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I.Metodele didactice moderne-rolulăşiăloculăacestoraăîn
procesul de predare-înv are

Motto:ă”Esteăimposibilăcaăeleviiăsăăînve eăcevaăcâtătimpăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
gândurileălorăsuntărobiteăşiătulburateădeăvreoăpatimă.
Întretine i-i deci într-oăstareădeăspirităplacută,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
dacăăvre iăsăăvăăprimeascăăînvă ăturile.ăEsteătotăatât
deăimposibilăsăăimprimiăunăcaracterăfrumosăşiăarmonios
într-unăsufletăcareătremură,ăpeăcâtăesteădeăgreuăsăătragiălinii
frumoaseăşiădrepteăpeăoăhârtieăcareăseămişcă.”
(John Locke-“Some Thoughts Concerning Education”)

Societatea prezentului, dar mai ales a viitorului se circumscrie unui timp
alăinforma iei,ăalăcomplexită ii.ăDeăaceea,ăinvesti iaăînăinteligen ă,ăcreativitateaăşiă
capacitatea de inovare a indivizilor, a grupuriloră vaă fiă extremă deă rentabilăă în
viitor.
Copilulă esteă ună proiectă “aruncat”ă înă lume,ă aflată într-oă stareă deă “facere”,ă
pentru caăapoi,ădevenităadult,ăsăăseăformezeăcontinuuăde-aălungulăvie iiă.
Fenelonăcomparaăcreierulăcopiluluiăcuăoălumânareăaprinsăăexpusăăînăbătaiaă
vântuluiă careă determinăă tremurulă acesteiă miciă flăcări.ă Spiritulă contemporană
trebuieă săă facăă fa ăă unoră mariă sfidări:ă exploziaă informa ională,ă stresul,ă
accelerareaăritmuluiăvie ii,ăcreştereaăgraduluiădeăincertitudine.ăAcesteăargumenteă
ducălaăoănouăăecologieăeducativă,ăcareăpresupuneădezvoltareaăuneiăgândiriădeătipă
holistic,ă aă unoră competen eă deă procesareă informa ională,ă dezvoltareaă memorieiă
vii.
Rolul profesorului în procesul de modelare a omului este poate cel mai
important. Punându-şiăeleviiăînăsitua iiăvariateădeăinstruire,ăelătransformăăşcoalaă
“într-unătempluăşiăunălaborator”ă(M.ăEliade).
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Învă areaă activăă înseamnă,ă conformă dic ionarului,ă procesulă deă învă areă
calibrată peă interesele/ă nivelulă deă în elegere/ă nivelulă deă dezvoltareă ală
participan iloră laă proces.ă Înă cadrulă învă ăriiă active,ă seă pună bazeleă unoră
comportamente, de altfel observabile:
*comportamenteăceădenotăăparticipareaă(elevulăeăactiv,ărăspundeăă
la întrebări,ăiaăparteălaăactivită i);
*gândireaăcreativăă(elevulăareăpropriileăsaleăsugestii,ăpropuneănoiă
interpretări);ăăă
*învă areaăaplicatăă(elevulădevineăcapabilăsăăapliceăoăstrategieădeă
învă areăîntr-oăanumităăinstan ăădeăînvă are);
*construireaăcunoştin eloră(înălocăsăăfieăpasiv,ăelevulăîndeplineşteă
sarcini careăîlăvorăconduceălaăîn elegere).ăă
Şcoalaă modernăă şiă democraticăă deă astăziă aşeazăă înă centrulă reflec ieiă saleă
pedagogiceă şiă didactice,ă raporturileă elevuluiă cuă cunoştin ele,ă construireaă
progresivăă deă cătreă eleviă aă noiiă cunoaşteri,ă elaborareaă deă noiă construc ii,ă
epistemologice într-oăviziuneăintegratoare,ăsistemică.
Instruireaă interactivăă reprezintăă ună tipă superioră deă instruire, care se
bazeazăă peă activizareaă subiec iloră instruirii,ă peă implicareaă şiă participareaă loră
activăă şiă deplinăă înă procesulă proprieiă formări,ă precumă şiă peă instaurareaă deă
interac iuni,ăschimburiăintelectualeăşiăverbale,ăschimburiădeăidei,ăconfruntareădeă
opinii, argumente întreăaceştia.
Modernizareaă continuăă aă procesuluiă instructiv-educativ, impune ca
strategiileă aplicateă săă fieă câtă maiă rigurosă selectateă şiă într-oă formăă accesibilă,ă
novatoare.ă Prină folosireaă diversificatăă aă metodelor,ă profesorulă urmăreşteă
eludareaămonotoniei,ăplictisului,ărutinei,ădeschizândăînăsufletulăcopiluluiădorin aă
deăînvă areăîntr-unămodăeficientăşiăcreativ.
Învă areaăactivăăareălaăbazăăimplicareaăcopiluluiăînăprocesulădeăînvă ământă
transformându-l într-un coparticipant la propria instruire şiă educare.ă Prină
accentuarea caracterului formativ educativ a tuturor strategiilor se contribuie la
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dezvoltareaă poten ialuluiă individual,ă aă capacită iiă deă aă operaă cuă informa iileă
asimilate,ădeăaăleăaplicaăînăpractică,ălaădezvoltareaăcapacită iiădeăaăinvestiga de a
căutaăsolu iiăsitua iilorăproblemă.
Metodeleă noiă interactiveă seă bazeazăă peă cooperareaă dintreă eleviă ă înă timpulă
uneiăactivită i.ăEiătrebuieăsăărela ionezeăuniiăcuăal iiăastfelăîncâtăresponsabilitateaă
individualăăsăădevinăăpresupozi iaămajorăăaăsuccesului.
Practicareaăuneiăpedagogiiăinteractiveăînseamnăătrecereaădeălaăoăpedagogieă
implicită,ă opacăă şiă chiară secretă,ă laă oă pedagogieă explicităă ,ă câtă deă transparentăă
esteăposibil,ăînăcareăelevulăînsuşi,ănegociazăăraportulăsăuăcuăachizi iile,ăleăpoateă
accepta, le poate critica sau chiar refuza.
Oă astfelă deă pedagogieă centratăă peă elevă sauă peă grupulă deă elevi,ă esteă oă
pedagogieă activăă şiă interactivăă cristalizatăă caă oă caracteristicăă majorăă aă socioconstructivismului,ă eaă promovândă descoperireaă nouluiă deă cătreă participan iiă laă
procesulă deă educa ieiă şiă stabilireaă deă rela iiă întreă ei,ă câtă şiă dezvoltareaă
creativită ii.
Educareaă creativită iiă eleviloră aă devenită oă preocupareă deă primă ordină aă
şcoliiă deă pretutindeni.ă Progresulă omeniriiă nuă esteă disponibilă fărăă activitateaă
creatoare,ă teoreticăă şiă practicăă aă oamenilor.ă Dină acestă motivă esteă firescă caă
activitateaă creatoareă săă fieă consideratăă caă formaă ceaă maiă înaltăă aă activită iiă
omeneşti.ăCreatorăpoateăfiăconsideratăoricineănuărămâneălaăceeaăceăaămoştenită,ălaă
ceeaă ceă aă învă ată şiă apoiă reproduceă înă chipă mecanică ceă încearcăă săă aducăă oă
contribu ieă personală,ă săă progresezeă ,ă să-şiă expunăă ideileă propriiă asupraă unuiă
anumeă subiect,ă prină urmareă elementulă creatoră nuă seă găseşteă numaiă înă aşaă
numiteleăactivită iăsuperioare.
Creativitateaă reprezintăăpentruălumeaă contemporanăăoăprovocareă cuătotulă
specială,ă ună fenomenă unic,ă cuă caracteră complexă ă şiă interdisciplinar.ă Sintagmaă
,,formareaă personalită iiă creative”ă esteă prezentăă înă însăşiă idealulă educa ională ală
şcoliiăromâneştiă,ăcareăconstăăînă,,ădezvoltareaăliberăă,ăintegralăăşiăarmonioasăăaă
individualită iiăumaneă,ăînăformareaăpersonalită iiăautonomeăşiăcreativeă”.
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Noileăcerin eăaleăelevilorăşiăsocietă iiăimpunăcaăsistemulădeăinstruireăşiădeă
metodologieădidacticăăsăăfieăsupluăşiăpermisivălaădinamicaăschimbărilorăăcareăauă
locă înă componenteleă procesuluiă instructivă şiă educativ.ă Pentruă aă implementaă
acesteă idealuriă aleă societă ii,ă adicăă deă dezvoltareă aă creativită iiă elevilor,ă esteă
nevoieădeănoiămetodeăşiămijloaceăcareăsăăasigureăacestălucru.ă
Un bun cadru didactic este acela capabil de o mare varietate de stiluri
didactice,ă avândă astfelă posibilitateaă să-şiă adaptezeă muncaă saă diferiteloră
circumstan e,ă săă confereă predăriiă flexibilitateă şiă maiă multăă eficien ă.ă Ună stilă
modernă şiă actuală esteă celă creativ;ă uneleă cadreă didacticeă dovedescă maiă multăă
flexibilitateă decâtă al iiă înă comportamentulă loră didactic,ă aceştiaă sunt receptivi la
ideileă şiă experien eleă noi,ă manifestăă îndrăzneală,ă maiă multăă independen ăă înă
gândireă şiă ac iuneaă didactică, având capacitatea de a-şiă asumaă riscuriă şiă
dispozi iaădeăaăăîncercaănoiăpractici,ănoiăprocedee.
Învă areaă esteă ună actă personal, careă cereă participareă personală.
Problemaăesen ialăădeăcareădepindeăproducereaăînvă ăriiăeficienteăesteăproblemaă
implicării,ăaăangajăriiăceluiăcareăînva ă.
Ceea ce este definitoriu pentru metodele activ-participative este
tocmai capacitatea acestora de stimulareăaăparticipăriiăactiveăşiădepline,ăfiziceăşiă
psihice,ăindividualeăşi colective a elevilor în procesulăînvă ării,ădeăaălegaătrupăşi
sufletăelevulădeăceeaăceăface,ăpânăălaăidentificareaăluiăcuăsarcinaădeăînvă are.ă
Sunt considerate activ-participative, toate acele metode care sunt
capabileă săă mobilizezeă energiileă elevului,ă să-iă concentrezeă aten ia,ă să-lă facăă să
urmăreascăă cuă interesă şiă curiozitateă lec ia,ă să-iă câştigeă adeziuneaă logicăă şiă
afectivăăfa ăădeăceleănou-învă ate;ăcare-iăîndeamnăăsă-şiăpunăăîn jocăimagina ia,ă
în elegerea,ăputereaădeăanticipare,ămemoriaăşiănuănumai.
Caăsă-lăpoatăăimplica,ăcuăadevăratăpeăcelăcareăînva ă,ămetodeleăactivparticipativeă pună accentulă peă proceseleă deă cunoaştereă (învă are)ă siă nuă peă
produseleă cunoaşterii.ă Eleă sunt,ă deci,ă metodeă careă ajutaă elevulă săă caute,ă saă
cerceteze,ăsaăgăseascăăsingurăcunoştin eleăpeăcareăurmeazăăsăăşiăleăînsuşească,ăsăă
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afleă singură solu iiă laă probleme,ă săă prelucrezeă cunoştin ele,ă săă ajungăă laă
reconstruiriăşiăresistematizăriăădeăcunoştin e;ăacesteaă sunt,ăprin urmare, metode
careăîlăînva ăădeăelevăsăăînve e,ăsă lucreze independent.
Activ-participativeă suntă şi metodele de interac iuneă colectivă,ă deă
interac iuneăîntreăceiăcareăînva ă;ămetodeleăcareăatragăeleviiălaădiscu iiăcolectiveă
şiăcooperareăcolegialaăintensă,ăcareăfaciliteazăăşiăintensifică schimb spontan de
informa iiă şiă idei,ă deă impresiiă şiă păreri,ă confruntareaă deă opiniiă şiă alternativeă în
cadrul clasei de elevi.
Pot fi considerate activ-participativeăşi acele metode, care aduc elevii
în contact nemijlocit cuăăsitua iileădeăvia ăăărealăăăşi cu problemele concrete ale
vie ii,ăcareădauăprilejădeăparticipareălaărezolvareaăproblemelorăpracticeăale,ăvie ii,ă
aleămuncii,ăcareăatragăeleviiălaăcrea iaădeăbunuriămateriale.
Trebuie însăă săă folosimă peă scară largăă metodeleă activ-participative,
prin apelarea la metode pasive, dar când este nevoie, prin maximizarea
dimensiunii active a acestora, prin punerea în valoare a aspectelor calitative ale
metodei. În cadrul procesului de predare-învă are-evaluareătrebuieăsăăseă ină cont
de alternarea unor caracteristici ale acestuia în planurile activ-pasiv , abstractconcret şiăsăănuăaparăăoăsingurăămetodăădominantă.
Seă poateă considera,ă astfel,ă căă oriceă metodăă posedăă laă ună momentă dată
trăsăturiă careă săă seă integrezeă succesivă înăprocesulă instructivă educativ,ă deoareceă
nu seă poateă renun aă laă anumiteă metode, pentruă căă astfelă elevulă nuă ară maiă aveaă
niciăunăpunctădeăpornireădeălaăcareăsăăcreeze.
Ună elevă îşiă manifestăă spiritul creativ atunci când: se implicăă activă înă
procesulă deă formareă şiă învă are,ă adoptăă oă atitudineă activăă şiă interactivă;ă
exploreazăă mediulăşiăgăseşteăsolu iiăpersonale;ăproblematizeazăă con inuturileăşiă
faceădescoperiri;ăelaboreazăăproduseăintelectualeăuniceăşiăintelectualeăetc.
Acest fenomenă ală creativită iiă trebuieă să-lă urmărimă şiă să-lă dezvoltămă înă
permanen ă,ă fărăă a-l bloca. De aceea, pentru a realiza cele afirmate auă apărută
metodeănoiăcareăsăăstimulezeăspiritulăcreativăşiăasociereaădeănoiăidei.
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Metodeleă deă învă ământă (“odos”=cale, drum;ă “metha”=către,ă spre)ă
reprezintăă căileă folositeă înă şcoalăă deă cătreă profesoră înă a-iă sprijiniă peă eleviă săă
descopereăvia a,ănatura,ălumea,ălucrurile,ăştiin a.ăEleăsuntătotodatăămijloaceăprină
careă seă formeazăă şiă seă dezvoltăă priceperile,ă deprinderileă şiă capacită ileă eleviloră
deă aă ac ionaă asupraă naturii,ă deă aă folosiă roadeleă cunoaşteriiă transformândă
exteriorulă înă facilită iă interioare,ă formându-şiă caracterulă şiă dezvoltându-şiă
personalitatea.ă „Peă scurt,ă metodaă esteă oă caleă eficientăă deă organizareă şiăă
conducere aă învă ării,ă ună modă comună deă aă procedaă ceă reuneşteă într-un ton
familiarăeforturileăprofesoruluiăşiăaleăelevilorăsăi”1
„Oămetodăăseădefineşteăprinăpredominan aăunorăcaracteristiciălaăunămomentădat,ă
caracteristici ce se pot metamorfoza astfel încât metoda săăglisezeăimperceptibilă
într-oă clasăă complementarăă sauă chiară contrară.ă Deă pildă,ă oă metodăă aşaă zisă
tradi ionalăă poateă evoluaă spreă modernitate,ă înă măsuraă înă careă secven eleă
proceduraleă careă oă compună îngăduieă restructurăriă inediteă sauă atunciă cândă
circumstan ele de aplicare a acelei metode suntă cuă totulă noi.ă Dupăă cumă şiă înă
uneleă metodeă aşa-zis moderne întâlnimă secven eă destulă deă tradi ionaleă sauă
descoperimăcă varianteăaleămetodeiăînădiscu ieăerauădeămultăcunoscuteă”2
Printreămetodeleăcareăactivizeazăăpredarea-învă areaăsuntăşiăceleăprină
careăeleviiălucreazăăproductivăuniiăcuăal ii,ăîşiădezvoltăăabilită iădeăcolaborareăşiă
ajutoră reciproc.ă Eleă potă aveaă ună impactă extraordinară asupraă eleviloră datorităă
denumiriloră foarteă uşoră deă re inut,ă caracteruluiă ludică şiă oferindă alternativeă deă
învă areăcuă“priză”ălaăcopii.
Metodeleă şiă tehnicileă interactiveă deă grupă seă clasifică,ă dupăă func iaă
principalăădidacticăăînă:

1

Potolea,ăDan,ăăNeacşu,ăIoan,ăăIucuăB.,ăRomi ă,ăPârnişoară,ăIon-Ovidiu Pregătirea psihopedagogică, Manual

pentruădefinitivatăşiăgradulădidacticăII,ăEdituraăPoliromă,ăIaşi,ă2008,ăp.ă254
2

Cucoşă,ăConstantin,ăăăăăPedagogie,

EdituraăPolirom,ăIaşi,ă1999, p.84
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a)Metode de predare –învă areăinteractivă în grup :
- metodaăpredării/învă ăriiăreciproce (Reciprocal teaching –Palinscar)
- metodaă“mozaicului”(Jigsaw)
- citireaăcuprinzătoare
- metodaă“Cascadei”ă(Cascade)
- metodaă învă ăriiă peă grupeă miciă (“STAD-Student Teams Achievement
Division”)
- metodaă“turniruluiăîntreăechipe”(“TGT-Teams/Games/ăTournaments”)
- metodaăschimbăriiăperechiiă(“Share-PairăCircles”)
- metodaă“Piramidei”
- învă areaădramatizată
b)Metodeădeăfixareăşiăsistematizareăaăcunoştin elorăşiăde verificare :
- hartaăcognitivă/conceptuală
- matricile
-”Lan urileăcognitive”ă
-”Scheletulădeăpeşte”
- diagramaăcauzelorăşiăaăefectului
-”pânzaădeăpăianjen”
-”Tehnicaăfloriiădeănufăr”
-”Cartonaşeăluminoase”
c)Metodeădeărezolvareădeăproblemeăprinăstimulareaăcreativită iiă:
-”Brainstorming”
-”Exploziaăstelară”
-”Metodaăpălăriilorăgânditoare”
-”Caruselul”
-”Multi-voting”
-”Masaărotundă”
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- interviul de grup
- studiul de caz
-”Incidentulăcritic”
-”Phillipsă6/6”
-”Tehnicaă6/3/5”
-”Controversaăcreativă”
-”Tehnicaăacvariului”
-”Tehnicaăfocus-grup”
-”Patruăcol uri”
-”MetodaăFrisco”
- Sinectica
-”Buzz-groups”
-”MetodaăDelphi”
d)Metode de cercetare în grup :
- tema/proiectul de cercetare în grup
- experimentul pe echipe
- portofoliul de grup.
În continuare voi descrie cele mai folosite metode dintre cele enumerate mai sus.
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I.

CUBUL

Metodaă presupuneă explorareaă unuiă subiect,ă aă uneiă situa iiă dină maiă multeă
perspective,permi ândăabordareaăcomplexăăşiăintegratoareăaăuneiăteme.
Sunt recomandate următoareleăetapeă:
•ă Realizareaă unuiă cubă peă aleă căruiă fe eă suntă scriseă cuvintele:ădescrie,ă compară,ă
analizează, asociază,ăaplică,ăargumentează.
•ăAnun areaătemei,ăsubiectuluiăpusăînădiscu ie
•ăÎmpăr ireaăclaseiăînă6ăgrupe,ăfiecareădintreăeleăexaminândătema din perspectiva
cerin eiădeăpeăunaădintreăfe eleăcubului
oăDescrie:ăculorile,ăformele,ămărimileăetc.
oăCompară:ăceăesteăasemănător?ăCeăesteădiferit?
oăAnalizează:ăspuneădinăceăesteăfăcut,ădinăceăseăcompune
oăAsociază:ălaăceăteăîndeamnăăsăăteăgândeşti?
o Aplică:ăceăpo iăfaceăcuăaceasta?ăLaăceăpoateăfiăfolosită?
oă Argumentează:ă proă sauă contraă şiă enumerăă oă serieă deă motiveă careă vină înă
sprijinulăafirma ieiătale
•ăRedactareaăfinalăăşiăîmpărtăşireaăeiăcelorlalteăgrupe
•ăAfişareaăformeiăfinaleăpeătablăăsauăpeăpere iiăclasei.
1.2ăBULG RELEăDEăZ PAD
Metodaă presupuneă reducereaă număruluiădeă elemente,ă aspecte,ă fa eteă aleă
uneiăprobleme/situa iiăpentruăfocalizareaăasupraăcelorăesen iale.
Seărecomandăăurmătoareleăetape:
•ăÎmpăr i iăgrupulăînăechipeădeă7-8 persoane
•ăEnun a iătema
•ăFiecareămembruănoteazăăpeăunăpost-ităideeaăsaăşiăoăpuneăpeăcentrulămesei
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•ă Fiecareă membruă citeşteă toateă ideileă şiă leă ierarhizeazăă (1-8).ă Seă voră re ineă
primele 2-3.
•ăSeăreuneşteătotăgrupulăcuăceleă2ăideiădeălaăfiecareăşiăseărepetăăalgoritmul,ăastfelă
seăvorăre ineădoarăideile/aspecteleăpeăcareătotăgrupulăleăconsiderăărelevante.
Dacăă neă uitămă cuă aten ie,ă observămă căă celeă douăă metodeă – CUBULă şiă
BULG RELEă deă Z PAD ă – sunt complementare prin ceea ce propun spre
realizare. CUBUL îi vaăajutaăpeăeleviăsăăpriveascăătemaădinădiferiteăperspective,ă
exercitândă diferiteă proceduri,ă iară BULG RELEă deă Z PAD ă îiă vaă ajutaă săă
reducăă numărulă deă elemente,ă aspecte,ă fa eteă aleă uneiă probleme/situa iiă pentruă
focalizareaăasupraăcelorăesen iale,ărămânândăîn consens. Atribuirea perspectivei
deă lucruă pentruă fiecareă grupă înă cadrulă CUBULUIă seă poateă faceă aleatoră (dupăă
împăr ireaăpeăgrupeă–6- seărostogoleşteăcubulăşiăfiecareăgrupăăre ineăperspectivaă
careă picăă cuă fa aă înă sus)ă sauă dupăă preferin eleă eleviloră dintr-un grup; sau chiar
profesorulă poateă atribuiă fiecăruiă grupă câteă oă perspectivă.ă Modulă deă atribuireă aă
perspectiveiărămâneălaăalegereaăşiăcumpănireaăprofesorului,ăînăfunc ieădeătimpulă
peăcareăîlăareălaădispozi ie,ădeăcâtădeăbineăcunoaşteăcolectivulădeăelevi,ădinamica
colectivului clasei, etc.
Prezentărileăfiecăruiăgrupădinăperspectivaăcareăi-aărevenitătrebuieăsăăfieăvăzuteădeă
ceilal i,ă discutate,ă completateă înă urmaă discu iilor.ă Dacăă ne-am opri aici,
rezultatul ar fi prea stufos, oarecum ca un mozaic divers colorat. E nevoie de o
structură,ă eă necesară săă seă convinăă asupraă aspecteloră careă merităă aă fiă re inute.ă
Cineă poateă săă judeceă asta?ă Ară puteaă săă oă facăă profesorul,ă dară astaă ară fiă oă
imixtiune,ăarăputeaăchiarăsăăparăăelevilorăcaăexercitareaăautorită iiăfărăăaăparticipa
laă lucru,ă sentimentă nesănătosă şiă descurajant.ă Dară utilizândă BULG RELEă deă
Z PAD ă ,ă eleviiă potă săă reanalizezeă ceeaă ceă s-aă produsă şiă săă re inăă ceă esteă
relevant.ă Reîmpăr i iă eleviiă înă grupeă maiă mari,ă deă 7-8. Fiecare va nota pe un
post-it aspectul, perspectiva, problema care i s-aăpărutăceaă maiăinteresantăă şiăoă
plaseazăăînăcentrulămesei.ăDină8ăpropuneriăseăre ină3ă;ăcontinua iăproceduraăpânăă
cândăîntreagaăclasăăaăfostădeăacordăcuă3ăaspecte/probleme,ăetc.
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Ceeaăceăseăob ineăremarcabilăprinăutilizareaăcoroboratăăaăcelorădouăămetodeăesteă
implicareaă tuturoră eleviloră cuă minimumă deă „conflicte”ă şiă apoi,ă finalizarea,ă
construirea propriu-zisăătotăcuăparticipareaătuturor;ăodatăăceăaăfostădeăacordăşiăaă
sprijinit,ăaă„votat”ăpentruăoăideeăvaătrebuiăşiăsăăoăpunăăînăoperă.ă Chiarădacăănuă
esteă ideeaălui,ădară aăgăsit-oăbună,ăaăaderatălaă ea,ăelevulăvaălucraă cuăămaiă multăă
seriozitateăşiăchiarăplăcere.
1.3ăMETODAăP L RIILORăGÂNDITOARE
Acestănouătipădeămetodăădeăpredareă– învă areăesteăunăjocăînăsine.ăCopiiiăseă
împartăînăşaseăgrupe – pentruăşaseăpălării.ăEiăpotăjucaăşiăcâteăşaseăîntr-oăsingurăă
grupă.ăÎmpăr ireaăelevilorădepindeădeămaterialulăstudiat.ăPentruăsuccesulăacesteiă
metodeăesteăimportantăînsăăcaămaterialulădidacticăsăăfieăbogat,ăiarăceleăşaseăpălăriiă
săăfieăfrumosăcolorate,ăsă-iăatragăăpeăelevi.ă
Ca material vor fi folosite 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb,
roşu,ă galben,ă verde,ă albastruă şiă negru.ă Fiecare,ă bineîn eles,ă căă rolurileă seă potă
inversa,ăparticipan iiăfiindăliberiăsăăspunăăceăgândesc,ădarăsăăfie în acord cu rolul
peăcareăîlăjoacă.ăFiecareăculoareăreprezintăăunărol.ă
Pălăria albă
•esteăobiectivăăasupraăinforma iilor;
•esteăneutră;
Pălăria roşie
•lasăăliberăimagina ieiăşiăsentimentelor;
•esteăimpulsivă;
•poateăînsemnaăşiăsupărareăsauăfurie;
•reprezintăăoăbogatăăpaletăăaăstărilor afective;
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Pălăria neagră
•exprimăăpruden a,ăgrija,ăavertismentul,ăjudecata;
•oferăăoăperspectivăăîntunecoasă,ătristă,ăsumbrăăasupraăsitua ieiăînădiscu ie;
•reprezintăăperspectivaăgândiriiănegative,ăpesimiste;
Pălăria galbenă
•oferăăoăperspectivăăpozitivăăşiăconstructivăăasupraăsitua iei;
•culoareaăgalbenăăsimbolizeazăăluminaăsoarelui,ăstrălucirea,ăoptimismul;
•esteăgândireaăoptimistă,ăconstructivăăpeăunăfundamentălogic;
Pălăria verde
•ăexprimăăideileănoi,ăstimulând gândireaăcreativă;
•ăesteăsimbolulăfertilită ii,ăalăproduc ieiădeăideiănoi,ăinovatoare;

