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The Influence of the Learning Environment Over Lecturing 

 

Raluca Petru!, Lect., Babe"-Bolyai University 

raluca.petrus@ubbcluj.ro 

  

ABSTRACT: 

KEYWORDS:"lecturing, teaching environment, rate of speech, discourse markers, 
rapport, teacher - student interaction. 

 

This paper intends to present a 
synthesis of relevant literature that focuses on 
the interaction pattern established between 
lecturing and the teaching environment where 
this type of teaching discourse is performed. 
The information gathered in this article intends 
to support the idea that lecturing is in direct 
relation with the learning environment in 
which it is given. In this light, the teaching 
environment, encompassing the human and 
material resources, provides the essential 
elements for reaching the outcome, namely to 
deliver a purposeful, efficient lecture.  

The paper is divided in two parts that 
range from theoretical aspects to more 
practical ones. The first part, focusing mainly 
on relevant literature found in this area of 
research, is intended to provide a deeper 
perspective on lecturing, considered to be a 
strategy for transmitting information in an 
organized teaching environment. The second 
part describes some activities that have been 
introduced with success during the seminar of 
the Didactics of Norwegian. This seminar is 
taught at the Faculty of Letters in Cluj-Napoca. 
These activities intend to cast light on the 
relationships that exists between different 
classroom elements and the teaching process. 
The seminars, which are taught in Norwegian, 
are attended by students who are performing 

their teaching practice. They are required to 
observe and internalize all the elements that 
lead to the development of an efficient 
teaching sequence.   

 

Statement of motivation 

The reason for relating lecturing to the 
teaching environment has its roots in the 
following statement:  “teaching does not 
reduce itself to an amount of information that 
pertains only to a certain subject of study, but 
it requires systemic measures and operations 
which are undertaken in order to organize, 
conduct and guide optimal learning activities 
performed by the students'' (Ionescu 1982, 
90). Thus, there can be observed various 
connections and variables between teaching 
and the teaching environment if there are 
taken into consideration: the human resources 
involved, the variety of teaching materials 
employed or the diversity of the topics 
approached. Moreover, “classroom 
management is an important dimension of 
teaching because management activities lead 
to the establishment and maintenance of those 
conditions in which instruction can take place 

This paper intends to discuss the reciprocal relationship that exists between the act of lecturing and the 
teaching environment in which this one is delivered. There are presented different perspectives on 
lecturing in relation to various elements: temporal and physical conditions, the audience, the students’ 
motivation or abilities. Besides the theoretical references there are also provided some practical details 
and experiences. Throughout the paper there have been put in balance different perspectives on 
lecturing in order to provide knowledge about the structure of this teaching sequence."
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effectively and efficiently” (Freiberg 1983, 1)1. 
In consequence, without creating the proper 
conditions for the teaching sequence to take 
place, the outcomes are going to satisfy 
neither the teacher nor the students. 

There are no books offering a golden 
rule to a certain crisis situation and if they are 
doing so, then maybe these forget that 
situations, advice and approaches are loaded 
with subjectivity and that both the teachers 
and the students are influenced by the existing 
circumstances. The literature and the research 
undertaken in the field of teaching have 
provided some ideas that have been used with 
success in certain contexts. Still, this does not 
mean that these data can be applied in similar 
learning environments, even if the teacher is 
faced with the same issue. Due to the fact that 
there are multitudes of interaction types and 
even a greater number of personalities within 
the classroom both as concerns the teachers 
and the students, it is highly improbable to 
find the answer to the golden rule waiting 
patiently somewhere in a book. Moreover, it is 
difficult to find a standard solution since 
researchers work every time with different 
parameters. The teacher should not perceive 
this lack of answers as a disadvantage 
because if he/she invests in the beginning a 
certain amount of time in understanding 
students and the existing learning 
environment then he/she would definitely find 
the appropriate solution to dealing with a 
particular problem.  

While giving a lecture the teacher is 
faced with different interaction rapports for 
which he/she must find a solution, in a limited 
time, and nonetheless try to come up with 
something positive out of it. As regards the 
learning environment there can be mentioned 
some situations that require immediate action 
from the part of the teacher: conflict 
resolution, organization of the interaction 
sequence in the classroom, finding means of 
obtaining feedback, too much or too less time 
given for presentations, etc. The act of 
lecturing should not begin before solving 
urgent situations, such as those mentioned 
above, since these cause disturbance and lack 
of attention from the part of the students.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1  Freiberg H.J., (1983:1) http://www.isatt.org/ISATT-
papers/ISATT-
papers/Lotta_Thecontentandthemeaningofteachers.pdf 

 

Perspectives on lecturing  

The act of lecturing represents “a form 
of organizing educational activities at 
university, conducted in a particular length of 
time (...) which presents a greater amount of 
information, having an abstract character or a 
scientific level.''(Dulam# 2006, 83) A SWOT 
analysis is going to be presented in order to 
clarify some perspectives on lecturing. Even 
though SWOT analyses are mainly 
encountered in domains related to economy 
and management, it would be appropriate to 
apply this structure in analyzing a teaching 
sequence, because it provides some guidelines 
that enable us to perceive lecturing from 
different perspectives.  

The strengths of lecturing reside in: 
disseminating a great amount of information, 
introducing and repeating points of view, 
counseling the student in his/her studies, 
presenting techniques and methods of thought 
and action, clarifying to the student the ways 
of handling a theme (Albulescu, Albulescu, 
2000, 52-53). Thus the teacher utilizes maybe 
up to 20-25 minutes per course allocating the 
rest of time for discussions, active learning 
activities and feedback sessions. The 
information that has been provided by the 
teacher is concise, correct and represents the 
minimum amount of data that the students 
have to acquire during that course. 
Undoubtedly, the teacher would provide some 
additional bibliography which must be read by 
the students at home, at their own pace, in 
order to obtain a deeper understanding. It 
could be stated that the lecture provides only 
a bird’s eye view on a certain topic, leaving 
room for personal discovery and acquisition of 
additional information.  

The weaknesses of lecturing refer to the 
following criteria: a) the student is perceived 
as a passive receiver; b) the existence of a 
filter that deforms and which is comprised of: 
the student’s perception, the teacher’s way of 
expressing him/herself, learning environment 
conditions; c) the students’ neglected 
interests; d) the impossibility to personalize 
the teaching sequence; e) low attention span; 
f) the use of deductive methods, instead of 
using inductive ones (Albulescu, Albulescu 
2000, 76-77) g) learning is performed mainly 
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by memorizing the information, without having 
a critical analysis and an evaluation based on 
students’ former general background and 
experiences”(Dulam# 2006, 84). Because the 
student becomes a passive receiver, the 
amount of information received tends to be 
forgotten, since most of the time people learn 
only by doing, by being involved in the process 
of learning. Lecturing tends to standardize the 
students’ acquisition of knowledge and the 
content of the information presented, 
neglecting thus  personal interests and skills.  

As regards opportunities that are being 
offered by lecturing one could state the idea of 
personal development since every teacher 
feels sometimes the need to evolve, redefine 
and reach the understanding that teaching is 
in fact more than an 8 hour “job”. During a 
lecture, the teachers create an academic 
environment in which they can organize a 
meaningful transfer of information. Lectures 
should undergo changes as time goes by since 
other literature appears and new ideas are 
established. Likewise, this gain of information 
does not end and is continuous. In the threats 
category we could include the teacher’s lack of 
preparation for unexpected situations and for 
finding some means in order to anticipate 
these issues.  

There are going to be mentioned some 
elements that pertain to the learning 
environment. These influence to a smaller or 
to a greater extent the act of giving lectures. 
Jeremy Harmer (2007, 34-44) identifies in this 
regard some elements that influence the 
teaching sequence: use of L1 vs. L2, giving 
instructions, student talk and teacher talk, 
teacher – student rapport, different student 
groupings, the teacher’s abilities in expressing 
new information, organizing teaching 
discourse. There are provided arguments in 
order to state the importance of these 
elements when giving lectures. 

