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STRATEGII DE LECTURĂ SIMPATETICĂ

APLICATE OPEREI MONICĂI LOVINESCU

Graţie programelor şcolare, literatura de graniţă ocupă, în opinia noastră, un loc de
“Cenuşăreasă” în economia celor patru ani de liceu. La clasa a IX-a, de exemplu, întâlnim la Ed.
Humanitas fragmente de texte S.F. şi de texte ştiinţifice care pledează pentru ele, un text memorialistic
şi câteva scrisori. La Ed. Art, găsim fragmente de jurnale, corespondenţă şi cam atât. Dacă programa
de clasa a IX-a este variată în ceea ce priveşte paleta de elemente caracteristice literaturii de graniţă,
începând cu clasa a X-a abia putem puncta prezenţa acestora (câteva noţiuni teoretice legate de jurnal
şi de confesiune, caracteristicile jurnalului, alături de fragmente de jurnal). La clasa a XI -a observăm
doar referiri la conceptul de autenticitate în cadrul romanului psihologic camilpetrescian. Clasa a XII -a
propune studiul memoriilor şi pentru filiera filologie studiul de caz “Dinamica unor specii
nonficţionale astăzi “/ “Jurnalul şi memoriile după 1990”.

În ceea ce priveşte prezenţa Monicăi Lovinescu în manualele şcolare, remarcăm în
manualul de clasa a XII-a de la Ed. Art (coordonat de Adrian Costache) două citate din “Unde scurte
4” (la studiul de caz: “Literatura aservită ideologiei comuniste”) şi “Unde scurte 5’  la studiul de caz
“Dinamica unor specii după 1990: jurnalul, memoriile”), iar la Ed. Humanitas (clasa a XII-a) un citat
în cadrul informaţiilor legate de studiul de caz “Literatura aservită ideologiei comuniste”.

Strategiile de lectură simpatetică urmăresc atragerea elevilor spre domeniul lecturii şi
dezvoltarea competenţelor scripturale şi comunicaţionale.

Considerăm că cele interactive de grup în primul rând asigură stimularea interesului
elevilor vizavi de domeniul lecturii în particular şi de domeniul literaturii în general.

Dintre strategiile de dezvoltare a gândirii critice, putem aplica „Gândeşte-Perechi-
Prezintă” sau „Tehnica R.A.I.” în cadrul orelor de literatură care vizează studiul operei Monicăi
Lovinescu. Prima se poate utiliza pentru actualizarea cunoştinţelor elevilor sau după lectura ulterioară
a textului, formând deprinderea de expunere în scris a propriilor trăiri. Profesorul propune elevilor un
subiect de meditaţie ce are tangenţe de conţinut/ de mesaj cu textul ce va fi c itit (piese de teatru: ”Ce aş
face dacă aş fi regizor?”- clasa a IX-a la unitatea de învăţare” Literatura şi celelalte arte„ etc.). Fiecare
elev descrie o experienţă în legătură cu subiectul dat. Apoi, în perechi, elevii îşi prezintă unul altuia
textele, discută ambele păreri. Se formează grupuri de 4-6 membri şi se ascultă fiecare opinie. Se
prezintă în faţa clasei câte o opinie din fiecare grup şi se discută asupra lor. După alte activităţi de
analiză a textului, profesorul cere elevilor să stabilească în  perechi asemănările/ deosebirile între textul
imaginat şi cel studiat (care analiza felul în care era pusă în scenă o piesă de Eugen Ionescu , de
exemplu).

Metodă de fixare şi de sistematizare a cunoştinţelor sau de verificare, „R.A.I.” dezvoltă
gândirea critică, realizează feedback-ul unei activităţi prin jocul cu mingea. Elevul care aruncă mingea
formulează o întrebare, cel care o prinde răspunde şi interoghează apoi un alt coleg. Este obligatorie
cunoaşterea răspunsurilor la întrebările puse, în caz contrar elevii sunt eliminaţi. Prin R.A.I., elevii
devin coparticipanţi la propria formare. La clasa a IX-a se poate utiliza într-o lecţie care prezintă un
interviu luat Monicăi Lovinescu, după ce s-a parcurs fişa biografică a acesteia situată pe „manşetele”
paginii de manual: Cine a fost Monica Lovinescu? Ce titlul alunui volum ai reţinut? Ce părere are
Monica Lovinescu despre libertate? ş.a.

Activităţile centrate pe grupe se combină cu alte metode activizante, de regulă studiul de
caz, învăţarea prin descoperire, problematizarea etc.
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Activitatea pe grupe stimulează spiritul de responsabilitate faţă de colectiv, curiozitatea,
spiritul competitiv, cooperarea şi valorifică avantajele muncii şcolare şi extraşcolare în grup. .La
gimnaziu, un grup poate strânge citate şi întocmi portretul fizic al personajului indicat (Cella
Delavrancea), altul-portretul moral şi ultimul-mijloacele de caracterizare folosite de Monica Lovinescu
în fragmentul din 15 ianuarie 1988 („Pragul”). Prin sinteză, cu ajutorul profesorului elev ii vor stabili
valoarea creaţiei şi locul în opera scriitorului.Aprecierea şi evaluarea rezultatelor ţine cont de munca
individuală şi colectivă (prin punctaje, grile ).

