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Limba şi literatura română este 
disciplina ce oferă cele mai mari po
sibilităţi de realizare a obiectivelor 
culturii teatrale. Astfel, învăţătorul 
utilizează în actul predării-învăţării 
tehnicile teatrale (jocuri-dramatizări, 
teatrul parodiilor, teatrul-improviza- 
ţie etc.), care ar contribui atît la dez
voltarea competenţei de percepere a 
mesajului citit'auzit prin receptarea 
adecvată a universului emoţional şi 
estetic al textelor literare, cît şi a ce
lei de trezire (manifestare) a interesu
lui şi a preferinţelor pentru lectură. 
(Cf. Curriculuin şcolar clasele I-IV, 
Chişinău, 2010, p. 13)

Educaţia lingvistică şi educaţia li- 
terar-artistică cooperează cu un „întreg 
evantai de dimensiuni şi perspective 
ale cunoaşterii” (B. Niculescu), reali
zate prin elemente de inter- şi pluridis- 
ciplinaritate, acestea sunt determinate 
de legăturile ce le stabileşte disciplina 
limba şi literatura română cu discipli
nele, precum: ştiinţe, educaţia moral- 
spirituală, educaţia artistico-plastică,

care formează „un complex didactic- 
educativ unitar şi multifuncţional, în 
care se împletesc organic conţinuturile 
lingvistice, artistic-estetice şi procesele 
psihologice ale învăţării (limbajul şi 
comunicarea) (ibidem, p. 10) îmbina
rea educaţiei lingvistice şi literare cu 
diversele forme ale educaţiei teatrale 
continuă ascendent dezvoltarea para
digmei comunicativ-funcţionaîe a dis
ciplinei -  formarea competenţelor spe
cifice de comunicare, lectură şi scriere.

Activităţile educaţiei teatrale la 
lecţiile de limba şi literatura română 
se înscriu atît ca secvenţe de conţinu
turi, precum şi ca activităţi de învăţare 
şi evaluare (recomandate). Aceasta se 
adaptează materialului studiat prin va
lorificarea anumitor momente care sunt 
însufleţite de elementele de teatru apli
cate la moment sau pregătite în preala
bil.

în continuare, vom aduce exemple 
de metode şi activităţi ce vizează dez
voltarea competenţelor de comunicare 
non-verbală cu elemente de joc de rol.



Tehnica Fotograful este bineve
nită pentru elevii care au dificultăţi în 
exprimare, dar care pot reda printr-o 
imagine mesajul.

De exemplu clasa 1:
Secvenţa de conţinut: Comunicarea 

nonverbală (gestul, mimica). Gestul, 
mimica, unele semnale ale servicii
lor: urgenţă medicală, pompieri, po
liţie, semnele rutiere, afişe informa
ţionale etc.

Design instrucţional (Demersul 
didactic)

Elevilor li se propune următoarea 
sarcină:

Realizaţi (compimeţi) cîteva file pen
tru un ”.Album cu semne non-verbale 

Fiecare elev respectă sarcina dată 
de învăţător. De exemplu: la această 
temă elevul va avea de documentat 
Albumul cu semne non-verbale.

Acasă elevii selectează/copiază/ 
desenează din realitatea înconjurătoa
re, din ziare, reviste vechi:

a) semne convenţionale;
b) imagini ce conţin gesturi;
c) imagini ce conţin feţe cu diverse 

tipuri de mimică.
Imaginile/fotografiile/desenele sunt 

aduse la următoarea oră şi sunt discu
tate şi analizate în conformitate cu 
subcompetenţele vizate. La discutarea 
„Albumului cu semne nonverbale” 
poate fi reluat jocul de rol, cînd fiecă
rui elev/grup îi revine un semn şi 
acesta îl analizează din perspectiva 
locutorului.