 

Using L1 vs. L2 

All the learners that intend to learn a 
foreign language (L2) in the Romanian 
schooling system come to the course having 
knowledge of their mother tongue (L1). In 
some instances as for example clarifying items 
or giving instructions it is advisable to use 

mother tongue especially if the students are 
not familiarized with those terms or activities. 
“Since students translate in their heads 
anyway, it makes sense to use this translation 
process in an active way. It would be foolish to 
deny its (mother tongue’s) existence and 
potential value” (Harmer 2007, 39). Craig 
Chaudron (1988, 64) brings into discussion 
another aspect that influences the teaching 
sequence. He states that researchers Henzl 
(1973, 1979), Håkansson (1986), Steyaert 
(1977), Dahl (1981), Wesche and Ready 
(1985), Ishiguro (1986) and Mannon (1986) 
after conducting some research, have reached 
the conclusion that teachers’ speech to second 
language learners is slower in comparison with 
other contexts and conditions. The explanation 
could be that teachers want to make sure that 
the students have understood the information 
and that there is no need of providing further 
details. Students who are given lectures in a 
foreign language might be faced with some 
comprehension problems. In consequence, the 
teacher has to pay attention to other factors 
that might influence the act of delivering 
lectures and in general, the process of 
speaking in the classroom: pauses and their 
duration, rate of speech, choice of 
pronunciation and of vocabulary, use of 
repetitions.  

Speech pauses are necessary both for 
the teacher, who wisely uses this period for 
getting to another teaching sequence or for 
obtaining feedback, and for the student who 
needs a break in order to internalize the 
received input. As regards choice of 
pronunciation and of vocabulary the research 
conducted in this field (Chaudron 1988, 85) 
discovered that these two items were 
significantly simplified and a basic language 
was used so that the teacher could make 
him/herself understood better. Moreover, 
another researcher named Early (Chaudron 
1988, 84-85) “found ESL teachers using 
significantly more self-repetitions in their 
speech, compared with teachers speaking to 
native speakers”. Repetition, modified 
pronunciation, and simplified vocabulary 
appear as a need from the teacher’s part to 
transmit comprehensible information that the 
student is able to understand. These speech 
modifications or repetitions represent means 
of making sure that the teaching served its 
purpose.  
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Researchers Dahl (Chaudron 1988, 155) 
and Kelch (Chaudron 1988, 155) also 
investigated the relationship between rate of 
speech and the comprehensibility of the 
message. The data gathered showed that 
university L2 students had significantly greater 
success in dictation when the rate of speech of 
lecture listening passages was slowed down. 
This finding proves that (Chaudron 1988, 155) 
“there is some support for the intuitive notion 
that slower speech to learners improves 
comprehension”. We must have in mind the 
fact that it is sometimes burdensome to 
lecture in a foreign language, especially when 
students have not reached a high level of 
understanding that language. Lecturing in 
Norwegian and the Faculty of Letters in Cluj-
Napoca follows the same pattern. Firstly, the 
students are being lectured in Romanian and 
step by step there is a shift towards 
Norwegian. After learning Norwegian for one 
year students are given lectures in this 
language. Likewise, it is appropriate to modify 
a bit one’s rate of speech, use pauses or 
repeat vocabulary in order to gain students’ 
understanding. Of course, as time goes by, the 
level of difficulty in approaching topics and 
delivering lectures rises, but it does so at a 
pace that suites students’ comprehensible 
input.  

 

 

Organizing teaching discourse 

Any lecture should be constructed 
according to the three stages rule: 
introduction, content and closure, which 
provide unity and a better understanding of 
what is being presented. The introduction 
represents a means of informing students 
about the topics that are going to be 
discussed, a way of introducing a grabber (i.e. 
an activity that has the purpose to engage and 
captivate students’ interest and attention) or 
even a short feedback session involving topics 
and activities presented in previous meetings. 
The content section should also be organized 
according to some topics that students can 
easily identify with. There should be presented 
new ideas, up-to-date perspectives and 
interesting approaches in that respective field 
in such a way that these are linked to the 
students’ knowledge. In this respect, there 

should always be a link between knowledge 
that is presented and knowledge that was 
acquired in previous stages. As regards 
closure it could be stated that lecturing is a 
type of discourse that has an open ending to 
which students can contribute to. This gives 
them the feeling of participation, of encounter 
with information in a personal way, of struggle 
to internalize the new data. A feedback 
session can be organized, in written or oral 
form and the main ideas should be pointed out 
or repetead in the end. Giving lectures is all 
about facilitating the acquisition of 
information. 

 

Organizing teaching space  

The teaching space can be organized 
according to the type of discourse that the 
teacher is prepared to deliver. Likewise, in 
order to succeed in disseminating to students 
the required pieces of information one has to 
create an environment that favours learning.  
Two researchers in this field, H.J. Freiberg and 
J. M. Lapointe (2006,737) bring into discussion 
the fact that: "the inability to establish an 
orderly learning environment contributes to 
misbehaviour (Gottfredson et al, 1993, 
Emmer, Evertson and Worsham, 2003) and 
reduces opportunities for student learning 
(Wang et al. 1993, Opuni, 2003)". One has to 
keep in mind the fact that both external 
(noise, light, sitting arangement) and internal 
stimuli (abilities, motivation) can influence the 
teaching sequence. If these stimuli influence 
the learning environment then the teacher 
should investigate to what extent these 
changes modify the teacher-student rapport.  

As concerns lecturing maybe the 
horseshoe, circle or separate table 
arrangements would be appropriate because 
these provide visibility to every student. The 
lecture is, broadly speaking, a frontal activity, 
where the teacher disseminates information 
and the students are the recipients of it. A 
shift might appear as concerns the students’ 
perception of the data received. There is taken 
here into consideration the change as regards 
the direction of information: instead of being 
manly teacher – student oriented it could be, 
to a certain extent, also student – student 
oriented. In light of this change there would be 
a horizontal flow of information, where peer 
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interaction plays an important role in fostering 
group cohesion. The outcomes of this cohesion 
are various, helping the teacher both in 
sending and receiving information from the 
students, but also in creating a climate that 
favours communication and exchange of ideas 
between colleagues, which in its turn triggers 
interest, involvement and active participation. 
Courtney Cazden (67)2 claims that “one of the 
most important influences on all talk (…) is the 
participants themselves – their expectations 
about interactions and their perceptions of 
each other.” Consequently, fostering a good 
collaboration within the group supports the 
teacher in performing his/her tasks.  

 

Teacher talk – student talk 

Craig Chaudron (1988, 87) suggests 
that second language speech involves a large 
number of modifications in comparison to 
normal conversational speech. A genuine 
communication in mother tongue is 
characterized by various elements: code-
switching (the use of more than one language 
or language varity in conversation, depending 
on the context), back-channelling (a means of 
showing a speaker that you are following what 
he/she is saying e.g. I see, yes, aha, 
mmm...), non-verbal language (gestures, 
posture, facial expressions, eye contact etc.). 
The teacher’s objective should be to develop 
the students’ awareness as regards the use of 
these elements in order to obtain a satisfying 
speech flow in the foreign language. In 
addition, the lecture becomes more structured 
if the teacher makes use of some linking 
words (e.g. moreover, likewise, nonetheless,  
as a result of etc.) that gather ideas around a 
central theme. Depending on the situation, 
these elements should be used both by the 
teacher and the students in order to reach an 
understanding with the interlocutors. 

Even if there have been debates 
whether the teacher should talk less or maybe 
more in the classroom, researcher David 
Nunan (1995, 189) states that " Teacher talk 
is of crucial importance, not only for the 
organization of the classroom but also for the 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2  Cazden Courtney B., Classroom discourse: the 
language of teaching and learning, 
http://www.wou.edu/~girodm/library/cazden.pdf 

processes of acquisition. In terms of 
acquisition, teacher talk is important because 
it is probably the major source of 
comprehensible input the learner is likely to 
receive." The main advantage of teacher talk 
is that this one is graded, namely leveled to 
the students’ understanding. This is 
meaningful and appropriate because it contain 
items of vocabulary that have already been 
taught and are recapped in order to be 
acquired by students. 

 

Teacher-student rapport 

Researcher Jere Brophy (2006, 17-18) 
claims that “successful classroom 
management requires more than creating 
appropriate physical settings and managing 
the class as a group. It also means 
establishing and working within personal 
relationships with students”. This view is 
gaining ground in nowadays teaching context 
when the teacher - student interaction is 
redefined due to a change in the use of 
teaching methods, content of courses or 
means of disseminating information. The 
emphasis is placed more on the student’s 
socio-cultural development in the classroom 
and on his/her self discovery of information 
through different strategies.  

