pun eu m ai multă
încredere într-un om străin decât în nevasta mea!?’’
Cerințe:
1. Prezintă succint relația lui Ghiță cu soția sa, Ana .
2. Care crezi că este motivul distanțării dintre cei doi soți?
3. Caracterizeaz-o pe Ana.
4. Rezumă fragmentul în 4 rânduri.
FIȘĂ DE LUCRU 3
,, De aici înainte ei vorbiră despre altele, în vreme ce Pintea le făcu tovarășilor
semn să iasă.
Rămânând singur cu Ghiță, el privi câtva timp jos, țintă înaintea sa, apoi grăi:
- Lui Lică îi spui tot și mie nu-mi spui nimic!
- Nu i-am spus lui Lică până acum. Va fi știind, ca și când ar voi să afle
adevărul dim ochii lui.
- Atunci zise el târziu, poate că ai vreo slugă. Ghiță dete din umeri.
- Nu-mi vine să cred; dar va să fiu cu ochii în patru. Deodată el tresări ca
deșteptat printr-un gând, care-i luminează tot capul.
- Cunoști tu pe Lică? întrebă el iute.
- Îl cunosc.
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- Bine?
- Bine! N-am fost prinși împreună?! Nu împreună am stat închiși?!
- Tu ai fost închis? Întrebă Ghiță tulburat.
- Da! Furaserăm niște cai, Lică și eu, și ne -au dat de urmă; au împușcat pe
Lică la picior, căci altfel nu ne dădeam prinși.(…)
-…Nu-i vorbă, îl apucă din când în când, dar slăbiciune nu are,el are o
slăbiciune, una singură: să facă, să se laude, să ție lumea de frică și cu toate acestea să râdă și
de dracul și de mumă -sa. Să râdă de noi, Ghiță, de noi, urmă el aprins; dar, Ghiță, sunt de
treizeci și opt de ani: mă spânzur dacă împlinesc patruzeci fără ca să-i arăt că mai sunt și alții
și mai decât dânsul! Mi-a făcut una pe care n-am să i-o uit toată viața.
Cerințe:
1. Prezintă relația dintre Pintea și Lică.
2. Caracterizează-l pe Pintea.
3. Cum reacționează Ghiță?
4. Rezumă textul în 4 rânduri.
ANEXA A
Elev:………………………………..
EVALUARE
Pornind de la lectura nuvelei ,,Moara cu noroc’’ de Ioan Slavici, completează
rubricile din următorul tabel cu minimum trei răspunsuri:
Referitor la conflictul în care poate fi implicat un om fie din cauza patimiilor ascunse,
fie din cauza împrejurărilor, pe care le poate schimba sau nu, am înțeles din nuvelă că:
AM AFLAT
ȘTIAM DEJA:

PE PARCURSUL LECȚIEI
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AȘ DORI SĂ MAI AFLU

VIII. METODA STUDIUL DE CAZ
Etimologic denumirea provine din limba latină, ,,casus’’ însemnând ,,a cădea, cădere,
accident’’.
Studiul de caz propune o temă, care presupune înțelegerea unui fenomen pe baza
raținamentului inductiv, de la aspecte particulare la termeni mai generali. Elevii trebuie să
examineze problemele, să interpreteze bibliografia. Programa pentru clasa a XI-a impune
șase studii de caz obligatorii:


Latinitate și dacism;



Dimensiunea religioasă a existenței;



Formarea conștiinței istorice;



Rolul literaturii în perioada pașoptistă;



Criticismul junimist;



Modele epice în romanul interbelic; diversitate tematică, stilistică și de viziune
în opera marilor clasici ( conținut propus doar pentru filologie).

La clasa a XII-a, programa propune trei studii de caz obligatorii:


Diversitate tematică, stilistică și de viziune în poezia interbelică;



Literatura aservită ideologiei comuniste:



Tipuri de roman în perioada postbelică.

