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Introducere  

Setul de instrumente (Toolkit) Boys Reading este cel mai important produs al 

proiectului Boys Reading (BOYSREADING). Este o combinație de șase livrabile din trei 

Produse intelectuale diferite. Scopul Setului de instrumente Boys Reading este să 

îndrume și să ajute profesorii și cercetătorii europeni în promovarea lecturii la băieți, 

printr-o mai bună cunoaștere a tipurilor (categoriilor) de cărți, a subiectelor și 

temelor preferate (subcategorii), a titlurilor care se adresează băieților cu vârste 

între 11 și 15 ani din literatura pentru adolescenți și tineri, dar și prin sugestii cu 

privire la introducerea lor în cadrul educației formale și informale.  

Obiectivele specifice ale Setului de instrumente Boys Reading sunt: 

 Să familiarizeze profesorii europeni cu literatura pentru băieți aflați la vârsta 
adolescenței și cu subcategoriile ei.  

 Să furnizeze profesorilor texte semnificative pentru băieți aflați la vârsta 
adolescenței, disponibile în țările partenere.  

 Să propună orientări referitoare la cum pot fi motivați băieții care sunt cititori 
reticenți prin curricula existentă în țările partenere.  

 Să ofere profesorilor ca eșantion unități de învățare legate de întreaga 
curriculă care promovează lectura la băieții reticenți și care descriu metode și 
tehnici specifice.  

 Să inspire profesorii pentru a elabora propriile lor unități/activități de învățare 
bazate pe activitățile oferite.  

 Să grupeze și să disemineze resursele relevante pentru profesorii europeni.  

 

Alături de acest set de instrumente, o serie de module Boys Reading pentru 

dezvoltarea profesională a profesorilor sunt implementate în toate țările partenere, 

ca să se îndeplinească obiectivele menționate mai sus. Modulele vizează pregătirea 

profesorilor pentru a integra eficient literatura pentru băieți în curriculă, promovând 

astfel lectura la băieți. Fiecare țară participantă organizează  o serie de ateliere de 

instruire pentru profesori care predau elevilor cu vârste între 11 și 15 ani, în cadrul 
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cărora se folosește Setul de instrumente Boys Reading. Părțile acestui set de 

instrumente sunt următoarele:  

PARTEA I – Introducere în literatura pentru băieți adolescenți și subcategoriile sale  

PARTEA II – Examinarea textelor semnificative pentru băieți adolescenți din țările 

partenere  

PARTEA III – Orientări și idei pentru promovarea cu succes a lecturii în rândul băieților 

adolescenți  

PARTEA IV - Orientări și idei pentru integrarea literaturii pentru băieți în curriculă  

PARTEA V – Exemple de acțiuni și activități pentru promovarea lecturii în rândul 

băieților   

PARTEA VI – Dezvoltarea de studii de caz Boys Reading Case Studies din şcoli europene  



 

6 

 

Rezumat asupra Trecerii în Revistă a Literaturii și a 
Raportului Transnațional de Cercetare 
Provocările educaționale cu care se confruntă profesorii și factorii de decizie politică 

referitor la lectura în rândul băieților sunt adesea menționate în studii. Se crede, în 

general, că mai degrabă băieții adolescenți sunt caracterizați drept cititori ezitanți. 

Diferențele de gen în lectură și, în special, în eșecul școlar al băieților pare a fi o 

chestiune îngrijorătoare. Totuși, băieții ezitanți pot citi și o vor face dacă sunt antrenați 

în activități literare care se leagă de interesele și hobby-urile lor.  

Profesorii ar trebui să țină cont că cititorii ezitanți au nevoi diversificate care trebuie 

să primească instruire de sprijin. Astfel, profesorii trebuie să reflecteze asupra 

procedeelor de predare, ținând seama de factorii care influențează lectura la băieți și 

să creeze medii de învățare care promovează activități de interes pentru băieți. 

Aprecierea diferitelor genuri și teme literare și asigurarea unei game variate de 

resurse, incluzând, pe lângă cele tipărite, și materiale de lectură on –line, sunt câteva 

dintre strategiile pe care profesorii le pot aplica pentru a răspunde nevoilor 

diversificate ale cititorilor ezitanți. 

Raportul transnațional prezintă rezultatele cercetării teoretice – un studiu bibliografic 

bazat pe literatura națională a fiecărei țări - și ale cercetării de teren realizată pe focus-

grupuri semi-structurate, față în față, cu profesori, părinți, bibliotecari și cititori băieți 

(ezitanți și pasionați), în Cipru, Croația, Grecia, Polonia, Portugalia și România. Potrivit 

constatărilor cercetării teoretice, recentele rezultate PISA (Programul pentru 

Evaluarea Internațională a Elevilor) au prezentat diferențe între băieți și fete în 

performanțele la lectură, fetele întrecând băieții. Unele țări s-au situat sub nivelul 

mediu al rezultatelor PISA la lectură. Deci este o nevoie acută de atenție specială 

pentru dezvoltarea deprinderii de a citi și de a scrie la băieți și pentru atitudinea față 

de citit și scris, din moment ce acest grup prezintă cel mai mare risc. Ar trebui date 

stimulente interne pentru a motiva elevii să aibă o relație stabilă cu cititul, în interiorul 

și în afara mediului școlar. La nivel național, există un număr considerabil de strategii 

sugerate școlilor și profesorilor pentru a atrage băieții spre lectură: 
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 Folosirea tehnologiilor digitale în citit este considerată o strategie eficientă de 
promovare a lecturii, în special în cazul tehnologiilor Web 2.0.  

 Cititul de plăcere (lectura nu este notată)  

 Folosirea de prezentări video ale cărților, de discuții despre cărți, de romane 
grafice ca instrument de lectură pentru elevii de liceu  

 Acordarea de libertate băieților pentru a lua propriile decizii cu privire la 
sarcinile de lectură  

 Echilibrarea textelor de ficțiune și a celor informative și sprijinirea unei 
biblioteci diversificate în școală sau în clasă  

 Susținerea căutării prin texte și materiale de lectură  

 Folosirea textelor scurte sau a fragmentelor din texte mai mari  

 Asigurarea unor perioade de timp extinse pentru lectură  

 Reducerea solicitării după activitățile de lectură   

 Concentrarea pe texte vizuale și multimodale  

 Invitarea în clasă a unor cititori adulți de sex masculin   

 Dezvoltarea identității băieților ca cititori   

Programele pentru lectură de succes identificate de țările participante pot fi accesate 
aici Programe de lectură de succes.docx 

În ceea ce privește cercetarea de teren, s-a ajuns la o serie de concluzii referitoare la 

obiceiurile de lectură ale băieților, factorii care influențează lectura la băieți și au fost 

sugerate niște recomandări pentru a atrage eficient băieții spre citit. Rezultatele 

cercetării au arătat că: 

 Băieții sunt în general reticenți cu privire la citit. Cititul ca activitate recreativă 
nu este obișnuit în rândul băieților adolescenți. Ei cred că cititul cărților este 
obositor și plictisitor.  

 Băieții citesc în trei situații: când sunt obligați, când sunt interesați de subiect 
și când există o recompensă. 

 Băieții preferă: aventură, mister, fantastic, cărți de umor, benzi desenate, 
mitologie, cărți SF, cărți care au fost ecranizate, proze polițiste, texte 
informative, reviste și articole despre automobile, cărți despre animale li 
geografie, ziare sportive și cărți cu sfaturi practice.  

http://boysreading.org/index.php/ro/resources/toolkit?download=4:successful-reading-programmes
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 Principalele criterii de selecție a cărților includ dimensiunile mici ale cărții, 
fonturi mari, coperta și titlul captivante, ilustrații grăitoare, gen, dimensiune, 
popularitate, recomandarea de către prieteni. 

 Toate școlile au o bibliotecă, deși, de obicei, este depășită, nu este deschisă în 
afara orelor de curs și lipsesc în mare măsură tocmai cărțile care ar putea să îi 
atragă pe băieții cititori ezitanți. Bibliotecile din clase, ca atare, nu există, ele 
sunt mici colecții de cărți și reviste potrivit nevoilor elevilor.   

 Cititul pentru achiziționarea de informații este, de obicei, legat de teme, deci 
nu îi încurajează pe băieți să citească, deși băieții înțeleg beneficiile lecturii. 
Adesea băieții apelează la Internet pentru a accesa ușor informația.  

 Cititul de plăcere este legat de tipul de cărți pe care le citesc băieții – cărțile de 
care ei sunt interesați.  

 Principalii factori care îi împiedică pe băieți să citească sunt: lipsa de interes pe 
măsură ce cresc, restricțiile de timp, programul aglomerat, noile tehnologii, 
dificultăți la citit, ideea că cititul este o activitate pasivă și demodată, lipsa unui 
model masculin și atitudinea profesorului față de citit (sarcini de lectură care 
nu sunt obligatorii).  

 În general există o atitudine pozitivă față de folosirea noilor tehnologii în 
promovarea lecturii.  

 Profesorii, părinții și bibliotecarii ar trebui să sugereze băieților cărți 
interesante, să organizeze activități de lectură, să sprijine opțiunile băieților, 
să viziteze librării și expoziții de carte, să introducă un program de citit în 
weekend, să doteze bibliotecile de acasă cu o gamă mai largă de cărți, să dea 
mai multă importanță cititului la școală (de ex. să organizeze concursuri 
șoarece de bibliotecă), să ofere cărți cadou, să pună băieții în fața unor genuri 
variate, să găsească alternative pentru a încuraja băieții să citească, potrivit 
intereselor băieților.  
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Partea I: Introducere în literatura pentru băieți 
adolescenți și subcategoriile sale  

Această secțiune descrie tipul de texte pe care băieții preferă să le citească, în funcție 

de categoriile și de subcategoriile pe care ei, în general, aleg să le citească. Se 

definește fiecare categorie și subcategorie în linii mari și se dau exemple concrete de 

titluri din literatura pentru adolescenți și tineri care sunt accesate de băieți în 

Croația, Cipru, Grecia, Polonia, Portugalia și România și care ilustrează aceste 

categorii/subcategorii. De asemenea, sunt evidențiate alte categorii și subcategorii 

care au foste menționate în timpul cercetărilor și care pot prezenta interes special 

pentru băieții dintr-o țară sau alta. La final, cititorul va găsi sugestii despre ceea ce 

poate atrage băieții către lectură din categoriile și subcategoriile menționate.  

Principalele categorii rezultate în urma cercetării de 
teren  
Printre tipurile de cărți pe care le-ar prefera băieții, există câteva categorii care ies în 

evidență. În domeniul ficțional apar proza fantastică (de obicei povestiri – nuvele – 

sau romane), romane științifico-fantastice, romane grafice și benzi desenate, la care 

se adaugă textele non-ficționale. În cadrul acestor categorii se delimitează 

subcategorii. Majoritatea cărților îmbină mai multe categorii și subcategorii, deși pot 

fi descrise, în linii mari, prin cele mai importante trăsături ale unei categorii sau 

subcategorii aparte. Imaginea de mai jos ilustrează principalele categorii și 

subcategorii identificate.  
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f1. Categorii și subcategorii ale literaturii pentru băieți  

Proza fantastică 
Proza fantastică se leagă de călătorii și căutări, de magie, de crearea unor contexte 

stranii și ieșite din comun, de întâmplări care nu se supun legilor fizicii din univers. 

Unele serii creează lumi fantastice, deși altele, precum seria Harry Potter, sunt plasate 

inițial în lumea reală (numită și univers primar), dar în care pătrund elemente magice: 

Hogwarts este un univers secundar. Pentru că nu este limitată de realitate, proza 

fantastică poate exprima simbolic idei complexe și poate oferi perspective proaspete 

sau alternative asupra lumii reale. Unii autori consideră că majoritatea prozei 

fantastice încorporează mitologia clasică. Există mai multe tipuri de narațiuni 

fantastice. Fantasticul reprezintă un refugiu pentru băieți căci aspectele realității pot 

fi confruntate indirect, prin mijloace ireale. Fantasticul funcționează evident în 
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interiorul lumii imaginare, unde se aplică numai regulile metafizice ale fantasticului. În 

general, proza fantastică se îmbină cu alte subcategorii, precum povestiri despre 

școală, povestiri cu animale, distopia, alegoria printre multe altele.  

Proza științifico-fantastică  
Proza științifico-fantastică include elemente de știință și de tehnologie la baza 

conflictului sau a subiectului narațiunii. În general se desfășoară în viitor sau pe alte 

planete. Principala diferență față de proza fantastică este prezența științei, în timp ce 

proza fantastică implică magia, dar, uneori, este dificil de distins între proza fantastică 

și cea științifico-fantastică. Literatura SF contemporană se bazează mult pe impactul 

științei și tehnologiei asupra oamenilor. Aceasta nu are o legătură imediată cu viața 

băieților, în comparație cu proza realistă, întrucât se bazează pe presupuneri 

neconfirmate sau pe ideea că anumite invenții tehnologice, care, teoretic, sunt 

posibile, dar încă nerealizate, sunt reale. Literatura SF este numită și literatură de 

anticipație și poate fi împărțită în distopie, invazia extraterestră, apocalipsă și post-

apocalipsă, dominația roboților, post-dominația roboților, ecologie, viața în spațiu, 

călătoria în timp.  

Romane grafice și benzi desenate  
O altă categorie care atrage ușor băieții este reprezentată de romanele grafice și 

benzile desenate, cărți cu o componentă vizuală puternică ce exprimă semnificația prin 

textul scris și prin aspectul vizual, constituind un subiect de studiu în majoritatea 

curriculelor școlare. Principala diferență dintre ele este că benzile desenate, precum 

cele japoneze manga, cele Marvel sau Disney (Răzbunătorii, Spiderman etc.) sunt serii 

de cărți cu texte scurte și multe imagini, în timp ce romanele grafice tind să fie mai 

complexe decât benzile desenate.  

Romane grafice  

Romanele grafice sunt benzi desenate de dimensiunile unei cărți. Sunt cărți cu 

benzi desenate de mărimea unui roman, deși nu toate romanele grafice 
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trebuie să fie „romane”. Romanele grafice pot aborda teme diferite, precum 

subiecte polițiste, subiecte de spionaj, de aventuri.   

Cel mai popular roman grafic în rândul băieților chestionați este seria Jurnalul 

unui puști al lui Jeff Kinney, despre un protagonist tânăr care descrie comic și 

satiric aspecte ale realității contemporane. Romanele grafice de succes pot 

avea și un caracter mai serios. Alte romane grafice faimoase în rândul băieților 

se încadrează în proza de spionaj.  

Benzi desenate  

Benzile desenate sunt pictoriale narative sau povestiri prin imagini (ilustrații) și 

text, cu texte în balon, explicații și alte tehnici (desene, fotografii, ilustrații 

generate de computer) pentru a exprima narațiunea. Unii autori (Scott 

McCloud) subliniază că trăsătura lor principală este secvența, în vreme ce alții 

(Kyle; R.C. Harvey) preferă să evidențieze combinarea conținutului verbal cu 

cel vizual. Benzile desenate sunt attractive pentru băieții cărora le place să 

citească, dar și pentru non-cititori. Seria Marvel, de exemplu, combină multe 

teme care le plac băieților: științifico-fantasticul, fantasticul, horror, aventură 

și acțiune. Cu precădere eroii cu puteri supranaturale sunt interesanți pentru 

băieții cu vârste între 11 și 15 ani.    

Non – ficțiune 
În general se știe că băieții preferă texte orientate spre informație, descriptive, care 

relatează, pragmatice, orientate spre aplicații și ghidarea activității, în opoziție cu 

fetele, care preferă textele recreative și literatura narativă, emoțională, despre 

relațiile sociale. Așadar, între materialele de lectură preferate de băieți este căutarea 

de informații, fapte, ca și modele de gândire și de acțiune în situații concrete. Temele 

preferate sunt sportul (ca în Sportul lui Tim Hammond), mașinile, echipamentele 

tehnice, computerele și internetul. Cărțile non-ficționale adesea conțin ilustrații care 

le facilitează băieților lectura. Revistele, lucrările orientative, cărțile de popularizare a 
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științei și scheciuri umoristice despre realitatea contemporană au fost categoriile cele 

mai des menționate în sondaj. 