Learning is an individual activity but “the 
teaching - education sequence requires the 
establishment of various interacting 
relationships: communication and influence 
relationships, attraction, indifference, rejection 
of cooperation, rivalry, competition and 
domination”.(Ionescu 1982, 86) These roles 
facilitate or obstruct in some cases the act of 
teaching. No matter which are the reasons for 
being in one situation or another the teacher 
should be aware of the fact that the group of 
students should not be perceived as a 
homogeneous unit, but instead, as a multitude 
of beings, each having particular interests and 
abilities. By considering this perspective and 
by showing interest in each student’s personal 
development the learning environment 
becomes a space where individuality is valued 
and where teacher–student rapport is 
established on better terms. As a 
consequence, the rapport represents an 
important piece of the puzzle since “as regards 
the psychosocial relationships taking place in 
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an educational environment, the most 
important relations are teacher - student, 
student – student “.(Ionescu 1982, 86) 

According to Ann Malamath-Thomson 
(1991, 29) the affective factors that influence 
any classroom or  organized space meant for 
teaching are probably the most difficult to be 
described and analyzed. Any analysis becomes 
a burden due to the diversity of conditions that 
exist in the classroom: physical or temporal 
aspects or the objectivity/subjectivity of those 
who examine the situation. There are 
presented as follows some factors that can 
influence the conduct of a classroom activity:  

• physical conditions: classroom 
dimension, location, temperature, 
furniture, teaching resources 

• temporal conditions: planning in the 
schedule, time of day, course duration  

• psychosocial conditions: atmosphere 
within the classroom and within the 
faculty, teacher – student rapport 
(Malamath-Thomson 1991, 97) 

• informal and formal relationships  

• social distance (Wright 1991, 13) 

 

Giving instructions 

The teacher has to have in mind the fact 
that wanting to communicate something is not 
the same with actually succeeding in doing it. 
The teacher has to establish a pattern of 
interaction with the students who favour 
communication. “When we don’t have 
interaction but just action and reaction we 
cannot establish communication” (Malamah-
Thomas 1991, 11). So the teacher has to find 
a way of communicating that would generate 
genuine interaction between the teacher and 
the students, the latter being involved actively 
in the teaching process. 

There can be mentioned some aspects 
that favour the information flow between 
interlocutors:  

• Structuring lecturing on several 
stages that can provide a general 
perspective on what is     

     being taught 

• Using keywords and connection 
markers to provide continuity in the 
flow of speech  

• Voice variation – in order to 
emphasize changes in topics or 
approaches 

• Taking into consideration the 
audience/students, with their specific 
multiple intelligences   

     and learning styles 

• Avoid requesting a closed feedback 
of the type: Is that clear? Do you 
understand? The   

     teacher usually obtains a short affirmative 
answer, being given no proof that can sustain 
the   

     affirmation. Thus, the teacher should find 
ways of requesting feedback through other 
means,   

     even by exploiting a bit the students’ 
paralanguage. 

Without any doubt, teaching implies an 
act of collaboration between the teacher and 
the students. The interaction is sustained on 
one hand by the students’ need to 
communicate and learn new things and on the 
other, on the teacher’s ability and skill to 
reach those needs. Still, these needs find 
themselves in direct relation with the learning 
conditions. This is why “a teacher can never 
ensure that the intended learning will actually 
take place, but a teacher should try to ensure 
that it is possible for the students to learn 
what is intended; i.e. the teacher should 
ensure that the space of learning allows for 
the intended learning to take place. For every 
educational aim, for every single thing that the 
students are expected to learn, there are 
specific conditions necessary for that learning. 
In our view, finding out what these conditions 
are and bringing them about, should be the 
teacher’s primary professional task” (Marton, 
Tsui 2004, ix).  
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Practical perspective 

The second part of this paper intends to 
present lecturing from a practical point of 
view. The students who are performing their 
teaching practice in Norwegian have to be 
aware of the effects of the learning 
environment on lecturing. The didactics 
course, structured as a lecture, focuses mainly 
on presenting different theories about the 
acquisition of foreign languages, teaching 
methods and approaches to teaching different 
skills. During seminars there are used practical 
means to put into practice the information 
presented during the course. Besides being 
acquainted with activities that emphasize 
reading, writing, listening skills, students have 
to focus on enhancing their speaking skills as 
well. Being able to reach a common ground by 
talking to one’s students represents an 
important element within a teaching sequence. 
Through talking, the teacher gets easily into 
contact with students and picks up information 
regarding their language aptitudes, 
personality, interests, social background, 
learning styles as opposed to a written 
feedback or other activities that might be 
time-consuming. The activities presented 
below focus on this idea that there is a 
relationship between lecturing and the 
environment in which this one is given.  

 

Role-play 

This activity, lasting for no more than 
15 minutes, has been introduced during the 
seminar because it gives students the 
possibility to see what it means to be a 
teacher. After being lectured on various topics 
students have the chance to get in contact 
with the reality that awaits for them behind 
the teacher’s desk. Students are given 
literature on different topics and they have to 
give a lecture on that subject. The purpose of 
this role-play is to find a balance between the 
data presented and the environment existing 
in the classroom. Students are given freedom 
of choice as regards sitting arrangements, 
student - teacher rapport, teacher roles, 
speaking styles and the organization of their 
discourse. After finishing their assignments 
students receive feedback both from the 
teacher and from their peers. There can also 
be organized a debate, depending on the 

existing amount of free time. Peers also 
receive some questionnaires which have the 
purpose to structure the information that is 
sought during the role-play activity. Students 
are not given marks when they perform the 
activity because its purpose is to provide just 
guidelines and feedback. An example of an 
observation sheet is presented below. The 
focus is placed on the teacher’s personal 
abilities while conducting the teaching 
sequence. This observation sheet represents a 
good training for the students, offering them 
the possibility of evaluating, analyzing and 
understanding different teaching approaches 
and different teaching styles.  

Observation sheet 

(no grades are given for performing the 
activity; provide only comments) 
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Teacher’s personal qualities 

• ability to establish rapport with the 
students 

• voice, intonation 

• personality 

• social distance 

 

Teaching sequence 

• content 

• language used 

• use of teaching materials 

• learning environment 

• feedback 

 

Teaching discourse 

• open-ended / closed questions 

• discourse markers 

• pauses 

• repetitions 

• reformulation 

• code-switching 
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Focus group activity 

This activity focuses on identifying 
different attitudes within the learning 
environment. The purpose of this activity is to 
create awareness regarding the importance of 
handling with care and of understanding 
various learning attitudes. There have been 
taken as examples some attitudes identified 
by Ann Malamah-Thomas (1991, 84). She 
defines some attitudes that influence foreign 
language acquisition:   authoritarianism, 
ethonocentrism, animie, perseverance, goal 
orientation, introversion, extroversion, 
infantilization, empathy, dependency, 
tolerance of ambiguity, self-criticism and 
status-consciousness. These attitudes can 
occur before, while or after the teaching – 
learning sequence and can be generated by 
the existing teacher - student, student – 
student rapport or by the teaching materials 
and activities used. These attitudes are 
discussed together with the students from the 
perspective of giving a lecture in a foreign 
language.  The main task of the students is to 
imagine that they, as teachers, have to find 
solutions to integrate these attitudes in their 
teaching environment.  

 

Firstly these attitudes have been divided 
according to their positive or negative 
implication on the lecturing sequence, even if 
some attitudes do not have clear-cut 
distinctions. The students considered that the 
attitudes that sustain the lecturing sequence 
are: perseverance, goal orientation, 
extroversion, empathy, tolerance of ambiguity, 
status-consciousness. Those which interfere 
with the lecturing are: authoritarianism, 
ethonocentrism, animie, introversion, 
infantilization, dependency, self-criticism.  

 

Secondly these attitudes have been 
organized in view of their influence on the 
learning environment. In the category of 
positive attitudes students have chosen: 
perseverance, goal orientation, extroversion, 
empathy, self-criticism and status-
consciousness. The negative attitudes decided 
upon were: authoritarianism, ethonocentrism, 
animie, introversion, infantilization, 
dependency, tolerance of ambiguity. This 
activity of classifying attitudes was organized 
with 3rd year students who were performing 
their teaching practice. The exercise was 
included in their observation portfolio and had 
the purpose to make the students aware of the 
multitude of attitudes existing in a learning 
environment. The activity concluded with a 
feedback session that had the purpose of 
presenting in a concise manner the student’s 
personal opinions regarding learning attitudes.   