De asemenea și profilului filologic i se impun trei studii de caz:


Fronda în literatura interbelică;



La alegere: Dinamica unor specii: jurnalul, memoriile – apariții editoriale
după 1990 sau Tendințe în literatura română actuală;



Forme ale istoriei și criticii literare.

Trebuie parcurse însă o serie de secvențe, p entru a se ajunge la o înțelege re profundă a
temelor. Aceste secvențe pe care le impune studiul de caz sunt:
1. documentarea, care presupune strângerea materialelor, fișarea lor, analiza și
interpretarea surselor;
2. pregătirea prezentării, ceea ce înseamnă: conceperea planului prezentării,
alegerea temei prezentate, alegerea punctelor de vedere prezentate de elevi, selectarea
exemplelor preluate din surse;
3. prezentarea grupei;
4. evaluarea făcută de colegi.
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MESAJ PENTRU ELEVI!
Cu siguranță că, după atâtea experiențe împreună, la auzul denumirii Studiu de caz, vă
duceți cu gândul la partea juridică . Poate că vă imaginați în ipostaza unui tsrălucit avocat,
care pledează cu un scop anume. Înainte însă de a înțelege și e xperimenta ce înseamnă
această metodă în plan literar, vă provoc să alegeți o idee care vă reprezintă, să o așterneși pe
foaie și să o expuneți colegilor voștri. Nu e nevoie de nimic prea complicat, ci doar de o
pagină de emoții și argumente. Vă pot veni ș i în ajutor ca să vă inspir prin imaginea de mai
jos:

FIȘĂ DE LUCRU 1 -APLICAȚIE - STUDIU DE CAZ
La clasa a XI-a, ca studiu de caz ,,Simbolismul românesc’’, pentru care propus un
număr de trei ore, acestea fiind folosite în felul următor:


În prima oră, se familiarizează elevii cu tema ,,Simbolismul european’’,
specificând coordonatele culturale, literare ale perioadei respective:
cronologie, definirea curentului literar, etimologia numelui, semnificația
conceptului de ,,artă poetică’’; sugerez bibliografie, desemnez echipa de
lucru.
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Cea de-a doua oră a constat în rezultatele cercetării prezentate de către
elevi; elevii realizează
curentului literar și

mai multe postere cu aspecte esențiale ale

citesc eseuri, argumentate, exemplificate despre

anumite aspecte ale simbolismului; la finalul orei se adresează întrebări, se
lămuresc anumite neclarități; indic și alte surse bibliografice și provoc la
discuții elevii.


În a treia oră, întreaga clasăparticipă la o discuție în marginea materialelor
prezentate de către colegi, postere și eseuri; se adresează întrebări
membrilor echipei pentru a se clarifica și alte aspecte sau pentru a se afla
mai multe informații.

În final evaluăm împreună în baza unor criterii stabilite anterior, modul în care a fost
prezentat studiul de caz. Ca temă pentru acasă, propun elevilor o temă cu caracter
interdisciplinar și anume ,, Plumb- simbol chimic-simbol literar’’, temă care se va materializa
cu o lecție susținută ora următoare.

A. PLANUL DE LUCRU
1. CARE sunt termenii pe care îi vom folosi? (se definesc termenii simbol,
simbolism, se face conexiune cu poezia lui George Bacovia, Alexandru Macedonski,
Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine).


Simbolismul este un curent literar și cultural apărut în Franța în secolul al
XIX-lea , ca reacție împotriva parnasianismului și a romantismului retoric.
Numele curentului literar este asociat cu numele revistei întemeiate de Jean
Moreas și Gustave Kahn, intitulată sugestiv ,,Le Symboliste’’.



Proveniența numelui este atribuită cuvântului ,,simbol’’, o sintagmă,
procedeu, imagine care sugerează stări sufletești.



Arta poetică este o operă literară în versuri în care autorul își exprimă crezul
literar, propriile convingeri despre arta literară și despre aspectele ei
esențiale. Artele poetice propun principiul dual al relației poet- poezie, poetunivers.