De exemplu: „Sunt semaforul. 
Acesta este un semn care permite or
ganizarea traficului rutier. Am trei 
culori: verde, galben, roşu. Culoarea 
verde...”. Sau elevii pot reda informa
ţia şi sub formă de poezie:

„Roşu vine de la foc,
Ne previne: stai pe loc!
Galbenul înseamnă: Mai aşteaptă- 

un pic

Verdele ne-ndeamnă: Treci, flă
cău voinic!”

O altă sarcină pe care o propune 
învăţătorul este: Timp de cinci minu
te, realizaţi un dialog între copil şi se
mafor, unde veţi discuta semnificaţia 
culorilor semaforului.

în rezultatul acestor activităţi, ele
vii vor antrena următoarele abilităţi 
teatrale:

- îşi vor asuma rolul de fotograf, 
selectînd cu precădere imaginile 
ce vizează sarcina;

- Vor comunica, de la persoana în- 
tîi, o informaţie;

- Vor crea texte, argumente pe care 
să le expună unui public.
Tehnica Albumul cu fotografii al

personajului
Această metodă poate fi utilizată 

la studierea temei „Personajele litera
re pozitive şi negative”.

Obiective cadru:
2.5. Sesizarea trăsăturilor fizice şi 
morale ale unor personaje, conform 
faptelor descrise.
2.6. Exprimarea gîndurilor, emoţiilor 
şi a sentimentelor faţă de mesajul tex
telor citite sau a unor secvenţe tex
tuale.
2.7. Reproducerea integrală a textu
lui în succesiunea planului, folosind 
adecvat mijloacele expresive [1: 40j.

Elevii vor avea de pregătit un al
bum cu fotografii, unde vor include 
personajele studiate. Materialele pot 
fi stocate din intemet/desenate. Elevii 
pot lucra în echipă sau individual. 
Pentru pregătire li se indică o perioa
dă de timp concretă: trei zile, cinci 
zile, o săptămînă. Durata este deter
minată de sarcina ce trebuie realizată.

Cerinţe:
- Albumul va avea o foaie de titlu.



- Personajele vor fi prezentate suc
cint: nume» titlul operei din care 
face parte.
„Albumul cu fotografii al perso

najului” este prezentat în faţa clasei, 
învăţătorul îi roagă pe elevi să facă 
schimb de lucrări. Urmează o altă 
sarcină care îi impune pe elevi să se
lecteze o imagine din album şi să ini
ţieze un dialog sau să povestească si
tuaţia selectată. Sarcinile pot fi destul 
de diverse şi creative.

De exemplu:
Elevul, pus în situaţia personaju

lui Nică din lucrarea „Amintiri din 
copilărie”, joacă rolul acestui perso
naj, răspunzînd la întrebările învăţă
torului sau ale clasei: Cine eşti:? Din 
ce lucrare faci parte? Cum se nu
meşte satul tău de baştină? Care este 
cea mai mare poznă făcută de tine? 
Care este atitudinea ta faţă de mătuşa 
Mărioara? Ce visezi să devii în via
ţă? Cum se numesc prietenii tăi? ş.a.

O altă metodă de studiere a 
secvenţei de conţinut din Curriculum 
poate fi Rama. Elevul desenează 
pentru fiecare personaj studiat/indicat 
cîte o ramă ce-1 reprezintă.

De exemplu:
Mama -  ramă din flori.
Bunelul -  ramă din vreascuri.
Nicu -  fluturaşi, gîze.

Ramele elevilor sînt afişate pe pe
rete, fără să fie indicată vreo sugestie 
cui le aparţin. Un elev va trebui să 
ghicească cui aparţine fiecare ramă, 
de ce este reprezentată prin desenul 
dat şi ce sugerează acesta.

Metoda dată poate fi aplicată şi la 
operele lirice şi se vor referi la diver
se imagini ale poeziei: mama, codrul, 
izvorul, pasărea, iama ş.a. De aseme
nea, elevii pot utiliza diverse culori 
pentru a reda stări de spirit, atmosfe
ră, atitudinea faţă de personaj ş.a.