Reviste 

Băieților pare că le plac unele materiale non-ficționale, precum revistele (de 

ex. National Geographic, secțiunile din ziare create special pentru ei, revistele 

pentru adolescenți), care includ informații științifice, istorice și practice. Aceste 

texte pot include relatări jurnalistice, etnografice sau istorice, ca și jurnale de 

călătorie, știri sportive, automobilistice etc. Revistele sunt un mijloc bun de a 

ajunge la cei care citesc mai puțin căci sunt atrași de texte scurte, jocuri, 

ghicitori și povestiri.  

Lucrări orientative generale  

Atlasele, enciclopediile, dicționarele tematice sau Cartea recordurilor Guinness 

conțin informații factuale care atrag băieții. Ele privesc teme ale realității, 

experimente, cunoștințe specializate.   

Popularizarea științei  

Cărțile de popularizare a științei trezesc curiozitatea băieților pentru 

cunoașterea științifică formulată într-un mod accesibil. Această categorie 

poate include și cărți despre relațiile sociale și sex/dragoste. În cadrul acestei 

categorii se includ și biografii ale marilor oameni de știință. 

 Scheciuri umoristice despre realitatea contemporană  

Scheciurile surprind un singur moment reprezentativ sau un episode din viața 

unui personaj sau a maxim trei personaje. În cultura contemporană există 

scurte descrieri umoristice, narațiuni și eseuri care apar în ziare despre situații 

din viața de zi cu zi. Ele se referă la realitatea contemporană și adesea prezintă 

fapte într-o perspectivă originală sau comică, stârnind râsul.  Uneori, sunt 

adunate sub forma unei cărți. Pot fi scurte narațiuni, precum glumele. Sunt 

narațiuni de origine orală, care eliberează tensiunile și promovează 

sociabilitatea prin legătura ce se stabilește între povestitor/scriitor și public.  
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Alte categorii 
În contexte culturale particulare, alte categorii pot să apară printre speciile incluse în 

lecturile băieților. Printre acestea se numără romanul realist, romanul istoric, poezia, 

basmul, fabula  și textul pe alt suport.  

Roman realist 
Sunt câteva tipuri de roman realist (o proză narativă de ficțiune extinsă, care, de 

obicei, includ un personaj central): de personaj, de subiect, de obiceiuri, afectiv, de 

protest social sau roman psihologic. Este destul de obișnuit să existe exemple de 

romane de maturizare a tinerilor în această categorie.  

Roman istoric 
Romanul istoric este un alt exemplu de categorie pe care unele culturi o apreciază mai 

mult decât altele. Acoperă o perioadă care începe cu mitologia Greciei antice și cu 

Egiptul, până la al Doilea Război Mondial. Legendele istorice reinterpretează 

evenimente istorice și adaptează faptele și personajele la modelele estetice, morale și 

ideologice ale comunității. Legendele folosesc întâmplări miraculoase și fantastice 

pentru a explica apariția – în general, cauzală – a unor fenomene, evenimente, 

caracteristici ale plantelor, ale animalelor, ale oamenilor, ale universului, prin 

repovestirea anumitor evenimente istorice deformate de intervenția miraculosului.  

Poezie 
Poezia este o altă categorie ce pare a fi o lectură preferată de băieți în unele culturi 

europene. Poate rima sau nu. Există exemple de poezie absurdă, de poezie idilică ce 

descrie un cadru rustic idealizat și liniștit sau poeme lungi, care deapănă o poveste 

despre eroi din vechime; de poeme epice, narative, lungi, care evocă fapte ale unor 

eroi legendari.  
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Basm  
Basmele reprezintă una dintre cele mai importante categorii din literatura pentru copii 

și tineri, adesea repovestite de autori contemporani. Ele includ povești fantastice cu 

magie și vrajă, antrenând personaje supranaturale precum: pitici, elfi, zâne, 

giganți,  gnomi, spirite rele, sirene, troli sau vrăjitoare.  

Povești populare 
Poveștile populare își au originea în tradiția orală a poporului, din care unele au fost 

ulterior preluate și transcrise drept povești pentru copii.   

Fabula 
Fabulele conțin scurte alegorii în care defectele umane sunt satirizate, cu scopul de a 

le îndrepta. Personajele sunt plante, animale sau chiar obiecte. Figura de stil 

dominantă este personificarea.  

Textul pe alt suport  
Noile realizări digitale și internetul au creat noi forme ale materialelor de lectură. 

Cărțile audio constituie un mijloc adițional important pentru promovarea lecturii, căci 

adolescenții aud povestea și sunt motivați să citească mai mult. Cărțile electronice și 

aplicațiile furnizează oportunități de lectură digitale și online, care pot fi participative 

și interactive.   

Subcategorii 
Pe lângă categoriile de cărți/materiale de lectură menționate anterior, există subiecte 

despre care băieții preferă să citească, în contrast evident față de fete. Pe acestea le-

am numit subcategorii și cele mai importante dintre ele sunt acțiunea, aventura, 

povestiri cu animale (proza fantastică), alegoria (proza fantastică), crima sau 

detectivii, distopia, misterul, paranormalul, spionajul și sportul. Toate aceste 

subcategorii pot fi combinate într-o narațiune. În afara subcategoriilor definite mai 

jos, există și altele, precum așa-numita „literatură bolnavă” care se centrează pe tineri 
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protagoniști bolnavi sau pe moarte; sau „proza matematică”, definind acele cărți care 

au unele elemente de matematică sau descriu matematicieni reali sau imaginary; sau 

„romanul filozofic” dedicat temelor de filozofie discursivă.   

Acțiunea  

Poveștile de acțiune accentuează secvențele de acțiune în mai multe contexte, 

precum sport sau o confruntare în artele marțiale. Acțiunea reclamă centrarea 

pe orice fel de mișcare.  

Aventura  

Poveștile de aventură pun în prim-plan aventuri care implică risc și pericol fizic 

pentru protagoniști, aceștia fiind obligați să iasă din rutina lor zilnică și să 

acționeze în consecință. Se caracterizează printr-un ritm alert și, definitoriu, 

prin implicarea cititorului mai degrabă în subiect, decât în caracterizare sau în 

construcție. Seriile de aventuri în general implică personajele principale într-

un șir de aventuri (unul într-un volum), cu care tinerii cititori se pot ușor 

identifica. Din cauza caracteristicilor menționate mai sus, se consideră că sunt 

foarte potrivite pentru cititorii ezitanți. Poveștile de aventură se suprapun 

adesea cu alte categorii, precum povești despre școală, romane polițiste, 

povestiri de spionaj, SF, proză fantastică. Atunci când aventura se combină cu 

intrigă și suspans apare un thriller. Poveștile obișnuite de aventură presupun 

un grup de copii care dezleagă mistere.        

Alegoria (Proza fantastică) 

Acest tip de proză fantastică folosește multe procedee din SF, inclusiv Călătoria 

în timp, alte Dimensiuni și Lumi paralele.  

Povestiri cu animale   

Acest tip de proză fantastică presupune personaje animaliere plasate în lumi 

reale. Pot fi descrise în mod realist sau allegoric. Animalele pot apărea ca și în 

fabule, pentru a întruchipa trăsături umane sau pot fi egale cu ființele umane.  
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Copilăria 

Aceste povestiri sunt despre experiențele copilăriei și despre evoluția spre 

maturitate.  

Crime sau detectivi 

Aceste povestiri sunt, în general, alerte și se construiesc în jurul unui personaj-

detectiv și al unei crime sau al unui mister care trebuie rezolvate.  

Distopia   

Distopia devine obișnuită în seriile fantastice contemporane. Oferă viziuni 

asupra viitorului societăților care conțin imagini ilustrând cât de rău pot ajunge 

în comparație cu prezentul. Narațiunile distopiene înglobează un comentariu 

asupra prezentului, dar și un apel la acțiune pentru a schimba realitatea. Sunt 

menite să critice potențialele implicații negative ale anumitor forme de gândire 

utopică. De asemenea, posedă o puternică dimensiune satirică ce este 

destinată să avertizeze asupra posibilelor consecințe ale unor tendințe din 

prezentul lumii reale.        

Misterul 

Această ficțiune se ocupă de rezolvarea unui caz de crimă sau de dezvăluirea 

unor secrete. Lectura acestor texte are ca scop rezolvarea puzzle-urilor și 

descoperirea secretelor.  

Paranormalul 

În general, paranormalul face referiri la aspectele stranii (anormale) ale 

realității normale. Poate include povești cu vampiri. 

Școala 

Narațiunea descrie o școală, elevii și profesorii.  

Spionaj  

Povestirile de spionaj implică personaje-spioni, spionaj și un subiect cu mister. 

Povestirea cu spioni a apărut la începutul secolului al XX-lea, inspirată de 
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rivalitățile și intrigile dintre marile puteri și de înființarea serviciilor de spionaj 

moderne.  

Sport  

Povestirile sportive sunt despre sportive sau despre situații din sport. Tema 

fotbalului este foarte populară în rândul băieților.   

Referitor la categoriile și subcategoriile de mai sus, pare că există o tensiune între 

cărțile recomandate în conținuturile educaționale și opiniile librarilor cu privire la ce 

se vinde băieților. În timp ce primele oferă o varietate de categorii, un echilibru între 

titluri din trecut și din prezent, autori recunoscuți pe plan național în domeniul 

educației tinerilor, cei din urmă evidențiază o listă de bestselleruri internaționale 

contemporane, disponibile în aproape toate țările partenere, care stârnesc interesul 

băieților și, de aceea, pot fi adecvate pentru a atrage spre lectură pe cititorii ezitanți.     

Profesorii se plasează adesea la mijloc, pledând și pentru listele de lecture 

recomandate, și pentru orice alt tip de lectură care captează interesul cititorilor, căci 

ei afirmă că orice tip de text este util pentru învățarea gramaticii, a structurii enunțului 

și a vocabularului. Deci, există lecturi pentru clasă și există alte texte ca băieții să fie 

îndemnați să citească în cadrul lecțiilor de limbă, în cadrul exercițiilor de scriere 

creativă sau chiar în timpul pauzelor, la început, la sfârșit și între ore.   

Recomandări suplimentare 
Drept recomandări suplimentare pentru promovarea lecturii în rândul băieților, 

putem rezuma astfel presupusele lor preferințe: 

 Serii 

 Coperțile cărților 

 Multimedia 

 Text scurt 

 Sport, acțiune și aventură 

 Acțiune: acțiune rapidă, ritm alert, amuzantă, uneori violentă (pentru cititorii 
mai mari).  
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 Umor (chiar umor negru pentru cititorii mai mari)  

 Scriere din perspective unui protagonist tânăr  

 Protagonist tânăr de sex masculine ca personaj central  

 Personaje: animale, grupuri de adolescenți sau tineri   

 Subiecte: subiecte contemporane sau din epoci istorice în combinație cu 
elemente fantastice ale evenimentelor istorice și ale personajelor   

 Căutarea 

 Moartea: Cititorii mai mari sunt adesea interesați de situațiile care pun viața 
în pericol și de risc.   

 Impresia de autenticitate  

 Lumi alternative: utopii și distopii, lumi paralele cu realitatea și un amestec de 
realitate și fantastic   

 Puteri supranaturale   

 Ființe și scene supranaturale  

 Provocări masculine  
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PARTEA II – Examinarea textelor semnificative 
pentru băieți adolescenți din țările partenere   

Toți partenerii din proiect au selectat 20 de cărți /materiale de lectură editate și 10 

surse digitale attractive pentru cititorii băieți (o combinație de texte naționale și 

internaționale traduse în limba națională). Pentru fiecare dintre textele selectate, 

partenerilorli s-a cerut să menționeze autorul, titlul și o imagine a coperții, categoria 

însoțită de o scurtă descriere și un rezumat al cărții, precizând trăsătura care i- ar 

putea interesa pe băieți. printre cărțile/materialele de lectură indicate, ca și în lista 

cu surse digitale, se poate observa recurența titlurilor cărților, a autorilor și numele 

câtorva jocuri.   

Una dintre categoriile de bază din care se dezvoltă altele este romanul de aventuri. 

Romanul de aventuri este o nuvelă cu o acțiune în ritm alert, numeroase aventuri, 

elemente de magie și adesea este prezentă și groaza (preluată de la specii precum 

romanul polițist sau horror – care conțin o doză mare de violență). 

Sunt, totuși, alte categorii, subcategorii și tipuri de cărți care merită atenția 

profesorilor, menționate mai jos : 

 Literatura fantastică este subcategoria cea mai des înregistrată. Popularitatea 
acestui gen de cărți poate fi combinată cu impactul lor foarte puternic asupra 
imaginației și cu construcția bazată pe structurile mitului/legendei, bine 
cunoscute băieților.       

 Literatura științifico-fantastică – în special distopia – este un alt material de 
lectură favorit. Protagoniștii acestui gen de romane sunt de obicei de aceeași 
vârstă cu cititorii seriei. Prezența elementelor horror sau ale genului thriller 
este masivă și apare și o doză relative mare de violență.           

 Romanele în serie sunt foarte populare în rândul cititorilor adolescenți.   

 Proza polițistă/tema crimei, care se bazează pe enigmă, mister, investigație, 
romanul classic de aventuri, basmul classic/cărțile cu elemente de basm, 
cărțile cu elemente de istorie europeană și universală.  

 Romanele grafice, benzile desenate, cărțile illustrate, în care ilustrațiile sunt 
parte integrantă a conținutului.   
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 Cărți de știință, inclusiv articole de presă.  

 Predomină proza, mai ales povestirile epice, cu rădăcini adânci în tradiția 
romanului European, ajungând până la epica eroică.   

 Cărți care și-au câștigat popularitatea prin alte mijloace, cum ar fi filmul, 
serialele TV, jocuri video și benzi desenate. 

Unele cărți revin în mai multe rapoarte naționale. Cărțile și resursele digitale cel mai 

des repetate sunt prezentate mai jos:   

Cărți, serii de cărți și/sau autori care se repetă  

1. Seria Harry Potter  

2. Trilogia Jocurile foamei  

3. Cărți de Mark Twain (ex. Aventurile lui Huckleberry Finn) 

4. Micul Prinț  

5. Stăpânul inelelor  

6. Hobbitul 

7. Cărți de Jules Verne 

8. Cărțile lui Rick Riordan 

9. Cărți de Jeff Kinney 

10. Cărțile lui George R.R .Martin 

11. Cărți despre Sherlock Holmes 

12. Eragon 

13. Crezul asasinilor  

14. Micuțul Nicholas 

Resurse digitale care se repetă 

1. FIFA 

2. Liga legendelor 

3. 9 GAG 

4. Twitch   
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Mai jos este un eșantion de texte recomandate în fiecare țară și informațiile 
relevante care le însoțesc.  

CIPRU 

Autor + titlu Categoria și o scurtă descriere 

Jurnalul unui puști  

(serie) de Jeff Kinney 

Roman grafic – Bandă desenată.   
Așa cum apare definită în Dicționarul 
Oxford, o bandă desenată este „O suită 
de desene în casete care redau o 
poveste amuzantă, tipărită de regulă 
într-un ziar sau într-o carte”. 

Descrierea acțiunii și a aspectelor care îi pot interesa pe băieți   

Ca un adevărat jurnal de copil, paginile cărților sunt acoperite cu note scrise de 
mână și desene simple ale aventurilor zilnice ale lui Greg. Motivul succesului acestor 
cărți constă, potrivit autorului lor, J. Kinney, în faptul că personajele au o perspectivă 
adultă, ușor experimentată, ceea ce este o trăsătură pe care copiii o consideră 
atrăgătoare. El a mai afirmat că „deși cărțile nu sunt amorale, nu sunt impregnate 
nici de morale, nici de mesaj și copiilor le place asta. Le place și faptul că Greg este 
stângaci și imperfect. Nu este mai bun decât ei la nimic ; se străduiește să se 
descurce, exact ca și ei”.   