„Predarea reciprocă / E.R.R.” stimulează interesul elevilor pentru actul învăţării. Alina
Pamfil1 prezintă etapele acestui model al dezvoltării personale,  strategie construită de Ch. Temple care
structurează lecţia în care se foloseşte strategia didactică “E.R.R.” (evocare-revocarea sensului-
reflecţie) în funcţie de trei elemente-cheie: “1. etapa de evocare (actualizare) şi de sistematizare a
cunoştinţelor pe care elevii le au deja despre subiect; 2. activitatea propriu-zisă de predare-învăţare; 3.
etapa de reflecţie asupra cunoştinţelor dobândite şi asupra modului modului în care au fost dobândite”.
După prima lectură au loc discutarea textului (a impresiilor, a reacţiilor în legătură cu acesta: ce le -a
plăcut, ce nu le-a plăcut, de ce experienţă personală sau de ce fiinţă le aminteşte,  ce i-a surprins etc.),
indicarea elementelor relevante pentru elevi, ilustrarea/ asocierea de imagini desenate/ pictate/
fotografiate etc. cu textul citit, cu o amintire personală, realizarea lecturii anticipative (vers cu vers,
paragraf cu paragraf, secvenţă cu secvenţă). Se stimulează aşadar curiozitatea, imaginaţia, capacitatea
de argumentare, valorificarea experienţei anterioare în asimilarea noilor cunoştinţe, stimularea
interpretărilor personale ale elevilor.

Studiul de caz Jurnalul şi memoriile după 1990 este plasat de programa şcolară în vigoare
clasei a XII-a, profil filologie. Cu două săptămâni înaintea susţinerii, au loc stabilirea echipei, a
bibliografiei şi a obiectivelor investigaţiei( definirea speciilor jurnal şi memorii, precizarea tipologi ilor
şi a caracteristicilor acestora: fixarea circumstanţelor situaţiei-limită abordate, menţionarea experienţei
exilului, a dorinţei publicului de a se edita memorialistică şi jurnale după 1990 , descrierea şi analiza
componentelor cazului expus, precizarea rolului acestor specii de graniţă şi apoi aplicaţii realizate cu
întreg colectivul, pe baza  fragmentelor propuse de manual. Profesorul sistematizează şi nuanţează
informaţiile pentru ceilalţi elevi din clasă, iar aceştia pun întrebări  colegilor dacǎ au neclarităţi. Pentru
finalizare, profesorul propune sarcini diferite: întregii clase (Redactaţi un eseu liber de 2-4 pagini
despre rolul şi importanţa jurnalului în existenţa unui scriitor sau a unui om obişnuit ) şi
membrilor grupei de lucru:(Alegeţi o confesiune diaristică a Monicăi Lovinescu şi urmăriţi
aspectul de jurnal intim conturând o imagine a persoanei autoarei). Pentru realizarea studiului de
caz, se mai folosesc şi alte strategii didactice: investigaţia de grup (aici) şi referatul (Rolul
literaturii de frontieră în perioada postbelică), portofoliul de autor-Monica Lovinescu
(referate,conspecte, investigaţii, alte compuneri, poze, pagini de jurnal propriu etc.), argumentările
orale şi scrise (eseu), dezbateri (A reprezentat literatura de frontieră u n gen de succes după 1990?),
compunere de scrisori adresate Monicăi Lovinescu în calitate de prieten/ -ă etc.

Excursia tematică în zona Fălticeni pe ruta Bucureşti-Ploieşti-Buzău-Bacău-Roman-
Paşcani Fălticeni şi retur este mai mult un vis decât o posibilita te dacă ne raportăm la condiţiile
economice actuale. După stabilirea traseului cu elevii, a obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate, are
loc împărţirea sarcinilor individuale. Se pot vizita Muzeul “I.L. Caragiale” din Ploieşti, Cetatea de
scaun din Suceava, Casa Lovineştilor din Fălticeni. Elevii vor face fotografii, vor lua interviuri
muzeografilor (întrebările se stabilesc de acasă), îşi vor achiziţiona materiale necesare întocmirii
portofoliului de autor, vor citi din cărţile autoarei, vor urmări documentare despre Monica Lovinescu.
La întoarcere, prin discuţii, profesorul sintetizează informaţiile, punctând momentele esenţiale.

În lecţiile de clasa a VII-a care conţin descrieri umane, profesorul poate porni de la un
portret realizat de Monica Lovinescului lui E. Ionescu, M. Eliade sau Cellei Delavrancea, solicitând
elevilor să identifice elemente fizice sau morale, exprimări deosebite etc.

1 Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise , Piteşti, Ed. Paralela 45, 2003, p.51.
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