Următoarea etapă de lucru este 
completarea ramei. învăţătorul poate 
utiliza diverse sarcini pentru ca elevii 
să detalieze imaginea sau să analize
ze personajul.

- Elevii selectează cîte o imagine a 
unui personaj (pozitiv sau nega
tiv), evitînd să aleagă cele pregă
tite de ei personal;

- Se împart a cîte doi în grup;
- Vor scrie reciproc, comentînd cu 

voce tare, cîte o trăsătură/ părere 
cu referire la imaginea personaju
lui cu care face pereche.
Drept exemplu pot servi poeziile: 

„Copilărie”, „Un copil e rodul sfînt”, 
„De ziua copilului” ş.a., precum şi 
textele „Copil cuminte şi babă fru
moasă”, „Nu mai plînge, bunico!”, 
„Casa părintească” ş.a.

Completînd rama ce vizează copi
lul din textul „Casa părintească”, ce
lălalt coleg al său poate scrie:
- Eşti grav bolnav, trebuie să te tra

tez;
- Tatăl tău va vinde totul pentru a 

te vedea bine;
- Dorul de casă este o boală mai 

gravă;
- Eşti nerecunoscător, întrucît mult 

timp n-ai dat de veste mamei des
pre tine;

- Mă bucur că ai revenit acasă;
- Nu ai avut o copilărie fericită.

în felul acesta copiii completează 
ramele, expunîndu-şi, pe rînd, orice 
părere, evidenţiază trăsăturile morale 
şi fizice ş.a. Această modalitate de 
analiză pe rol permite elevilor să se 
adune cu gîndurile şi să asculte păre
rea elevului-pereche cu referire la 
personajul său.

După ce ramele au fost completa
te, învăţătorul selectează 2-3 elevi, în 
funcţie de numărul imaginilor. Va 
continua activitatea cu metoda La



muzeu, unde elevii vor avea de creat 
muzeul personajelor. La început, în
văţătorul, le explică fiecăruia sarcina:

Primul elev va avea de aranjat 
muzeul personajului pozitiv.

Al doilea elev -  muzeul persona
jului negativ.

Al treilea elev -  muzeul persona
jului fantastic ş.a.

Notă: In timp ce muzeul va fi 
amenajat, învăţătorul lucrează cu cei
lalţi. De exemplu, le propune urmă
toarea sarcină: scrie o scrisoare părin
ţilor în care să recunoşti o faptă.

Cînd muzeele sunt gata pregătite, 
persoana se transformă în ghid. Ea va 
trebui să prezinte clasei personajele 
selectate pentru muzeul său. în pre
zentare se vor utiliza lecturări din ra
mele personajelor făcute de colegi, 
avînd dreptul să facă o replică, în caz 
că nu este de acord cu cele spuse des
pre personaj. Această metodă permite 
elevului-ghid să facă o sinteză pentru 
categoria de personaje selectate.

Toate aceste metode au în comun 
pregătirea materialului de lecţie. Ele
vul însuşi se documentează şi îl aran
jează într-o ordine anume. în baza 
acestora se creează situaţiile cu ele
mente teatrale: joacă rolul de foto
graf, de ghid, vorbeşte în numele per
sonajului, totodată utilizează interpre
tări de situaţii, caracterizări de perso
naje, îşi dezvoltă creativitatea.

Unele tehnici cu elemente de artă 
teatrală se pot utiliza pentru captarea 
atenţiei. începutul lecţiei poate fi 
conceput sub formă de joc, ca mai 
apoi se continue cu desfăşurarea sce
nariului de lecţie propriu-zis.