 

 

 

 

5. Minecraft 

6. Pagini web despre natură: National Geographic, Animal Planet 

7. Portaluri cu cărți electronice și cărți audio, site-uri legate de cărți și jocuri în 
limbile naționale  

8. Site-uri de sport  

9. Jocuri apreciate, de ex. RPG, GTA 
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AUSTRIA 

Autor + titlu Categoria și o scurtă descriere 

Jocurile foamei  
(trilogie) 
de Suzanne Collins 

Distopie  
Devine obișnuită în seriile contemporane 
de proză fantastică. Oferă viziuni ale 
viitorului societăților care conțin imagini 
ilustrând cât de rău pot ajunge în 
comparație cu prezentul. Narațiunile 
distopiene înglobează un comentariu 
asupra prezentului, dar și un apel la 
acțiune pentru a schimba realitatea. Sunt 
menite să critice potențialele implicații 
negative ale anumitor forme de gândire 
utopică. De asemenea, posedă o 
puternică dimensiune satirică ce este 
destinată să avertizeze asupra posibilelor 
consecințe ale unor tendințe din prezentul 
lumii reale. 

Descrierea acțiunii și a aspectelor care îi pot interesa pe băieți   

Perspectiva narativă îi aparține lui Katniss Everdeen, o tânără de 16 ani care trăiește 
în statul distopian, postapocaliptic, Panem, în America de Nord. Capitolul, o 
metropolă foarte avansată, exercită controlul politic asupra restului națiunii. 
Jocurile Foamei este un eveniment anual în care un băiat și o fată de 12-18 ani din 
fiecare dintre cele douăsprezece districte din jurul Capitolului sunt selectați la 
loterie pentru a concura până la moarte într-o bătălie televizată. Principala sursă 
clasică de inspirație vine din mitologia grecească. O sursă contemporană de 
inspirație a fost recenta fascinație a lui Collins pentru programele TV reality. 
Subiectul captivant, cu elemente de aventură, SF, competiție și multe trimiteri la 
transparența globală contemporană face ca sensurile să fie ușor de decodat de 
tinerii cititori.  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Katniss_Everdeen
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CROAȚIA 

Autor + titlu Categoria și o scurtă descriere 

Harry Potter  
(serie) de J.K. Rowling   

Romanul fantastic   
O serie cu multe genuri, incluzând 
fantasticul, maturizarea și subiectul 
școlii britanice (cu elemente de mister, 
thriller, aventură și romantism), are 
nulte semnificații și referiri culturale. 
Potrivit lui Rowling, tema principală este 
moartea. Sunt și multe alte teme în 
serie, precum prejudecata și corupția.   

Descrierea acțiunii și a aspectelor care îi pot interesa pe băieți   

Seria de cronici ale aventurilor unui tânăr vrăjitor, Harry Potter, personajul principal, 
și ale prietenilor lui, Ronald Weasley și Hermione Granger, toți studenți la Școala de 
Magie și Vrăjitorie Hogwarts. Firul epic principal urmărește încercările lui Harry de 
a-l învinge pe vrăjitorul întunecat lord Voldemont, al cărui scop este să devină 
nemuritor, să cucerească lumea magicienilor, să subjuge oamenii normali și să 
distrugă pe toți care îi stau în cale, în special pe Harry Potter. 

Cărțile sunt palpitante căci apar multe răsturnări surprinzătoare și neașteptate. 
Prietenia, aventura, școala, familia, probleme cu alți puști la școală și cu familia sunt 
prinse într-o lume plină de magie. Trecând de la un volum la altul, cititorul poate 
„crește” cu personajele principale și cu subiectele.  

 

GRECIA 

Autor + titlu Categoria și o scurtă descriere  

Percy Jackson și olimpienii  
de Rick Riordan  

Roman fantastic  
În romanele fantastice există lumi 
magice cu creaturi paranormale. 
Castele, dragoni, animale vorbitoare, 
zâne etc. sunt folosite pentru a întări 
narațiunea și a spori imaginația 
cititorilor. În romanele fantastice eroii 
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sunt capabili de lucruri imposibile. O 
caracteristică specifică romanelor 
fantastice este aceea că personajele și 
situațiile simbolizează aspecte ale 
realității și probleme actuale care 
trebuie rezolvate. Toate aceste trăsături 
atrag cititorii băieți.  

Descrierea acțiunii și a aspectelor care îi pot interesa pe băieți   

Perseus este un băiat de 12 ani din New York, care are dislexie și sindromul 
deficitului de atenție- cel puțin așa susțin experții. Eliminat de șase ori din școală, 
descoperă într-o zi adevărul despre toate întâmplările ciudate. Este vorba, de fapt, 
de un semizeu, fiul unui zeu și al unei muritoare….Cel mai rău este că zeii sunt 
supărați pe el și au trimis câțiva monștri pe urma lui. El a furat tunetul lui Zeus și 
Percy este considerat principalul suspect. Furtul a semănat ceartă printre zei, iar un 
Al Treilea Război Mondial e mai aproape ca niciodată. Această carte se bazează pe 
mitologia greacă și cititorul poate simți suspansul într-o atmosferă unde forțele 
binelui se luptă cu răul, iar creaturi supranaturale precum zeii sau monștrii pot 
deveni fie prieteni, fie dușmani.  

 

POLONIA  

Autor + titlu Categoria și o scurtă descriere 

Władca pierścieni  
(Stăpânul inelelor)  
de J.R. R. Tolkien   

Roman fantastic și de aventuri  
Merge până la mitologia celtică și, în 
lumea ficțională, într-o perioadă similară 
Evului Mediu.  

Descrierea acțiunii și a aspectelor care îi pot interesa pe băieți   

Lumile fantastice sunt în topul preferințelor băieților, iar Tolkien este unul dintre 
autorii lor favoriți. Aceste cărți descriu lupte, creaturi magice, vorbesc despre 
onoare, război, dragoste și prietenie.  

„Hobbitul" lui Tolkien este prezent în curriculum în acest stadiu- este obligatoriu. 
„Stăpânul inelelor” ar putea fi o bună sugestie de lectură.  



 

26 

 

PORTUGALIA  

Autor + titlu Categoria și o scurtă descriere 

Micul Prinț  
de Antoine de Saint-Exupéry 

Proză fantastică   
În proza fantastică există lumi magice cu 
creaturi paranormale. Castele, dragoni, 
animale vorbitoare, zâne etc. sunt 
folosite pentru a potența povestea și a 
spori imaginația cititorului. În proza 
fantastică eroii pot face lucruri 
imposibile. O caracteristică distinctă a 
prozei fantastice este că personajele și 
situațiile simbolizează aspecte ale lumii 
reale.  

Descrierea acțiunii și a aspectelor care îi pot interesa pe băieți   

Micul Prinț este o poveste plină de poezie, cu ilustrații în acuarelă ale autorului, în care 
un pilot eșuat în deșert întâlnește un tânăr prinț căzut pe Terra de pe un mic asteroid. 
Povestea este filozofică și include critica socială, remarcând ciudățenia lumii adulților. 
Este o carte atractivă pentru că este scurtă, cu multe ilustrații, cu fluență, cu text clar 
și cu fantastic. Trăsăturile de mai jos pot fi interesante pentru băieți: 

 Interacțiunea dintre lumi diferite  

 Situațiile periculoase și sentimentul de singurătate îi atrag pe băieți și pe 
acestea le trăiește naratorul când avionul său cade în deșert.  

 Apare o acumulare de fapte improbabile și ciudate. Lucrurile importante 
pentru copilul care apare în deșert, venind de pe o altã planetã, sunt diferite 
de cele importante pentru adulți, de aceea și tinerii bãieți pot simți că li se 
întâmplă la fel când adulții nu îi înțeleg. 

 Băiatul este confruntat cu dorința de putere, vanitatea, materialismul, dar și 
cu descoperirea prieteniei, grijii și curajului prin întâlnirile sale cu vulpea, 
aviatorul și șarpele. 

 Întâlnirea cu șarpele este, în mod simbolic, trecerea de la viață la moarte, un 
mister pe care nu îl putem descifra și această fatalitate poate să îi atragă și 
ea pe cititorii băieți.   
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ROMÂNIA 

Autor + titlu Categoria și o scurtă descriere 

Aventurile lui Hucklebberry Finn  
[The Adventures of Huckleberry Finn] 
de Mark Twain 

Roman de aventuri  
Este o specie a genului epic de mari 
dimensiuni, cu un subiect complex, 
dezvoltat într-o anumită perioadă, 
populat de multe personaje, care 
presupune o anumită profunzime a 
observațiilor, complicat de acțiuni 
numeroase și neobișnuite, plasate în 
cele mai neobișnuite locuri.  

Descrierea acțiunii și a aspectelor care îi pot interesa pe băieți   

Personajul principal este Huckleberry Finn, care, într-o societate greșit întocmită ca 
cea existentă în sudul Statelor Unite înainte de Războiul Civil dintre 1861 și 1865, 
deși nu avusese parte de educație și „bune maniere”, avea mai multă umanitate 
decât adulții mai mult sau mai puțin cultivați, pe care îi întâlnește în micul oraș St. 
Petersburg și în alte așezări de pe malurile fluviului Mississippi. 

Documentul care include toate textele semnificative recomandate în România și 
informațiile relevante care le însoțesc pot fi accesate aici.  O2- A2: Examinarea textelor 
semnificative pentru băieți adolescenți în țările partenere 

  

http://boysreading.org/index.php/ro/resources/toolkit?download=22:examinarea-textelor-semnificative-pentru-baieti-adolescenti-in-tarile-partenere
http://boysreading.org/index.php/ro/resources/toolkit?download=22:examinarea-textelor-semnificative-pentru-baieti-adolescenti-in-tarile-partenere
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Partea III – Orientări și idei pentru promovarea cu 
succes a lecturii în rândul băieților adolescenți 

În această parte a setului de instrumente sunt câteva orientări și idei pentru 

promovarea cu succes a lecturii în rândul băieților adolescenți, cu accent pe trei 

subiecte:  

 Politici centrate pe elev și proiecte care promovează egalitatea de gen; 

 Metode de predare bazate pe conștiința de gen, idei didactice inovatoare și 
bune practici; 

 Metode didactice care promovează motivația intrinsecă și extrinsecă a 
băieților pentru lectură, încrederea în competență și eficiență sau 
interacțiunea și motivația socială. 

 Obiectivul acestui studiu este să furnizeze orientări și idei pentru profesori, educatori, 

instructori și alți factori de decizie relevanți cu privire la promovarea în rândul 

adolescenților băieți a abilităților de a scrie și citi. Pentru a defini orientări și idei 

specifice, cercetătorii din instituțiile partenere au examinat bune practice, politici și 

metode ca să desprindă idei referitoare la promovarea cu success a lecturii în rândul 

adolescenților băieți.  

Politici centrate pe elev și proiecte care promovează 
egalitatea de gen 
Aceasta este o analiză a câtorva rapoarte referitoare la politicile educaționale ale 

Uniunii Europene (Consiliul Europei, 2007; Comisia Europeană, 2008; Comisia 

Europeană, 2010; EACEA/Eurydice, 2010; Grupul UE de experți la nivel înalt privind 

alfabetizarea, 2012).    

Principala temă care se regăsește în rapoartele care privesc politicile și proiectele 

educaționale centrate pe elev este  integrarea genului care pledează pentru egalitate 

de gen în educație. Printre alte metode, integrarea de gen poate fi realizată prin 

reprezentarea echilibrată a femeilor și a bărbaților la toate nivelele procesului 

educațional, ținând seama de interesele și de preferințele fetelor și ale băieților legate 
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de stilurile lor de învățare și de predare și prin încurajarea fetelor și a băieților să 

experimenteze roluri, activități și domenii noi. De asemenea, este necesar să se 

monitorizeze cu regularitate curricula educațională, conținuturile, standardele 

educaționale, resursele de predare și de învățare, ca și organizarea clasei și a școlii, 

pentru a elimina stereotipiile de gen de la toate nivelele sistemului educațional.  

În plus, politicile analizate oferă un număr de strategii care ar trebui să ajute la 

micșorarea diferenței de gen în educație. Aceste strategii, în principal, se centrează pe 

curriculă, instruirea profesorilor, practici de evaluare și creșterea conștientizării 

sociale a problemei egalității de gen. Se accentuează că o perspectivă a egalității de 

gen ar trebui inclusă în cadrul drepturilor omului, în pregătirea inițială a profesorilor, 

în programele de perfecționare și instruire pe parcurs. Pentru a diminua decalajul de 

gen din educație este important să se implementeze acțiuni positive/măsuri speciale 

temporare pentru a asigura fetelor și băieților acces egal la educație și instruire 

vocațională în acele domenii unde, tradițional, există o reprezentare majoritară a unui 

singur sex și pentru a asigura dezvoltarea egală a abilităților personale, tipic asociate 

cu unul dintre sexe, precum stima de sine, munca în echipă, vorbitul în public sau 

rezolvarea pașnică a conflictelor. De asemenea, este important să se monitorizeze și 

să se evalueze regulat participarea fetelor și a băieților, a femeilor și a bărbaților la 

toate nivelele sistemului educațional. În sfârșit, se pot organiza campanii de 

conștientizare  asupra egalității de gen/non-discriminării ca principiu al drepturilor 

omului, adresate publicului larg, vizând o schimbare culturală cu privire la 

stereotipurile de gen și rolurile tradiționale ale femeilor și bărbaților. 

În plus, căutând politici centrate pe elev și proiecte care promovează egalitatea de 

gen, au fost analizate și rapoarte naționale la o scară mai mică și proiecte care 

promovează egalitatea de gen. La nivelul practicilor în educația națională (ex.  Pomar, 

2006; Forsthuber, Horvath, & Motiejunaite, 2010), cele mai multe sugestii sunt 

orientate spre creșterea conștientizării de către părinți a rezultatelor școlare slabe ale 

fiilor lor, dezvoltarea abilităților critice, de citit și scris și spre crearea de oportunități 

pentru a reflecta asupra construirii identităților de gen.   
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Se sugerează ca școlile să implice mai mult tații în zone precum cititul acasă și să 

crească posibilitățile exemplului masculin pentru copil. De asemenea, se subliniază că 

există modele de jocuri și activități fizice specifice pentru fete, respectiv pentru băieți 

care ar trebui să fie luate în considerare în contextul educației sociale și 

comportamentale pentru a demistifica construcțiile de gen. Potrivit studiilor europene 

despre nivelul de alfabetizare (Grupul UE de experți la nivel înalt privind alfabetizarea, 

2012), în medie, băieții sunt mai buni la cititul textelor non-continue și preferă clar 

textele expozitive, articolele de ziar și benzile desenate, inclusiv informații bazate pe 

computer, ceea ce ar trebui luat în seamă în sistemul educațional. 

Metode de predare bazate pe conștiința de gen, idei 
didactice inovatoare și bune practici 
Această parte include elemente dintr-un număr semnificativ de cercetări, studii ale 

profesorilor/practicienilor și documente referitoare la politici care asigură strategii 

generale pentru predarea eficientă.  

În ultima decadă un număr mare de studii publicate s-au centrat pe metode didactice 

bazate pe conștiința de gen, dintre care unele oferă orientări rezultate din cercetări 

(Grupul american pentru studiul lecturii RAND, 2002 ; Smith & Wilhelm, 2002; Kolić-

Vehovec, Pečjak, & Rončević Zubković, 2009). Potrivit cercetărilor analizate, în cazul 

lecturii eficiente, profesorii pun întrebări la un nivel mai ridicat, ajută cititorii să facă 

legături între textele pe care le citesc și experiențele din viața personală. De 

asemenea, profesorii aceștia le oferă elevilor materiale de lectură pentru exersat la un 

nivel de dificultate potrivit și monitorizează îndeaproape progresul elevilor la citit. 

Unele studii publicate și documente referitoare la politici oferă strategii generale 

pentru predarea eficientă (Queen’s Printer for Ontario, 2004; Gurian & Stevens, 2010; 

Gambrell, 2011; Fisher and Frey, 2012; Senn, 2012; OECD, 2015). În timp ce profesorii 

ar trebui să adreseze întrebări interesante elevilor, literatura care ajută elevii să 

răspundă la ele trebuie inclusă în biblioteca școlii. Elevii ar trebui să fie invitați să 

vorbească și să scrie despre cărțile pe care le citesc, iar profesorii ar trebui să îi 
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încurajeze să folosească desene, imagini și serii de schițe la lecțiile și sarcinile legate 

de citit și scris. Literatura examinată sugerează și ca profesorii eficienți să folosească 

metode didactice bazate pe conștiința de gen, precum: invitarea de modele masculine 

în clasă, echilibrarea textelor ficționale și a celor non-ficționale, libertatea elevilor de 

a alege pentru scris propriile subiecte și formate, oricând este posibil să ilustreze 

munca lor, oportunități oferite elevilor pentru mișcare frecventă, includerea umorului 

în instrucțiunile lor, concentrarea pe intrigă și pe acțiune mai mult decât pe descriere 

și folosirea materialelor vizuale, de exemplu filme și desene animate. În sfârșit, băieții 

preferă texte care : conțin acțiune ; includ personaje credibile; sunt simple, astfel că 

le pot citi ușor și rapid. 