Reprezentanții curentului simbolist în Franța: Charles Baudelaire, autorul
poeziei,,Corespondențe’’, considerată artă poetică; Paul Verlaine, care
afirmă:,,Muzică înainte de toate’’, autorul manifestului literar ,,Art
poetique’’; Arthur Rimbaud.
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2. CUM, CÂND ȘI CINE? – dezvoltarea argumentelor despre trăsăturile simbolismului
european.


Programe teoretice și manifeste
-Tratatul despre Verb al lui Rene Ghil –despre corespondențe
- Arta poetică (1871-1873), poezie a lui Paul Verlaine, despre

muzicalitate, armonia perfectă, sensibilitate, rimă, clarobscur: ,,De la musique avant toute
chose’’.
- Baudelaire cultivă în poezia sa estetica vagului, sinestezia (poezia
,,Corespondențe’’.
Alți reprezentanți simboliști în afara celor francezi sunt : William Butler Yeats,
Ady Endre, Rainer Maria Rilke, Maurice Maeterlink


Trăsături:
- Simbolul este interpretat ca un mediator al cunoașterii, un substitut al

stărilor poetice ; funcția lui este de a sugera (simbol implicit) ; la romantici,
simbol explicit care lămurește, exprimă o stare ; Stephane Mallarme : ,,A numi
un obiect înseamnă a răpi trei sferturi din farmecul poemului.’’
- Sugestia este folosită drept cale de exprimare a corespondențelor/ a
legăturilor ascunse dintre lucruri, prin cultivarea senzațiilor coloristice,
muzicale, olfactive, umeori în imagini complexe numite SINESTEZII; Paul
Verlaine (Arta poetică): ,,Nuanță, nicidecum culoare.’’
- Corespondențele –legături invizibile între eul poetic și lume; poezia
lui Charles Baudelaire, ,,Corespunderi’’ este reprezentativă.
- Sinestezia – o asociere spontană între senzații de natură diferită,
sugerându-se reciproc ; poezia ,,Vocale’’ a lui Paul Rimbaud este de asemenea
reprezentativă.
- Muzicalitatea obținută n u numai prin rime și ritmuri perfecte, ci mai
ales prin repetiția obsedantă a unor cuvinte, a an umitor vocale sau a refrenului ;
pentru crearea sugestiei simboliști folosesc adeseori versul liber, care exprimă
mișcările intime ale sentimentului poetic (muzica interioară), prezența în text a
unor instrumente muzicale, aliterație și asonanță
- Poezia pură.
- Culoarea.
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- Înnoirea universului tematic : singurătatea, ploaia, spleen-ul, reveria,
crepusculul, toamna, nevroza, orașul, boala, moartea, macabrul, descompunerea
materiei, marea, corabia, paradisurile artificiale, parfumul, muzica, erosul,
odaia, parcul, autodamantul.
3. CARE sunt urmările/ reprezentările acestor concepte asupra evoluției culturii/
literaturii române ?


Ion Minulescu - melancolie, ironie, localități exotice, sentimentalism,
dorința evaziunii .



Dimitrie Anghel – grădină, parfum de flori, melancolie, puritate, conexiune
cu divinitatea.



Ștefan Petică – autoizolarea, însingurarea, visul, poetul damnat.



George Bacovia – orașul, mahalaua, singurătatea, nevroza, boala, amorul,
toamna- anotimp al descompunerii, vidul existențial, descompunerea ,
cenușiul.



Elena Farago – muzicalitate, un sentimentalism discret.



Alexandru Macedonski – romantic, simbolist, parnasian, tema rozelor, a
grădinilor, amurgul, poetul damnat, tema geniului.
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De asemenea vă propun ca surse de investigare :


Cine sunt autorii care au scris în stil simbolist ?



Care sunt caracteristicile curentului simbolist la nivelul textului poetic,
plecând de la viziune poetică, teme, motive literare, imagini artistice, figuri de
stil ?