Un model de acest fel este jocul 
Replica potrivită. Elevii se aranjea
ză în cerc. învăţătorul prezintă condi
ţiile jocului. Elevii transmit haotic de 
la unul la altul trei mingi de culori 
diferite, rostind cîte o replică specifi

că la aruncarea fiecărei mingi. Repli
cile le selectează învăţătorul din di
verse fragmente de text. De exemplu, 
la modulul „Sărbătorile de iarnă”, în 
clasa a IlI-a, putem selecta replicile 
pe care le rostim la prinderea mingii: 

Pentru mingea roşie -  „Să trăiţi, 
să-nfloriţi...”.

Pentru mingea albastră -  „Mîine 
anul se-nnoieşte...”.

Pentru mingea galbenă - „Ha, ţa, 
ţa, căpriţă, ţa...”.

Dacă cineva greşeşte replica sau 
scapă mingea -  iese din joc. Acest 
exerciţiu se repetă şi la alte teme, 
selectînd diverse replici, complicînd 
sarcinile. El are ca scop dezvoltarea 
atenţiei simultane a elevilor, a coor
donării vocii cu mişcarea, memorarea 
unor fraze-cheie din subiectul discutat.

O altă modalitate pentru acest joc 
este ca în locul frazelor de text să fie 
utilizate interjecţii:

Pentru mingea roşie -  „Uh!”. 
Pentru mingea albastră -  „Ah!”, 
Pentru mingea galbenă -  „Of!”. 
Jocul Mozaic constituie o modali

tate de rearanjare a acţiunilor într-un 
text literar. Se selectează unele seg
mente dintr-un text literar. Ca exem
plu, povestea „Bucle de aur” de Ni- 
colae Batzaria.
- Intr-o ţară rece şi îndepărtată a 

fost odată un oraş trist cum nu-i 
găseai nicăieri perechea;

- Numai Cristina [...] se deosebea şi 
ca îmbrăcăminte, şi ca purtare...

- ... Cristina născu o fetiţă;
- Barza năzdrăvană era o barză 

bătrînă-bătrînă, care aducea cîte 
un dar fiecărui copil nou-născut;

- Doresc să dai fetiţei mele păr de 
aur adevărat;

- Să ştii însă că ai fost o nesocotită;
- Au trecut ani;



- Era tristă şi plîngea pe ascuns de 
mama sa;

- O, cît sînt de fericită că nu mai 
am păr de aur.
Elevilor li se propune să alcătuias

că o mică poveste utilizînd fragmen
tele de mai sus. Fragmentele sunt se
lectate astfel Incit să constituie deja 
un colaj de poveste.

După lectura textului, fişele se 
amestecă şi elevul primeşte sarcina 
de a reconstitui momentele selectate 
în ordinea în care ele apar în lucrare, 
comentînd logica aranjării lor.

Metodele ce solicită de la elevi ele
mente de teatralizare facilitează per
cepţia operei de către elev, intensifică 
reflecţia mesajului. Elevul intrat în rol 
recepţionează frumosul, valoricul, esen
ţialul operei literare cu un minim efort 
volitiv. Aceşti elevi savurează plăce
rea lecturii şi interpretează situaţiile 
de subiect cu plăcere şi uşurinţă.

Astfel, fără prejudecăţi, elevul se 
implică cu plăcere si bucurie, apare 
ca o fiinţă capabilă să inventeze 
acţiuni de o mare naivitate, la prima 
vedere, dar pline de substanţă în ce 
priveşte conţinutul lor. Prin acest spi
rit copilul se joacă, trăieşte şi se for
mează ca orii. în cadrul jocurilor 
teatralizate copiii gesticulează sau 
vorbesc cu personaje imaginare, 
adoptă ţinute şi se deghizează. Ca 
exemplu putem selecta textele din 
modulul „Zîmbetul” [3]: „Povestea 
gîştelor” de George Coşbuc, „Boierul 
şi Păcală”, precum şi alte texte din 
„Cartea de lectură”: „Păcală şi Tînda- 
lă”, „Fricosul şi vitele” ş.a.