Metode didactice care promovează motivația intrinsecă 
și extrinsecă a băieților pentru lectură, încrederea în 
competență și eficiență sau interacțiunea și motivația socială  
Aceasta este o descriere a metodelor didactice care promovează motivația 

intrinsecă și extrinsecă a băieților pentru lectură, încrederea în competență și 

eficiență sau interacțiunea și motivația socială.   

O serie de autori oferă orientări bazate pe cercetări pentru a spori motivația pentru 

lectură (Aarnoutse & Schellings, 2003; Gambrell and Marinak, 2009; De Naeghel, Van 

Keer, & Vanderlinde, 2014). Aceste orientări includ : folosirea tehnicilor de lectură cu 

voce tare sau a colecțiilor de cărți, oferirea de ajutor pentru autonomie și asigurarea 

implicării, folosirea de recompense în programele de lectură și promovarea 

programelor de lectură trans-curriculare. 

Unele dintre strategiile de lectură propuse se concentrează pe abilitățile 

metacognitive de predare (Kolić-Vehovec & Bajšanski, 2003; Iwai, 2011; Izquierdo 

Castillo & Jiménez Bonilla, 2014): folosirea organizatoarelor grafice, adică a 

reprezentărilor vizuale sau a ilustrațiilor care organizează informația textului, și 

implementarea a trei strategii de lectură (căutarea, scanarea și prezumarea).  
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Experții în lectură oferă unele informații utile despre creșterea atitudinilor pozitive 

față de citit și scris prin încorporarea lecturii în viața de zi cu zi și crearea atmosferei 

propice în clasă (Guthrie, 2000; Merisuo-Storm, 2006; Papageorgakis, 2012). Acești 

autori oferă următoarele sugestii: profesorii trebuie să încurajeze lectura prin 

exemplul personal, discuții, activități distractive și recompense; să ofere sfaturi despre 

ce cărți se vor citi și să permită elevilor să descopere texte interesante prin lectură 

selectivă; să asigure o atmosferă favorabilă în clasă; să studieze interesele elevului și 

mediul familial; să laude și să recompenseze elevii.   

Când se vorbește despre decalajul de gen, principalele chestiuni includ motivația și 

implicarea. Câteva cercetări și documente de politici (Curricula națională pentru 

gimnaziu, 2003; Hunter, 2005; McRae and Guthrie, 2009; Bronzo, 2010; Comisia 

Europeană, 2012) publică practici alternative pentru a atrage băieții în lectura plăcută 

și evenimente de scriere. Aceste practici includ : asocierea lecturii cu practicile 

băieților referitoare la scris/citit în afara școlii, permiterea lucrului în echipe, 

includerea lecturii digitale ca parte a standardului didactic, ajustarea la competențele 

cognitive ale elevilor, organizarea de competiții și furnizarea regulată a unui feedback 

detaliat și constructiv elevilor. 

Unele documente la nivel de politici includ și orientări menite să  crească motivația 

pentru lectură a elevului (Ontario Education, 2004; National Literacy Trust, 2012; The 

Cyprus Ministry of Education, 2012). Aceste orientări sugerează : formarea de cluburi 

de lectură în școli (cărțile trebuie să fie legate de acele genuri literare care sunt 

predate în școală precum poezia sau narațiunea și trebuie să fie racordate la principiile 

curriculei școlii ; sursele din care sunt selectate cărțile trebuie să fie de încredere ; 

elevii lucrează individual sau în grupuri pentru a prezenta cartea) ; folosirea 

tehnologiei pentru a capta interesul băieților pentru scris și citit și organizarea de 

competiții/provocări/cultivare a lecturii ; asocierea lecturii cu jocul. 
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Partea IV – Orientări și idei pentru integrarea 
literaturii pentru băieți în curriculă  

Această secțiune prezintă sugestii și idei de îmbunătățire a curriculei existente la 

parteneri prin includerea unor activități în clasă și a unui set de procedee care 

răspund nevoilor și preferințelor de lectură ale băieților și pot fi utile pentru a motiva 

cititorii ezitanți să se înscrie cu lectura în curentul dominant în cultura lecturii din 

școli și biblioteci. Ca să se realizeze acest lucru, curricula din ciclul primar (în Cipru, 

din ultima clasă) și gimnazial au fost examinate pentru a identifica metode, 

obiective, politici și decalaje privind promovarea literaturii pentru băieți și abilitățile 

de lectură potrivit nevoilor de învățare ale băieților adolescenți.     

Această parte este strucuturată după următoarele puncte:  

 Rezultatele examinării curriculei cu privire la promovarea lecturii la băieți  

 Provocările generale ale folosirii literaturii pentru băieți   

 Beneficiile generale ale  folosirii literaturii pentru băieți   

 Recomandări practice și sfaturi generale pentru folosirea literaturii pentru 
băieți  

 Idei de activități și de predare pentru folosirea literaturii pentru băieți   

 Recomandări de îmbunătățire a curriculei pentru factorii de decizie și pentru 
cei care concep politici publice. 

Rezultatele examinării curriculei cu privire la 
promovarea lecturii în rândul băieților   

Partenerii au examinat curricula pentru ultima parte a ciclului primar (în unele țări) și 

pentru ciclul gimnazial din țările lor (toate curriculele analizate cuprind anii 5-9 de 

studiu), la limba și literatura națională (în cazul Portugaliei, Poloniei, României, Greciei 

și Ciprului), dar și curricula altor discipline (Științele naturii la clasa a 6-a și la ciclul 

primar și biologia la prima clasă a ciclului gimnazial în Cipru) sau alte documente 

fundamentale precum „Planificarea didactică și programa pentru ciclul elementar”, 
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„Structura curriculei naționale” și „Decada educației pentru dezvoltare durabilă 2005-

2014 a ONU” (în cazul partenerului croat).  

Procesul de examinare a curriculei a evidențiat existența unor obiective-cadru 

(obiective generale) și obiective de referință (obiective specifice) care privesc cititul, 

dar aceste obiective variază mult de la o țară la alta, în ceea ce privește ponderea lor 

în cadrul obiectivelor educaționale, conținutul și modul în care obiectivele sunt 

formulate.  

Cu excepția Croației, în toate curriculele există obiective care vizează 

motivarea/stimularea elevilor la lectură sau activitpți care implică acest aspect. Dar, 

de cele mai multe ori, motivația elevilor pentru lectură este indirectă sau implicită. 

Astfel, motivația pentru lectură nu este nici omogenă, nici uniform prezentă în 

curriculă.  

Un rezultat care merită o atenție specială este acela că nu există un obiectiv specific 

la citit care să vizeze motivarea băieților pentru lectură în nicio curriculă analizată ! 

Aceasta poate fi o recomandare fermă pentru factorii de decizie ca să îmbunătățească 

curricula națională, deși partenerii au identificat în curriculele analizate exemple ale 

importanței folosirii de strategii specifice, metode și activități care pot stimula 

interesul băieților pentru citit.  

Curriculele analizate conțin, în diferite grade la fiecare țară, conținuturi de învățare 

directe sau inidrecte care vizează stimularea elevilor pentru lectură. Totuși, băieții nu 

sunt vizați aparte.   

Un punct remarcabil este că există o suprapunere mare între cărțile și resursele 

literare recomandate în curriculele examinate și preferințele băieților identificate prin 

focus-grupurile organizate de fiecare partener. 

Cu privire la standardele de performanță pentru citit și/sau stimularea cititului, am 

descoperit o varietate de forme în curriculele naționale : 
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 În unele țări există multe standarde de performanță pentru citit (17 în 
Portugalia, peste 20 în Croația); 

 În alte curricule naționale sunt relativ multe standarde de performanță (8 
standarde în Grecia), dar numai pentru citit, nu și pentru stimularea lecturii; 

 Numai câteva standarde pot fi găsite în unele cazuri (2 astfel de standarde în 
Cipru, și numai pentru citit; ele vizează lectura indirect, după cum se poate 
vedea din exemplele de mai jos); 

 În unele țări (Polonia, România) nu sunt formulate standarde de performanță 
pentru citit și stimularea lecturii. 

Pe baza procesului de examinare, membrii consorțiului au evidențiat multe puncte 

forte legate de folosirea/implementarea literaturii pentru băieți cu vârste cuprinse 

între 11 și 15 ani. Unele dintre cele mai reprezentative sunt redate mai jos: 

 Elevii pot decide singuri și liber ce vor să citească și prezintă în clasă exemplele 
lor de lecturi plăcute; 

 Lista de lecturi nu este rigidă și închisă; și elevii pot sugera propriile lecturi; 

 Structura curriculară se bazează pe competențe și nu pe obiective (competența 
de a citi este indispensabilă comunicării); 

 Cărțile oferă oportunități de a lega textele de alte discipline, când este necesar, 
pentru a aprofunda experiența de învățare; 

 Literatura a devenit o parte autonomă a curriculumului. 

Totuși, sunt câteva puncte slabe în curriculele examinate legate de 

folosirea/implementarea literaturii pentru băieți de 11-15 ani, cum se evidențiază în 

cele câteva exemple de mai jos: 

 Nu există conținuturi sau abordări specifice pentru băieți; 

 Numai câteva standarde curriculare de performanță sunt centrate pe 
dezvoltarea interesului pentru lectură al elevilor;  

 Curricula actuală nu prezintă nicio abordare bazată pe gen cu privire la lectură;  

 Curricula nu oferă orientări specifice legate de modul de folosire în clasă a 
materialelor multimedia sugerate; 
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 Predarea literaturii a devenit o formalitate, ceea ce nu are sens și, cu siguranță, 
nu îi inspiră pe elevi. 

În ciuda punctelor slabe identificate în curriculele analizate, membrii consorțiului au 

descoperit oportunități oferite de curricule, legate de folosirea/implementarea 

literaturii pentru băieți de 11-15 ani. Cum curriculele sunt foarte diferite în ceea ce 

privește conținutul și forma de prezentare, aceste oportunități variază mult de la o 

curriculă națională la alta: 

 Textele informative menționate în curriculum pot fi folosite în moduri 
alternative;  

 Corelarea curriculei cu strategiile de învățare pe tot parcursul vieții va avea un 
efect pozitiv asupra implicării cursanților în situațiile cotidiene și va motiva 
băieții să citească; 

 Curricula oferă posibilitatea de a pune literatura în legătură cu alte discipline 
cu scopul de a citi (inter- și transdisciplinaritate);  

 Curricula conferă profesorilor flexibilitatea de a alege propriul lor material de 
predare;   

 Se pot face alegeri pentru a încuraja băieții să citească, în special la științele 
naturii, dar și la istorie;  

 Pe măsură ce predarea devine mai centrată pe elev, mentalitatea profesorilor 
se schimbă încet și se adaptează. 

În același timp, pe parcursul cercetării, au fost identificate și amenințări adresate 

curriculelor examinate cu privire la folosirea/implementarea literaturii pentru băieți 

de 11-15 ani: 

 Profesorii tind ă se concentreze pe curriculă și să pună accent pe materialele 
de lectură și obiectivele de învățare care sunt obligatorii;  

 În absența conștiinței de gen în metodele sau textele pentru copii, o 
introducere în literatura pentru băieți de 11-15 ani poate aduce o îndreptare 
excesivă către un singur gen (băieți) și poate conduce la acuzații legate de o 
adaptare exclusivă a programei la nevoile și interesele lor;  
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 Acentul cade pe operele literare ale unor scriitori clasici din literatura națională 
și nu prea mult pe autori străini sau moderni (în ciuda faptului că astfel de 
opera și scriitori sunt bine plasați în lista preferințelor de lectură ale băieților);  

 Curricula pentru științele naturii și biologie nu are o legătură clară și 
compatibilă cu cărți sau materiale literare;  

 Curricula extinsă poate descuraja profesorii în a introduce, în plus, literatură 
pentru băieți de 11-15 ani; 

 Mulți profesori sunt încremeniți în modul lor de predare, predând elevilor lor 
într-o manieră similară celei în care li s-a predat lor. 

Cercetarea membrilor consorțiului pentru a identifica politici sau strategii de creștere, 

motivare și stimulare a lecturii în rândul băieților a arătat că astfel de demersuri nu 

există în curriculele analizate. 

Provocări generale ale folosirii literaturii pentru băieți  

Provocările de luat în considerare sunt: îmbunătățirea abilităților de lectură ale 

băieților; să li se ofere ce le place să citească; transformarea cititului într-o activitate 

pe care băieții să o prețuiască și care să le placă; să li se arate băieților că sunt multe 

moduri de a citi și multe materiale de lectură diverse. Profesorii ar trebui să fie deschiși 

cu privire la ceea ce definesc drept material de lectură potrivit pentru clasă, să 

folosească noile resurse de lectură și resurse media, să se pregătească pentru a oferi 

cititorilor băieți ezitanți posibilitatea de a alege materialele de lectură (pentru care au 

nevoie de îndrumare) și să îi atragă cu strategii active de lectură, precum scrierea de 

e-mailuri sau discuții despre cărți pe chat-room sau pe blogurile clasei. 

Provocările includ și dezvoltarea unor atitudini pozitive în rândul profesorilor, care vor 

implementa proiectul în lecțiile lor. Programele  curriculare extinse din prezent îi 

determină să fie sceptici cu privire la introducerea unor lecture în plus, și, în special, a 

unor activități care nu răspund direct  cerințelor curriculei. A veni în întâmpinarea 

așteptărilor băieților echivalează cu a face un compromis pentru profesori. Convingeți 

profesorii că merită să încerce și că va fi sigur o provocare.  
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Una dintre provocările importante este că băieții tind să petreacă mai puțin timp citind 

decât fetele. Potrivit cercetării, există o performanță slabă la citit a băieților care se 

corelează cu eșecul școlar determinat de implicarea slabă în lectură. Băieții sunt, prin 

natura lor, mai activi fizic decât fetele și mai puțin dornici să stea și să citească pentru 

perioade lungi de timp (Serafini, 2013, p.40). Băieții ezitanți pot citi și vor citi dacă sunt 

antrenați în activități de scris/citit care sunt legate de interesele și hobby-urile lor. 

Merită să se menționeze că băieții sunt interesați mai ales de textele care, în mod 

current, nu sunr considerate „literare” de către profesori și părinți. 

Beneficii generale ale folosirii literaturii pentru băieți  

Introducerea literaturii pentru băieți în curriculă poate fi benefică în multe privințe. 

Unele dintre aceste potențiale beneficii, potrivit profesorilor, instructorilor, 

bibliotecarilor și părinților, constau în faptul că literatura pentru băieți poate: 

 Să genereze activități care se adresează stilurilor de învățare predominante ale 
băieților care se concentrează mai mult pe subiect și pe acțiune, decât pe 
emoții; care sunt, esențial, mai vizuale decât cele bazate pe text (precum 
desene animate, benzi desenate, romane grafice, romane ilustrate); care 
prezintă fapte despre care doresc să afle sau care le permit să exploreze o temă 
din mai multe perspective; care sunt citite împreună cu adaptările lor și 
continuările din alte mijloace (TV, filme, pagini web, muzică, joc de rol și 
dramatizare etc.).    

 Să prezinte băieților modele masculine pozitive; acestea pot fi alese din 
lecturile care le plac în mod deosebit și care pot fi mai apoi regăsite în cărți 
clasice de o înaltă calitate artistică și literară. 