Pălăria albastră
•ăexprimăăcontrolulăprocesuluiădeăgândire;
•ăalbastruăaărece;ăesteăculoareaăceruluiăcareăesteădeasupraătuturor,ăatotvăzătorăşi
atotcunoscător;
•ăsupravegheazăăşiădirijeazăăbunulămersăalăactivită ii;
•ăesteăpreocupareaădeăaăcontrolaăşiădeăaăorganiza;
Participan iiă trebuieă săă cunoascăă foarteă bineă semnifica iaă fiecăreiă culoriă şiă să-şiă
reprezinteăfiecareăpălărie,ăgândindădinăperspectivaăei.ăNuăpălăriaăînăsineăcontează,ă
ciăceeaăceăsemnificăăea,ăceeaăceăinduceăculoareaăfiecăreia.
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Cele 6 pălării gânditoare pot fi privite în perechi:
pălăriaăalbăă– pălăriaăroşie
pălăriaăneagrăă– pălăriaăgalbenă
pălăriaăverdeă– pălăriaăalbastră
Cumătrebuieăsăăseăcomporteăcel careă“poartă”ăunaădinăceleă6ăpălării gânditoare:
*Pălăriaă albă. Celă ceă poartăă pălăriaă albăă trebuieă să-şiă imaginezeă ună
computeră careă oferăă informa iiă şiă imaginiă atunciă cândă acesteaă iă seă cer.ă
Calculatorulăesteăneutruăşiăobiectiv.ăNuăoferăăinterpretăriăşiăopinii.ăCândă“poartă”ă
pălăriaă albă,ă gânditorulătrebuieă săă imiteă computerul;ă săă seă concentrezeă strictă peă
problemaădiscutată,ăînămodăobiectivăşiăsăărelatezeăexactădatele.
Gânditorulă pălărieiă albeă esteă disciplinată şiă direct.ă Albulă (absen aă culorii)ă indicăă
neutralitatea.
*Pălăriaăroşie. Purtândăpălăriaăroşie,ăgânditorulăpoateăspuneăaşa:ă”Aşa simt
eu în legătură cu…” Aceastăă pălărieă legitimeazăă emo iileă şiă sentimenteleă caă
parteă integrantăă aă gândirii. Eaă faceă posibilăă vizualizarea,ă exprimareă lor. Pălăriaă
roşieă permiteă gânditoruluiă săă explorezeă sentimenteleă celorlal iă participan i la
discu ie,ăîntrebându-iăcareăesteăpărereaăloră“dinăperspectivaăpălărieiăroşii”,ăadicăă
dinăpunctădeăvedereăemo ionalăşiăafectiv.ăCelăceăpriveşteădinăaceastăăperspectivăă
nuătrebuieăsă-şiăjustificeăsentimenteleăăşiăniciăsăăgăseascăăexplica iiălogiceăpentruă
acestea.
*Pălăriaă neagră. Esteă pălăriaă avertisment,ă concentratăă înă specială peă
apreciereaănegativăăaălucrurilor.ăGânditorulăpălărieiănegreăpuncteazăăceăesteărău,ă
incorectăşiăcareăsuntăerorile.ăExplicăăceănuăseăpotriveşteăşiădeăceăcevaănuămerge;ă
careă suntă riscurile,ă pericolele,ă greşelileă demersuriloră propuse.ă Nuă esteă oă
argumentareăciăoăîncercareăobiectivăădeăaăeviden iaăelementeleănegative.ăSeăpotă
folosiă formulăriă negative,ă deă genul:ă “Dar dacă nu se potriveşte cu…” “Nu
numai că nu merge, dar nici nu…”
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Gânditorulă nuă exprimăă sentimenteă negative,ă acesteaă apar inândă pălărieiă roşii,ă
dupăăcumăaprecierileăpozitiveăsuntălăsateăpălărieiăgalbene.ăÎnăcazulăunorăideiănoi,ă
pălăriaăgalbenăătrebuieăfolosităăînainteaăpălărieiănegre.ă
*Pălăriaă galbenă.ă Esteă simbolulă gândiriiă pozitiveă şiă constructive,ă ală
optimismului. Seă concentreazăă asupraă aprecieriloră pozitive,ă aşaă cumă pentruă
pălăriaă neagrăă erauă specificeă celeă negative.ă Exprimăă speran a;ă areă înă vedereă
beneficiile, valoarea informa iilorăşi aăfaptelorădate.ăGânditorulăpălărieiăgalbeneă
luptăă pentruă aă găsiă suporturiă logiceă şi practiceă pentruă acesteă beneficiiă şiă valori.ă
Oferăă sugestii,ă propuneriă concreteă şiă clare.ă Cereă ună efortă deă gândireă maiă mare,ă
Beneficiile nuă suntă sesizateă întotdeaunaă rapidă şiă trebuieă căutate.ă Ideileă creativeă
oferiteăsubăpălăriaăverdeăpotăconstituiămaterialădeăstudiuăsubăpălăriaăgalbenă.ăNuă
seăreferăălaăcreareaădeănoiăideiăsauăsolu ii,ăacesteaăfiindădomeniulăpălărieiăverzi.
*Pălăriaă verde. Simbolizeazăă gândireaă creativă.ă Verdeleă exprimăă
fertilitatea,ărenaşterea,ăvaloarea semin elor.ăCăutareaăalternativelorăesteăaspectulă
fundamentală ală gândiriiă subă pălăriaă verde.ă Esteă folosităă pentruă aă ajungeă laă noiă
concepteă şiă noiă percep ii,ă noiă variante,ă noiă posibilită i.ă Gândireaă lateralăă esteă
specificăăacestuiătipădeăpălărie.ăCereăunăefortădeăcrea ie.
*Pălăriaă albastră.ă Esteă pălăriaă responsabilăă cuă controlulă demersuriloră
desfăşurate.ă Eă gândireaă despreă gândireaă nevoităă săă explorezeă subiectul.ă Pălăriaă
albastră esteă dirijorulă orchestreiă şiă cereă ajutorulă celorlalteă pălării.ă Gânditorulă
pălărieiă albastreă defineşteă problemaă şiă conduceă întrebările,ă reconcentreazăă
informa iileăpeăparcursulăactivită iiăşiăformuleazăăideileăprincipaleăşiăconcluziileă
laă sfârşit.ă Monitorizeazăă joculă şiă areă înă vedereă respectareaă regulilor.ă Rezolvăă
conflicteleă şiă insistăă peă construireaă demersuluiă gândirii.ă Intervineă dină cândă înă
cândă şiă deă asemeniă laă sfârşit.ă Poateă săă atragăă aten iaă celorlalteă pălării,ă dară prină
simpleăinterjec ii.ăChiarădacăăareărolulăconducător,ăesteăpermisăoricăreiăpălăriiă
să-iăadresezeăcomentariiăşiăsugestii.
Pălăriaăalbastrăă→ăclarifică
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Pălăriaăalbăă→ăinformează
Pălăriaăverdeă→ăgenereazăăideileănoiăşiăefortul
Pălăriaăgalbenăă→ăaduceăbeneficiiăcreative
Pălăriaăneagrăă→ăidentificăăgreşelile
Pălăriaăroşieă→ăspuneăceăsimteădespre
Unăexempluădeăîntrebăriă/ăcomportamenteăposibileăînăacestăjocăeste:
Pălăriaă
albă

Pălăriaăroşie

Pălăriaă

Pălăriaă

Pălăriaă

Pălăriaă

galbenă

neagră

albastră

verde

Ce

Punându-

Pe ce se Care sunt

Putemăsăă Şansaă

informa iiă

miăpălăriaă

bazezăă

erorile?

rezumăm? succesului

avem?

roşie,ăuite

aceste

Ce ne

Care e

Ce

cum

idei?

împiedică?

următorulă Cum

informa iiă

privesc eu

Care

La ce

pas?

poate fi

lipsesc?

lucrurile…

sunt

riscuri ne

Care

altfel

Ce

Sentimentu avantajele expunem?

informa iiă

lămeuăeăcă… ?

Ne permite principale? problema

amăvreaăsăă

Nu-mi

Pe ce

regulamentul Săănuă

?

avem?

place felul

drum o

?

pierdem

Putem

Cum

cum s-a

luăm?

timpulăşiă

faceăastaăşiă

putem

procedat.

Dacăă

să

în alt mod?

ob ineă

începem

ne

Găsimăşiă

informa iile

aşa…ă

concentră

oăaltăă

?

sigur vom

m

explica ie?

ajunge la

asupra…,ă

rezultatul

nu

bun!

crede i?
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esteădacă…

sunt ideile atacată

Mareleăavantajăalăacesteiămetodeăesteăacelaăcăădezvoltăăcompeten eleăinteligen eiă
lingvistice,ăinteligen ei logiceăşiăinteligen eiăinterpersonale.

1.4ăTEHNICAăLOTUSă(Floareaădeănufăr)

Tehnicaă floriiă deă nufără presupuneă deducereaă deă conexiuniă întreă idei,ă
concepte,ăpornindădeălaă oătemăă centrală.ăProblemaă sauătemaă centralăă determinăă
cele 8 idei secundare care se construiesc în jurul celei principale, asemeni
petalelorăfloriiădeănufăr.