Dramatizarea. în cadrul activită
ţilor lecţiei de limba şi literatura, ro
mână dramatizarea trebuie să fie vă
zută ca o activitate complementară 
şi/sau mijloc de realizare a unei acti
vităţi, în special de educare a limba
jului, a atitudinii faţă de frumos, a de

prinderilor de viaţă. Dramatizarea ur
măreşte dezvoltarea capacităţii de ex
primare orală şi de receptare a mesa
jului oral, exprimarea clară, corectă, 
expresivă, respectarea pauzelor gra
maticale, logice sau psihologice din 
textele interpretate, dar şi dezvoltarea 
capacităţii de exprimare a unor senti
mente prin mişcare scenică, mimică 
şi gestică.

Cadrul didactic trebuie sa aleagă 
cu grijă textul ce urmează a fi pus în 
scenă, ţinînd cont de particularităţile 
de vîrstă, dar şi de cele individuale. 
Copiii recepţionează mesajul etic al 
textului literar cu o mare rapiditate, 
dar îşi exprimă verbal gîndurile cu 
mai multă dificultate, datorită lipsei 
de flexibilitate a vorbirii. De aceea 
dramatizările realizate în versuri 
scurte sunt uşor de memorat de către 
copii şi poveştile scurte, ce sînt bine 
cunoscute, au un mare succes la co
pii. De aceea vom selecta lucrări de 
acest tip: Cf. „Povestea pescarului şi 
a peştişorului de aur” de Aleksandr 
Puşkin poate constitui un exerciţiu.

Primul pas în realizarea dramati
zării presupune audierea şi/sau vizio
narea poveştii. Această etapă are o 
importanţă deosebită avînd funcţii 
multiple: dezvoltarea atenţiei de lun
gă durată, cunoaşterea în amănunt a 
poveştii, surprinderea exactă a mo
mentelor subiectului, desprinderea 
trăsăturilor de caracter ale personaje
lor. Cadrul didactic poate face com
pletări si explicaţii suplimentare pen
tru o mai bună înţelegere a conţinutu
lui. în cadrul vizionărilor, copiii dis
pun şi de modele de interpretare. 
Acest moment poate fi urmat de con
vorbiri pe baza cărora se caracteri
zează, se clasifică personajele, se 
surprinde cadrul în care se desfăşoară 
acţiunea şi specificul costumelor.



Stabilirea şi distribuirea rolurilor 
este un moment-cheie, în care pot fi 
implicaţi şi copiii, punîndu-se în va
loare şi dezvoltînd, în acelaşi timp, 
capacităţile acestora de a fi obiectivi 
şi de a fi selectivi, dramatizarea ofe- 
rindu-le satisfacţii imediate, dar şi 
exemple pozitive de comportament.

Exerciţiile de mişcare scenică, su
gerate de muzică sau de versuri, com
punerea de expresii faciale sau com
portamentale duc la dezvoltarea ca
pacităţii de exprimare nonverbală a 
sentimentelor. Aceste exerciţii însoţi
te de repetarea rolului pînă la memo
rare au alt beneficiu: stimularea me
moriei de lungă durată, dar şi volu
mul acesteia (nu de puţine ori, sun
tem surprinşi să constatăm că micii 
actori au memorat şi rolurile celorlal
te personaje). După memorizarea ver
surilor sau a textului epic, aceşti 
actori se adaptează uşor expresivităţii 
si jocului de scenă.

Dincolo de bucuria în sine a jocu
lui, dramatizările includ şi preocupări 
privind decorul şi costumaţia. La 
confecţionarea decorului şi a costu
maţiei îi putem implica şi pe copii 
pentru a-şi pune la încercare imagina
ţia, simţul estetic şi îndemînarea.

Printre activităţile cu caracter teat
ralizat identificăm exerciţiile şi jocuri
le de rol, ce dezvoltă creativitatea ele
vilor la nivelul supratext. Una dintre 
aceste situaţii este Trenul de perso
naje.