 Să atragă atenția asupra problemei „politicii non-lecturii” în rândul băieților și 
a dificultăților lor mai mari de învățare și dezvoltare personală. Beneficiul este, 
cu siguranță, că îi face pe profesori conștienți de interesele băieților, de tipul 
de literatură preferat în rândul băieților adolescenți și de ceea ce se vinde în 
librării. Dacă băieții devin încă un centru al atenției în contextual lecturii și al 
literaturii, motivația băieților pentru citit (în termenii învățării pe tot parcursul 
vieții) va conduce la rezultate mai bune. 
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Recomandări practice și sfaturi generale pentru 
folosirea literaturii pentru băieți   

Există multe sfaturi și sugestii pentru profesori pe care le pot aplica în predare când 

folosesc literatura pentru băieți, de aceea lista de mai jos nu este exhaustivă, dar 

intenționează să ajute profesorii cu câteva recomandări practice pentru o acțiune 

eficientă: 

 Concentrați-vă pe acțiune și pe subiect în orice text. 

 Fiți atenți la nevoile reale sau interesele acelor băieți din grupul în care cititul 
e mai puțin probabil și care au performanțe școlare mai slabe. 

 Fiți deschiși și nu tratați activitatea de lectură propusă ca pe un model didactic 
de-a gata, rigid.  

 Întrerupeți „criza lecturii” pe care o traversăm în prezent prin activități 
adecvate și atractive (cluburi de lectură, jurnale personale, teatrul școlii etc.) 

 Ajutați / îndrumați băieții să folosească biblioteca (să -și facă abonament). 

 Alegeți și recomandați cărți care prezintă realitatea tineretului de astăzi. 

 Luați în considerare ce ar dori să citească băieții (preferințele lor) și ce li se 
oferă să citească.   

 „Configurați” bibliografia școlară ca să o faceți mai atractivă pentru băieți.  

 Încurajați experiențele culturale bazate pe lectură. 

 Stimulați cititul care răspunde la setea de cunoaștere, vocația descoperirii și 
vocația perfecțiunii ființei umane.  

 Îndemnul la lectură adresat tinerilor este mai onest și, poate, mai credibil când 
vine de la tineri: astfel, tinerii cititori pasionați ar trebui să fie cei care îi 
încurajează pe tinerii cititori ezitanți să citească.  

 Promovați lectura ca pe o practică constructivă, esențială pentru dezvoltarea 
oricui (să citești în metrou, în autobuz sau în camera ta). 

 Țineți zile ale jurnalului scris liber (cu note despre ceva care interesează băieții 
și despre care ei discută cu profesorul). 

 Asigurați perioade extinse de timp pentru citit. 

 Creați relații între prieteni de lectură. 
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 Concentrați-vă pe texte multimedia (precum cărți cu imagini, romane grafice, 
benzi desenate și texte informative). 

 Oferiți modele masculine de cititor. 

 Încurajați părinții să le citească copiilor. 

 Încurajați ajutorul școlii pentru biblioteca clasei. 

 Folosiți alegerile pentru a încuraja băieții să citească. 

 Folosiți învățatul și cititul auto-reglate. 

 Respectați obiceiurile de lectură ale elevilor, chiar dacă ei au interese de 
lectură diferite. 

 Alăturați cărților activități interesante și creative. 

 Adăugați componente vizuale (de ex. urmărirea unor filme). 

Idei de activități și de predare pentru folosirea 
literaturii pentru băieți  
Tabelul de mai jos prezintă activități în clasă specifice, relevante pentru nevoile de 

lectură și stimularea cititului la băieții adolescenți. Sunt corelate cu curricula existentă 

în țările din consorțiul proiectului.  

1 “Graffiti” 
Țara parteneră: PORTUGALIA 

Descrierea activității educaționale 

Descriere: Elevii analizează și interpretează imaginile unei benzi desenate. Pe baza 
acestei activități, aleg o imagine și o transformă în graffiti.  

Vârsta elevilor: 13-14  

Durata: 45 minutes 

Organizarea clasei de elevi: Clasa a 8-a: 20 de elevi împărțiți în grupe de 4 

Materiale suport: o selecție de pagini din Blacksad nr. 5: Amarillo, pp. 13, 15, 21 și 
34, coperta I, coperta IV și coperțile interioare 

Coli de hârtie 

Materiale pentru realizarea de graffiti  
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Sarcinile elevilor: Analizați coperțile exterioare și interioare ale unei benzi 
desenate, precum și pagini specifice pentru a interpreta expresiile faciale ale 
personajelor (aceste materiale sunt proiectate). 

Tratați cartea ca pe un obiect fizic și ca pe o narațiune.  

Căutați ilustrații online din aceeași serie. 

Selectați o imagine ca să o transformați în artă graffiti. 

Evaluare: Coală de auto-evaluare a activităților.  

Evaluarea de către colegi a graffiti-ului realizat. 

Efectul activității asupra lecturii băieților sau asupra motivației băieților de a citi: 
Concentrarea pe trăsăturile vizuale ale acestui roman grafic artistic va permite 
băieților să citească expresii din imagini și să le asambleze. Expresiile violente îi pot 
stimula în lectură. 

Legătura cu curricula Referința bibliografică de folosit în 

timpul activității  

Plăcerea estetică a elevilor în timpul 
lecturii și al scrisului.  

Descrie sentimente, idei și puncte de 
vedere desprinse din lectură.   

Pune în relație literatura cu alte forme, 
precum benzile desenate. 

Exprimă opinii critice despre acțiunile 
personajelor. 

Lectura de plăcere. 

Face legătura cu curricula pentru arte. 

Díaz Canales/ Guarnido (2013)  
Blacksad Nº 5: Amarillo Arcádia 

 
ISBN: 9789892800820 

Pagini: 56 
Pagini de folosit: pp. 13, 15, 21 și 34, 
coperțile exterioare și interioare. 

Rezumat al referinței bibliografice  

Al cincilea volum din seria Blacksad are un design grafic de înaltă calitate; toate 
toate personajele sunt diferite animale (lei, pisici, papagali, elefanți, koala etc.), 
dar se îmbracă precum oamenii și au un comportament uman; acest roman grafic 
realizează o imagine a Americii sălbatice, a circului, a găștilor de pe biciclete, a 
oamenilor care trăiesc la periferie din diferite motive.  
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2 
“Învingător sau învins?” 
Țara parteneră: POLONIA 

Descrierea activității educaționale 

Descriere: Dramatizare. Activitatea se bazează pe punerea în scenă a unui tribunal 
și judecarea unui învingător imaginar al Jocurilor Foamei. Se atribuie rolurile 
specifice: judecător, apărător, procuror, martori, acuzat, familiile victimelor. Pe 
baza cunoașterii romanului lui Collins și a lecției anterioare despre judecățile 
morale, elevii pronunță verdictul. 

Vârsta elevilor: 13-15  

Durata: aprox. 40 de minute. 

Materiale: Puteți încerca să închiriați sau să realizați costume, de exemplu. Robă 
pentru judecător și avocați, peruci și altele.  

Evaluare: evaluarea pe baza participării la punerea în scenă, implicarea din timpul 
jocului și temă.  

Efectul activității asupra lecturii băieților sau asupra motivației băieților de a citi: 
interpretarea de roluri specifice va ajuta elevii să stabilească o legătură mai strânsă 
cu textul.  

Legătura cu curricula Referința bibliografică de folosit în 

timpul activității  

Dramatizările de acest tip se potrivesc 
bine cu reflecțiile despre atitudinile 
umane și conceptele existențiale care 
apar în curriculă: prietenie, teamă, 
iubire, dreptate, solidaritate, moarte etc. 

Suzanne Collins 

Igrzyska śmierci – Trylogia 

(2012) 

[Jocurile Foamei] 

wydawnictwo Media Rodzina,  

rok wyd.  

 
ISBN: 978-83-7278-998-3 
Pagini: 352 
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Rezumat al referinței bibliografice 

Seria este formată din trei volume. Toate urmăresc povestea lui Katniss, care 
trăiește într-o lume totalitară, ca o distopie. Personajele principale – adolescenți – 
se luptă să supraviețuiască în lumea crudă a politicii, intrigilor și pericolului. În 
special al treilea volum al seriei poate fi atractiv pentru băieți; studiază propaganda 
în vremea războiului civil. 

 

3 “Copilăria este încă … la fel?” 
Țara parteneră: ROMÂNIA 

Descrierea activității educaționale 

Descriere: Această activitate este menită să familiarizeze elevii cu scrierea reflexivă, 
pe baza unei reflecții selectate dintr-o operă literară.  

Vârsta elevilor: elevi de 13-15 ani 

Durata: 50 de minute 

Organizarea clasei de elevi: Elevii sunt organizați în șase grupe mici în prima parte 
a activității, apoi lucrează individual. 

Materiale suport: fișe, proiector și film. 

Sarcinile elevilor:  

1. Li se dă elevilor un scurt fragment din carte, care relatează un episod memorabil, 
de exemplu vizita preotului la școală.  

Profesorul va folosi și un fragment din filmul bazat pe această carte. Proiecția 
acestui episod este menită să facă personajele și evenimentele mai vii pentru elevi, 
în special pentru băieți, care reacționează mai bine la materialele vizuale. 

2. După citirea episodului și urmărirea proiecției, profesorul folosește metoda 
cubului, care este eficientă când se folosește pentru a caracteriza un personaj 
literar. Fiecare grup va avea de îndeplinit o sarcină de pe o fațetă a cubului.  

a. Descrie – Descrie trăsăturile fizice, aspectul lui Nică.  

b. Compară – Compară atitudinea lui față de profesorul și colegii lui. 

c. Asociază – La ce te gândești când citești/auzi cuvintele lui Nică... 
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d. Analizează – Analizează comportamentul lui Nică în acest episod. 

e. Aplică – Ce ați spune despre atitudinea lui Nică față de…  

f. Argumentați pro sau contra– Exprimați-vă punctual de vedere legat de reacția lui 
Nică atunci când…  

Evaluare: Li se cere elevilor să scrie un scurt eseu în maxim 5 minute despre un 
eveniment asemănător sau total diferit din copilăria lor.   

Efectul activității asupra lecturii băieților sau asupra motivației băieților de a 
citi: Atât metoda didactică, cât și textul pot ajuta la creșterea interesului băieților 
pentru lectură, ca și pentru scris. Acest text promovează un personaj masculin cu 
care băieții se pot identifica, pentru că sunt aproape de aceeași vârstă. Umorul 
textului poate fi o altă premisă promițătoare pentru ca băieților să le placă să o 
citească.  

Legătura cu curricula Referința bibliografică de folosit în 

timpul activității  

 Clasa a 8-a  

Folosirea structurilor lingvistice 
adecvate pentru a descrie personaje  

Ion Creangă 

Amintiri din copilărie  

(2009)  

[Memories from Childhood] 
Editura Curtea Veche  

 
ISBN: 978-973-669-881-1 
Pagini: 368 
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Rezumat al referinței bibliografice 

Aceasta este o capodoperă a literaturii române care a fost scrisă de un geniu al 
povestirii, Ion Creangă. Deși a fost publicată în secolul al 19-lea, această operă 
literară încă stârnește interesul tinerilor din prezent deoarece este un amestec de 
umor și reflecții melancolice despre coordonatele universale ale copilăriei. Autorul 
își amintește evenimente din copilărie care sunt private din perspective adultului. 
Unele dintre episoadele narate cu un talent extraordinar sunt memorabile căci aduc 
în prezent obiceiuri, jocuri, obiecte și, de fapt, o întreagă lume care este aproape 
pierdută.     

În plus, în evenimentele hazlii care i se întâmplă personajului principal, oricine poate 
recunoaște niște întâmplări din propria copilărie. De aceea s-a considerat că această 
carte, o combinație de amintiri și povești, este despre „copilăria copilului universal”, 
de oriunde și de oricând. 

Limbajul arhaic, atmosfera rustică și arhaică. Ștrengăriile și năzbâtiile, „gustul” 
copilăriei, când poți face tot ce îți dorești… 

 

4 “Construiți corpuri cerești!” 
Țara parteneră: CIPRU 

Descrierea activității educaționale 

Descriere: Activitatea poate fi implementată la științele naturii, mai exact în 
unitatea 9 sub titlul „Cer și pământ”. Abordarea didactică poate fi interdisciplinară, 
căci aceasta este o activitate transcurriculară care combină științele și arta.  

Durata: 120 de minute (3 ore de curs) 

Vârsta elevilor: 11-12 (ultima clasă a ciclului primar) 

Organizarea clasei de elevi: individual, perechi și grupuri.  

Materiale suport: Manual, carton, polistiren, lipici sau plastilină, sfoară sau bețe de 
lemn care pot fi stivuite pe o suprafață plană.  

Sarcinile elevilor:   

Profesorul dă elevilor un fragment din „Jurnalul unui puști: ghinion cu carul ” 
(paginile 206-209). Fiecare elev citește o pagină cu voce tare. Elevii află despre 
Târgul de Științe organizat în școala lui Greg și profesorul îi îndeamnă să facă 
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propriul târg. El/ea anunță apoi activitatea. Elevii lucrează în perechi pentru a face 
o planetă 3D (fiecare grup o planetă), ca și soarele. Fiecare pereche este 
responsabilă și de realizarea a 1 sau mai mulți sateliți/meteoriți/asteroizi/comete. 
Se folosesc materiale reciclabile și modelul va avea o scurtă descriere care 
accentuează principalele caracteristici. Profesorul împreună cu elevii decide asupra 
mărimii corpurilor cerești și asupra numărului de corpuri în plus față de cele 8 
planete și soarele. Manualul sugerează să se folosească carton, polistiren, lipici sau 
plastilină pentru realizarea corpurilor cerești și bețe de lemn pentru a plasa 
corpurile pe o suprafață plană. După terminarea modelelor, organizează târgul de 
științe și îi invită pe toți colegii din clasa a 6-a (sau toată școala) să le prezinte 
lucrările lor.    

Efectul activității asupra lecturii băieților sau asupra motivației băieților de a citi: 
Fragmentul din „Jurnalul unui puști: ghinion cu carul” acționează ca motivație pentru 
lectură din moment ce elevii trebuie să caute înformații ca să își construiască 
modelele și să fie creativi, rezolvând orice chestiune care ar putea apărea.  

Legătura cu curricula Referința bibliografică de folosit în 

timpul activității  

Această activitate poate fi corelată cu 
obiectivele de învățare din curricula 
pentru științe ale naturii din clasa a 6-a 
a ciclului primar, unitatea 9 , Cer și 
pământ, care sunt următoarele: 

 Să distingă corpurile cerești vizibile 
în timpul observării cerului.  

 Să aleagă materiale potrivite și să 
facă modele din sistemul solar și 
diferite constelații.    

Elevii pot să își dezvolte abilitățile de 
cercetare și de gândire ca să găsească 
trăsăturile caracteristice ale fiecărui 
corp ceresc înainte de a începe să 
construiască sistemul solar. Aceasta 
înseamnă că va trebui să facă o schiță și 
să includă toate informațiile necesare. 
Pentru aceasta trebuie să caute 

Jeff Kinney  

(2013) 

Jurnalul unui puști: The Diary of a 
Wimpy Kid: Hard Luck  

[Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα]  
ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

 
ISBN: 978-618-01-0445 
Pagini: 232 
Pagini de folosit: 206-209 
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informații despre cum ar trebui să 
structureze corpurile cerești potrivit 
caracteristicilor lor și apoi ar trebui să 
fie capabili să compună o scurtă 
descriere a modelului lor. Astfel, și 
abilitățile de scriere pot fi dezvoltate.  

Rezumat al referinței bibliografice 

Puștiului îi este dificil să își găsească prieteni noi în școală, căci prietenul lui l-a lăsat 
baltă pentru o fată. Apoi se hotărăște să o ia pas cu pas. Viața lui se va schimba sau 
va fi condamnat pentru toată viața? În final, se împrietenește cu alți puști în vreme 
ce, la finalul cărții, îl întâlnește pe prietenul său cel mai bun, care se desparte de 
prietena lui. Pe tot parcursul poveștii, puștiul descrie viața în școală și la sfârșit se 
referă la târgul de științe, la care are de pregătit și de prezentat propriul proiect. 

 

5 „Sunt chimistul explorator” 
Țara parteneră: CROAȚIA 

Descrierea activității educaționale 

Descriere: Această activitate este destinată orei de chimie.   

Durata : 45 de minute 

Vârsta elevilor: 13-14 (clasa a 7-a din ciclul gimnazial) 

Organizarea clasei de elevi: grupe 

Sarcinile elevilor: Lucrul cu întregul grup (5 min). Discuție liberă despre subiectul 
„Chimistul – cercetător”.  

