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INSTRUCÞIUNI de FOLOSIRE
[Pledoarie pro domo]

[În loc de PREFAÞÃ]

În toatã activitatea noastrã (cu speranþele unui mare NAIV), ne-am
condus dupã un principiu simplu: elevul nu se poate forma
DECÂT prin efort propriu, la care se adaugã factori auxiliari: manuale, profesori, surse de informaþii etc.; altfel, vor rezulta niºte
roboþei, semidocþi sau zerodocþi.
Prin prezenta lucrare, intenþionãm sã dãm posibilitatea elevului
sã descopere (singur) minunãþiile care se ascund sub slova literaturii, dar asta nu se poate face decât lucrând, încercând, exersând...
Pentru o primã impresie (!! ca sã fie pozitivã!!), vezi Cuprinsul!
De ce INSTRUIRE prin EVALUARE?
Cerinþa (de regulã) este formulatã în termeni evaluativi, dar
poate fi cititã ºi în registru instructiv, pentru cã formularea este în
aºa fel realizatã, încât „strecoarã“ elemente informative; de cele
mai multe ori, cerinþele (chiar dacã nu vor fi rezolvate) conþin o
trainicã ºi utilã sursã de informaþie.
BENEFICII:
[a] pentru profesor: profesorul alege textul potrivit (gen, specie,
personaj, moduri de expunere etc.), poate organiza discuþii, mese
rotunde pe anumite teme, alcãtuieºte rapid lista cerinþelor, a
temelor pentru acasã etc.
[b] pentru elev: are posibilitatea sã înveþe cum se poate pãtrunde în tainele, în frumuseþea literaturii.
VOCABULARUL:
Lipsa performanþelor este cauzatã de lipsa unui vocabular adecvat (cantitativ ºi calitativ); de aceea s-a folosit un limbaj cu standarde mai ridicate, având convingerea cã noile cuvinte necunoscute
sunt o sursã sigurã pentru îmbogãþirea vocabularului, dacã se ape-

I. GENURI LITERARE
LIRIC. EPIC. DRAMATIC

NIVELURI DE ABORDARE
A TEXTULUI LITERAR EPIC
Nivelul GENERAL-GENETIC

Selecteazã douã structuri care au efecte expresive,
în text, la nivel general-genetic.
[2.]  L/E/D [Având în vedere fragmentul dat] selecteazã acele
trãsãturi/ caracteristici, care sunt potrivite unui text nonliterar:
– are un stil unitar;
– nu (se) urmãreºte sensibilizarea cititorului;
– comunicarea nu vizeazã angajarea afectivã;
– topicã normalã/ obiectivã;
– cursivitate claritate/ sobrietate/ preciziune/ concizie;
– evitarea sinonimiei; evitarea elipsei;
– înlãturarea omonimiei (pentru a nu se crea confuzii);
– folosirea unui mare numãr de neologisme;
– lexic specializat pe discipline/ domenii;
– fraza dezvoltatã/ amplã (datoritã argumentãrii);
– folosirea unui mare numãr de locuþiuni conjuncþionale;
– predominã propoziþiile enunþiative (pentru demonstrarea/
susþinerea unei anumite teorii);
– propoziþiile cauzale (pentru motivaþie/ argumentare);
[1.]  L/E/D
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– propoziþiile cu elemente conclusive de relaþie (precum:
deci/ aºadar/ prin urmare etc.), prin care se formuleazã
generalizãrile deduse din cele expuse anterior;
– sau sintagme/ structuri/ construcþii care sunt legate de
ideea concluziei: de aici rezultã cã; se poate trage concluzia; putem deduce etc.;
– utilizarea unor abrevieri/ simboluri/ semne convenþionale/
formule stereotipe etc.
[3.]  L/E/D Având în vedere fragmentul dat, selecteazã acele
trãsãturi/ caracteristici, care sunt potrivite unui text literar:
– textul are un autor al cãrui nume se cunoaºte (fiind creaþie
cultã)/ nu se cunoaºte (fiind creaþie folcloricã);
– are o elaborare unitarã;
– are caracter individual/ se constatã un stil al autorului etc.
– prezintã fapte/ întâmplãri/ evenimente/ caracterele ºi sentimentele unor personaje care au similitudini cu persoane
reale/ autentice;
– acþiunea ºi personajul sunt cele douã elemente de bazã;
– prezentarea lor se face cu ajutorul naraþiunii;
– (alãturi de celelalte moduri de expunere – care sunt complementare – pentru schimbarea registrului epic, pentru
dinamizarea acþiunii etc.);
– timpul ºi spaþiul acþiunii sunt nelimitate, dar au corespondente reale etc.
– este de o mare complexitate, rezultatã din îmbinarea exprimãrii raþionale cu aceea emoþionalã;
– o mare deschidere spre cele mai diverse categorii lexicale/
morfologice/ sintactice/ de topicã etc.;
– lexic bogat (arhaisme/ regionalisme/ neologisme/ elemente
de jargon/ termeni argotici etc.), adeseori inovaþii lexicale;
– elementele morfologice apar în toatã complexitatea lor
(adesori îndepãrtând-se de normele stabilite prin tradiþie);
– inovaþii semantice ºi morfosintactice;
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– construcþii sintactice de o mare varietate (adesori îndepãrtându-se de normele academice);
– topicã diversã;
– din punct de vedere fonetic, uneori apar rostiri dialectale
(în vorbirea personajelor/ în exprimarea autorului);
– (în naraþiuni) predominã timpul trecut (perfectul compus
în alternanþã cu perfectul simplu);
– (în descrieri/ poezie/ proza poeticã etc.) predominã prezentul, cu diversele lui valori/ nuanþe semantice etc.
[4.]  L/E/D Ilustreazã (prin douã argumente) ideea cã textul dat
este un fragment dintr-o operã literarã.
[5.]  L/E/D Ilustreazã (prin douã argumente) ideea cã fragmentul
(dat) aparþine unei opere literare.
[6.]  L Motiveazã (prin douã argumente) ideea cã fragmentul
(dat) aparþine unei Opere lirice.
[7.]  L Menþioneazã douã trãsãturi ale genului liric, care pot fi
susþinute cu argumente (din textul dat).
[8.]  E Motiveazã (prin douã argumente) ideea cã fragmentul
(dat) aparþine unei opere epice.
[9.]  E Menþioneazã douã trãsãturi ale genului epic, care pot fi
susþinute cu argumente (din textul dat).
[10.]  D Motiveazã (prin douã argumente) ideea cã fragmentul
(dat) aparþine unei opere dramatice.
[11.]  D Menþioneazã douã trãsãturi ale genului dramatic, care
pot fi susþinute cu argumente (din textul dat).
[12.]  E Menþioneazã douã trãsãturi ale unei specii literare (la
alegere), care aparþin genului epic, ce pot fi susþinute cu argumente (din textul dat).
[13.]  L/E/D Demonstreazã cã în acest fragment de operã literarã
se promoveazã anumite valori umane/ morale (ºi/ sau), etice
(ºi/ sau), estetice (ºi/ sau), comportamentale etc.
[14.]  L/E/D Numeºte douã elemente de structurã, descoperite
în textul dat.
[15.]  L/E/D Demonstreazã (în 4-5 rânduri) cã textul literar dat
este interesant, are o structurã ºi un scop estetic.
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