C

F

G

B

tema

D

H
E
A

Reprezentarea direcţiei de organizare a Tehnicii Lotus
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Diagrama Lotus
Cele 8 idei secundare sunt trecute în jurul temei centrale, urmând ca apoi
eleă săă devinăă laă rândulă loră temeă principale,ă pentruă alteă 8ă floriă deă nufăr.ă Pentruă
fiecare din aceste noi teme centrale se vor construi câte alte noi 8 idei secundare.
Astfel,ă pornindă deă laă oă temăă centrală,ă sunt generate noi teme de studiu pentru
careătrebuieădezvoltateăconexiuniănoiăşiănoiăconcepte.
ETAPELEăTEHNICIIăFLORIIăDEăNUF R:
1. Construirea diagramei, conform figurii prezentate;
2. Scrierea temei centrale în centrul diagramei;
3.ăParticipan iiăseăgândescălaăideileăsauăaplica iileălegateădeătemaăcentrală.Acesteaă
seătrecăînăceleă8ă“petale”ă(cercuri)ăceăînconjoarăătemaăcentrală,ădeălaăAălaăH,ăînă
sensul acelor de ceasornic.
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4. Folosirea celor 8 idei deduse, drept noi teme centrale pentru celelalte 8
cadraneă(“floriădeănufăr”)
5.ă Etapaă construiriiă deă noiă conexiuniă pentruă celeă 8ă noiă temeă centraleă şiă
consemnareaă loră înă diagramă.ă Seă completeazăă înă acestă modă câtă maiă multeă
cadrane.ă(“floriădeănufăr”).
6.ăEtapaăevaluăriiăideilor.ăSeăanalizeazăădiagrameleăşiăse apreciazăărezultateleă
dinăpunctădeăvedereăcalitativăşiăcantitativ.ăIdeileăemiseăseăpotăfolosiăcaăsursăădeă
noiăaplica iiăşiătemeădeăstudiuăînălec iileăviitoare.
1.5 JIGSAW (MOZAIC)
Jigsaw (înă englezăă jigsaw puzzle înseamnăă mozaic) sau “metodaă
grupurilorăinterdependente”ăesteăoăstrategieăbazatăăpeăînvă areaăînăechipăă(teamlearning). Fiecareăelevăareăoăsarcinăădeăstudiuăînăcareătrebuieăsăădevinăăexpert. El
areă înă acelaşiă timpă şiă responsabilitateaă transmiteriiă informa iiloră asimilateă
celorlal iăcolegi.ăMetodaăpresupuneăoăpregătireătemeinicăăaămaterialuluiădatăspreă
studiuăelevilor.ăEducatorulăpropuneăoătemăădeăstudiuăpeăcareăoăîmparteăînăpatruă
sub-teme.ă Pentruă fiecareă temăă înă parteă educatorulă trebuieă săă deaă ună titlul,ă sauăă
pentruăfiecareăsă punăăoăîntrebare.ăFiecare membru al grupei va primi ca obiect
deă studiuă materialeă necesareă fiecăreiă sub-teme,ă pentruă careă vaă alcătuiă şiă oă
schemă.ă Laă sfârşită eleviiă îşiă comunicăă ceă auă învă ată depreă sub-temaă respectivă.ă
Aranjareaă înă clasăă aă grupuriloră trebuieă însăă săă fieă câtă maiă aerisită,ă astfelă încâtă
grupurileăsăănuăseăderanjezeăîntreăele.ăObiectulădeăstudiuăpoateăconstituiăşiăoătemăă
pentruăacasă,ăurmândăcaăînămomentulăconstituiriiămozaiculuiăfiecareă“expert”ăsăşiăaducăăpropriaăcontribu ie.ă
Cum se procedează?ăMaiăîntâi se împarte clasa în grupuri de patru elevi.
Dupăă aceea, eleviiă suntă puşiă săă numereă deă laă unuă laă patru,ă astfel încât fiecare
grupăsăăaibăăcâteăunămembruăcuăunănumărădeălaă1ălaă4.ăÎnăcontinuare,ăseăăindicăă
elevilor pagina din manual undeăseăaflăătextulăcareăseădoreşteăsăăfieăparcursăsauă

20

se împarte elevilor textulă peă foiă separate.ă Seă discutăă peă scurtă titlulă textuluiă şiă
tema/subiectulă peă careă îlă vaă trata.ă Explica iă apoiă căă pentruă aceastăă oră,ă sarcinaă
elevilorăesteăsăăîn eleagăătextul.ăLaăsfârşitulăorei,ăfiecareăpersoanăăvaătrebuiăsăăfiă
în elesă întregulă con inută informa ională ală textului.ă Acesta,ă însă,ă vaă fiă predată deă
colegii de grup, pe fragmente. Se atrage aten iaăcăăarticolulăesteăîmpăr ităînăpatruă
păr i.ăTo iăceiăcuănumărulă1ăvoră primiăprimaă parte.ăNumărulă2ăvaăprimiăaă douaă
parteă şiă aşaă maiă departe.ă Cândă acestă lucruă s-aă în eles,ă to iă ceiă cuă numărulă 1ă seă
adunăăîntr-unăgrup,ăto iăceiăcuănumărulă2ăînăaltăgrupăetc.ăDacăăclasaăesteăfoarteă
numeroasă,ăs-arăputeaăsăăfieănevoieăsăăface iăcateădouăăgrupuriădeănumărulă1,ă2,ă
etc.ă Esteă bineă caă acesteă grupuriă miciă săă fie de maximum patru persoane. Se
explica iă căă grupurileă formateă dină ceiă cuă numereleă 1,ă 2,ă 3ă şiă 4ă seă voră numiă deă
acumăgrupuriădeăexper i.ăSarcinaălorăesteăsăăîn eleagăăbineămaterialulăprezentat în
sec iuneaădinătextăcareăleărevineălor.ăEiătrebuieăs-oăciteascăăşiăs-o discute între ei
pentruă aă oă în elegeă bine.ă Apoiă trebuieă săă hotărascăă modulă înă careă oă potă preda,ă
pentruă căă urmeazăă săă seă întoarcăă laă grupulă loră originară pentruă aă predaă această
parteăcelorlal iămembriăaiăgrupului.ăEsteăimportantăcaăfiecareămembruăalăgrupuluiă
deăexper iăsăăîn eleagăăcăăelăesteăresponsabilădeăpredareaăaceleiăpor iuniăaătextuluiă
celorlal iămembriăaiăgrupuluiăini ial.ăStrategiileădeăpredareăşiămaterialeleăfolositeă
rămână laă latitudineaă grupuluiă deă exper i.ă Seă cere apoiă eleviloră săă seă aduneă înă
grupurileădeăexper iăşiăsăăînceapăălucrul.ăVorăaveaănevoieăde destul de mult timp
(posibilă săă durezeă oă oră) pentru a parcurge fragmentul lor din articol, pentru a
discutaăşiăelaboraăstrategiiădeăpredare.ăDupăăceăgrupurileădeăexper iăşi-au încheiat
lucrul,ă fiecareă individă seă întoarceă laă grupulă săuă ini ială şiă predăă celorlal iă
con inutulă pregătită .ă Seă atrage aten ia,ă dină nou,ă căă esteă importantă caă laă finală
fiecareăindividădinăgrupăsăăstăpâneascăăcon inutulătuturorăsec iunilorăarticolului.ă
Eă bineă săă notezeă oriceă întrebăriă sauă nelămuririă auă înă legăturăă cuă oricareă dintreă
fragmenteleă articoluluiă şiă săă cearăă clarificăriă expertuluiă înă aceaă sec iune.ă Dacăă
rămân,ăînăcontinuare,ănelămuri i,ăpot adresaăîntrebareaăîntreguluiăgrupădeăexper iă
înă aceaă sec iuneă sauă profesorului.ă Esteă foarteă importantă caă profesorulă săă
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monitorizezeă predarea,ă pentruă aă fiă sigură căă informa iaă seă transmiteă corectă şiă căă
poateăserviăcaăpunctădeăplecareăpentruădiverseăîntrebări. Dacăăgrupurileădeăexper iă
se împotmolesc,ăprofesorulăpoateăsăăleăajuteăpentruăaăseăasiguraăcăăacesteaăîn elegă
corectăşiăpotătransmiteămaiădeparteăinforma iile.ăPentruăaăfiăsigurăăcă eleviiăîşiăvoră
concentraă aten iaă peă aspecteleă importanteă aleă textuluiă pe care îl parcurg, se pot
pregăti aşa-numiteăfişeădeăexpertăpentruăfiecareăgrupădeăexper i.ăAcesteăfişeăvoră
con ineăîntrebăriăcareăsăăghidezeădiscu iileădeăîn elegereăşi interpretare a textului
care vor aveaă locă înă grupulă deă exper i.ă În plus, ele vor fi un bun reper pentru
eleviiă dină grupulă deă exper iă atunciă cândă aceştiaă seă voră întoarceă laă grupurileă
ini ialeăpentruăa-iăînvă aăşiăpeăceilal iăparteaădinătextăcareăle-aărevenitălor”.
1.6 BRAINSTORMING
Metodaă aă fostă conceputăă deă A.F.ă Osbornă înă 1938ă şiă prezintăă numeroaseă
asemănăriăcuăoăvecheămetodăăindianăănumităăPraiăBarshana,ăceeaăceăînătraducereă
etimologicăăînseamnăăstrategieăceănuăadmiteăniciunăfelădeăcritică.ă
“Aceastăămetodăăesteăunaădintreăceleămaiăutileăînăpracticaăpedagogică,ăîntrunindă
douăăaspecte:
- înăsensăoriginar,ăreprezintăăoămetodăădeăstimulareăaăcreativită iiăparticipan iloră
şi,ă totodată,ă deă descoperireă aă unoră solu iiă inovatoareă pentruă problemeleă puseă înă
discu ie;
- înăalădoileaăsens,ădefineşteăunăcadruăpropiceăpentruăinstruireaăşcolară”3
Braistorming-ulăseăbazeazăăpeădouăăprincipii:ă
- amânareaăjudecă ii;
- cantitateaăcreşteăcalitatea,
3

Potolea,ăDan,ăăNeacşu,ăIoan,ăăIucuăB.,ăRomi ă,ăPârnişoară,ăIon-Ovidiu Pregătirea psihopedagogică, Manual

pentruădefinitivatăşiăgradulădidacticăII,ăEdituraăPoliromă,ăIaşi,ă2008,ăp.ă260
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din aceste principii derivând patru reguli:
- manifestareaăcâtămaiăliberăăaăimagina iei;
- suspendareaăoricăruiăgenădeăcriticism;
- stimulareaăuneiăcantită iăcât mai mari de idei;
- preluareaăideilorăemiseădeăal iiăşiăprelucrareaălorăcaăîntr-oăreac ieăînălan .
Structuraăgrupuluiăbrainstorm:ăunănumărăparădeămembriă(întreă2-12), fiecare grup
îşiăvaăalegeăunăconducătorăşiăunăsecretar.
Etapaăproduc ieiădeăideiădureazăăîntreă15-45 minute (optim 30 min.)
Metodaăbrainstormăcuprindeădouăăetapeămajore:
- etapaă luminiiă verziăînăcareă seă emită ideileă (secretarulă consemneazăă cuă maximăă
exactitateătoateăideileăemiseădeăparticipan i);
- etapaă luminiiăroşiiăcareă constăă înăevaluareaă criticăă (conducătorulăverificăălistaă
ideilor colectate).

1.7 SINECTICA
Aceastăămetodăăîiăapar ineăluiăW.J.J.ăGordonăpeăcareăaăelaborat-o în 1944.
fiindămaiăcomplexăăesteămaiăpu inăutilizatăăcaăbrainstormingul.
Sinecticaăseăindividualizeazăăprinăurmătorele:
- seăaplicăădoarăînăsitua ieădeăgrup;
- pentruăcăăseăelaboreazăădoarăoăsingurăăideeă(oăsingurăăsolu ie),ăesteăoămetodăă
calitativă;
- complexitateaă metodeiă rezidăă prină faptulă căă nuă seă rezumăă doară laă găsireaă
solu ieiăproblemeiăciămergeămaiădeparte la elaborarea modelului, experimentarea
acestuia,ăprospectareaăpie ii.
Areălaăbazăădouăăprincipii:
- transformarea a ceea ce este necunoscut în familiar (accesibil);
-transformareaă familiaruluiă înă straniu,ă adicăă distan areaă deă problemă,ă
reconstituirea ei dintr-oăperspectivăăneuzuală.
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1.8 METODA PIRAMIDEI
Metoda piramidei areă laă bazăă împletireaă activită iiă individualeă cuă ceaă
desfăşuratăă înă modă cooperativ,ă înă cadrulă grupurilor.ă Eaă constăă înă încorporareaă
activită iiă fiecăruiă membruă ală colectivuluiă într-un demers colectiv mai amplu,
menităsăăducăălaăsolu ionareaăuneiăsarciniăsauăaăuneiăproblemeădate.ă
Aceastăămetodăăareămaiămulteăfaze:ă
- fazaăintroductivăă– cadrulădidacticăenun ăăproblema;
- faza lucrului individual – fiecareă elevă lucreazăă individuală timpă de 5
minuteălaăsolu ionareaăproblemei;
- faza lucrului în perechi – eleviiă seă consultăă cuă colegulă deă bancă,ă sunt
notateătoateăsolu iileăapărute;
- faza reuniunii în grupuri mai mari – eleviiădeăconsultăăasupraăsolu iilorăînă
grupuriăalcătuite dintr-unănumărăegal de perechi;
- fazaăraportăriiăsolu iilorăînăcolectivăşiăfazaădecizională.ă
Caăşiăcelelalteămetodeăcareăseăbazeazăăpeălucrulăînăperechiăşiăînăcolectiv.ă
Metoda piramidei are avantajele stimulăriiă învă ăriiă prină cooperare,ă ală spoririiă
încrederiiă înă for eleă propriiă prină testareaă ideiloră emiseă individual,ă maiă întâiă înă
grupuriămiciăşiăapoiăînăcolectiv.ăDezavantajele sunt de ordin evaluativ, deoarece
seă poateă stabiliă maiă greuă careă şiă câtă deă însemnatăă aă fostă contribu iaă fiecăruiă
participant.
Acesteă suntă numaiă câtevaă dintreă metodeleă interactiveă deă lucruă înă echipă.ă
Fiecareă dintreă eleă înregistreazăă avantajeă şiă dezavantaje,ă importantă fiindă însăă
momentul ales pentruădesfăşurareaălor.ăCadrulădidactic este acela care are puterea
decizionalăăşiăcapacitateaădeăaăalegeăceeaăceăştieăcăăseăpoateădesfăşuraăînăpropriulă
colectivădeăelevi.ăImportantăesteăînsăăcaădascălulăsăăfieăacelaăcareămereuăvaăcăutaă
solu iiălaăproblemeleăinstructivă– educative ce apar.
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1.9 STARBURSTINGă(EXPLOZIAăSTELAR )

Starbursting (eng. “star”ăţăstea;ăeng.ă”burst”ăţăaăexploda),ăesteăoămetodăă
nouăă deă dezvoltareă aă creativită ii,ă similarăă brainstormingului.ă Scopulă metodeiă
esteă deă aă ob ineă câtă maiă multeă întrebăriă şiă astfelă câtă maiă multe conexiuni între
concepte.ă Esteă oă modalitateă deă ă stimulareă aă creativită iiă individualeă şiă deă grup.ă
Organizatăă înă grup,ă starburstingă faciliteazăă participareaă întreguluiă colectiv,ă
stimuleazăă creareaă deă întrebăriă laă întrebări,ă aşaă cumă brainstormingulă dezvoltă
construc iaădeăideiăpeăidei.ăModulădeăprocedureăesteăsimplu. Se scrie problema a
căreiă solu ieă trebuieă “descoperită”ă peă oă foaie,ă apoiă seă înşirăă câtă maiă multeă
întrebăriă careă auă legăturăă cuă ea.ă Ună bună punctă deă plecareă îlă constituieă celeă deă
tipul ce?, când?, cum?, de ce? – uneleăîntrebăriăducândălaăalteleădinăceăînăceămaiă
complexeăcareănecesităăoăconcentrareătotămaiămare.ă
Cum?