Lucrul cu întregul grup (5 min). Un elev citește celorlalți elevi fragmentul din cartea 
„Gazul doctorului Proctor: bomba de baie a călătoriei în timp”, de la pagina 30, apoi 
elevii discută despre textul citit și importanța activității experimentale.  

Lucrul cu întregul grup (10 min). După discutarea textului citit, profesorul prezintă 
experimentul „Descompunerea insolubilului”, indicând etapele pentru a conduce 
experimentul, fluxul de lucru corect, metoda de monitorizare a rezultatelor testului 
și măsurile de precauție. 
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Lucrul în grup work – diferite sarcini (10 min). Elevii fac experimente în grup potrivit 
instrucțiunilor din text, folosind materiale din gospodării și indicatorul de pH 
comestibil din varza roșie. 

http://www.chemgeneration.com/hr/chainreaction/experiments/topljivost.html= 

Unele grupe caută următoarele: Ce substanțe se dizolvă în apă? Care substanțe se 
dizolvă în solvenți specifici? Care soluții sunt acide, alkaline sau neuter? Cum se 
separă substanțele dizolvate de soluție? Ce soluții folosim în gospodărie zilnic? Și 
cum își schimbă culoarea ceaiul de fructe? 

Lucrul cu întregul grup (10 minute). Elevii din unele grupe prezintă cercetarea lor 
celorlalți: problema, simularea unor soluții la problemă, acordul asupra activității, 
accesoriile și substanțele chimice necesare, desfășurarea experimentului, 
rezultatele experimentului și concluzia.  

Lucrul cu întregul grup (5 min). După analizarea rezultatelor cercetării fiecărui grup, 
elevii împreună determină importanța muncii experimentale și de ce chimiștii fac 
experimente. 

Sarcina tuturor elevilor este să citească volumul „Gazul doctorului Proctor” și să 
facă o listă și să descrie experimentele care sunt menționate în carte. 

Legătura cu curricula Referința bibliografică de folosit în 

timpul activității  

Activitatea este  planificată la orele de 
chimie din clasa a 7-a pentru ca elevii să 
afle de ce, cum și când fac chimiștii 
experimente ; să înțeleagă importanța 
muncii experimentale ; să observe 
disoluția și valoarea pH-ului prin 
testare ; să folosească soluțiile corect în 
viața cotidiană cu scopul de a fi instruiți 
pentru un trai sustenabil ; să dezvolte 
abilitatea de a gândi independent și de 
a participa activ la munca individuală și 
în grup ; să dezvolte oportunitățile, 
acuratețea și talentul ; să înțeleagă ce 
citesc și să pună în relație cunoștințele 
noi cu cele anterioare.    

Jo Nesbo 
(2013)  

Čarobna kupka doktora Proktora  

[Doctor Proctor's Fart Powder: Time-
travel Bath Bomb] 

Fokus.  

 
ISBN: 9789537213107  

Pagini: 307  
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Rezumat al referinței bibliografice 

Serie de patru romane.  Protagoniștii sunt un om de știință neobișnuit și asistenții 
lui copii. Personaje excentrice pline de umor. Combinație de roman polițist și 
basm.  

 

6 
“Anatomia unui Erou/Ticălos printr-o prezentare 
PowerPoint” 
Țara parteneră: GRECIA 

Descrierea activității educaționale 

Durata: o lecție cu 5 secvențe 

Vârsta elevilor: 11-15 

Tipul de activitate: Individual 

Materiale suport: Carte, film video, fișe, referințe digitale 
(https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA) 

Sarcinile elevilor: Elevii urmăresc filmul despre eroi. Este bazat pe cartea lui Joseph 
Campbell, „Eroul cu o mie de fețe”. O secvență a lecției va fi rezervată discuției 
despre călătoria lui Hero, așa cum este redată de Campbell. Pe baza unei cărți sau a 
unui personaj pe care îl cunosc, elevii vor completa caracteristicile într-un tabel. 
Folosind această pre-activitate ca orientare, elevii înșiși vor pregăti o prezentare 
PowerPoint a eroului/ticălosului favorit dintr-una din cărțile sugerate. În această 
prezentare, vor oferi informații despre erou/ticălos și vor descrie evoluția sa, în 
relație cu cele 11 stadii de dezvoltare descrise în film. Munca lor va fi apreciată de 
colegi (evaluare colegială) în ceea ce privește structura/organizarea, conținutul, 
limbajul, realizarea comunicativă. Această activitate îi va atrage pe băieți căci lor, în 
special, le place să discute despre eroii lor preferați. Folosirea filmului la început le 
va da ocazia să îi vadă pe eroi/ticăloși dintr-o perspectivă diferită. Ca o continuare, 
vor folosi aceste informații pentru a pune în relație eroii/ticăloșii cu o experiență 
personală. În sfârșit, prezentarea PowerPoint va atrage acei băieți care sunt 
pasionați de tehnologie și cărora le place să folosească computerul.   

 



 

50 

 

Legătura cu curricula Referința bibliografică de folosit în 

timpul activității  

 Accesează și organizează 
informații 

 Folosesc informații 

 Coordonează soluția cu sarcina  

 Ascultă activ 

 Exprimă idei 

 Selectează mijloacele potrivite  

 Generează idei 

 Analizează sisteme complexe  

 Justifică argumente 

 Reflectează asupra învățării  

 Formulează concluzii 

 Transmit abilități de rezolvare a 
problemelor  

 Pun întrebări de clarificare  

 Prezentarea în fața unui public  

 Progrese în folosirea  
vocabularului, a ortografiei, a 
sintaxei și a exprimării  

J.R.R. Tolkien 

(2002) 

Stăpânul inelelor, Frăția inelului  

[O Άρχοντας των Δακτυλιδιών,  

Η Συντροφιά των Δακτυλιδιών] 

Kedros Publishers 

 

ISBN 960-04-0366 

Pagini: 493 

Rezumat al referinței bibliografice 

Frodo Baggins știa că erau căutați de către Călăreții Negri și el, și Inelul Puterii, care 
i-ar fi permis lui Sauron să distrugă tot ce era bun în Pământul de Mijloc. Acum ținea 
de el și de servitorul lui credincios, Sam, să ducă inelul acolo unde putea fi distrus – 
chiar în mijlocul Regatului Întunecat al lui Sauron. Sursa: Goodreads.com 

Puteți accesa aici toate Exemplele de Activități elaborate de România.  Activități la 
clasă relevante pentru nevoile de lectură și stimulare a lecturii la băieții adolescenți  

 

http://boysreading.org/index.php/ro/resources/toolkit?download=21:activitati-la-clasa-relevante-pentru-nevoile-de-lectura-si-stimulare-a-lecturii-la-baietii-adolescenti
http://boysreading.org/index.php/ro/resources/toolkit?download=21:activitati-la-clasa-relevante-pentru-nevoile-de-lectura-si-stimulare-a-lecturii-la-baietii-adolescenti
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Recomandări  de îmbunătățire a curriculei pentru 
factorii de decizie și pentru cei care concep politici 
publice  
O serie de recomandări practice și sugestii vizează următoarele aspecte: 

 Întreprindeți cercetări pe teren pentru a identifica preferințele de lectură ale 
băieților și apoi restructurați curricula pe baza rezultatelor cercetării. 

 Faceți curricula mai permisivă și concepeți-o pe baza gusturilor băieților. 

 Faceți sugestii în interiorul curriculei privind activități mai interesante și mai 
interactive (care implică lectura) pentru elevi. 

 Selectați subiecte de interes pentru băieți din domenii înrudite (jocuri 
specifice, sport, hobby-uri etc.) și folosiți-le pentru a stimula și încuraja lectura 
la băieți.  

 Implementați lectura diferențiată (implementați o curriculă bazată pe gen). 

 Creșteți numărul de ore săptămânale de literatură (pentru predarea abilităților 
de „citit” și „scris”). 

 Implementați în curriculă materiale de lectură, manuale și culegeri de texte  
moderne/modernizate. 

 Revizuiți/examinați curricula annual, pentru că gusturile elevilor (inclusiv ale 
băieților) se pot schimba constant de la un an la altul. 

 Alocați (mai mult) timp lecturii suplimentare și lecturii de plăcere și apoi dați 
elevilor posibilitatea să analizeze și să discute cărțile pe care le-au citit. 

 Organizați întâlniri interactive între fete și băieți ca să le permiteți să își 
exprime propriile opinii despre lecturile preferate și să facă schimb de idei.  

 Promovați folosirea textelor informative. Băieții tind să prefere mai degrabă 
texte care au un caracter informativ decât povestiri de ficțiune.  

 Lectura de plăcere fără notare. Teama de eșec împiedică pe mulți cititori care 
se străduiesc căci ezită să se implice într-o sarcină pe care ei consideră că nu o 
pot îndeplini bine.  

 Profesorii trebuie să asigure un acces mai larg la o serie largă de cărți și alte 
materiale de lectură. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să facă o cercetare în 
domeniu asupra studiilor și titlurilor disponibile. 

 Reduceți accentual pus pe activitățile de după lectură. Băieții pot fi încurajați 
să își împărtășească părerile și opiniile în timpul lecturii. Strategii utile în 
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această direcție pot fi : împărtășirea interpretărilor de către întreaga clasă, 
formarea unor grupuri mici de discuții, re-citirea povestirilor, selecția textelor 
care sunt legate de ceea ce s-a citit și recomandări. 

 Concentrați-vă pe texte vizuale și multimodale. Textele multimodale precum 
cărțile ilustrate, romanele grafice, benzile desenate și textele informative 
permit cititorilor băieți să înțeleagă sensul povestirii sau informațiile oferite 
prin mai multe moduri de reprezentare. 

 Dezvoltați identitatea de cititor a băieților. Băieții au nevoie să se considere 
cititori și să înțeleagă scopurile immediate și pe cele viitoare pentru a devein 
un cititor experimentat. 

 Dezvoltați strategii care oferă oportunități de dezvoltare a abilităților de 
lectură pentru băieți într-un mod interesant și plăcut. 

 Dedicați timp în ore pentru prezentarea cărților favorite ale elevilor. 

 Încurajați tinerii cititori să prezinte cartea lor preferată colegilor; încurajați 
formarea de grupuri de lectură și activitatea lor.  
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Partea V – Exemple de acțiuni și activități pentru 
promovarea lecturii în rândul băieților  

Fiecare partener a identificat o arie tematică (titlul unității), descriind 4/5 planuri de 

lecție interconectate care încorporează texte semnificative pentru promovarea 

lecturii la băieți, cum au fost identificate în Partea II. Planurile de lecții includ câteva 

activități dezvoltate în Partea IV.   

Planul de lecție include: 

 Date tehnice despre cărțile folosite (autor, titlu, anul apariției, editura, ISBN, 
nr. de pagini, imaginea coperții) și rezumatul; 

 Titlul lecției și aria disciplinei  

 Obiective educaționale  

 Descrierea pas cu pas a activității  

 Texte și alte materiale de folosit  

 Evaluare 

 Note pentru profesor 

 Sugestii pentru activități următoare  

Titlurile unităților de învățare Boys Reading din țările partenere sunt prezentate în 

tabelul de mai jos:  

Croația Dezvoltarea durabilă în diferite culturi și civilizații 

Grecia Anatomia unui erou/ticălos  

Polonia Ce este distopia? 

România Ficțiune și realitate: o graniță mereu în mișcare   

Portugalia Imagini despre cuvinte și cuvinte despre imagini. Arta narativă a 
benzilor desenate, romanelor grafice și cuvintelor ilustrate  

Cipru Călătoria 

Austria Comportamentul tânărului protagonist masculin în diferite contexte 
reale (istorie, moarte, provocări) 
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Planurile de lecție pentru unitatea elaborată în România 
Titlul unității: Ficțiune și realitate: o graniță mereu în mișcare  
Elaborat de: Universitatea din Pitești (UPIT) 
Vârsta elevilor: 11-15 
Clasa: a 5-a –a 8-a  
Domeniul disciplinei: Literatură 

Vedere panoramică a unității: 

Lecția 

1 

Făt-Frumos poate fi adevărat 

Această lecție își propune să îi familiarizeze pe elevi cu principalele 
trăsături ale basmului ca specie literară și cu personajul principal, Făt-
Frumos, care poate reprezenta un model pentru băieți.  

Principala metodă folosită este „schimbă perechea”, dar și lucrul pe 
perechi și eseul de cinci minute. 

Durata: 45 de minute (excl. pregătirea și continuarea) 

Lecția 

2 

Binele și răul sunt așa de apropiate... 

Scopul acestei lecții este să îi familiarizeze pe elevi cu principalele 
trăsături ale acestei specii literare, povestirea, și să îi facă să înțeleagă 
diferențele dintre povestire și basm. Limbajul folosit de autor și stilul lui 
sunt menite să atragă elevii. Unul dintre obiective este să le dezvolte 
empatia. Metodele sunt discuția contradictorie și harta conceptuală. 

Durata: 45 de minute (excl. pregătirea și continuarea) 

Lecția 

3 

Copilăria este încă...la fel? 

Această lecție are ca scop familiarizarea mai bună a elevilor cu scrierea 
reflexivă, bazată pe o reflecție extrasă dintr-o operă literară. Un alt 
obiectiv este să îi facă pe elevi să își dezvolte abilitatea de a folosi 
structurile lingvistice potrivite pentru a-și exprima opiniile. Metoda 
cubului și eseul de cinci minute pot fi adecvate acestor obiective. 

Durata: 45 de minute (excl. pregătirea și continuarea) 

Lecția 

4 

Prietenia 

Scopul acestei lecții este să le dea posibilitatea elevilor să descopere mai 
mult despre personajele principale din romanul Cireșarii, să îi facă să 
citească despre alte aventuri din viața acestor adolescenți. Sunt 
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îndrumați să recunoască trăsăturile specifice romanului, folosind 
această operă și să folosească argumente potrivite când își exprimă 
opiniile. Metoda zodiacului dezvoltă gândirea critică a elevilor și 
abilitățile de comunicare. 

Durata: 45 de minute (excl. pregătirea și continuarea) 

Lecția 

5 

Sfidează regulile  

Lecția aceasta își propune să îi obișnuiască pe elevi să selecteze 
trăsăturile unui erou literar, să analizeze personajul, să argumenteze 
alegerile făcute.  

Lecția este menită și să îi facă pe elevi să înțeleagă rolul dreptății și al 
modelelor în dezvoltarea adolescenților. 

Prin activitățile îndeplinite în această lecție, prin metodele de predare și 
de evaluare, se așteaptă ca elevii să își dezvolte competența în gândirea 
independentă și abilitatea de a scrie opiniile despre o temă dată.   

Durata: 45 de minute (excl. pregătirea și continuarea) 

 
 
Rezultate ale învățării pentru întreaga unitate: 

Cunoștințe*(K) La finalul unității, elevul va fi capabil:  

 Să recunoască speciile literare basm, povestire, 
amintiri, roman; 

 Să identifice trăsăturile specifice ale basmului, 
povestirii, romanului; 

 Să dea exemple de eroi literari și atribute ale lor 
pentru fiecare tip de text epic ;  

 Să observe (și să compare) aceste trăsături în 
diferite texte literare. 

Abilități (S) La finalul unității, elevul va fi capabil: 

 Să caracterizeze câteva tipuri de eroi;  

 Să evidențieze diferite perspective asupra aceluiași 
personaj sau situație;   

 Să demonstreze că un anumit fragment face parte 
dintr-un basm/povestire/roman;  



 

56 

 

 Să analizeze diferite texte narative versus descrieri 
și dialoguri. 

Competențe (C) La finalul unității, elevul va fi capabil: 

 să organizeze informațiile pe o temă dată;  

 să dezvolte vocabularul relevant pentru o temă;  

 să evalueze comportamentul unor personaje în 
raport cu valorile etice;  

 să folosească structuri lingvistice adecvate pentru a 
convinge, demonstra, argumenta o opinie;  

 să integreze noile informații și să producă 
interpretări logice;  

 să structureze un text scis care exprimă propriile 
reflecții critice. 