 

Conclusions 

This paper intended to discuss the 
relationship that exists between lecturing and 
the environment in which this one is delivered. 
There are presented different perspectives of 
lecturing in relation to various external 
elements that can influence its duration, 
quality or structure. Besides the theoretical 
references there were provided also some 
practical experiences that were applied during 
seminars. Throughout this presentation there 
have been put in balance different 
perspectives on lecturing and their implication 
and relevance upon the teaching sequence. 
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Religious education is the practical and 
didactic activity through which we address the 
souls of children and their capacity to 
assimilate knowledge. The optimal design and 
implementation of educational activities 
depend on how the components are 
performed, sized and expressed: the 
procedural and organizational materials, which 
give a sort of sense and efficiency in the 
cultural and spiritual formation of young 
people. (C. Cucos, 1999, p.228.) The religion 
teacher’s main concern is the way in which the 
knowledge is transmitted, that through it to 
develop reason, feeling and will in students, 
and maintaining the necessary balance 
between the learning a specific content and 
the religious experience. Aims of religious 
education, resulting in behavior and attitudes 
are not possible if the teaching-learning-
assessment lacks a coherent system of 
methods and means of carrying out to achieve 
its intended purpose. "From the Christian point 
of view, method and choice of method are not 
indifferent: one can not insert a 
heterogeneous or contradictory piece in the 
system, this will be even more indispensable 

as the biblical religion does not cease to 
contain within itself a pedagogy" (Voelzel, 
1960, p. 36, apud. Cucos C., 1999, p.228). In 
an educational system of training, choosing a 
teaching method should be consistent with all 
the changes and transformations occurred in 
what regards the aims of education, 
educational content, the new requirements of 
students and society. Teaching and learning 
methods have different meanings in different 
situations. The effectiveness of a method 
depends largely on its suitability to the 
situation of learning. Usually, when designing 
a teaching activity, we consider what would be 
the most suitable method. Training methods 
are similar to research methods in the sense 
that both are paths that lead to results, 
interpretations as close to reality, but there 
are fundamental differences between them. 
Research methods lead to finding or 
discovering truths, while education methods 
are effective ways of communication and 
organizing these truths and correlate with the 
other components of the training. (C. Cucos, 
1999, p. 230) The teacher’s option for a 
particular method is a decision of great 

The renewal of expository methods is as necessary as it is possible. Parallel with the rising of the 
scientific level, of explanations, of expositions, the specialists’ attention should be directed to capitalize 
methods already known processes, along with introducing into practice alongside classical forms (story-
telling, description, explanation, lecture) new expositive methods such as: exposure to the opponent, 
enhanced lecture, lecture-discussion, conference-debate etc. Any form exposure we use, its 
effectiveness depends on the communication skills (clarity, accuracy, confidence) and our audience’s 
activity. The purpose is to form an active audience, a spontaneous responsiveness; therefore an 
essential role is of those processes that increase the force of a logically supported communication.  
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complexity, and therefore the following factors 
will be taken into account: 

1. Learning objectives - often invoked as 
the main reference in designing learning, 
provides orientation of the entire teaching 
activity. The method is subjected to 
operational objectives, formative educational 
objectives and thus to the content of the 
lesson. There is a link between what is taught 
and how it is taught. For example, in religion, 
to certain content only certain methods are 
suitable. 

2. Learning content - the amount of 
information, the degree of abstraction 
etcetera, is another milestone in the selection 
of methods. For example, if we follow in 
particular the transmission of knowledge in 
teaching the faith (dogmatic and moral) we 
can not use the questioning method or role-
play. In this situation the lecture, the lecture-
discussion or conversation could be the first 
choices of a teacher. If we aim at the 
development of moral conduct, then the list of 
options will include exercise, questioning, 
investigation etcetera. To develop 
attitudes/values, perhaps we would choose a 
case study, a role play or debate. (S."ebu, D. 
Opris, M. Opri!, 2000, p.64)  

3. The specifics of the student 
classroom/student characteristics: number of 
students per class, familiarity with certain 
methods,  previous experience, their 
expectations/interests, style of learning, so on. 
The variation of the methods used is 
appreciated by students as it responds to the 
different learning styles and capture more of 
their attention in the teaching process.  

4. The time available is an influence, 
along with other factors, in the choice of 
methods. The consumption of time is a reason 
often cited to emphasize the limits of 
interactive methods. 

5. Material resources: equipment, space, 
didactic materials, etc. As per the "Time" 

factor, when the use of a method requires 
costs or sophisticated equipment, we must 
make an analysis to justify the benefits 
obtained by using that particular method. We 
should consider the estimated costs by 
comparing a method with another method, 
which could successfully get the same results.  

6. Competence and personality of the 
teacher to use certain methods - the extent to 
which the teacher knows and can use some 
teaching methods, the extent to which she/he 
is comfortable using a method in new 
contexts, so on - is a subjective factor which 
we consider explicitly or implicitly. A teacher 
can better master certain teaching methods or 
she/he can consider them more effective, 
depending on the experience gained from 
using them throughout the years, which does 
not mean that she/he can boil down to those 
methods, but she/he must explore and 
improve the use of other teaching methods.  

Establishing methods of teaching and 
learning is only one stage in the design of the 
learning activity, followed by implementation 
of the designed scenario. No matter what 
methods we have chosen, it is important that 
throughout the lesson we have clearly stated 
the aim of the activity (we know what we want 
from that particular lesson), to give students 
clear instructions and explanations on the 
workload (make sure that students understand 
what they have to do) and to monitor the 
activity.  

In the current education system, there is 
a great diversity of ways to teach our children 
and youth even outside the school. In this 
framework, no learning situation is identical to 
another. Each differs from the other through 
the tasks and nature of content, psycho-
pedagogical atmosphere and the special 
means to the individual and collective 
response. Each student experiences uniquely, 
in his own manner, the act of learning to 
which he/she is subjected at a certain time. 
Also the experience and availability of the 
teacher is different each time. The wide 
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variety of situations is implicitly the source of 
a wide variety of procedures and methods. (I. 
Cerghit, 2006, p. 59.) In this situation the 
parallelism of the methods of training and 
education is justified. This means that there 
can be no absolute method, universally valid, 
used exclusively to meet the requirements and 
specificities of each situation. "Any method 
results from the encounter of several factors 
and, from this point of view, education will 
always remain an art: the art of adapting to a 
specific situation the given general indications 
of methodology books." (Mialaret, G., 1981 , 
p.46). 

Modern pedagogy opts for a methodology 
as diverse and flexible as possible, to operate 
with a wide range of methods, procedures and 
means of teaching and learning. The diversity 
of methods and procedures used broadens and 
enriches the didactic and educational 
experience of the teacher; it describes and 
assigns to it a stronger personal meaning. 
Variation and combination in education, as in 
other fields, springs from human creativity.  

Despite the fact that all school systems 
are seeking new methodologies, we can not 
ignore the traditional or classic ones. 
Traditional methods of teaching and learning 
remain important; they can be revitalized and 
used successfully. The history of education 
gives us enough examples of recovery of 
methods that for a time were considered 
anachronistic. We will just mention, in this 
sense: a case study, the method used in 
ancient Greece or China (J. K. Kidd, 1981, p. 
295), the conversation method, successfully 
used by Socrates, used everywhere today and 
considered one of the most valuable methods 
for exhibition, and lecturing used both at 
postgraduate and undergraduate level. All 
these methods can be used today, of course 
with the proviso that they must be adapted to 
current meanings, and the implementing 
procedures resulting from the school's long 
and diversified method.  

Specific methods, pertaining to certain 
subjects, take into account the nature of 
knowledge and appropriate specific learning 
behaviors. There are typical methods for 
teaching philosophy, religion, social and 
human sciences, and specific methods for 
exact sciences. A number of methods are 
characteristic to teaching humanities, among 
these we include: the presentation, the 
lecture, the masterly course, the conversation. 
(I. Cerghit, 2006, p.104).  