Ce emoții transmite poezia simbolistă ?



Care sunt principalele direcții în simbolismul românesc ?

În concluzie, studiul de caz urmărește aprofundarea unor probleme literare sau
culturale, atât prin studiul individual, cât și în echipă. Metoda presupune căutarea unor
răspunsuri legate de întrebări de tipul ,,CUM sau DE CE ?’’. Se poate studia un fenomen
luând în considerare diferite perspective pentru a ajunge la înțelegerea acestuia.
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IX. TESTE DE EVALUARE

TEST NR.1
Subiectul lecției : Stilurile funcționale ale limbii române
Tipul lecției : EVALUARE
Timp de lucru : 40 de minute
Locul desfășurării : sala de clasă

Obiectivele evaluării :
Elevii vor fi capabili să :
1. să încadreze un text în stilul funcțional căruia îi aparține.
2. să argumenteze încadrarea textului în stilul funcțional respectiv.
3. să identifice trăsăturile unui stil funcțional.
4. să creeze texte aparținând unor stiluri funcționale diferite.
5. Să identifice diferite tipuri de texte – literar, nonliterar.

Strategia didactică :
1. Scrie definiția termenului ,,STIL ’’ (1 punct).
ITEM 2
2. Completează spațiile punctate cu termenii potriviți.
Stilurile………………..reprezintă o ………………a limbii, care îndeplinește
funcția de…………...într -un domeniu de ………………….determinat. (0,25 x4= 1 punct)
ITEM 3
3. Specifică stilurile funcționale ale limbii române……….……(0,20 x 5= 1punct)
ITEM 4
4. Se dă textul:
,,Lexicul unei limbi, departe de a fi un ansamblu static, se află într-o continuă
mișcare,îmbogățire, transformare, creându -se mereu noi unități lexicale, iar altele, care nu
mai corespund nevoilor vorbitorilor, fiind împinse treptat spre periferia vocabularului și,cu
timpul, scoase din uz…
În lingvistica românească sunt considerate neologisme împrumuturile recente,
intrate în limbă începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea, precum și o serie de
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cuvinte formate în interiorul limbii prin combinarea a două sau mai multe elemente
formative, dintre care cel puțin unul este neologism.’’
( Florin Marcu, ,,Marele dicționar de neologisme’’)
Răspunsurile vor fi formulate sub formă de enunțuri.
a. Încadrează textul într-un stil funcțional.(1 punct)
b. Precizează caracteristicile stilului funcțional identificat în textul suport.(2
puncte)
c. Ce caracter are textul. Ficțional sau nonficțional? Argumentează succint.(1
punct)
ITEM 5
5. Pornind de la cuvintele ,,GLAS’’ și ,,PASIUNE’’, realizează câte două texte a câte 4-6
rânduri fiecare, texte care să aparțină a două stiluri funcționale la alegere. (1 punct)
ITEM 6
6. Completează coloana A, astfel încât să corespundă coloanei B, cu stilurile
funcționale potrivite.
A.

B.

1………………………………..

a. Limbajul standard

2. ……………………………….

