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Consideraţii metodice despre studiul textului epic în gimnaziu 

 

Literatura, la nivelul gimnaziului, este un domeniu familiar elevului, deoarece acesta vine din 

şcoala primarǎ cu plǎcerea lecturii, dar cu puţine cunoştinţe despre comentariul textului şi structura 

operei literare. 

La pǎşirea în gimnaziu,se introduc unele noţiuni de teorie literarǎ, care se completeazǎ cu 

fiecare clasǎ, elevii pǎtrund etapizat în universul ficţional al operelor studiate şi se familiarizeazǎ cu 

procedeele interpretǎrii textului literar, devenind astfel conştienţi de influenţa exercitatǎ de literaturǎ 

asupra cititorului. 

Elevii fac cunoştinţǎ cu o gamǎ variatǎ de texte: texte literare, nonliterare, ştiinţifice, 

argumentative, învǎţȃnd mai întȃi sǎ le diferenţieze şi apoi sǎ le recepteze. 

A recepta un text literar înseamnǎ a fi afectat de, a înregistra. Elevul are o reacţie faţǎ de text, 

reacţie ce depinde de calitatea acestuia dar şi de predispoziţile elevului. 

Elevul trebuie sprijinit sǎ intre în universul operei şi sǎ fie impresionat de lumea de acolo. 

 

Etapele studierii textului epic: 

1. Înainte de etapa pǎtrunderii în lumea textului, existǎ o etapǎ de pregǎtire a elevilor, crearea 

unor condiţii favorizante pentru receptare prin discuţii libere menite sǎ le trezeascǎ curiozitatea. 

Astfel, în cazul studierii lecturilor de genul: Domnu Trandafirde M. Sadoveanu, Puiul,de 

Brǎtescu Voineşti ş.a, profesorul va încerca sǎ fructifice experienţa de viaţǎ a elevilor. Ei vor fi 

pregǎtiţi printr-o conversaţie introductivǎ despre felul cum îşi ajutǎ şi respecă profesorii, despre 

dragostea lor pentru animale, discuţii ce vor constitui punţi de legǎturǎ cu lumea fictivǎ din lecturile 

ce urmeazǎ a fi studiate. 

Dacǎ operele sunt inspirate din trecutul nostru istoric, atunci se va face apel la cunoştinţele lor 

despre istorie. De asemenea, elevii pot comenta diferitele ilustraţii care însoţsc textele. 

Alt procedeu de pregǎtire a elevilor îl constituie încadrarea fragmentului în opera din care 

face parte prin povestirea pe scurt a elementelor de conţinut, stabilirea temei. 

2. Dupǎ etapa de pregǎtire, urmeazǎ lectura model a textului, care poate fi făcutǎ de profesor 

sau de unii elevi cu abilitǎţi în acest sens. 

3. Urmeazǎ conversaţia de orientare realizatǎ dupǎ lecturǎ, feedbackul, informȃndu-l pe 

dascǎl despre modul în care elevii au urmǎrit lectura, sentimentele pe care li le-a trezit. Aceastǎ etapǎ 

de scurtǎ duratǎ se realizeazǎ prin cȃteva întrebǎri pe marginea textului. 

4. Explicarea cuvintelor şi a expresiilor necunoscute întȃlnite în text este urmǎoarea etapǎ în 

studierea textului epic. Acum elevii vor da mai întȃi sensul din text pentru fiecare cuvȃnt, apoi 
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folosirea lui în alte context. Cuvintele care vor trebui sǎ intre în vocabularul activ al elevilor vor fi 

introduse în procesul reproducerii textului şi apoi în alte context. 

5. Elaborarea planurilor de text sub forma planului simplu sau/şi a planului dezvoltat. 

Planul de text simplu constituie o cale de pǎtrundere în structura compoziţionalǎ a operei, o 

exersare a capacitǎţii elevilor de a citi cu atenţie, de a delimita unitǎţile contextuale şi de a concentra 

conţinutul fiecǎrei unitǎţi într-o formulare potrivitǎ, de preferinţǎ realizatǎ de elevi. 

6. Planul de text dezvoltat constǎ în redarea structurii textului în detaliu. Atȃt planul simplu 

cȃt şi cel dezvoltat de text îi ajutǎ pe elevi sǎ reproducǎ conţinutul operei, sǎ înţeleagǎ structura 

acesteia. 

7. Reproducerea conţinutului textului epic pe baza planului de text. 

Dacǎ textul este scurt, reproducerea oralǎ a acestuia se poate face imediat dupǎ lecturǎ, dar 

este recomandat ca aceasta sǎ fie precedatǎ de alcǎtuirea planului de text. 

8. Caracterizarea personajelor se realizeazǎ dupǎ etapa reproducerii conţinutului textului epic. 

Caracterizarea reprezintǎ procedeul prin care stabilim poziţia personajului în operǎ, trǎsǎturile lui 

fizice şi morale, relaţiile cu celelalte personaje. 

Modalitǎţile de caracterizare pot fi: 

-directǎ: fǎcutǎde autor sau de alte personaje; 

-indirectǎ: desprinsǎ din faptele personajului, din comportament, din mediul în care trǎieşte, 

din pǎrerile celorlalte personaje despre el, onomasticǎ,etc; 

-autocaracterizarea: fǎcutǎ de personajul însuşi. 

În realizarea caracterizǎrii de personaj, elevii vor folosi şi citate extrase din text. 

9. Reflecţii asupra textului studiat, ieşirea din universul ficţional, reflecţii care se desfǎşoarǎ 

sub diverse forme: prin dezbateri orale sau prin realizarea de compuneri. 

De exemplu, dupǎ studiul unui fragment din Amintiri din copilǎrie, de I. Creangǎ, poate fi 

datǎ elevilor urmǎtoarea temǎ: ,,Alcǎtuiţi o compunere de 1-2 pagini referitoare la alegerea pe care 

aţi dori sǎ o faceţi pentru viitorul vostru”.   
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