Maintaining the use of methods that rely 
on spoken word finds a legitimate justification 
for the values and benefits these offer that can 
not be easily dismissed. (I. Cerghit, ibid). 
Certain values, which synthesize only part of 
the rich socio-historical experience of 
mankind, are fixed in concepts, theories, 
ideas, principles and can be transmitted to 
future generations only through words. By 
presenting orally this knowledge, students are 
led to the sources assuming the general 
experience of mankind, embodied in the 
values of culture. The use of language 
provides a shorter and more economical path 
to learning than other methods. Teaching has 
been and will remain "significantly facilitating 
language that ends up being not only a 
medium of exchange, but also the instrument 
that the learner itself will use later in ordering 
the environment. "(J. Brunner, 1970, p.16).  

Some forms of presentation of contents 
(explanation, conversation, lecture) have an 
important and proactive role in relation to 
other types of activities, meaning that they 
provide the conceptual framework for 
conducting further in-depth individual study. 
Oral communication offers great flexibility, 
which gives the teacher spontaneity and power 
to easily adapt to the specific topic, the 
intellectual level of pupils or students, the 
availability of time and material conditions.  

In order to accomplish the teaching tasks 
related to the content of the teaching and 
learning activity, the religion teacher uses 
different teaching methods depending on the 
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specific topics that are taught. By orally 
exposing knowledge, the religion teacher aims 
at shaping the students' mind in a logical and 
systematic manner. The peculiarity of religion 
as a discipline somehow compels the teacher 
to use certain methods (lecture, explanation, 
exposure) in teaching: the truths of faith 
(dogmas), historical content, methods used by 
Jesus Christ, the supreme Teacher, in his 
teaching activity. The lecture has been 
successfully used by the Holy Apostles in their 
missionary activity, and by Writers and the 
Church Fathers: St. Justin Martyr and 
Philosopher (Dialogue with Trypho the Jew), 
St. Gregory of Nazianzen (five theological 
speeches), St. John Chrysostom (On the 
Priesthood), etc. 

Since one aim of teaching religion is the 
religious and moral formation of young people, 
the expository methods are meant to lead the 
students to acquire values that will positively 
influence their behavior. Along with story-
telling, explanation, and reasoning, in religion 
we will use the lecture method, one of the 
oldest teaching methods of systematic 
exposure of a long religious issue, for one or 
more hours, according to a well prepared plan 
and presented at the beginning of the teaching 
hour. There are several types of lectures used 
in teaching religion, depending on the theme 
taught, namely the masterly lecture that 
combines  oral communication with writing on 
the blackboard, the lecture with dialogue 
which combines oral communication with 
heuristic conversation, the illustrative lecture 
where oral communication is combined with 
illustrative teaching material (maps, icons, 
charts, audio cassettes, CDs). (S."ebu, D. 
Opris, M. Opri!, 2000, p.90)  

In the preparation and exposure of a 
lecture in religion, the teacher will take into 
account some aspects of content and form of 
the exposure: 

- Choice of subject; 

- Combining lecture with the description, 
explanation, example, story; 

- The lecture must be prepared 
thoroughly to avoid improvisation or incorrect 
information; 

- To have set clear objectives and 
previously prepared supporting materials 

- During the lecture, the teacher must 
carefully monitor the student’s reactions, 
adjusting the type of exposure to the 
audience; 

- Analysis and conclusions of the lecture 
in the end. 

The manner of presenting a lecture is 
equally important. Human communication 
takes place on three different channels: 
verbal, para-verbal and body language. The 
word is the support of the contents of 
communication, while the para-verbal and the 
body language define the plan of the relation. 
Intonation and voice inflection are very 
important. If the relation with the class is 
good, it is more likely to inspire trust, to 
capture the interest and to persuade. The first 
contact is very important. For its success, we 
must take into account three elements: the 
look, the smile, the voice. 

We should, as much possible, look at 
each person. So, we will carefully look at as 
many people in the room to see how they feel 
the information we provide. If the information 
awakes or not any interest, is or not believed, 
people listen to us or not, with pleasure. It is a 
very useful feedback for us, who we lecture to 
adjust the way in which we present. 

Smiling is a sign of confidence, 
relaxation, good will, which shows that we are 
well prepared and we are pleased to speak to 
those in front of us. In addition, the smile 
makes one’s way of looking seem less harsh or 
scrutinizing. 
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The voice should be clear, loud enough to 
be heard in good condition by everyone. We 
must avoid monotony. Equally, it is desirable 
not to exaggerate the changes in tone and too 
many inflections. 

Lectures can be used successfully in high 
school and middle school classes when the 
level of the class allows this. For the lecture to 
contribute to developing the students’ ability 
to discover new information, it is necessary 
gain their attention and their interest in work.  

Next we will try to illustrate the use of 
this method according to certain themes. In 
religion, things can be taught as follows: 
lessons with historical content: The spread of 
Christianity in our country, the organization of 
the Christian Church, persecutions against 
Christians etc., moralizing or dogmatic 
lessons: parables of Jesus Christ, attributes of 
the existence of God etc. 

 

Example: 

Saints Constantine and Helen. The Edict 
of Milan in 313. (CLS.I-VI) 

Issues related to the use of the method: 

1. Methods and procedures: lecture, 
reading, story, explanation, exposure. The 
purpose of the lecture is to assist students in 
the learning process: to give information, 
explanations or to generate other questions. 
That is why in exposing this subject we will 
use a participative lecture in which the teacher 
will structure well the content and invite the 
students to intervene or to supplement with 
new information already learned in previous 
lessons. 

2. Means used: two kings icon, the 
map of the Roman Empire, the IVth century, 
images of churches built by two kings etc. 

3. For this method to be successfully 
used it is necessary that the intellectual level 
of the class to be uniform, to be able to 

understand the implications of the Edict of 
Milan (313) in the life of the Christian Church 
and to form a positive attitude toward the 
Saints Constantine the Great and his mother 
Helen in order to follow their example. 

The teacher will present: 

1. The family of the Emperor Constantine 

2. His conversion to Christianity after the 
fight with the emperor Maxentius 

3. The important facts in the religious 
policies of the Emperor and the historical 
context: 

- The Edict of Milan, 313 which gave 
freedom of worship to the Christians 
persecuted by Roman emperors to that date, 
the declaration of Sunday as a day of rest in 
the empire, the church exemption from taxes, 
convening of the Ecumenical Council of Nicaea, 
325, moving the capital empire from Rome to 
Constantinople, the prohibition of persecution 
of Christians throughout the empire. 

Disclaimer: during the lecture, the 
students will be explained unknown words: 
edict, ecumenical etc. Students may ask 
questions for clarification. 

4. The contribution of Empress Helen in 
the life of the Christian church during the first 
Christian centuries. 

5.The Saints Constantine and Helen, 
“parents of Christianity”, celebrated by the 
Church on May 21. 

In connection to this lecture, the teacher 
will require students to recall from the 
knowledge already acquired, the Romanian 
rulers that have made outstanding deeds for 
faith similar to those of the Emperor 
Constantine. (Mircea the Old, Stephen the 
Great, Alexander the Kind, Constantine 
Brancoveanu, Petru Rares, Vasile Lupu and 
others). 
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Disclaimer: The teacher will list the 
names of pious ladies from our country who, 
together with the rulers, contributed to the 
founding of churches, the erection of 
monasteries, schools or places of assistance. 
Among these names there will be mentioned: 
Despina of Neagoie Basarab, Teofana mother 
of Michael the Brave, Helen of Matei Basarab, 
Ruxandra of Alexandru L#pu!neanu. 

- The teacher asks students to expose 
ways in which the Church honors the Holy 
Kings (building churches that bear their name, 
naming Christians after them, painting icons 
with their faces, special services in celebration 
of their names.) 

- It is required of students to explain how 
we may follow the example of the saints, 
given that we live in a historical period of 
religious freedom. (To preserve and convey 
the true faith, to strive to live a moral life 
similar to that of these kings, also to follow 
the example of charity of the Empress Helen 
etc.). 

This model of lecture may have some 
advantages but also disadvantages. 

The advantages are: 

- The method is effective even if there is 
a large number of students in the class; 

- It is adequate if the aim is transferring 
knowledge; 

- The teacher can get direct feedback 
from students during the lecture, to adapt the 
content of the presentation, the pace, the 
structure; 

- Students can contribute with examples 
or extrapolations. 