b. Termenii sunt

deopotrivă cu sens denotativ și conotativ
3. …………………………………

c. Utilizează cuvinte din toate registrele

4. …………………………………

d. Sunt excluse cuvintelepolisemantice

stilistice

Timp de lucru: 40 de minute
Se acordă 1 punct din OFICIU

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE
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1. 1 punct
Modul de exprimare verbală sau scrisă înseamnă STIL și reprezintă însumarea
trăsăturilor caracteristice, care particularizează modul de exprimare al unui individ, al unui
grup social, sau chiar al unui popor.
2.0,25 puncte pentru fiecare răspuns corect (0,25 x 4= 1 punct)
Stilurile FUNCȚIONALE reprezintă o VARIANTĂ a limbii care îndeplinește funcția de
COMUNICARE, într-un dimeniu de ACTIVITATE determinat.
3. 0,20 puncte pentru fiecare răspuns correct (0,20 x 5= 1 punct)
Stilurile funcționale ale limbii române sunt:
-stilul beletristic sau artistic.
- stilul tehnico -științific.
- stilul juridico –administrative.
- stilul publicistic.
- stilul colocvial sau familial.
- stilul epistolar, oratoric, didactic.
4. a.1 punct
Textul aparține stilului tehnico -științific.
b. 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect (0,50 x 4= 2 puncte).
Stilul tehnico - științific se remarcă în textul dat prin următoarele caracteristici:
- lipsa afectivității, exprimarea fiind una obiectivă, la persoana a III -a, neutră și
impersonală;
- cuvintele sunt folosite cu sens denotativ, de bază; cuvintele sunt monosemantice;
- se remarcă prezența neologismelor, a termenilor specializați precum:static, ansamblu,
unități lexicale, lingvistica, împrumuturile, combinarea, formative etc.
c. 1 punct
Textul are un caracter nonficțional, deoarece exprimarea este impersonală, iar
scopul comunicării este unul pragmatic, fără să transmită emoții specifice unui text literar; de
asemenea se remarcă lipsa figurilor de stil și a imaginilor artistice.
5. 0,50 puncte pentru fiecare text corect. (0,50 x 2= 1punct)
6. 0,25 puncte pentru fiecare stil funcțional corect (0,25 x 4= 1 punct)
1-a - stilul tehnico-științific.
2 - b- stilul beletristic.
3 – c –stilul publicistic.
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4 – d – stilul juridico – administrativ.
Punctul din oficiu este împărțit astfel:
0,10 puncte din oficiu.
0,20 puncte pentru coerență, concizie, claritate în exprimare.
0,30 puncte pentru dezvoltarea ideilor în enunțuri .
0,10 puncte pentru respectarea normelor de ortografie și punctuație.
0,20 puncte pentru lizibilitatea scrisului.
0,10 puncte pentru înțelege rea cerințelor evaluării.
NOTĂ: Analiza rezultatelor și elaborarea concluziilor se realizează după
rezolvarea integrală, de către elevi, a subiectelor lucrării de control.
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TEST NR.2
III. NUME ELEV :

DATA :

TEST DE EVALUARE – Clasa a XII-a – Poezia interbelică

1. Încercuiește răspunsul corect:
a. Poezia ,,Luceafărul’’, de M. Eminescu este ,,o sinteză a gândirii poetice
eminesciene’’.
b.Poezia ,,Plumb’’, de G. Bacovia este un text liric romantic.
c. Poezia ,,Testament’’, de T.Arghezi este o artă poetică neomodernistă.
d. Poezia ,,Flori de mucigai’’ este un text liric simbolist.
2.Definește conceptul operațional ARTĂ POETICĂ.
3. Poeții moderniști sunt:
a. M.Eminescu, L.Blaga, T.Arghezi.
b. G. Bacovia, L.Blaga, I.Barbu.
c. T.Arghezi, L.Blaga, I.Barbu.
d. I.Minulescu, G. Bacovia, L.Blaga.
4. Realizează corespondențe între cele două coloane:
1. Poezia,,Sonet’’, de G.Bacovia este…

a. sonet

2. Poezia ,,Eu nu strivesc corola de minuni a lumii’’,

b. o poezie

de L.Blaga este…

religioasă

3. Poezia ,,Psalm’’, de T. Arghezi este…

c. o artă poetică

4. Poezia ,,Testament’’, de T.Arghezi este…

d. o poezie

filosofică
5. În poezia ,,Plumb’’, o temă fundamentală este…
6. Poezia ,,Luceafărul’’ este …

e. tema morții

f. o poezie simbolistă

5. Notează afirmațiile cu A (adevărat) și F (fals).
a. Structura ,,corola de minuni’’ este stilistic o metaforă.
b. Pentru G.Bacovia, iubita reprezintă un ideal de feminitate.
c. În lirica poetului L.Blaga se regăsește ideea cunoașterii universului prin iubire.
d. G.Bacovia a propus o imagine a universului având în centru ideea de mister.
6. Realizează corespondențe între cele două coloane:
a. Versurile ,,Dormeau adânc sicriele de plumb/…
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1. ,,Te drămuiesc în

