
Sistemele europene de învățământ au făcut mult timp eforturi pentru a asigura 
oportunități de învățare echitabile pentru fiecare elev. Oferirea unor oportunități 
echitabile pentru fete sau elevi migranți a fost în mod tradițional în centrul acestui 
efort; oferirea acestor oportunităţi pentru băieți este un aspect relativ recent, dar 
devine din ce în ce mai mult o chestiune de urgență majoră. De-a lungul Europei, 
este mare nevoie să se acorde o atenție deosebită dezvoltării alfabetizării 
băieților și atitudinilor acestora, din moment ce acest grup este mai expus riscului. 
Numeroase studii leagă eșecul școlar al băieților adolescenţi de angajarea lor 
redusă faţă de lectură, subliniind faptul că băieții de gimnaziu sunt grupul cel mai 
probabil de a afirma că lectura este plictisitoare, că le este greu să găsească cărți 
interesante, și că ei citesc doar la școală. 

Din acest motiv, proiectul Boys Reading îşi propune să facă lectura parte 
integrantă din viața băieților în vârstă de 11-15 de ani. Consorțiul proiectului 
afirmă că acest lucru poate fi realizat numai în cazul în care băieții adolescenți 
dobândesc controlul asupra citirii și sunt capacitaţi să-şi aleagă lecturile lor din 
cărți care să le satisfacă nevoile și interesele reale. Adresarea eficientă a nevoilor 
băieților necesită dialog și efort colectiv al tuturor partenerilor din procesul de 
învățământ, inclusiv guvern, educatori, părinți și membri ai comunității. 

Proiectul a Boys Reading urmăreşte : 

 Creşterea motivației și interesului băieților de a citi şi a scrie, pentru a reduce 
decalajul de gen 

 Deschiderea școlilor către materiale atrăgătoare, inclusiv cele digitale, pentru a 
face cititul și scrisul relevante pentru preferințele individuale ale băieților 

 Facilitarea contactului cu modele masculine care să motiveze angajarea în citit şi 
literatură 

 Dezvoltarea de inițiative menite să facă distractivă şi atractivă dezvoltarea 
limbajului pentru băieți adolescenți 

2. 
A doua unitate care a fost implementată în cadrul 
proiectului, „Romanul”, a fost elaborată de către un grup de 
patru profesoare și s-a adresat unor elevi cu vârste între 13 și 
15 ani. Lecțiile s-au desfășurat la Liceul Tehnologic Iordache 
Golescu, Găești și la Șc. Gimnazială Matei Basarab Pitești. 
Prin cele patru lecții, bazate pe trei romane, s-a urmărit, în 
primul rând, ca elevii să își dezvolte abilitățile de comunicare 
și gândirea critică, dar și  cultivarea receptivităţii literar – 
artistice a elevilor, cu referire specială asupra universului 
operei epice în proză, identificarea părţilor componente ale 
romanului, selectarea trăsăturilor unui personaj literar și 
argumentarea alegerilor făcute. Activitățile didactice au avut 
ca scop principal antrenarea băieților în lectură, de aceea 
dinamismul lecțiilor a reprezentat principala preocupare. Au 
fost utilizate metode precum dramatizarea (punerea în scenă 
a unui tribunal şi judecarea personajului principal), rebusul 
(completarea rebusului conduce la 
descoperirea titlului lecției), cadranul 
(completarea unui cadran cu trei 
elemente, care să releve comunicarea 
dintre cei doi protagonişti ai cărții prin 
intermediul cuvintelor, gesturilor, 
acţiunilor). Fiecare lecție s-a finalizat cu 
etapa de evaluare, în care, prin eseul de 5 
minute, elevii au avut prilejul de a exprima 
argumentat opiniile lor pe teme legate de 
textul studiat. 
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1.  
Prima unitate implementată este “Lumi fantastice” şi a fost 
dezvoltată de o echipă de patru profesori; constă din patru lecţii 
pentru elevi cu vâste de la 11 la 15 ani: De partea binelui, Magia 
prieteniei, Prâslea cel voinic şi merele de aur, Aleodor Împărat. 
Două dintre aceste lecţii s-au desfăşurat în Colegiul Tehnic Costin 
Nenițescu Pitești, iar două la Șc. Gimnazială Virgil Calotescu Bascov. 
Fiecare lecție se bazează pe un alt text (Suzanne Collins, Jocurile 
foamei; J.K. Rowling, Harry Potter şi Piatra Filozofală; Petre Ispirescu, 
Prâslea cel Voinic şi merele de aur, Aleodor Împărat), dar obiectivele 
sunt, în mare parte, aceleași. Se urmărește ca elevii să ajungă să 
recunoască descrierea, dialogul și narațiunea ca moduri de 
expunere, să dezvolte o perspectivă asupra spațiului și timpului fictiv 
al viitorului; de asemenea, personajele discutate pot deveni modele 
pentru tinerii cititori. Elevii sunt sprijiniți să își dezvolte abilitățile de 
comunicare și gândirea critică. Ansamblul activităților desfășurate 
are ca scop dezvoltarea interesului de a citi literatură pentru copii și 
adolescenți.  
Diversitatea de activități și procedee didactice a contribuit la reușita 
fazei de implementare a unităților elaborate; în cadrul fiecărei lecții 
clasa a fost organizată pe grupe, favorizând folosirea metodelor activ
-participative (metoda exploziei stelare, jocurile Frisco sau Scherlock 
Holmes). S-au folosit materiale suport (fișe cu fragmente din carte, 
fragmente din filmul bazat pe carte) care au constituit un punct de 
plecare pentru discuții, concursuri (quiz) și lecturi ulterioare. 