Like any other method, the traditional 
lecture has some drawbacks: 

- It perpetuates the teaching model as 
transmission of information; 

- There is the risk of becoming monotone, 
of students not getting involved in the activity; 

- Students become mere spectators, 
without putting too much effort in developing 
new concepts, without exercising too much the 
thinking and critical spirit. 

To alleviate some of the drawbacks of 
traditional lecture we will exhibit an enhanced 
lecture that will help students to engage in 
understanding the theme through query 
activities, interpretation and reflection, active-
participative learning models. For an efficient 
use of active methods, theoretical knowledge 
is necessary, a minimal experience in their use 
and their proper integration in the teaching 
project, in combination with traditional 
methods. (Bocos M., 2002, p. 337). 

The enhanced lecture involves several 
steps: 

• The evocation-stage, the teacher asks 
the students to carry out tasks such as: to 
make a list of ideas, knowledge that students 
have regarding the topic to be developed, 
discuss the questions asked by the teacher to 
discover possible connections between ideas 
or concepts submitted in advance by the 
teacher. The evocation stage may be 
accompanied by the development of students' 
predictions about what will happen in that final 
part of the lecture. 

• Meaning-creation stage, presenting the 
content of the lecture that alternates with 
moments of reflection and questioning of 
students. 

• Phase of reflection, the teacher asks 
students to answer questions or solve a 
problem to help students to reflect on the 
material presented during the lecture. It is 
here that the teacher may ask the students to 
develop a five-minute essay and portrait of a 
character, in which to summarize an idea 
learned during the lecture. This constitutes an 
important feedback on how students perceived 
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the information. (See D. Opris, M. Opris, 
2006, pp.13-16). 

 

Sample of an enhanced lecture. 

Love and respect for parents. (4th grade) 

The lecture will be based on the story The 
father and the ten sons by Alexander Mitru. 

 

Issues related to the use of the method: 

1. Methods and procedures: in developing 
this method we use several methods to 
develop critical thinking: questioning, query, 
predictive method, the method: "Think, work 
in pairs, communicate”, lecture-discussion, 
predictive lecture. 

2. Means used: the story The father and 
the ten sons, images, colored paper for 
posters, charts. 

3. For this method to achieve its purpose, 
students will be advised to record all the ideas, 
to make relevant predictions and make as 
many connections between ideas. 

4. Aimed objectives: 

- Students will understand that love, 
trust, respect, trust duties of a family must be 
mutual 

- Will be able to make predictions on the 
storyline of the narrative, 

- To render the contents of the text in 
their own words, 

- To think of examples from their own life 
experience, 

- To consider the arguments that support 
or not the actions of the main characters, 

- To take a position and defend it in front 
of counter-arguments, 

-To work in groups and listen to the 
opinions of other colleagues. 

 

 

Learning framework 

Content 

Time 

Methods for developing critical 
thinking 

1. Evoking 

1. Connections with life experience 
and previous knowledge 

- Do you know children that you have 
admired for their behavior towards their 
parents? 

- How about children whose behavior 
towards their parents has intrigued you? 

- Do you think these children will get 
along well with their parents? How? Tell me a 
story. 

- In which category do you think you fit 
in? Do you get along well with your parents? 

3 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 minutes 
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Questioning students 

 

 

 

 

Questioning 

 

1. Announcing the title of the new 
lesson new lesson.  

Today we learn how an elderly father 
managed to convince his children that the 
respect towards parents is every child’s moral 
duty. It is even a commandment! Do you 
remember where we can find this 
commandment? (The fifth commandment in 
the Decalogue “”) 

 

 

 

 

 

1 minute 

 

 

 

Separating the class into groups 

 

1. Organizing knowledge 

I have chosen for you six key words from 
this lesson. Together with your desk mate 
compose some predictions with these words: 
father, sons, fortune, letter, sorrow, mistake. 

The words are written on the blackboard. 
I will obtain 5 predictions from 5 groups of 
students that i will write on the blackboard.  

(Prediction = the anticipation of an event, 
foretelling, prophecy.) 

 

5 minutes 

The predictive method. Think, work in 
pairs, communicate. 

2. Making sense 

4. The enhanced lecture  

I will start by telling you what happened 
in our tale. We will divide the story in five 
parts and at the same time we will follow the 
predictions made by you to see which is closer 
to the true sense.  

Fragment I.  

What have we learned? (That a father 
had  ten sons to which he divided the 
property, thiking that he will live with each 
one of them.) 

- What do you think will happen next? 
Discussing the most interesting predictions! 
Which prediction is closer to the real situation? 

Fragment II 

- What have we learned? (The elder sun 
refuses to have his father over for dinner.) 

- What can we eliminate? We emphasize 
the prediction closest to the real situation. 

Fragments III, IV, V  

These fragments and the similar 
predictions are being discussed. (The other 
sons treat their father just as bad, refusing to 
host him).  

Discussing the text:  
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How do you think the father in the story 
felt? -If you were the father's place what 
would you have done you? What do you think 
was in his heart?  

What does the father do in this situation?  

(The father pretends to have a jug full of 
gold, now the children become very loving to 
their father).  

Why do you think the father does this?  

(The sons have discovered that the jug 
was filled with stones barely after their father’s 
death. Only then they have realized the 
mistake they made against father, and 
understood the grief in their father's soul.)  

20 minutes 

Activity based on attention and thinking 

 

 

 

 

 

The predictive method. Think, work in 
pairs, communicate. 

 

 

 

 

 

 

 

Questioning. 

3. Reflection 

5. Exploring the meaning 

Discussing all predictions. 

- How did this story make you feel? 

- Did it end how you expected? 

- Do you like how it ended? Why? 

- What is the mistake the sons have 
made against their father? 

- Do you think the father made a mistake 
dividing their fortune? Why? Explain! 

- Do you think in the end the sons felt 
sorry for the way they treated their father? 

 

Having in mind all these discussions, 
which do you think are the duties that children 
have towards their parents? (To respect them, 
to love them, to help them when they are old 
etc.) 

How about the duties parents have 
towards their children? (To love them, to 
protect them, to take care of them etc.) 

Write these in a table. 

Do you think the father in the story has 
fulfilled his duty towards his sons? How about 
the sons towards their father? 

Do you respect your parents? How? 

What would you have done if you had 
been the father in the story? 

15 minutes 

Predictive method 

 

Finding out the students’ reactions. 

Debate 

 

Argumentation. 
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Story telling. 

 

 

 

 

 

 

Free talk. 

 

Extension 

Homework: 

1. The class is divided into five 
groups. Each group will make a drawing of 
their favorite story. Next class we will organize 
a gallery with the drawings, put them on the 
classroom wall and talk about them 

2.  Or: 

Write a short composition describing the 
scene that has made the strongest impression 
upon you. 

3. Or: 

Make an antithesis characterization of the 
characters of the father and the sons. 

4. Or: 

Make tow columns in your notebook: on 
the left side you sum up the story-line and on 
the right side describe the scene that has 
made the strongest impression on you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The double journal of learning. 

 

 

 

We have seen therefore that the renewal 
of expository methods is as necessary as it is 
possible. In parallel with the rising of the 
scientific level, of explanations, of expositions, 
the specialists’ attention should be directed 
towards introducing into practice alongside 
classical forms (story-telling, description, 
explanation, lecture) new expositive methods 
such as: exposition with an opponent, 
enhanced lecture, lecture-discussion, 
conference-debate etc. (I. Cerghit, 2006, 
p.124). Any form exposition we use, its 
effectiveness depends on the communication 
skills (clarity, accuracy, confidence) and our 
audience’s activity. The purpose is to form an 
active audience, a spontaneous 
responsiveness; therefore an essential role is 
of those processes that increase the force of a 
logically supported communication.  

A successful lecture will be that the 
teacher will require students to succeed 
certain operations of thinking (analysis, 
classification, sequencing, and interpretation) 
and to implement the affective-emotional 
resources of students. The teacher that will 
succeed to simultaneously conquer both the 
mind and their heart will be able to turn the 
receiving of his exposition into a genuine act 
of thinking, into a continuous search for new 



THE JOURNAL OF DIDACTICS                                                      Prelegerea în predarea istoriei 
 

""#

truths, therefore to have a formative influence upon them. (Ibid, p.125). 

 

 

Bibliography: 

 

1. The Bible, printed under the direction P.F.Teoctist, with the approval of the Holy Synod, 
Bucharest: Editura Institutului Biblic !i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1993. 