*Cunoşt inţe/Kn owledge – K;  Ab i l i tăţ i/Sk i l l s  – S;  Comp etenţe/Comp etences -  C  

 

Titlul lecției 1: Făt-Frumos poate fi adevărat  

Cartea folosită:  

Referințe bibliografice  Rezumat 

Mihai Eminescu 

(1995) 

Făt Frumos din Lacrimă  

[Prince Charming of the Tear] 

Editura Scrisul Romanesc  

 

Basmul scris de poetul național al României 
este inspirat de o serie de scrieri aparținând 
literaturii populare românești și literaturii 
romantice europene. În general, urmează 
modelul basmului, căci personajul principal 
este un prinț a cărui naștere a fost miraculoasă, 
iar evenimentele narate implică eroi și puteri 
supranaturale, însă autorul acordă atenție 
fragmentelor descriptive și creează o atmosferă 
fantastică, imaginând o natură sălbatică, mitică 
și atribuind reprezentantului Binelui calități 
neobișnuite. 

Făt-Frumos din Lacrimă este personajul care 
întruchipează forțele binelui. Făt-Frumos este 
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ISBN: 973-38-0130-5  

Pagini: 118 

viteaz, curajos, generos, cu simțul datoriei 
frățești. Făt-Frumos își va salva tovarășul (frate 
de cruce), care este fiul regelui vecin, de furia 
Mumei Pădurii, care i-a cerut drept tribut un 
copil din zece ai supușilor lui. Făt-Frumos 
renunță la a se bucura de iubirea sa ca să îi 
poată oferi fratelui său de cruce aceeași 
bucurie. 

  

OBIECTIVE 
EDUCAȚIONALE 

Prin această lecție elevilor li se prezintă trăsăturile basmului și 
personajele specifice ale acestei specii literare. Scopul lecției 
este să îi facă pe elevi să înțeleagă definiția basmului și să fie 
capabili să descrie diferențele dintre basm și alte tipuri de texte 
literare.  

Această lecție are și scopul de a ajuta elevii să recunoască 
descrierea, dialogul și narațiunea ca moduri de expunere a 
conținutului textului și modul specific pentru basm. 

Lecția este concepută să îi facă pe elevi să dezvolte o perspectivă 
asupra spațiului și timpului specifice basmului și asupra relației 
dintre lumea basmului și lumea reală. 

Elevii sunt sprijiniți să își dezvolte abilitățile de comunicare 
(scrisă, interpersonală) și gândirea critică. 

ACTIVITĂȚI 
(descriere pas cu 
pas) 

Pregătirea - Organizarea clasei de elevi: Clasa de elevi va fi 
organizată în două grupe cu un număr egal de membri. Elevii din 
fiecare grupă stau față în față cu elevii din cealaltă grupă, 
formând perechi, iar rezultatul constă în două cercuri 
concentrice. Elevii își pot alege partenerii.  

Activitatea- Sarcinile elevilor: Fiecare elev va primi fișe cu un set 
de fragmente din Făt-Frumos din Lacrimă. Li se cere să le citească 
după ce ascultă un fragment din basm povestit de un actor și 
profesorul anunță titlul lecției.  

După organizarea grupelor și a perechilor de elevi, profesorul 
pune întrebări legate de basm, care reprezintă sarcini pentru 
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perechile de elevi : Ce sugerează expresia folosită la începutul 
textului ?; Unde au loc evenimentele ?; Locul unde trăiește Făt-
Frumos ar putea fi găsit pe hartă ?; Care personaje resprezintă 
Binele și care reprezintă Răul ?; Are vreun personaj puteri 
miraculoase ?; Care sunt acestea ?; Cum își dovedește Făt-
Frumos calitățile ?  

Elevii lucrează în perechi pentru a răspunde la fiecare întrebare, 
căci li se cere să găsească în fragmentele date argumente pentru 
a-și susține opiniile. După rezolvarea fiecărei sarcini, elevii din 
cercul exterior se mută spre stânga ca să schimbe partenerul și 
să formeze noi perechi. Apoi, când s-au terminat întrebările, 
profesorul și elevii analizează ideile formulate de fiecare 
pereche. Discuția va fi îndreptată spre sublinierea trăsăturilor 
basmului și ale personajelor din această specie literară. 
Similaritățile și diferențele dintre lumea reală (locuri, 
evenimente, personaje) și lumea fantastică creată în basm vor fi 
punctate în timpul discuției.  

 Continuare (tema) - să citească întregul text și să 
identifice trei trăsături specifice care fac posibilă 
considerarea acestui text drept basm.  

TEXTE ȘI ALTE 
MATERIALE 
FOLOSITE  

 Fișe cu un set de fragmente din Făt-Frumos din Lacrimă  

 Texte care reprezintă fragmente din basm; fișe cu 
întrebări. 

 http://e-povesti.ro/povesti-audio/ 

EVALUARE Metoda de evaluare: eseul de cinci minute pe o temă legată de 
text – Ce credeți despre deciziile lui Făt-Frumos? Ați fi făcut la fel 
dacă erați în locul lui ? 

După ce elevii scriu gândurile și opiniile lor, profesorul cere 
unora dintre ei să expună ce au scris și primesc note pentru 
activitatea lor. 

Referitor la efectul asupra lecturii la băieți sau a motivației 
băieților de a citi, personajul principal al basmului poate 
reprezenta un model pentru adolescenți, deci ar putea fi 
interesați de faptele sale eroice. Fragmentele prezentate în 



BoysReading.org 

    59 

 

timpul activității din clasă pot fi doar un punct de plecare pentru 
ca ei să citească ulterior întreaga operă. 

NOTE PENTRU 
PROFESOR 

Profesorul trebuie să pregătească organizarea clasei pentru 
metoda „schimbă perechea”, să aleagă fragmentele și să ofere 
fișe.  

El/ea trebuie să elaboreze un set de întrebări legate de tema 
lecției și să scrie aceste întrebări. 

Profesorul conduce discuția din grup și, în final, definește 
specificul eroului din basm.  

SUGESTII 
PENTRU 
ACTIVITĂȚI 
ULTERIOARE  

Tema lecției, care este basmul și personajul său principal, poate 
fi extinsă folosind alte texte. Elevii ar putea fi interesați să 
conceapă un scurt spectacol bazat pe un set de basme. Diferite 
întâmplări și personaje din diferite povești ar putea fi aduse 
împreună în aceeași piesă. Elevii ar putea fi interesați să creeze 
un astfel de proiect și să joace în propria lor piesă. 

 

Titlul lecției 2:  Binele și Răul sunt așa de apropiate… 

Cartea folosită: 

Referințe bibliografice  Rezumat 

Ion Creangă 

(2012) 

Capra cu trei iezi   

[The Goat with three kids]  

Editura Semne  

  
ISBN: 606-15-0380-6 

Pagini: 392  

Faptul că evenimentele sunt prezentate cu 
ajutorul animalelor, însă sunt pline de 
înțelepciune și de morală, aluziile la viața și 
acțiunile omului fiind ușor de identificat 
reprezintă specificul acestei povești. Capra este 
nu numai un educator, dar și o luptătoare care 
îndeplinește un act de dreptate. 

Capra cu trei iezi este una dintre cele mai iubite 
povești pentru copii, scrisă de Ion Creangă, un 
genial autor român.  

Subiectul este destul de simplu: o capră care 
avea trei iezi pleacă de acasă să caute de 
mâncare. Înainte de a pleca, îi sfătuiește să nu 
deschidă ușa nimănui în afară de ea. Ca să o 
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recunoască iezii, ea cântă un cântec special. Din 
păcate, lupul era prin apropiere când ea a vorbit 
cu iezii și a auzit cântecul, apoi a așteptat până 
când capra a plecat și a încercat să îi păcălească 
pe iezi cântând acel cântec. Doi dintre iezi, cel 
mai mare și cel mijlociu, erau gata să deschidă 
ușa, căci nu erau nici așa de cuminți, nici 
deștepți ca fratele lor mai mic.  

În cele din urmă, lupul reușește să îi convingă și 
deschid ușa, dar iedul cel mic se ascunde. Frații 
lui mai mari sunt mâncați de lupul lacom și el 
este singurul care scapă cu viață. Când se 
întoarce acasă mama lui, îl găsește plângând, 
aproape neputând să îi spună ce s-a întâmplat. 
Totuși, capra află ce s-a petrecut cu iezii ei și, 
după ce îi îngroapă, plănuiește să se răzbune și 
să îl pedepsească pe lup, deși fuseseră prieteni, 
iar el era nașul copiilor.   

Îl invită pe lup la parastas, unde pregătise o 
pedeapsă groaznică pentru el, dar, înainte de a-l 
arunca în foc, îl face să-și mărturisească vina.  

  

OBIECTIVE 
EDUCAȚIONALE 

Lecția își propune să dezvolte abilitățile elevilor de a-și exprima 
opiniile despre o anumită temă folosind structurile lingvistice 
adecvate. 

De asemenea, ajută elevii să înțeleagă diferențele dintre câteva 
tipuri de texte literare și relația dintre opera literară (de ficțiune) 
și realitate.  

În acest context, conținutul poveștii ajută elevii să își dezvolte 
empatia și să cultive responsabilitatea. 

ACTIVITĂȚI 
(descriere pas cu 
pas) 

Pregătirea – Organizarea clasei de elevi: Clasa va fi organizată 
potrivit metodei didactice ce se va folosi, care este o formă a 
metodei mai generale numită joc. În timpul acestei activități 
forma metodei va fi discuția contradictorie, fără un scenariu 
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precis, cu privire la vina unui personaj din poveste. Elevii joacă 
rolurile de acuzat, acuzator și apărător. Deja au citit întregul text. 

Activitatea-  Sarcinile elevilor: 1. La început, elevilor li se cere să 
citească niște fragmente relevante din poveste, care le sunt 
oferite într-o proiecție PP.  

2. După proiecția de 10-12 minute a textelor, profesorul le oferă 
elevilor o temă de discuție: vină și răzbunare. Elevii care deja au 
primit rolurile de acuzat, acuzator și apărător se vor adresa 
grupului format din ceilalți elevi care joacă rolul de jurați. Tema 
aceasta se presupune că generează o dezbatere despre universul 
acestei povești. Personajele, în ciuda faptului că sunt animale, 
sunt asemănătoare ființelor umane și, mai mult, 
comportamentul lor pare foarte asemănător cu acțiunile și 
reacțiile oamenilor din satul românesc tradițional. Prin urmare, 
elevii s-ar putea simți cam inconfortabil în acest univers rural, dar 
profesorul trebuie să îi ajute să înțeleagă că personajele din 
această poveste anume pot fi găsite oriunde, oricând, de vreme 
ce reprezintă trăsături umane esențiale și stabile, slăbiciuni sau 
chiar vicii.    

3. Li se cere elevilor să tragă o concluzie referitoare la vina lupului 
sau la răzbunarea caprei, luând în considerare argumentele care 
au fost formulate de acuzator și de apărător.  

Continuare (tema)- Elevii sunt rugați să își imagineze cum ar 
acționa ei într-o situație reală asemănătoare în care sunt 
confruntați cu comportamentul necinstit al unui prieten. 

TEXTE ȘI ALTE 
MATERIALE 
FOLOSITE 

Prezentare PP, proiecția unor texte, flipchart. 

EVALUARE Metoda de evaluare și apreciere: Pentru a evalua impactul 
activităților anterioare asupra elevilor, profesorul propune 
folosirea unei hărți conceptuale. În centrul hărții este plasat un  
concept central, o temă unificatoare de la care pornesc 
conexiuni cu alte concepte secundare/înrudite. Poziția centrală 
pe hartă este atribuită justiției (a face dreptate), în timp ce se 
așteaptă ca elevii să pună în relație cu aceasta alte concepte, 
precum vina, prietenia, loialitatea, răzbunarea, pedeapsa. 
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Astfel, elevii au ocazia de a discuta despre ceea ce consideră ei a 
fi bine sau rău, fiecare dintre ei încercând să adauge o nouă 
conexiune pe hartă sau să aducă un nou argument pro sau contra 
unei opinii care a fost déjà exprimată de un alt elev. 

NOTE PENTRU 
PROFESOR 

Profesorul trebuie să pregătească organizarea clasei pentru 
metoda didactică ce urmează a se folosi, adică discuția 
contradictorie, să aleagă fragmente relevante din poveste și să 
pregătească o prezentare PP. 

Profesorul ar trebui să ajute elevii să aleagă rolurile pe care 
urmează să le interpreteze și să înțeleagă valorile specifice ale 
societății satului ttradițional.  

El/ea schițează partea centrală a hărții conceptuale care este 
folosită pentru a aprecia impactul activității asupra elevilor. 

SUGESTII 
PENTRU 
ACTIVITĂȚI 
ULTERIOARE 

Simțul datoriei, ideea de vină sau de răzbunare pot părea 
interesante băieților, deci elevii, în special băieții, ar putea 
deveni interesați să citească întreaga poveste și alte povești care 
au o temă similară. Extra-activitatea ar putea fi centrată pe 
căutarea de subiecte similare sau personaje similare.  

Aceste idealuri, loialitate, dreptate, adevăr, îi fac pe băieți să 
devină entuziaști și pot deveni pasionați să citească despre ele. 
Pot fi încurajați să creeze un scurt film bazat pe aceste valori, 
construind noi personaje. Clasa poate fi organizată în grupe de 
4-5 studenți și sarcina lor este să coopereze la scrierea 
scenariului și la crearea filmului. Astfel, au și ocazia să intre în 
competiție și băieții sunt, în general, interesați de competiții și 
provocări.  

 

Titlul lecției 3: 10 Copilăria este încă....la fel? 

Cartea folosită: 

Referințe bibliografice  Rezumat 

Ion Creangă 

(2009) 
Aceasta este o capodoperă a literaturii române 
care a fost scrisă de un geniu al povestirii, Ion 
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Amintiri din copilărie  

[Memories from Childhood] 

Editura Curtea Veche  

  
ISBN: 978-973-669-881-1  

Pagini: 368 

Creangă. Deși a fost publicată în secolul al 19-
lea, această operă literară încă stârnește 
interesul tinerilor din prezent deoarece este un 
amestec de umor și reflecții melancolice despre 
coordonatele universale ale copilăriei. Autorul 
își amintește evenimente din copilărie care sunt 
private din perspective adultului. Unele dintre 
episoadele narate cu un talent extraordinar 
sunt memorabile căci aduc în prezent obiceiuri, 
jocuri, obiecte și, de fapt, o întreagă lume care 
este aproape pierdută.     

În plus, în evenimentele hazlii care i se întâmplă 
personajului principal, oricine poate recunoaște 
niște întâmplări din propria copilărie. De aceea 
s-a considerat că această carte, o combinație de 
amintiri și povești, este despre „copilăria 
copilului universal”, de oriunde și de oricând. 

Limbajul arhaic, atmosfera rustică și arhaică. 
Ștrengăriile și năzbâtiile, „gustul” copilăriei, 
când poți face tot ce îți dorești… 

  

OBIECTIVE 
EDUCAȚIONALE 

Lecția aceasta are ca scop familiarizarea elevilor cu scrierea 
reflexivă, bazată pe o reflecție selectată dintr-o operă literară. 

Un alt obiectiv este să facă elevii să ăți dezvolte abilitatea de a 
folosi structure lingvistice adecvate pentru a-și exprima opiniile. 

Tema lecției este copilăria, deci elevii ar trebui să se simtă în 
largul lor discutând despre aceasta, despre propriile lor 
experiențe, să interacționeze verbal cu colegii lor și să își 
argumenteze pozițiile. 

ACTIVITĂȚI 
(descriere pas cu 
pas) 

Pregătire – Organizarea clasei de elevi: Elevii vor fi organizați în 
șase grupe mici în prima parte a activității, apoi vor lucra 
individual. 
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Activitatea-Sarcinile elevilor: 1. Li se dă elevilor un scurt 
fragment din carte, care relatează un episod memorabil, de 
exemplu vizita preotului la școală. 

Profesorul va folosi și un fragment din filmul bazat pe această 
carte. Proiecția acestui episod este menită să facă personajele și 
evenimentele mai vii pentru elevi, în special pentru băieți, care 
reacționează mai bine la materialele vizuale. 