STUDII DE CAZ 

- România - 

IMPLEMENTAREA UNITĂŢILOR 



Beneficii  

 Băieții au căpătat mai multă încredere în ei, au fost 
încântați de atenția specială acordată lor și, de aceea, 
au dorit să aibă performanțe cât mai bune; 

 Metoda jocului de rol a contribuit la implicarea mai 
mare a băieților în activitatea didactică, aceasta 
presupunând și mișcare, și inițiativă, originalitate, ceea 
ce poate fi antrenant îndeosebi pentru băieți; 

 Subiectele textelor studiate au trezit interesul băieților 
și au contribuit la dezvoltarea spiritului moral, 
înțelegând, de exemplu, din basm că bunătatea se 
răsplătește cu bunătate. 

 Aceste lecții care au vizat stimularea lecturii la băieți 
au, de fapt, un obiectiv mai amplu și mai generos, 
pentru că folosirea textelor de ficțiune, care reprezintă 
cuvântul de bază al literaturii, permite atât gândirii, cât 
și expresiei acesteia, limbajului, să se dezvolte.  

Băieții ar trebui implicați în lectura și receptarea textelor lăsându-le o deplină libertate de interpretare, de exprimare; 

Băieții se dovedesc a fi dornici de comunicare și de aceea trebuie să îi ascultăm mai mult, să dialogăm pentru a putea ei 
înșiși să participe încrezători la discuții; 

Lucrul pe grupe să fie organizat astfel încât să se formeze grupe echilibrate (băieți și fete) și  să fie implicați toți elevii 
prin activități diferite pentru fiecare membru al grupei; 

Textele alese trebuie să prezinte modele masculine pozitive, cu care băieții să se identifice ușor; 

Ar trebui să includeți în discuțiile din clasă referiri la oameni, evenimente, experiențe și perspective care reflectă mediul 
din care provin elevii, care le sunt familiare băieților, pentru a crea o punte între realitatea pe care ei o cunosc și text;  

Fragmentele alese pentru a fi folosite în cadrul lecției ar trebui să stârnească interesul pentru subiectul cărții, să creeze 
suspans, să nu dezvăluie finalul; 

Textele ficționale sau nonficționale să abordeze subiectele pe care băieții le prețuiesc cel mai mult, să fie caracterizate 
de dinamism.    
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Provocări  

 Implicarea fetelor în activități care vizează în primul rând 
stimularea interesului băieților pentru lectură; 

 Cunoașterea elementelor din realitate care prezintă in-
teres pentru băieți pentru a le integra în lecții; 

 Investigarea pasiunilor, hobby-urilor băieților; 

 Nevoia de a schimba abordarea textului literar de la o 
generație la alta, în funcție de diferitele preocupări pe 
care le au elevii; 

  Găsirea unor metode de a integra lectura în activitățile 
din timpul liber preferate de băieți; 

 Găsirea unor căi de a aduce elevii, în general, și pe băieți, 
în particular, către carte și nu doar către filmul care se 
bazează pe cartea respectivă.  
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“Workshopurile mi-au dezvoltat dorința de a aplica mai des metode activ-participative; 
în timpul pilotării, am identificat aspecte „nevralgice” ale predării...”.   

P.S.M., profesor la școala gimnazială, Piteşti, România (interviu cu profesorul) 
 

“Este foarte important să realizăm activități luând în considerare stilurile de învățare 
predominante la băieți, focusându-ne pe subiect și pe acțiune mai mult decât pe emoții. 

Voi încerca să renunț la abordarea lecturii ca un model didactic.”  
A.A.M., profesor la școala gimnazială din Găeşti, România (interviu cu profesorul) 

 
”Băieții sunt atrași mai mult de S.F, deoarece sunt pasionați încă de mici de roboți, 

personaje cu puteri supranaturale care salvează lumea, mulți dintre ei identificându-se 
cu aceștia, sau de jocuri pe calculator care au o poveste cu final fericit. Noi trebuie 

treptat să le șlefuim această înclinație pentru bine și să ne folosim de hobbyurile lor.” 
M.B., profesor la școala gimnazială Pitești, România (interviu cu profesorul) 

          

”Folosirea literaturii în învățare aduce numai avantaje pentru că adaugă oricărei învățări 

sensibilitate, originalitate și emoție.”  

N. G., profesor la școala gimnazială, Bascov, România () 