Când?

De ce?
tema

Unde?

Cine?
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1.10 METODA HOROSCOPULUI

Pentruă identificareaă eleviloră laă careă predominăă ună stilă globală deă învă areă
putemăfolosiăcaă activitateălaăclasăă„Metodaă horoscopului”.ăAceastăă metodăăesteă
utilizată,ă înă general,ă înă caracterizareaă personajelor.ă Activitateaă seă desfăşoarăă înă
grupăşiăpresupuneăparcurgereaăurmătorilorăpaşi:ă
a.

Studierea în mod individual a unui text sau povestire care are mai multe

personaje.
b.

Alegereaă unuiă personajă asupraă căruiaă seă vaă concentraă discu iaă pentruă a-l

caracteriza cât mai bine.
c.

Citireaă trăsăturiloră fiecăruiă semnă zodiacal, oferite elevilor separat pe o

foaie.
d.

Luarea unei decizii privind încadrarea personajului ales într-un semn

zodiacal.
e.

Justificareaă alegeriiă făcute,ă prină găsireaă aă treiă sinonimeă pentruă fiecareă

trăsăturăăaăzodieiăcăreiaăapar ineăpersonajulăales,ăidentificarea în textul povestirii
aă unuiă citată relevantă careă sus ineă încadrareaă personajuluiă înă zodiaă respectivă,ă
explicarea,ăcuăcuvinteăpropriiăaăfeluluiăînăcareăcitatulăalesăilustreazăădescriptorulă
dinăzodiaărespectivă.
f.

Acordul grupului asupra unu simbol grafic pentru a reprezenta personajul

cuătrăsăturileăluiădominante.
g.

Desenareaă simboluluiăpeă unăposteră alăturiădeă careă suntănota iădescriptoriiă

semnuluiăcăruiaăîiăapar ineăpersonajul.
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1.11ă„ŞTIU/VREAUăS ăŞTIUă/AMăÎNV

AT”ă(KWL)

Acest model de predare, elaborat deăDonnaăM.ăOgleăînă1986ăporneşteădeă
laăpremisaăcăăinforma iaăanterioarăăaăelevuluiătrebuieăluatăăînăconsiderareăatunciă
cândăseăpredauănoiăinforma ii.ăUnăinstrumentăimportantădeăînvă areăîlăreprezintăă
lectura,ăacestămodelăreprezentândăşiăoăgrilăădeălecturăăpentruătextulănonfic ional.
Aplicarea modelului Ştiu/ăVreauăs ăştiu/ăAmăînv at presupune parcurgerea a
treiă paşiă accesareaă aă ceeaă ceă ştim,ă determinareaă aă ceeaă ceă dorimă săă învă ămă şiă
reactualizareaă aă aceeaă ceă amă învă ată înă urmaă lecturii.ă Primiiă doiă seă pot realiza
oral,ăpeăbazăădeăconversa ie,ăiarăcelăde-alătreileaăseărealizeazăăînăscris,ăfieăînătimpă
ceăseălectureazăătextul,ăfieăimediatăceătextulăaăfostăparcursăintegral.
a.

Eleviiă careă auă ună stilă deă învă areă auditiv,ă înva ăă vorbindă şiă ascultând,ă

verbalizeazăăac iuneaăpentruăaădepăşiădificultă ile.ăUtilizândătehnicaăKWLă(„Ştiu/ă
vreauă săă ştiu/ă amă învă at”),ă eleviiă conştientizeazăă verbalizândă ceeaă ceă ştiuă sauă
credăcăăştiuăreferitorălaăunăsubiect,ăoăproblemăăşiătotodată,ăaăceeaăceănuăştiuăsauă
nuăsuntăsiguriăcăăştiuădarăarădoriăsăăînve e.ăSeăcereăelevilorăsăăinventarieze,ăprină
discu iiăînăperechiăsauăînăgrup,ăideileăpeăcareăconsiderăăcăăleăde inăcuăprivireălaă
subiectulăinvestiga ieiăcareăvaăurmaăAcesteăideiăsuntănotateăînărubricaă„Ştiu”.
b.

Ideile despre care au îndoieliăsauădespreăcareăarădoriăsăăştieămaiămultăsuntă

grupateăînărubricaă„Vreaăsăăştiu”.
c.

Studiereaă unuiă text,ă realizareaă uneiă investiga iiă sauă dobândireaă unoră

cunoştin eăreferitoareălaăsubiectulăselectatădeăprofesor.
d.

Înă fazaă deă realizareă aă sensului/în elegerii, eleviiă inventariazăă ideileă

asimilateăpeăcareăleănoteazăăînărubricaă„Amăînvă at”.
Înăfiecareărubricăăaparăideileăcorespunzătoare,ăeviden iindu-seăsitua iaădeăplecare,ă
aspecteleă şiă întrebărileă laă careă auă dorită săă găseascăă răspunsuriă şiă ceeaă ceă auă
dobândit în urma procesului deăînvă are.ă
Iatăăoăfişăădeălucruăpeăcareăelevii oăcompleteazăăprinăactivită iăde grup sau
individual.
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1.
Ştiu

Vreauăs ăştiu

Amăînv at

*Etapa Ştiu implicăădouăăniveleăaleăaccesăriiăcunoştin elorăanterioare:ăună
brainstormingă cuă rolă deă anticipareă şiă oă activitateă deă categorizare.ă
Brainstormingulăseărealizeazăăînăjurulăunuiăconceptăcheieădinăcon inutulătextuluiă
ceă urmeazăă aă fiă parcurs.ă Întrebăriă generaleă deă felulă „Ceă şti iă despre...”ă seă
recomandăă atunciă cândă eleviiă de ină ună nivelă scăzută deă informa iiă despreă
conceptulăînăcauză.ăăPeăbazaăinforma iilorăob inuteăînăurmaăbrainstorminguluiăseă
efectueazăă opera iiă deă generalizareă şiă categorizare.ă Eleviloră liă seă cereă săă
analizezeăceeaăceăştiuădejaăşiăsăăobserveăpeăceleăcareăauăpuncteăcomuneăşiăpotăfiă
incluse într-oăcategorieămaiăgenerală.ăAăneăgândiălaăceeaăceăştimăneăajutăăsăăneă
îndreptămăaten iaăasupraăaăceeaăceănuăştim.
*Etapa Vreauăs ăştiu presupune formularea unorăîntrebăriăcareăaparăprină
eviden iereaăpunctelorădeăvedereădiferiteăapăruteăcaărezultatăalăbrainstorminguluiă
sauăcategorizărilor.ăRolulăacestorăîntrebăriăesteădeăaăorientaăşiăpersonalizaăactulă
lecturii.
*Etapa Amă înv at seă realizeazăă înă scris,ă deă către fiecare elev în parte,
dupăăceătextulăaăfostăcitit.ăDacăătextulăesteămaiălung,ăcompletareaăacesteiărubriciă
seă poateă faceă dupăă fiecareă fragmentă semnificativ.ă Eleviloră liă seă cereă săă bifezeă
întrebărileălaăcareăauăgăsitărăspuns,ăiarăpentruăceleărămaseăcuărăspunsăpar ialăsauă
fărăăseăsugereazăălecturiăsuplimentare.
Aplicândă acestă modelă înă predareă seă ob in:ă oă lecturăă activă,ă oă ratăă crescutăă aă
reten ieiăinforma iei,ăcreştereaăcapacită iiădeăaărealizaăcategorizări,ăinteresăpentruă
lecturăăşiăînvă are.