2. După citirea episodului și urmărirea proiecției, profesorul 
folosește metoda cubului, care este eficientă când se folosește 
pentru a caracteriza un personaj literar. Fiecare grup va avea de 
îndeplinit o sarcină de pe o fațetă a cubului.  

a. Descrie – Descrie trăsăturile fizice, aspectul lui Nică.  

b. Compară – Compară atitudinea lui față de profesorul și colegii 
lui. 

c. Asociază – La ce te gândești când citești/auzi cuvintele lui 
Nică... 

d. Analizează – Analizează comportamentul lui Nică în acest 
episod. 

e. Aplică – Ce ați spune despre atitudinea lui Nică față de…  

f. Argumentați pro sau contra– Exprimați-vă punctual de vedere 
legat de reacția lui Nică atunci când…  

Elevilor li se dă posibilitatea să interacționez, să discute în cadrul 
grupului, să argumenteze în favoarea sau împotriva unei opinii.  

Continuare (temă)- elevilor li se cere să facă o selecție a scenelor 
relevante din film care, în opinia lor, exprimă cel mai bine 
personalitatea lui Nică. Filmul este disponibil la acest link 
https://www.youtube.com/watch?v=GvW_KsdSalo 

TEXTE ȘI ALTE 
MATERIALE 
FOLOSITE 

Fișe cu fragmente relevante din carte, proiector și film. 

EVALUARE Pentru a evalua și măsura impactul efectiv al activităților 
anterioare asupra elevilor, li se cere să scrie un scurt eseu în 
maxim 5 minute despre un eveniment asemănător sau total 
diferit din copilăria lor.   
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NOTE PENTRU 
PROFESOR 

Profesorul trebuie să selecteze acele fragmente care sunt de cel mai 
mare interes pentru elevi, în special pentru băieții adolescenți. 

Episodul ales pentru proiecție trebuie să fie de asemenea 
relevant pentru elevi cu privire la personajul principal.  

Profesorul pregătește un cub și concepe întrebările scrise pe 
fațetele cubului.  

SUGESTII 
PENTRU 
ACTIVITĂȚI 
ULTERIOARE 

Atât metoda didactică, cât și textul pot ajuta la creșterea 
interesului băieților pentru citit și scris. Acest text promovează 
un caracter masculin cu care băieții se pot identifica, deoarece 
sunt aproape de aceeași vârstă. De aceea textul, poate fi folosit 
ca punct de plecare pentru un proiect cu următoarea temă : 
Copilăria ieri, azi și mâine (o prezentare PowerPoint – texte, 
imagini, desene, jocuri).  

Umorul textului poate fi o altă premisă promițătoare pentru 
băieți ca să le placă să citească și această trăsătură poate 
reprezenta o altă direcție de dezvoltare a unor activități 
ulterioare legate de glume, situații pline de umor de imaginat. 

 

Titlul lecției 4: Prietenia 

Cartea folosită: 

Referințe bibliografice  Rezumat 

Constantin Chiriţă 

(2010) 

Cireşarii  

[The Cherry Men] 

Editura Litera  

  

Personajele/eroii sunt copii/adolescenți. 
aventurile sunt captivante și se pot întâmpla 
(sunt posibile) oricărei persoane tinere. Este o 
carte despre echipă și prieteni. 

Cireșarii sunt Dan, Victor, Ionel, Lucia, Maria, 
Ursu și Tic. Ei se pregătesc să meargă într-o 
excursie la Peștera Neagră, care este un loc 
destul de ascuns. Tic, cel mai tânăr membru al 
acestei echipe, a fost lăsat acasă, dar reușește 
să își convingă tatăl să îl lase să plece, așa că se 
duce după ceilalți.  
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ISBN: 978-973-675-829-4 

Pagini: 384  

O serie de aventuri îi așteaptă pe Cireșari acolo, 
în munți, în peșteră și în pădure. Se rătăcesc și 
se regăsesc, în cele din urmă demonstrând că 
sunt curajoși și că prietenia poate fi un mijloc 
foarte puternic de a depăși orice obstacol. 

  

OBIECTIVE 
EDUCAȚIONALE 

Această lecție își propune să îi facă pe elevi interesați de a 
descoperi mai mult despre personajele principale din roman, să 
citească despre alte aventuri din viețile acestor adolescenți. 

Lecția configurată și metodele care au fost alese dau 
posibilitatea elevilor să își dezvolte gândirea critică, să compare, 
să exprime propriile argumente într-un mod adecvat astfell încât 
să convingă.  

Unul dintre obiectivele lecției este să permită elevilor să lucreze 
împreună și să își dezvolte abilitățile de comunicare (orală și 
scrisă). 

De asemenea, activitățile din cadrul acestei lecții vor ajuta elevii 
să recunoască trăsăturile specifice ale romanului. 

ACTIVITĂȚI 
(descriere pas cu 
pas) 

Pregătire – Organizarea clasei de elevi: Clasa va fi organizată 
astfel încât metoda zodiacului să fie folosită cu succes și în cel 
mai eficient mod. Clasa va fi împărțită în grupe de câte 4 elevi, 
pentru a le permite să lucreze împreună în realizarea sarcinilor. 

Activitatea- Sarcinile elevilor:  

1. Studiul individual al unei serii de scurte fragmente relevante 
extrase din carte, date elevilor pe fișe. 

2. Alegeți un personaj despre care să discutați (unul diferit 
pentru fiecare echipă). Personajul poate fi repartizat fiecărei 
echipe de către profesor, dacă elevii ezită.  

3. Profesorul și câțiva elevi prezintă trăsăturile specifice pentru 
fiecare semn al zodiacului, care le sunt date elevilor pe carduri. 

4. Fiecare echipă trebuie să încadreze personajul pe care l-a 
ales/care i-a fost dat într-un semn al zodiacului, potrivit cu ceea 
ce ei află despre el/ea din fragmentele relevante date.   
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5. Un reprezentant din fiecare echipă este rugat să prezinte 
clasei opțiunile lor și argumentele care susțin aceste opțiuni. 
Fiecare scurtă prezentare este urmată de discuții; în timpul 
discuțiilor se pot contura noi perspective, sugestii și altele. 

Partea finală a discuției, după ce fiecare echipă a prezentat 
opțiunea ei, va include concluziile legate de categorizarea 
personajului în cadrul unui semn al zodiacului. 

Continuare (temă)- li se cere elevilor să scrie despre un personaj 
pe care ei îl aleg, subliniind cele mai relevante attribute sau să 
realizeze, în scris, imaginea celui mai bun prieten ideal.  

TEXTE ȘI ALTE 
MATERIALE 
FOLOSITE 

Fișe, 12 carduri cu semnele zodiacale și trăsăturile specifice ale 
fiecărui semn. De exemplu : Berbec ; Trăsături : plin de inițiativă, 
dinamic, hotărât, egoist, extremist, neortodox, capricios : 
Valoare – idealismul ; Pericol – egoismul. 

EVALUARE Metoda de evaluare și de apreciere: în timpul discuțiilor au 
existat diferite opinii, poate unele chiar divergente, despre 
trăsăturile specifice care pot conduce elevii la clasificarea 
personajelor. Profesorul poate propune un joc pentru ca elevii să 
aibă ocazia să facă o opțiune mai potrivită în ceea ce privește 
personajele. Li se cere să aleagă din orice card cu un semn 
zodiacal atâtea trăsături câte consideră necesr pentru a face un 
portret correct al personajului care le place mai mult. Așadar, pot 
alege un alt personaj și pot combina trăsăturile date, 
demonstrând gradul de înțelegere a textului, a personajelor și 
gradul lor de implicare. 

NOTE PENTRU 
PROFESOR 

Profesorul va organiza clasa pentru a folosi efficient metoda 
zodiacului. 

Se presupune că profesorul a făcut o selecție a unor părți 
relevante ale cărții, pentru a ilustra calitățile personajelor, 
valorile și comportamentul lor.  

Profesorul oferă fișe elevilor, îndrumă discuțiile elevilor spre 
unele concluzii finale.  

SUGESTII 
PENTRU 

Conținutul textelor poate reprezenta o premisă pentru interesul 
băieților, căci subiectul este plin de aspecte aventuroase și 
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ACTIVITĂȚI 
ULTERIOARE 

personajele, adolescenți plini de curiozitate și cu simțul 
aventurii, îi pot face pe cititorii băieți să se identifice mai ușor cu 
ei. Pentru a crește efectul asupra motivației băieților de a citi, 
profesorul poate sugera ca elevii să organizeze o excursie în 
aceleași locuri menționate în roman. Crearea itinerarului 
excursiei, poate o hartă unde locurile din roman sunt marcate, 
ar putea oferi băieților dinamismul de care au nevoie. 

 

Titlul lecției 5: Sfidează regulile 

Cartea folosită:  

Referințe bibliografice  Rezumat 

Robert Cormier 

(2014) 

Războiul ciocolatei 

[The Chocolate War] 

Editura Art  

  
ISBN: 978-606-93631-1-9 

Pagini:  264  

 

„Să îndrăznesc să tulbur Universul?” Aceasta 
este întrebarea pe care Jerry Renault o vede în 
fiecare zip e un poster din dulapul său de la 
școală. Fără să înțeleagă foarte bine ce 
înseamnă aceasta, va ajunge să tulbure 
microuniversul unde studiază, Liceul Trinity.  

Începând cu o situație aparent inofensivă, 
anume refuzul său de a lua parte la vânzarea 
anuală de bomboane de ciocolată organizată de 
școală, Jerry va face să izbucnească un război și, 
în final, este dificil să se traseze o linie de 
demarcație între învingători și învinși. 

Jerry nu vrea să participle la acțiunea școlii 
organizată de Fratele Leon, care are nevoie 
disperată de bani ca să își consolideze poziția de 
directorinterimar al școlii sau poate pentru că 
are de plătit niște datorii. Vigilenții s-au angajat 
să vândă întreaga cantitate sau, cel puțin, așa a 
spus reprezentantul lor, Archie Costello. Inițial, 
Jerry trebuia doar să îndeplinească o misiune și 
să refuse să vândă ciocolată pentru o vreme, 
dar și-a dat seama că e o instigare la revoltă 
comportamentul lui, deci le cere elevilor să se 
opună și să pună capăt unui regim opresiv pe 
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care îl detestă. Continuă să refuze să vândă 
ciocolată, așa că devine un simbol al 
individualității. 

Romancierul descrie conflictele din viața 
adolescenților și comportamentul lor, violența 
și răutatea ca mijloace de a câștiga respectul în 
liceu.  

Acest roman reușește să ofere o imagine 
cutremurătoare a vieții într-un liceu 
conservator, dar și o pătrundere în mințile 
adolescenților. 

  

OBIECTIVE 
EDUCAȚIONALE 

Lecția aceasta are ca scop să deprindă elevii să selecteze 
trăsăturile unui erou literar, să analizeze personajul, să își 
argumenteze alegerile. 

De asemenea, lecția tinde să îi facă pe elevi să înțeleagă rolul pe 
care dreptatea și modelele îl au în dezvoltarea adolescenților. 

Prin activitățile realizate în această lecție, se așteaptă ca elevii să 
își dezvolte abilitatea de a scrie opiniile despre o temă dată.  

ACTIVITĂȚI 
(descriere pas cu 
pas) 

Pregătire – organizarea clasei de elevi: elevii pot lucra individual 
sau în grupe mici de 2-3 persoane.  

Metoda didactică a blazonului care urmează să fie folosită 
pentru această activitate nu impune o anumită formă de 
organizare a clasei 

Activitatea- Sarcinile elevilor: 1. Mai întâi, elevii primesc niște 
fragmente scurte din roman care le dau niște indicii despre 
personaje. Totuși, aceste fragmente trebuie să fie alese în așa fel 
încât să îi facă pe elevi curioși. 

2. Apoi, fiecare grupă sau fiecare elev va primi o reprezentare 
grafică având aspectul unui blazon pentru fiecare personaj. 
Această reprezentare grafică implică reflecția asupra 
caracterizării schematice, valoarea dominantă și proiectul 
existențial specific acelui erou/personaj. Instrucțiunile ar putea 
fi: Cine sunt eu?; Ce/cum sunt eu ?; Ce fac acum ?; Cum mi-ar 
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plăcea să acționez în viitor ?; Ce cred celelalte personaje despre 
mine ?; care este diferența între ei și mine ?; Cum îmi arăt 
personalitatea?; Dacă aș alege să mă port altfel, ce schimbări s-
ar produce în carte? etc. 

3. Elevii vor dispune de o perioadă de timp anume pentru a 
completa blazonul personajului analizat. 

4. Când sunt gata, fiecare grup trebuie să stabilească un 
reprezentant/lider ca să prezinte întregii clase rezultatele lor. 
După prezentarea blazoanelor, acestea pot fi expuse. 

Continuare (temă) – li se cere elevilor să exprime în scris opinia 
lor despre atitudinea sugerată de titlul lecției „Sfidează regulile”.  

TEXTE ȘI ALTE 
MATERIALE 
FOLOSITE 

Materiale suport: texte selectate din carte, blazoane pentru 
fiecare personaj care este analizat.  

EVALUARE Metoda de evaluare: cele mai interesante blazoane vor rămâne 
expuse. Elevii vor fi sfătuiți să verifice dacă răspunsurile lor la 
întrebările date sunt corecte.  

NOTE PENTRU 
PROFESOR 

Profesorul alege unele fragmente din carte care pot trezi 
interesul elevilor pentru subiect și personaje. După selecție, 
profesorul oferă elevilor respectivele fragmente.   

Profesorul a schițat déjà blazoanele pentru fiecare personaj și a 
creat un set de întrebări ca să ghideze elevii în caracterizare.   

Cum acest roman se centrează pe viața în liceu și pe anumite 
figuri de adolescenți, este mai ușor pentru băieți să devină 
interesați să citească întreaga carte, după ce li s-au prezentat 
doar câteva părți din ea, dar relevante pentru subiect. Și metoda 
blazonului poate ajuta la trezirea interesului lor pentru lectura 
romanului, căci sunt în poziția de a face presupuneri despre 
comportamentul, acțiunile și deciziile eroilor, deci ar putea dori 
să verifice dacă „presupunerile” lor se dovedesc a fi „reale”. În 
plus, spiritul rebel și sfidător al personajului principal poate ajuta 
mulți băieți adolescenți să se identifice cu Jerry.  
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SUGESTII 
PENTRU 
ACTIVITĂȚI 
ULTERIOARE 

O activitate ulterioară se poate centra pe „rebelii” din literatură, 
incluzând o selecție a celor mai relevante opera și personaje și o 
comparație cu privire la gradul de rebeliune. 

Tema legată de rebeli, reguli și prejudecăți ar putea fi discutată 
și în cadrul unei lecții de istorie, iar Războiul ciocolatei ar putea 
fi folosit pentru a crea imaginea prototipului de rebel.  
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Partea VI – Elaborarea de studii de caz Boys 
Reading din școlile europene 

Setul de instrumente Boys Reading și unitățile tematice au fost implementate în 

rețeaua școlară locală din fiecare țară perteneră. După implementare, datele au fost 

colectate și analizate folosind interviuri, focus-grupuri, observații, chestionare și lucrul 

cursanților. Partenerii au elaborate studiile de caz folosind cadrul comun și orientările 

furnizate. Studii de caz de succes au fost alese din faza de implementare și au fost 

împărtășite cu comunitatea educațională. Aceste studii de caz oferă o privire de 

ansamblu asupra implementării în fiecare țară parteneră.   

  

http://boysreading.org/


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.    

2014-1-HR01-KA200-007171 
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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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REZULTATE 

“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 () 
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Despre proiectul Boys Reading  
Proiectul Boys Reading își propune să facă din lectură o parte integrantă 
a vieții băieților de 11-15 ani. Consorțiul proiectului afirmă că acest lucru 
poate fi realizat dacă băieții adolescenți capătă control asupra a ceea ce 
citesc și li se dă posibilitatea să își aleagă lecturile dintre cărțile care 
satisfac nevoile și interesele lor actuale. Adresarea eficientă către nevoile 
băieților necesită dialog și un efort colectiv al tuturor partenerilor din 
procesul educațional, incluzând guvernul, profesorii, părinții și membrii 
comunității. Proiectul Boys Reading are drept țintă toți factorii de decizie, 
dar se concentrează în special pe profesori, dându-le posibilitatea de a 
furniza experiențe didactice care răspund intereselor, nevoilor și stilurilor 
de învățare ale băieților și de a atrage în mod egal băieții și fetele spre citit 
și scris. 
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