2. Bocos, M., Interactive training. Reference points for reflection and action, Second edition, 
revised, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitar# Clujean#, 2002. 

3. Brunner, J., For a theory of training (trans.), Bucharest: Editura Didactic# !i Pedagogic#, 
1970. 

4. Cucos, C., Pedagogy, Ia!i: Editura Polirom, 1998. 

5. Cucos, C., Religious education. Theoretical and methodological reference points, Ia!i: 
Editura Polirom, 1999. 

6. Cerghit, I., Methods of Education, Ia!i: Editura Polirom, 2006. 

7. Guide for education design, discipline: Orthodox religion, 5th-8th grades, Ia!i: Editura Sf. 
Mina. 2003 

8. Ionescu, M., Training and Education. Paradigms, strategies, guidelines, models, Cluj-
Napoca, 2003. 

9. Kidd, JK., How adults learn (trans.), Bucharest: Editura Didactic# !i Pedagogic#, 1981. 

10. Opris, D., Opris, M., Active methods of teaching and learning. Models and applications for 
religion, Ia!i: Editura Sf. Mina, 2006. 

11. "ebu, S., Opris, D., Opri! M., The method for teaching religion, Alba Iulia: Editura 
Reîntregirea, 2000. 

 

 



THE JOURNAL OF DIDACTICS                                                                 Prelegerea cu ilustra!ii 
 

!"#

Prelegerea cu ilustra!ii - între expunerea verbal" #i ilustra!ia artistic" sensibil" 

Livia Suciu, Assist. Prof., PhD, Babe"-Bolyai University 

geta_s@yahoo.fr 

  

ABSTRACT: 
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1. Metodologia prelegerii. 

 Prelegerea este una dintre cele mai 
folosite metode didactice tradi#ionale, îns$, 
de%i este o metod$ esen#ial$ de educa#ie, 
schimb$rile educa#ionale declan%ate în ultimul 
timp tind s$ o înlocuiasc$ ca fiind prea pu#in 
eficient$, prea pu#in activ$ %i interactiv$, 
nestimulativ$ intelectual %i chiar plictisitoare. 
Nu e de mirare c$ reg$sim %i lu$ri de pozi#ie 
care sus#in c$  prelegerea ar fi “transferarea 
noti#elor profesorului în noti#ele studen#ilor 
f$r$ s$ treac$ prin creierul niciunuia“ (Exley, 
Dennick, 2005, p.18). Aceasta vrea s$ spun$ 
c$ este un exemplu de metod$ pasiv$ care 
angajeaz$ elevii sau studen#ii doar la 
ascultarea prelegerii, implicând într-o 
propor#ie foarte mic$ înv$#area efectiv$, în 
compara#ie cu metodele active promovate 
actual, care includ discu#ii, întreb$ri, 
problematiz$ri, dezbateri %i alte forme de 
interactivitate, conferind o mai mare 
efectivitate înv$#$rii. Singura noastr$ 
preocupare în acest moment devine aceasta : 

trebuie s$ r$mân$ prelegerea în#epenit$ într-
un format clasic tradi#ional sau, de fapt, s-ar 
putea întrerupe foarte u%or acest format %i s-
ar putea implica pe parcursul prelegerii 
activit$#i de înv$#are active care îi aduc 
îmbun$t$#iri majore, astfel încât s$ se asigure 
un echilibru între diferite tipuri de metode 
didactice. Vom încerca prin urmare s$ 
exemplific$m câteva modalit$#i de “activizare“ 
a prelegerii, într-un context restrâns la 
modalit$#i de predare a religiei prin recursul la 
prelegerea cu ilustra#ii. Mai întâi insist$m  
asupra unor nedumeriri %i probleme cu care ne 
confrunt$m de obicei atunci când încerc$m s$ 
#inem prelegeri, precum %i asupra indica#iilor %i 
solu#iilor avantajoase pe care le putem 
întrevedea  (Exley, Dennick, 2005). 

a) Care sunt motivele care ne 
încurajeaz$ s$ #inem prelegeri? Aceast$ 
metod$ este foarte potrivit$ pentru lec#iile de 
transmitere de cuno%tiin#e în fa#a unei 
audien#e numeroase, favorizând în#elegerea 
conceptual$, explica#ia teoretic$, 

Le cours magistral illustré – entre l’exposition verbale et l’illustration artistique sensible. 
Suivant un premier questionnement sur la méthodologie du cours magistral, sur les modalités 
de préparer, de structurer et de stimuler un cours magistral, nous exemplifions quelques 
modalités <d’activer> cette méthode traditionnelle d’enseignement. Nous proposons quelques 
exemples d’activités d’enseigner qui peuvent être impliquées dans le format classique du cours 
magistral, pour enrichir et emanciper l’exposition simple, théoretique, orale, à laquelle un 
cours magistral recourt d’habitude. Dans le cas de l’enseignement de la religion à l’école, le 
cours magistral sur des thèmes diverses  peut être illustré recourant aux textes de références 
bibliques et théologiques, aux réprésentations artistiques, littéraires, iconographiques, 
filmographiques, discographiques, comme par exemple, les <illustrations> de Marc Chagall. 
Nous exploitons par la suite la dimension théorétique, discursive-rationelle du cours magistral 
tant que la dimension expérientielle, sensible, affective que nous offrent les oeuvres 
artistiques. 
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interpretarea, reflec#ia. Alte metode nu sunt 
viabile pentru aceste scopuri sau, pur %i 
simplu, nu se pot aplica în prezen#a unui 
num$r mare de audien#i. Metoda prelegerii ne 
ofer$ %i o anumit$ structurare pertinent$ a 
materialului, implic$ o perspectiv$ asupra unei 
arii de cunoa%tere %i chiar abordarea din mai 
multe puncte de vedere, suscitând astfel un 
benefic conflict al interpret$rilor. Avantajul 
imediat urm$tor îl reprezint$ faptul c$ într-o 
prelegere se adapteaz$ con#inutul prezent$rii 
la nevoile %i nivelul studen#ilor, oferindu-se o 
viziune clar$ %i comprehensibil$, concentrat$ 
pe anumite teme %i argumente centrale, care 
se pot fructifica mai apoi prin recursul la alte 
surse suplimentare specializate. Un alt avantaj 
pe care nu putem s$ îl omitem în reprezint$ 
faptul c$ informa#ia oferit$ este adus$ la zi, 
este prezentat$ din prisma cercet$rilor actuale 
sau chiar a cercet$rilor  personale ale cadrului 
didactic. Iar cel mai deosebit avantaj pe care îl 
implic$ prelegerea ar fi  faptul c$, în primul 
rând, într-o prelegere se comunic$ totodat$ %i 
entuziasmul profesorului pentru tem$, prin 
prezent$ri captivante %i stimulative care pot 
trezi interesul %i pasiunea studen#ilor pentru 
diverse cercet$ri. Sus#inem astfel c$ e 
deosebit de important$  prezentarea 
interesant$ %i atractiv$ a argumentelor %i 
explica#iilor celor mai complexe, ceea ce se 
poate face prin folosirea de strategii active 
care s$-i angajeze interactiv pe studen#i, 
recurgând desigur %i la diversitatea resurselor 
audio-vizuale în prezentarea temelor. 

b) Cum se poate preg$ti o prelegere ? 
O prelegere trebuie s$ #in$ cont de aceste 
patru puncte cardinale: con#inutul care 
urmeaz$ s$ fie prezentat prin prelegere, 
mizele pe care profesorul le urm$re%te prin 
respectiva prelegere, cui se adreseaz$ 
prelegerea %i ce facilit$#i ne poate oferi mediul 
de înv$#are. Iar pa%ii mari pe care profesorul 
trebuie s$-i parcurg$ ar fi: cercetarea temei, 
c$utarea surselor de informare, prelucrarea 
con#inutului, gândirea structurii, preg$tirea 
notelor de lectur$, producerea de material 
ajut$tor audio-vizual, #inerea prelegerii.  