28

Elevii timiziă sauă cuă posibilită iă deă exprimareă maiă reduseă participăă cuă
succesălaăactulăînvă ării,ăsporindu-leăîncredereaăînăfor eleăproprii,ăperforman eleă
lor,ăcontribuindălaădezvoltareaăintelectuală,ălaăsocializareaălor.
1.12 METODA SINELG
La parcurgerea unui textă cuă con inută informa ională bogat,ă eleviloră liă seă
cereăsăămarchezeătextul,ăînsemnândăpasajeleăcareăconfirmăăceeaăceădejaăştiauă()
sauăcontrazicăceeaăceăcredeauăcăăştiuă(-),ăpasajeleăcareăoferăăideiănoi,ăneaşteptateă
(+),ă şiă pasajeleă înă legăturăă cuă careă au întrebăriă (?).ă Eleviiă trebuieă îndruma iă ă înă
felulăurmător:ă“Înătimpulălecturii,ăvaătrebuiăsăăface iăcâtevaălucruri.ăPeămăsurăăceă
citi i,ăface iănişteăsemneăpeămargineaăarticolului.ăSemneleăvorăfiăprecumăurmează:
“√” Pune iăună"√"ăpeămargineădacăăcevaădin ceăa iăcitităconfirmăăceeaăceă
ştia iăsauăcredea iăcăăşti i.
"-" Pune iă ună "-"ă dacăă oă anumităă informa ieă peă careă a iă citit-o contrazice
sauădiferăădeăceeaăceăştia iăsauăcredea iăcăăşti i.
"+"ăPune iăună"+"ăpeămargineădacăăoăinforma ieăpeăcareăa iăîntâlnit-o este
nouăăpentruădvs.
"?"ăăăPune iăună"?"ăpeămargineădacăăgăsi iăinforma iiăcareăviăseăparăconfuzeă
sauădacăădori iăsăăşti iămaiămultădespreăunăanumitălucru.”
Astfel,ăpeămăsurăăceăcitesc,ăeleviiăvorăpuneăpeămargineăpatruăsemneădiferiteăînă
func ieădeăcunoştin eleăşiăîn elegereaălor.ăNuăeănevoieăsăăînsemnezeăfiecareărândă
sauăfiecareăideeăprezentată,ăciăsăăfoloseascăăsemneleăastfelăîncâtăsăăfieărelevanteă
pentru reac iaă loră laă informa iileă prezentateă înă general.ă S-ară puteaă săă fieă nevoieă
decâtă deă unulă sauă douăă semneă pentruă fiecareă paragraf,ă sauă maiă multe,ă sauă maiă
pu ine.
Cândă auă terminată deă citit,ă seă faceă oă scurtăă pauzăă pentruă aă reflectaă laă textulă
lecturat. Se revineă laă listaă cuă lucrurileă peă careă eleviiă leă ştiauă sauă credeauă căă leă
ştiu.ăCeăcunoştin eăs-au confirmat? Ce convingeriăauăfostăinfirmate?ăDupăăceăseă
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priveşteă lista, se revine laăarticolăşiăseăîndemnă elevii săăseăuiteălaăînsemnărileăpeă
care le-auăfăcut.ăAcesteaăarătrebuiăsăăserveascăădreptăreferin eăconvenabileăpentruă
informa iileăcareăconfirmăăsauăinfirmăăcunoştin eleălorăanterioare.ăDeăasemenea,ă
ar trebui săă indiceăoriceăinforma iiăsauăideiănoiăsauăconfuzeădespreăcareăeleviiăară
doriăsăăafleămaiămult.
Existăăstrategiiădeă predareăcareăpotăfiăfolositeăpentruăa-iăajutaăpeă eleviăsăă
rămânăăimplica i.
SINELGă esteă oă metodăă deă monitorizareă aă în elegeriiă (Vaughană şiă Estes,ă
1986).ăNumărulădeăsemneăpeăcareăleăvorăfaceăeleviiăînăclasăăvaădepindeădeăvârstaă
şiă maturitatea lor. Pentru elevii din clasele gimnaziale mici seă recomandăă
folosirea a celămultădouăăsemnecumăarăfi folosireaăsemnuluiă"√ă",ă"astaăştiu",ăşiă
"?" sau "-"ă pentruă "astaă nuă ştiam".ă Semneleă peă careă leă facă eleviiă variază,ă deă
asemenea,ăînăfunc ieădeăscopulălecturiiăşiădeăexperien aăpeăcareăoăauăînăfolosireaă
sistemului de adnotare.
SINELGă esteă ună instrumentă utilă pentruă căă leă permiteă eleviloră să-şiă
urmăreascăă înă modă activă în elegereaă aă ceeaă ceă citesc.ă To iă cititoriiă cunoscă
fenomenulă careă constăă înă terminareaă lecturiiă uneiă paginiă fărăă a- iă amintiă niciă
măcarăunălucruădinăceeaăceătocmaiăaiăcitit.ăEsteăcelămaiăbunăexempluădeălecturăă
fărăă în elegere,ă fărăă implicareă cognitivăă activăă înă procesulă deă lecturăă şiă deă
absen ăăaămonitorizăriiăîn elegerii.ăPreaăadeseaăeleviiăabordeazăălecturaăsauăalteă
experien eădeăînvă areă cuăaceeaşiălipsăădeăimplicareă cognitivă.ăStadiulărealizăriiă
sensuluiăesteăesen ialăînăprocesulădeăînvă areădarăşansaădeăaăînvă aăpoateătreceăpeă
lângăănoiădacăănuăsuntemăimplica iăînăacestăproces.
Sarcina esen ialăăaăacesteiăaădouaăetape,ărealizareaăsensului,ăeste,ăînăprimulărând,ă
deăaămen ineăimplicareaăşiăinteresulăstabiliteăînăfazaădeăevocare.ăAădouaăsarcinăă
esen ialăăesteădeăaăsus ineăeforturileăelevilorăînămonitorizareaăproprieiăîn elegeri.ă
Ceiă careă înva ă sauă citescă înă modă eficientă îşiă monitorizeazăă propriaă în elegereă
cândă întâlnescă informa iiănoi.ă Înă timpulălecturii,ă cititoriiăbuniăvoră reveniă asupraă
pasajeloră peă careă nuă leă în eleg.ă Ceiă careă ascultăă oă prelegereă pună întrebăriă sauă
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noteazăăceeaăceănuăîn eleg pentruăaăcereălămuririăulterior.ăCeiăcareăînva ăăînămodă
pasivătrecăpurăşiăsimpluăpesteăacesteăgoluriăînăîn elegere,ăfărăăaăsesizaăconfuzia,ă
neîn elegereaăsauăomisiunea.
Înă plus,ă cândă eleviiă îşiă monitorizeazăă propriaă în elegere,ă eiă seă implicăă înă
introducereaănoilorăinforma iiăînăschemeleădeăcunoaştereăpeăcareăleăposedăădeja.ă
Eiă coreleazăă înă modă deliberată noulă cuă ceeaă ceă leă esteă cunoscut.ă Eiă construiescă
pun iăîntreăcunoscutăşiănouăpentruăaăajungeălaăoănouăăîn elegere.ă
Seă potă spuneă multeă despreă aceastăă fazăă şiă despreă problemeleă legateă deă
sporireaă implicăriiă şiă maximizareaă în elegerii.ă Conversa iaă trebuieă săă rămână,ă
totuşi,ălaănivelulărealizăriiăsensului.ăSeăîncurajeazăăstabilireaădeăscopuri,ăanalizaă
critică,ăanalizaăcomparatăăşiăsinteza.
Aătreiaăfazăăaăcadruluiăesteăfazaăreflec iei.ăAdeseaăuitatăăînăpredare,ăeaăesteă
laă felă deă importantăă caă şiă celelalte.ă Înă aceastăă etapăă eleviiă îşiă consolideazăă
cunoştin eleă noiă şiă îşiă restructureazăă activă schemaă pentruă aă includeă înă eaă noiă
concepte. Aceasta este faza în careă eleviiă îşiă însuşescă cuă adevărată cunoştin eleă
noi.ă Aiciă areă locă învă areaă durabilă.ă Învă areaă înseamnăă schimbare,ă înseamnăă aă
deveniă cumvaă diferit.ă Indiferentă dacăă aceastăă diferen ăă seă manifestăă subă formaă
unuiăaltămodădeăaăîn elege,ăsauăsubăceaăaăunuiănou set de comportamente, sau a
uneiă convingeriă noi,ă învă areaă esteă caracterizatăă deă schimbare,ă oă schimbareă
autenticăăşiădurabilă.ăAceastăăschimbareăseăpetreceădoarăcândăceiăcareăînvă aăseă
implicăăactivăînărestructurareaăschemelorălorăpentruăaăincludeăînăeleănoul.
Aceastăă etapăă aă fostă parcursăă întâiă prină revizuireaă listeiă întocmiteă înainteă deă
lecturăă pentruă aă vedeaă ceă cunoştin eă auă fostă confirmateă sauă infirmate.ă Apoiă s-a
făcutăunătabelăpentruăaăreprezentaăgraficădiverseleăsemneăfăcuteăînătimpulălecturiiă
cu metodaăSINELG.ăAăurmatăoădiscu ieăînăgrupăpentruăaădecideădacăăeănevoieădeă
informa iiă suplimentare.ă Prină acesteă activită i,ă cititorulă aă fostă obligată săă revadăă
textulăşiăsăăreflectezeăasupraăcon inutului.ă
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Fazaădeăreflec ieăurmăreşteăcâtevaălucruriăesen iale.ăÎntâi,ăseăaşteaptăăcaăeleviiăsăă
înceapăăsăăexprimeăînăpropriileălorăcuvinteăideileăşiăinforma iileăîntâlnite.ăAcestă
lucruă esteă necesară pentruă construireaă unoră schemeă noi.ă Învă areaă durabilăă şiă
în elegereaă aprofundatăă suntă personale.ă Neă amintimă maiă bineă ceea ce putem
formula cu propriile noastre cuvinte, în contextul nostru personal.
În elegereaă esteădurabilăă cândăinforma iileă suntăplasateăîntr-un cadru contextual
careă areă sensă (Pearsonă şiă Fielding,ă 1991).ă Reformulândă ceeaă ceă în elegemă cuă
vocabularul nostru personal,ăseăcreeazăăunăcontextăpersonalăcareăareăsens.
Ală doileaă scopă ală acesteiă fazeă esteă deă aă generaă ună schimbă deă ideiă sănătosă întreă
elevi,ăprinăcareăsăăleădezvoltămăvocabularulăşiăcapacitateaădeăexprimare,ăprecumă
şiă săă leă expunemă diverseă schemeă peă care eiă săă leă analizezeă înă timpă ceă şiă leă
construiescă peă aleă lor.ă Antrena iă înă discu iiă înă etapaă deă reflec ie,ă eleviiă seă
confruntăăcuăoăvarietateădeămodeleădeăgândire.ăEsteăunămomentăalăschimbăriiăşiă
reconceptualizăriiăînăprocesulădeăînvă are.ăExpunereaăelevilor la multiple moduri
deă integrareă aă informa iiloră noiă înă acestă momentă areă caă efectă construireaă unoră
schemeămaiăflexibile,ăcareăpotăfiăaplicateămaiăbineăînăpractică.
Cele patru semne folosite pentru însemnarea pe marginea textului oferit spre
lecturăăpotăconstituiăcoloaneleăunuiătabel,ăeleviiăreuşindăoămaiăbunăămonitorizareă
aăîn elegeriiătextuluiăşiăoăcontextualizareăaăînvă ării.

1.13 DIAGRAMA VENN
Metodaă diagrameloră Vennă reprezintăă oă modalitateă deă verificareă aă
validită iiăinferen eloră(imediateăşiămediate)ăprinăreprezentăriăgrafice.ăMetodaăină
sineă constăă înă intersectareaă unuiă numără deă cercuri,ă fiecareă cercă reprezintăă ună
termenăalăinferen ei.
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Preluată cu succes dinămatematică,ămetodaăpermiteăcaăînăoriceăetapăăaăuneiă
lec iiă săă fieă realizateă compara ii întreă personaje,ă întamplări, corpuri

sau

evenimente istorice, idei, concepte.
Oă diagramăă Vennă esteă formatăă dină douăă cercuriă mariă careă seă suprapună
par ial.ă Cadrulă didactică cereă eleviloră săă construiascăă oă asemeneaă diagramăă
completând în perechi-grupeăsauăindividual,ădoarăcâteăunăcercăcareăsăăseărefere la
unulădinăceleădouăăconcepte (dupăăcaz).
Eleviiăpotăgândi,ălucraăînăperechi,ăsă comuniceăşiăsăăcompletezeădiagrama,ă
apoi se pot grupa câte 4, pentru a-şiă comparaă cercurile,ă completândă împreunăă
zonaădeăintersec ieăaălorăcuăelementeleăcomuneăcelorădouăăconcepte.ă
Amă folosită aceastăă metodăă atunciă cândă amă caracterizată douăă personajeă literareă
sauădouăăspeciiăliterareăpentruăaăpuneăînăeviden ăăatâtătrăsăturileăcomune,ăcâtăşiă
pe cele diferite.
1.14 G-L-Că(Gândiţiă- Lucraţiăînăperechiă- Comunicaţi)
Metodaă“Gândi i-Lucra iăînăperechi-Comunica i”ă(G-L-C),ăuşorădeăutilizat,ă
oferăă posibilitateaă tuturoră participan iloră săă iaă parteă laă discu ii,ă să re inăă
informa iaă multă maiă uşoră şiă săă lucrezeă cuă to iiă înă bunăă în elegere.ă Aceastaă seă
poateăfolosiădeămaiămulteăoriăînăcadrulăuneiălec iiăşiăpoateăaveaăcaăetape:
- timp de 1-4ă minute,ă fiecareă răspundeă laă unaă sauă maiă multeă întrebăriă
formulate înăprealabilădeăcadrulădidactic,ăfiindădeăpreferatăîntrebărileăcareăsuscităă
maiămulteărăspunsuriăposibile;
- seăformeazăăperechile;ăparteneriiăîşiăcitescărăspunsurileăşiăconvinăasupraă
unuia comun, care cuprinde ideile ambilor;
- cadrul didactic va cere ca 2-3ăperechiăsăărezume,ăînăcircaă30ădeăsecundeă
fiecareădiscu iileăpurtateăşiăconcluziaăformulată;
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Procedeulărec ut rii – se poate realiza:
•ăpeăperechiăşiăgrupeă- Astfel,ămembriiăgrupeiăcitescăindividualăunăparagraf,ădupăă
careăîşiăpunăîntrebăriăunulăaltuia.ăApoiăseăciteşteăurmătorulăparagrafădupăăcareăseă
punădinănouăîntrebări,ăcontinuându-seăpânăălaăepuizareaătextului.
•ă frontală - Eleviiă citescă unul,ă douăă paragrafe,ă dupăă careă îiă adreseazăă cadruluiă
didactică întrebări,ă apoiă lecturaă continuă,ă urmândă caă acumă cadrulă didactică săă fieă
celăcareăpuneăîntrebări,ăcerându-leăsăăfacăăpredic iiăcuăfelulăînăcareăvaă continuaă
textulăşiăsă-şiăjustificeăpredic iileăfăcute.
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II.ăAplica iiăaleămetodelorăămoderneăfolositeăînălec iileădeă
predare-înv areăa unor texte literare
„Metodeleăactiveănuăconducăînăniciăunăcazălaăunăindividualismăanarhic,ă
ci,ămaiăalesăcândăareălocăoăîmbinareăaăactivităţiiăindividualeăcuăceaăînăechipe,ă
ele auădreptărezultatăeducareaăautodisciplineiăşiăaăefortuluiăvoluntar”
Jean Piaget
Nuvela Popa Tanda, de I.Slavici

2.1 Brainstorming
În decursul lecturii se pot aplica câteva dintre cele mai cunoscute vorbe
în elepteă româneşti.ă Citeşte-leă şiă identificăă momentulă ac iuniiă înă careă seă
potrivesc,ăapoiăîncearcăăsăăleădezvol iăînăcâtevaăenun uri:
• Limba izbeşte în dintele ce te doare;
• Om mare fără vrăjmaş nu este;
• Lenevia e soră bună cu sărăcia;
• Iarba rea creşte repede, iar cea bună – încetul cu încetul;
• Munca e blagoslovită, când te ţii de ea ai pită;
• Omul sfinţeşte locul;
• Orice naş îşi are naşul;
• Gura taie mai mult decât sabia;
• Fiecare om îşi poartă crucea.