Și scârțâiau coroanele de plumb’’, fac parte din poezia… zgomot și -n tăcere’’
b. Versurile ,,Robul le scrie Domnul le citește’’, fac p arte din

2. ,,Testament’’

poezia…
c. Versurile ,,Și flori, și ochi, și buze, și morminte’’, fac 3.,,Eu nu strivesc
parte din poezia…

corola de minuni a lumii’’

d. Versurile ,,Vreau să te pipăi și să urlu: Este! ’’, fac

4. ,,Plumb’’

parte din poezia…
e. Versurile ,,Privea în zare cum pe mări/ Răsare

5. ,,Luceafărul’’

și străluce/ Pe mișcătoarele cărări/ Corăbii negre duce’’,
fac parte din poezia…
7. Completează spațiile punctate cu răspunsurile corespunzătoare:
a. Lucian Blaga a propus un sistem filozofic întemeiat pe două tipuri de cunoaștere
anume………………………………………………………………………………………
b. Tudor Arghezi și-a exprimat modernitatea poetică, inspirându-se din poezia lui
Charles Baudelaire, inovând prin…………………………………………………………..
c. În poezia lui T.Arghezi se regăsesc două atitudini poetice referitoare la tema
iubirii și anume……………………………………………………………………………
d. O caracteristică esențială a poeziei bacoviene, pornind de la structura poeziei, o
reprezintă…………………………………………………………………………………
e. Cuvântul, termenul care se repetă succesiv pe parcursul textului poetic, se
numește…………… ……………………………………………………………………….
f. Poezia cu formă fixă de 14 versuri se numește………………………………
8. Încercuiește varianta corectă:
Din punct de vedere stilistic, figurile de stil următoare sunt în ordine:, ,coroanele de
plumb’’, ,,corola de minuni’’, ,,suferință tu, dureros de dulce’’, ,,O, vin tu, dulce -al nopț ii
mele domn!’’, ,,funerar vestmânt’’.
a.epitet metaforic, enumerație, metaforă, invocație retorică, epitet propriu-zis.
b. metaforă, metaforă, invocație retorică, epitet, oximoron.
c. metaforă, metaforă, oximoron, invocație retorică, inversiunea epitetului metaforic.
d. metaforă, epitet, oximoron, comparație, invocație retorică.
9. Definește ,,estetica urâtului’’, menționând în opera cărui poet este reprezentativă.
10. Prezintă în mimimum 15 rânduri conținutul de idei al unei poezii moderniste studiate la
clasă, în care să se reflecte viziunea despre lume a poetului.
BAREM DE NOTARE- răspunsuri corecte
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1. a.
2. ARTĂ POETICĂ- raportul dintre EU LIRIC și UNIVERS, legătura poet - lume, poetcreație.
3. c.
4. 1- a
2- c
3- b
4- d
5- e
6- d
5.a- A

6. a- 4

b- F

b- 2

c- A

c- 3

d- F

d- 1
e- 5

7. a.cunoașterea luciferică și cunoașterea paradisiacă
b. estetica urâtului
c. - de reticență și amânare a clipe i de iubire
- iubirea de tip casnic
d. paralelismul sintactic, versul-refren
e.laitmotiv sau cuvânt-simbol
f. sonet
8. c
9. Estetica urâtului este reprezentativă pentru opera lui T.Arghezi și se traduce prin
transfigurarea grotescului, abjectului, trivialului într-o formă a artei, transformarea în
categorie estetică.
10. ,,Testament’’, de T. Arghezi
,,Eu nu strivesc corola de minuni a lumii’’, de L.Blaga

SUCCES!!!
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