Algoritmul desfăşurării:
1. Elevii selectează cîte o imagine ce 

conţine un personaj studiat sau 
cunoscut.

2. Se grupează a cîte 3-4 (împărţirea 
în echipe se face la dorinţa învăţă
torului sau după preferinţa elevi
lor).

3. După ce s-au grupat, sînt anunţaţi 
că vor călători imaginar într-un 
tren.

4. Timp de 5-7 minute echipele pre
gătesc replicile de dialog.

5. După care are loc prezentarea 
conversaţiei din tren.
în felul acesta, vor fi puşi în situa

ţie să dialogheze Păcală cu Scufiţa 
Roşie şi Rapunzel sau Balaurul cu 
Zîna Bună şi Fetiţa Degeţel ş.a.

La evaluarea activităţii, putem să 
adresăm întrebări de tipul: CU de rea
le sînt situaţiile prezentate? Ce a fost 
mai dificil? ş.a.

Un alt exerciţiu de creativitate, 
combinat cu jocul de rol, este Po
vestea. Elevii vor alcătui împreună o 
poveste inventată. Fiecare va contri
bui la ea cu o propoziţie. Toţi trebuie 
să-l asculte pe cel care vorbeşte, pen
tru a putea dezvolta subiectul în con
tinuare. Dacă activitatea este practi
cată pentru prima data, animatorul 
poate începe povestea pentru a încu
raja participanţii.

La evaluare, adresăm întrebări de 
felul: A fost uşor sau greu să alcătuiţi 
o propoziţie sau s-o adăugaţi în po
veste? De ce? V-a surprins sfîrşitul po
veştii? Prin ce se deosebeşte o poveste 
spusă de un singur om de o poveste 
pe care o spun mai mulţi oameni?

în felul acesta poate fi compusă o 
poveste (în scris) după metoda Pana. 
Elevii vor alcătui un text inventat. 
Fiecare elev va scrie cîte o propozi
ţie. Pentru a ocupa fiecare elev, vom 
propune tuturor cîte o pană/pix şi o 
foaie. în felul acesta, elevii încep po
vestirea (de exemplu: „La scăldat”) şi 
completează, de fiecare dată, foaia 
care ajunge, în cerc, la ei. Vom obţine 
atîtei povestiri cîţi elevi sînt în echipă.

La evaluare pot fi discutate mo
mentele ce au prezentat dificultate:



de ce a fost greu? de ce depinde 
reuşita unei astfel de activităţi.

Jocul de rol Completează dialo
gul. Elevilor li se repartizează cîte o 
foaie şi o fişă. Sînt rugaţi să examine
ze desenul, să expună pe foaie ce si
tuaţie este prezentată şi să desfăşoare 
conversaţia dintre personaje. în final, 
elevii îşi pot autoevalua activitatea şi 
aprecia rezultatele cele mai reuşite.

O tehnică mai avansată a jocului 
de rol este îngheţat. în timpul scene
telor, într-un moment de maximă im
plicare a participanţilor, moderatorul 
strigă „îngheţat”. Apoi roagă actorii să 
descrie emoţiile lor în acel moment.

O altă tehnică este Schimbul de 
roluri. Jocul este oprit fără prevenire. 
Actorii sînt rugaţi să-şi schimbe rolu
rile şi jocul continuă.

Oricare ar fi tehnicile în care se 
solicită de la elevi un efort de teatra
lizare la studierea limbii şi literaturii 
române, dacă vor fi, copiii le vor trăi 
prin bucuria de „a face ca", de a trăi o 
experienţă care nu e a lor, vor învăţa 
să fie empatici, vor revela un alter- 
ego, contopindu-se cu personajul. 
Copiii vor trăi imaginar acte, aseme
nea eroilor lor preferaţi, într-o lume 
în care virtuţile sînt răsplătite, iar 
ticăloşiile sînt pedepsite.
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