2.2 Instanţele naraţiunii
Precizează:
•

momentele subiectului;

•

personajele, stabilind felul lor – 1. după modul cum participă la acţiune principale, secundare, episodice;
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- 2. după criteriul numeric – individuale sau
colective;
•

indicii spaţiali şi temporali;

•

modurile de expunere utilizate;

•

morala care se poate extrage din text.

2.3 Cubul
Descrie satulăSărăceniălaăvenireaăpreotuluiăşiălaăfinal;
Compar rela iaăpreotuluiăcuăsăteniiăînăprimiiăaniăşiăînăfinalulălecturii;
Asociaz celeădouăămetaforeăcuăcareăceiădinăsatăîlănumescăpeăpărinteăcuă
modulăsăuădeăaăseăcomporta;
Analizeaz stareaămaterialăăaăpreotuluiăînăprimiiăaniălaăSărăceni;
Aplic câteăoăetichetăămetaforicăăfiecăruiaădintreăpersonaje;
Argumenteaz de ce episcopul nu le-aă dată câştigă deă cauzăă celoră dină
Sărăcenii,ăaşaăcumăfăcuseăcuăenoriaşiiădinăButucani.

2.4 Pălăriile gânditoare
“Dacă interpretezi rolul unui gânditor, poate chiar vei deveni unul .... “
Edward de Bono
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Pălăriaăalbastră

Celăcareăaăextrasăpălăriaădeăaceastăăculoareăvaăfiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
moderatorăşiăîşiăăvaăajutaăcolegii;

Pălăriaăalbă

Prezintăăvia aăsatuluiădinătrecut,ăaşaăcumărezultăădinăăăăăă
acest text;

Pălăriaăverde

Gândeşte-te ce s-arăfiăîntâmplatădacăăpreotulăăă
TrandafirănuăarăfiărămasăînăSărăceniăşiălocuitorii
n-ar fi avut mult timp preot în sat;

Pălăriaăroşie

Numeşteăsentimenteleăpeăcareă iăleătrezeşteăînăsufletă
stăruin aăşiădorin aăpreotuluiădeăaăschimbaăăăăăăăăăă
mentalitateaăenoriaşilor;

Pălăriaăgalbenă

Precizeazăăfapteleăpozitiveăeviden iateădeătext;

Pălăriaăneagră

Men ioneazăădefecteleăpersonajelorăcareăs-au
amelioratăcuătrecereaăanilorăşiăprinădorin aăacestoraăăăăăăăăăăă
de a progresa.

2.5 Gândiţi - lucraţi în perechi - comunicaţi
Citeşte cu aten ie şi precizează care sunt elementele care te ajută să plasezi
ac iunea în timp şi spa iu:
Gardurileăsuntădeăprisos,ăfiindcăăn-auăceăîngrădi;ăuliţa este satul întreg.
Arăfiăăprostălucruăunăhornălaăcasă:ăfumulăaflăăcaleăşiăprinăacoperiş.ăNiciă
muruialaădeăpeăpereţiiădeălemnăn-areăînţeles,ăfiindcăătotăcadeăcuăvremeaă
deăpeădânşii;
Numaidecâtăînăprimăvarăăluăăunăţigan,ăîlăpuseăsăăfrământeăimalăăşi-şiă
lipiăcasa.ăÎnăcâtevaăzileătoţiăpatruăpereţiiăerauălipiţiăşiămuruiţi;
Darădupăăatâtaătândălitură,ăoameniiăi-au pus numele Popa Tanda;
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Aveaăpopaăcai,ăaveaăşiătrăsură.ăÎlăcamăsupărauăînsăălesele,ădinăcareăn-au fost
rămasădecâtăspinareaăcuăcoastele.

2.6 Personajeleăsubălupăăăă
Înădecursulăac iunii,ăpersonajeleăintrăăînăsitua iiăproblematice,ăciocninduseăînăopiniiă(conflicteăsociale)ăsauătraversândăadevărateăcrizeăsufleteşti (conflicte
psihologice). Transcrie pasaje potrivite pentru a ilustra aceste afirma ii:
CONFLICTE
• Socialeăăăăăăăăă ăraniiădinăButucaniăşiăSărăceniă-părinteleăTrandafir
Conducerea bisericii – preotul
• Psihologice - frământăriăinterioare

2.7 Disecţia literară
Prezintă trăsăturile morale şi fizice ale protagonistului, modalitatea de
caracterizare şi procedeele artistice utilizate în următoarele citate:
• Pe părintele Trandafir, să-l ţină Dumnezeu! Este om bun,a învăţat multă
carte şi cântă mai frumos decât răposatul tatăl său (…) şi totdeauna
vorbeşte drept şi cumpănit ca şi cum ar citi din carte. Şi harnic şi grijitor
om este. Adună din multe şi face din nimica ceva;
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•

Minunat om ar fi dacă nu l-ar strica un lucru. Este cam greu la vorbă,
cam aspru la judecată, prea de-a dreptul, prea verde făţiş. El nu mai
răsuceşte vorba, ci spune drept în faţă;

•

Dacă n-ar fi fost altfel de om, s-ar fi oprit aici. Părintele Trandafir e însă
ca şi capra în grădina cu curechi. Când îl scoţi pe uşă, îţi intră prin gard;

• Sătenii îl vedeau, clătinau din cap şi iarăşi ziceau: “Popa e omul
dracului!”;
•

Un om din sat trece, le pofteşte”bună ziua” şi-şi zice: “ ine-l, Doamne,
la mul i ani, că este omul lui Dumnezeu!”;

•

Toate s-au schimbat; numai părintele Trandafir a rămas precum a fost:
verde, vesel şi harnic. Dacă părul cărunt şi barba căruntă nu ar vesti
vremea lui, am crede că copilaşii cu care se joacă înspre seară la laiţa
cea de dinaintea casei sunt copilaşii lui.

• Cât era ziua de mare, gura lui nu se mai oprea. Unde prindea oamenii,
acolo îi ţinea la sfaturi;
•

La câmp dai de popă, la deal dă popa de tine;

•

Unde afla un om, părintele Trandafir începea a-l face de râs şi a-şi bate
joc de el în tot chipul;

•

A ajuns ca şi ciuma: după atâta tândălitură, oamenii i-au pus numele
“Popa Tanda”;

•

Unde prindea omul, acolo îl ocăra;

• Din gura lui numai trei cuvinte au ieşit: “Puternice Doamne! Ajută-mă!;
• “Aşa nu merge!” începu a se face şi el om ca lumea, a se îngriji mainainte de toate de binele casei sale;
•

Avea popa cai, avea şi trăsură;

• …bătu doi pari în pământ, între pari bătu beţigaşe mai subţirele şi apoi
popa, preuteasa, copiii şi Cozonac se puseră la împletit;
•

Înainte de Rusalii, părintele a gătit un car de lese;
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•

Ziua sfintelor Rusalii astă dată a fost zi bună. Preuteasa avea rochie
nouă, cei trei mai mărişori aveau papucaşi din oraş, Măriuca cea mai
micuţă avea o pălărie de paie cu două flori roşii.

2.8 Pune-ţiăcapulălaăcontribuţie
Identificăăcaracteristicileătextuluiăşi,ă inândăcontădeăno iunileădeăteorieă
literarăăstudiateădeja,ănumeşteăcăreiăspeciiăliterareăiăseăintegreazăălecturaăstudiată:
• Ac iuneaăseăgradeazăădupăămomenteleăsubiectului;
• Aparătoateămodurileădeăexpunere,ădarădominăănara iunea;
• Laă ac iuneă participăă maiă multeă personaje,ăiară protagonistulăesteă complexă
realizat;
• Se prezintăăaspecteădeăvia ăăverosimileădintr-oăperioadăătrecută;
• Existăăelementeădeăculoareălocalăăcareăajutăălaăplasareaăac iuniiăînătimpăşiă
spa iu;
• Seăprezintăăatâtăunăconflictăsocialăputernic,ăcâtăşiăunulăpsihologic;
• Timpul în care se petrec faptele este îndelungat,ăiarăspa iulă– diversificat.
Textul este o nuvelă, deoarece reprezintă o lucrare epică de dimensiune întinsă
la care participă un număr mai mare de personaje privite în mai multe momente
ale existenţei lor, care sunt antrenate într-un conflict puternic.
• NARATOR OBIECTIV
• NARA IUNEăLAăPERSOANAăaăIII-a
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2.9 Delphi
Discuta iămaiăîntâiăînăperechiăşiăapoiăpeăgrupeădespreămisiuneaănobilăăaă
preotului, mai ales în lumea satului de acum 200 de ani.
Ceăcrede iăcăăs-ar fiăîntâmplatăcuăomenireaădacăănuăarăfiăavutăsprijinulă
religieiăşiăiertareaăpreotului?
Înă epocaă noastră,ă cândă omulă eă atâtă deă puternic,ă încâtă stăpâneşteă prină
inteligen ăăuniversulăcaăunădumnezeuăalănaturii,ămaiăeănevoieădeăreligie?

2.10 Ciorchinele
Genul epic
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2.11 Rebusul

PARADA EROILOR LUI I. L. CARAGIALE
A
D

P

P

D
B

1. Personaj careăeăoăadevaratăă...ăîncurcătură!
2. Repetentul lui Caragiale.
3. Copilulărăsfă atăalăluiămadamăPopescu.
4. Aăcrezutăcăăaăcâştigatălaăloterie.
5. CăpitanulădinăanturajulăluiăLefterăPopescu.
6. Prenumeleăpoli aiuluiăoraşuluiădină,,ăOăscrisoareăpierdută”.
7. Autorul scrisorii pierdute de Zoe.
8. Capulăopozi ieiăînăcomediaă,,ăOăscrisoareăpierdută”(ăprenumele).
9. Cel turmentat din teatrul lui Caragiale.
10.Prieten cu Brânzovenescu.
Notă:ăPeăverticalaăABăve iădescoperiănumeleăsubăcareăeăcunoscutădeăromâniăI.ăL.ă
Caragiale( 2 cuv.)
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O SCRISOAREăPIERDUT , de I.L.Caragiale
-rebus pentru verificarea lecturii textului
Completează rebusul dat cu informaţii din comedia „ O scrisoare pierdută”,
dovedind astfel lectura integrală a textului.
1.

personajul feminin din piesa „O scrisoare pierdută”;

2.

poliţaiul oraşului, locul în care se petrece acţiunea;

3.

ticul verbal al poliţaiului;

4.

funcţia pe care o deţine Ştefan Tipătescu în acel judeţ;

5.

„ Răcnetul....” este publicaţia patronată de Nae Caţavencu.

6.

Trahanache este convins că scrisoarea cu pricina este o .............

7.

profesia lui Caţavencu;

8.

soţul lui Zoe, preşedintele partidului de guvernământ;

9.

amicul lui Brânzovenescu, amândoi formând un cuplu de nedespărţit;

10.

Întrebarea „Eu cu cine ......?” pare să nu-şi găsească răspuns în mintea

Cetăţeanului turmentat;
11.

meseria anterioară a Cetăţeanului;

12.

Farfuridi şi Brânzovenescu vor să reclame intrigile politice din judeţ

printr-o scrisoare....;
13.

funcţia pe care şi-o dorea Caţavencu pentru a renunţa la şantaj;

14.

locul în care ţinea Caţavencu scrisoarea compromiţătoare;

15.

candidatul-surpriză trimis de la „centru”;

16.

apelativul cu care Agamiţă se adresează interlocutorilor săi;

17.

îi înapoiază scrisoarea lui Zoe;

18.

în final, cade.....
A
S
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C
R
I
S
O
A
R
E

B

GENUL DRAMATIC
Rebus pentru fixarea elementelor specifice genului dramatic
Completează rebusul propus cu informaţiile potrivite, astfel încât pe
verticala A-B să obţii denumirea unui gen literar nou.
Defini ii:
1. paranteză, inclusă în textul propriu-zis, conţinând indicaţii scenice;
2. replică a personajelor rostită cu voce scăzută;
3. locul în care textul literar devine spectacol;
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4. textul inclus în didascalii;
5. modul de expunere specific acestui gen literar (2 cuv.);
6. diviziune a unui text dramatic;
7. intervenţia directă a unui personaj, anticipată de numele acestuia;
8. subdiviziune a unui act.
A

B

2.12ăTestulădeălectură
Oăscrisoareăpierdut de I. L. Caragiale
-testădeălectur 1. Cum se numeste ziarulăpeăcareăîlăcoordoneazăăCa avencu?
2. Stabileşteăloculăşiătimpulăcândăse desfăşoarăăsubiectulăpieseiădeăteatru.
3. Ce crede Trahanache despre scrisoarea ce se presupune ca i-a trimis-o
TipătescuăluiăZoe?ăCa avencuăpromiteăcă va restitui scrisoarea lui Zoe cu
oăcondi ie.ăCare anume ?
4. Cuă ceă boacănăă l-a prins Trahanacheă peă Ca avencuă şiă vreaă să-l
contraşantajeze?
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5. Ce confuzii jignitoare pentru unele personaje face Dandanache? (confuzii
careăreflectăătotuşiărealitatea)?
6. Ce face Zoe cuăscrisoarea,ădupăăceă i-oăînapoiazăă cetă eanulăturmentatăînă
actul IV?
7. Cumăoănumeşteăcetă eanulăturmentatăpe Zoe ?
8. Ceăpersonajăafirmă:ă“Dupăălupte seculare care au durat aproape 30 de ani,
iatăăvisulănostruărealizat”ă?
9. Care este ticul verbal al lui Zaharia Trahanache?
10. PrinăceămetodăăreuşeşteăAgami ăăDandanacheăsăăajungăăînăposturaădeăaăfiă
deputat ?
11. Ceăfunc ieăareăTipătescu?
12. Cine afirmăădespreăindustriaăromânăăcăăe admirabilă, e sublimă, dar lipseşte
cu desăvârşire?
13.Undeăîlătrimiteă Zoeăpeă Tipătescuă pentru a-lăputeaăprimiăpeă Ca avencuăînă
ultimul act al piesei? Cum ajunge scrisoarea iar înă mâinileă cetă eanuluiă
turmentat în actul IV ?
14.Cui apar ineăultimaăreplicăăaăpieseiăde teatru ?
15.Ceă recompensăă cereă cetă eanulă turmentată luiă Zoeă cândă îiă înapoiazăă
acesteia scrisoarea de amor?
16. Despre câte scrisori este vorba în comedie ?

2.13. Metode moderne de caracterizare a personajelor
Ştiuă/ăVreauăsăăştiuă/ăAmăînvăţat
 (Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat – subă formăă deă tabel,ă laă tablă;ă
aproximativ 15 minute)
 Eleviiă completeazăă individuală graficulă „Ştiu,ă vreauă săă ştiu,ă amă învă at”ă
(KWL),ă pentruă actualizareaă cunoştin eloră despreă modalită ileă deă
caracterizareăaăpersonajelor,ăiarăulteriorăărealizeazăăăraportareaăfrontală.ă
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 Laă sfârşitulă studiuluiă comediei,ă eleviiă completeazăă şiă ultimaă rubrică,ă
sintetizândăceăauăînvă atănou.

Ceăştiuădespreăpersonajeleăliterareădinăcomedie?

Ceăştiu?

Ce-aşăvrea
s ăştiu?

Ceăamăînv at?

Subiectul operei Caracterizărileă



Zaharia Trahanache: tipul încornoratului;

Modalită ileădeă tuturor



ŞtefanăTip tescu:ătipul junelui-prim;

caracterizare a



Zoe Trahanache: tipul cochetei adulterine. Este cea

personajelor

personajelor

maiădistinsăădintreăpersonajeleăfeminineăaleăteatruluiă
caragialian,ăănefiindălipsităădeăsentimente.ăDeşiăesteăo
femeieăvoluntară,ăştieăsăăjoaceăşiăcomediaăslăbiciuniiă
feminineă(lacrimi,ăăleşinuri),ădarăpuneărepedeăpiciorulă
în prag, înfruntându-lăpeăTipătescu:ă„Euăîlăaleg,ăeuăşiă
b rbatu-meu”.ăUnaădintreăarmeleăăseduc ieiăeiăesteă
iertarea,ăprinăcareăîşiăcâştigăădevotamentul lui
Ca avencu,ăpromi ându-i,ălaăsfârşitulăpiesei,ăunălocăăînăă
„alteăCamere”;


NaeăCa avencu:ătipulădemagoguluiăşiăalăarivistului.



FarfuridiăşiăBrânzovenescu:ătipul prostului fudul.
→Confuziaăsemanticăăşiăgramaticalăăaădiscursuluiăluiă
Farfuridi



Agamemnon Dandanache: tipulăprostuluiăticălos.
Stupid,ăpelticăşiălovitădeăamnezie,ăeămândruădeăgeniulă
luiăînăfolosireaăşantajuluiăcaăformăădeădiploma ie,ă
fiindăconvinsăcăătotăchichirezulăînăpoliticaătimpuluiă
esteăsăănu- iă iiăcuvântulăşiăsă- iăpăstreziăarmele pentru
caăă„laăunăcaz,ăiară– pac!- laăăŢRăzboiul>!”ăă
Dramaturgulăînsuşiăl-aăcaracterizatăcaăfiindă„mai
prostădecâtăFarfuridiăşiămaiăcanalieădecâtă
Ca avencu”.
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Cet eanulăturmentat:ătipulăcetăţeanului.
Reprezentantulăopinieiăpubliceăcareăignorăăă
dedesubturileăpoliticii,ăîntreabăămereuăcuănaivitateă„euă
cuăcineăvotez?”.ăNuăesteăniciăelătotalăinocent,ăpentruă
căăciteşteăscrisoareaă„andrisantului”,ăiarăstăruin aăsaă
deăaăoăduceălaădestina ieăseădatoreazăămaiădegrabăă
unui vechi tic profesional;



Ghi ăPristanda:ătipul omului slugarnic.ăSeămişcăăînă
via ăădupăăăprincipiileăpragmaticeiăluiăneveste:ă„Ghi a,ă
Ghi ă,ăpupă-lăînăbotăşi-iăpapăătot,ăcăăsătululănuăcredeălaă
ălăflămând”.ăDeşiăeăomulăluiăTipătescu,ăseăgudurăăpeă
lângăăCa avencu,ăintuindăînăelăpeăprefectulădeămâine.ă
Esteăadmirabilăcaracterizatăverbal:ăamestecăăînălimbajă
termeniăăpopulari,ăregionalismeăşiăneologismeă
deformate,ăiarăticulăsăuăverbalăproduceăuneoriă
asocia iiăcomiceăă(„curatămurdar”- epit. aprobativ) sau
îlădăădeăgolă(cândăTipătescuăobservă:ă„LasăăGhi ă,ăai
trasăfrumuşelăcondeiul!”,ăelăreplicăărâzând:ă„Curată
condei!”).



Tipul raisoner-ului: Brânzovenescu

Metoda cvintetului
Tip tescu

Tânăr,ăeducat,
Conduce,ăarestează,ăalege
Este tipul primului amorez,
Ascultând.
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Metoda cubului

ANALIZEAZ

comicul
de nume!
DESCRIE
traseul
pierdute!

COMPAR

cele 3 personaje
masculine care
se luptăăpentru
locul de deputat!

ăăASOCIAZ
fiecare personaj
cu un anumit tip /
caracter comic!

ARGUMENTEAZ
faptulăc ă

O scrisoare
pierdută
aparţine genului
dramatic!

APLIC
etichete
descriptive
unui personaj
din comedie!

Metodaăpălăriilorăgânditoare:

Oăscrisoareăpierdută de I.L.Caragiale
Dacăăinterpreteziărolulăunuiăgânditor,ăpoateăchiarăveiădeveniăunulă....ă“
Edward de Bono
Pălăriaăalbastră

Pălăriaăroşie
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Pălăriaăgalbenă

Prezint ăparteaăpozitiv ăaă Ceăv ăplaceăînăpies ?
CRITICUL
1. căăautorulădemascăă
1. Faptele prezentate de
întâmpl rilorădină
adulterul;
I.L.Caragiale sunt complet
Oăscrisoareăpierdută!
1. În acest text este
2. căăsuntăăprezentateă
imorale.ăPrefectulăîşiăînşalăăcelămaiă
prezentatăă„lumeaă
întâmplăriăşiăpersonajeăvii,ă bun prieten, devenind amantul
bună”ădină„capitalaă
careăpotăfiăîntâlniteăşiă
so ieiălui,ălaăfoarteăpu inătimpădupăă
unuiăjude ădeămunte”:
astăzi;
ce acesta s-aăcăsătorit.ăZoeăesteă
- prefectul;
3. căăZoe,ădeşiăesteăsingurulă interesatăădoarădeăputere.ăEaănuă
- preşedinteleă
personaj feminin prezent iubeşteăsincerăpeănimeni.ă
partidului aflat la
peăscenă,ăesteăceaăcareă
2. Candida iiăpentruăfunc iaădeă
guvernare;
de ineăputereaăînăjude ,ă
deputatăsuntăincul i,ăimoraliăsauă
- un director de ziar.
pentruăcăăştieăsă-i
proşti.ă
1. Conflicteleăseărezolvăă
manipuleze pe so ,ăamant,ă 3. Ne expunem riscului de a-l
paşnic.
poli istăşiăchiarăpeă
judecaăgreşităpeădramaturgulă
2. Zoe Trahanache are o
Ca avencu.
I.L.Caragiale.ăElăaăvrutăsăăprezinteă
structurăădeă
parteaăurâtăăaălucruriloră(înăpoliticăă
Ceănuăv ăplaceăînăpies ?
1. căăZahariaăTrahanacheănuă şiăînăfamilie)ădoarăpentruăaăoăputeaă
învingătoare.ăEsteă
inteligentă,ătânără,ă
crede în autenticitatea
îndrepta:ă„Ridendoăcastigatămores”ă
frumoasăăşiă
scrisorii;
(Râzând,ăîndreptămămoravurile).ă
2. căăŞtefanăTipătescuă
descurcărea ă.
conduceăjude ulădupăăbunulă
3. Personajele din text
săuăplacăşiăcăăesteăuneoriă
trebuieăsăăînve eăsăă
impulsiv;
supravie uiascăăîntr-o
3. că,ăpentruăaădeveniă
lumeăcoruptă.ă
deputa i,ăcandideazăănumai
Reuşescăfoarteăuşorăsăă
oamenii care nu au
se adapteze, devenind
calită ileănecesare.
la fel de corupte.

Pălăriaăverde

Pălăriaăalbă

Pălăriaăneagră

Schimba iăfinalulăpiesei!
Prezint ,ăpeăscurt,ă
Formuleaz ăideileăprincipaleăşiă
1. Ca avencuă
con inutulăcomediei!
concluziile!
publicăăscrisoareaă
Ac iuneaăseăpetreceăîntrO scrisoare pierdută de
şiăZoe,ăsupărată,ă
unăorăşelădeămunte,ăînă
I.L.Caragialeăapar ineăgenuluiădramatic,ă
rupeăoriceărela ieă
preajma alegerilor pentru deoarece modul de expunere dominant
cuăTipătescu.ăEaă
locul de deputat.
este dialogul. Teatrul este structurat pe
vaăîncepeăoăaltăăă
Alegerile ar decurge acteăşiăscene,ăfoloseşteăindica iiădeăregie.ă
aventurăă
fărăăproblemeădacăăZoe,ă Inteven iaăfiecăruiăpersonajăseănumeşteă
amoroasăăcuăNae
so iaăluiăTrahanache,ănuăară replică.
Ca avencu,ăcareă
fi pierdut scrisoarea de
Ca specie, O scrisoare pierdută este o
va deveni prefect,
dragoste de la amantul ei, comedie (de moravuri).
în locul lui
prefectulăŞtefanăTipătescu.ă Apareăînăanulă1884,ăesteăcitităălaă
Tipătescu.
Scrisoareaăesteăgăsităădeă Junimea şiăpublicatăăînărevistaă
cătreăCetă eanulăturmentată Convorbiri literar. Esteăjucatăăpeăscenaă
SAU
şiăfuratăădeălaăacestaădeă
TeatruluiăNa ionalădinăBucureşti,ăavândă
2.ăăZoeăşiăŞtefană
cătreăNaeăCa avencu.ă
un mare succes.
Acestaăamenin ăăcuă
Caragialeăscrieăacestătextădupăădupăăceă Tipătescuăfugăîmpreunăă
publicarea ei în ziarul
auăavutălocănişteăalegeri într-unăjude ădeă înăGermania.ăVorătrăiă
ferici i,ăcuăoămoştenireă
„RăcnetulăCarpa ilor”,ăînă munte.ăScriitorulăneăaratăăcâtădeă
50

cazulăînăcareănuăiăseăasigurăă dezorienta iăsuntăalegătoriiăşiăvreaăsăă
primităădeăZoeălaămoarteaă
candidatura.
subliniezeăcăăfiecareăcandidatăareăună
uneiămătuşi.
ÎnsăăCa avencuăpierdeă scopăpersonal.ăScriitorulănuăseăreferăă
pălăriaăcuăscrisoareaă
doarălaăacelăjude ,ăciălaătoatăă ara.ăăÎnă
compromi ătoareăşiăesteă
opiniaănoastră,ăînăzileleănoastreăalegerile
regăsităădeăCetă eanulă
seădesfăşoarăăaproapeălaăfel:ăfiecareă
turmentat, care i-o
candidat are, în primul rând, un scop
returneazăăZoei.
personal.
Ca avencuăesteăprinsăcuăoă
poli ăăfalsificatăăşiăesteăalesă
trimisul de la centru,
Agamemnon Dandanache.
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