Este indicat ca mai întâi profesorul s$ 
recurg$ la un rapid brainstorming pentru a 
dezvolta teme %i sub-teme care exploreaz$ 
diferite c$i %i pot structura informa#ia; e util ca 
aceste idei s$ fie schi#ate în timp ce se variaz$ 
punctele de vedere pentru a se putea dezvolta 

o anumit$ structur$; se pot urm$ri unele 
perspective, modul cum se pot adapta la 
obiective %i la nevoile studen#ilor; se reduc 
apoi ideile la câteva esen#iale, de la care 
plecând, se contruie%te un plan detaliat care 
#ine seama de interrela#ia dintre con#inut %i 
structur$. Strategia profesorului trebuie 
gândit$ %i focusat$ pe urm$toarele momente 
esen#iale: cum acapar$m aten#ia la începutul 
prelegerii %i cum stârnim interesul, cum leg$m 
noua prelegere de cuno%tiin#ele anterioare sau 
de ceea ce ar trebui s$ %tie studen#ii la 
sfâr%itul prelegerii, cum gândim fluxul ideilor %i 
cum grup$m temele %i subliniem mesajele 
cheie, la ce fel de exemplific$ri recurgem, ce 
materiale vizuale putem implica, %.a.  

c) Cum se poate structura o 
prelegere? “Ceea ce î#i trebuie e o poveste 
care începe cu un cutremur de p$mânt %i î%i 
urmeaz$ calea pân$ la apogeu“ (Exley, 
Dennick, 2005, p. 46). Aceasta ne sugereaz$ 
c$ ar fi indicat ca prelegerea s$ adopte o 
structur$ narativ$ care implic$ introducerea 
într-un context, prezentarea unui con#inut %i 
conducerea spre anumite concluzii.   

Prin urmare ar fi important ca la 
începutul prelegerii s$ atragem aten#ia 
studen#ilor %i s$ declan%$m interesul prin 
diverse modalit$#i: lansarea unei întreb$ri 
intrigante la care propunem s$ r$spundem în 
timpul prelegerii, prezentarea unei imagini cu 
o anumit$ cheie de lectur$, citirea unor 
fragmente textuale elocvente, nararea unei 
pove%ti sau istorisiri care ilustreaz$ noua 
tem$, o referin#$ la un eveniment deosebit (un 
film, un cântec, o expozi#ie), ridicarea unei 
probleme care ar putea fi rezolvat$ implicând 
noile cuno%tiin#e, sau o generalizare a temei 
înspre consecin#elor implicite asupra vie#ii 
noastre. Trebuie s$ fim con%tien#i de scopul 
prelegerii de a capta aten#ia stimulând 
curiozitatea studen#ilor, oferind o surpriz$, un 
suspans sau operând leg$turi inedite. Tot în 
introducere trebuie s$ avem grij$ s$ construim 
cuno%tin#ele noi pe cele vechi, s$ reamintim 
a%adar ideile prelegerilor anterioare sau ale 
contextului (implicând de exemplu o serie de 
chestion$ri), pentru ca mai apoi s$ le 
conect$m cu noua prezentare, explicând 
relevan#a noii teme %i justificând impactul 
acesteia. E important s$ li se prezinte 
studen#ilor structura prelegerii, prin furnizarea 
unei fel de “h$r#i cognitive“ care s$-i ajute la 
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receptarea noilor informa#ii. Li se vor explica 
desigur %i competen#ele care se a%teapt$ de la 
ei prin parcursul prelegerii.  

Dup$ etapa introducerii în context se 
poate trece la prezentarea con#inutului 
prelegerii. În aceast$ etap$ trebuie s$ 
acord$m aten#ie controlului cantit$#ii 
materialului de prezentat, dat fiind c$ cea mai 
comun$ gre%eal$ întâlnit$ în prelegeri este 
tendin#a de a prezenta o cantitate prea mare 
de informa#ii ; ori scopul prelegerii este doar 
de a oferi o perspectiv$ de ansamblu %i chei de 
interpretare, de explicare a conceptelor %i 
dificult$#ilor de în#elegere a temei ; restul 
informa#iilor sunt accesibile desigur prin 
sursele bibliografice. O alt$ preocupare o face 
preîntâmpinarea unei expuneri monotone %i 
plictisitoare a temei, prin varia#ia 
stimulentelor, ceea ce ne conduce spre 
recomandarea c$ nici o metod$ de prezentare 
nu trebuie folosit$ pentru mai mult de 10-15 
minute f$r$ schimbarea %i alternarea 
metodelor, în scopul de a le prezenta 
studen#ilor mai degrab$ un “spectacol 
dramatic“ cu p$r#i rapide sau mai lente, 
schimb$toare, captivante %i chiar emo#ionante.  

Structurarea logic$ a con#inutului se 
poate realiza prin mai multe modalit$#i : poate 
fi  clasic! (de genul 1, 1.1, 1.2, 2, …), atunci 
când se urm$re%te prezentarea  unei serii cu 
entit$#i rela#ionate care trebuie descrise cu 
tr$s$turile lor comparabile sau contrastuale ;  
secven"ial! (a, pe urm$ b, pe urm$ c… ), când 
se prezint$ o secven#$ cu sub-teme care 
depind de aceea%i topic$ %i formeaz$ o 
nara#iune coerent$, cu pa%i progresivi care 
conduc înspre o  concluzie specific$ ; 
procesual! (a, pe urm$ b, pe urm$ c, … pe 
urm$ a), dac$ trebuie descris  un proces ciclic 
în care se deruleaz$ secven#e de componente 
în$untrul unui proces coerent, fie acesta 
cronologic sau rela#ional ; comparativ! în 
cazurile în care se pune în scen$ o dezbatere 
între ideologii, concepte, metode, proceduri, 
ridicând  argumente de o parte %i de cealalt$ %i 
implicând astfel studen#ii ; inductiv! sau 
deductiv! atunci când observa#iile %i faptele 
sunt sintetizate împreun$ pentru a forma 
teorii, sau respectiv, atunci când teoriile %i 
regulile sunt folosite pentru a prezice %i calcula 
fapte ; problematizant! sau cu studiu de caz, 
dac$ se urm$re%te s$ se combine în#elegerea 
conceptual$ cu experien#a practic$ de via#$ ; 

aceste variante se pot adapta la sfâr%itul unei 
serii de prelegeri orientate conceptual %i ofer$ 
o oportunitate pentru a sintetiza %i valorifica 
idei %i mesaje cheie.  

 Este important ca aceast$ structur$ s$ 
fie comunicat$ de la început studen#ilor ca s$ 
le faciliteze acestora “navigarea“ prin structura 
narativ$. În acela%i scop devine necesar$ 
“construirea de poduri“ între diferitele teorii %i 
explica#ii, între concepte %i experien#e, ceea ce 
se poate realiza printr-o bun$ folosire a 
analogiilor, metaforelor, exemplific$rilor care 
reprezint$ conceptele abstracte. Deosebit de 
util$ devine folosirea ilustrativ$ a unei largi 
game audio-vizuale %i implicarea instruirii 
asistate de computer, care aduc un surplus de 
for#$ explicativ$, m$resc gradul de 
accesibilitate %i de atractivitate al prelegerii %i 
stimuleaz$ interesul audien#ei. 

La sfâr%itul prelegerii, dup$ ce am tras 
concluziile, trebuie s$ preciz$m c$ acord$m 
câteva minute pentru discutat întreb$rilor care 
încearc$ s$ l$mureasc$ aspecte neîn#elese sau 
noi direc#ii deschise care au stimulat diverse 
alte întreb$ri. Ceea ce nu ar trebui s$ omit$ un 
profesor este tocmai acest fapt, c$ întreb$rile 
finale trebuie v$zute ca %i parte a 
con#inutului unei prelegeri.  Sfâr%itul prelegerii 
rezum$ desigur concluziile la care s-a ajuns %i 
transmite câteva mesaje de luat acas$, care 
s$-i motiveze %i s$-i angajeze în studiul 
independent.  

d) Cum se poate stimula o prelegere? 
Indic$m cu titlu orientativ 1  câteva sugestii 
elementare de urmat care ar putea îmbun$t$#i 
eficacitatea prelegerii %i maximiza 
comprehensiunea. În loc s$ vorbeasc$ tot 
timpul, profesorul ar trebui s$ pun$ accent %i 
pe interac#iunea cu studen#ii. În locul unei 
comunic$ri cu sens unic, ar fi de preferat 
comunicarea în ambele sensuri, adresarea de 
întreb$ri studen#ilor %i de asemenea 
încurajarea studen#ilor de a formula la rândul 
lor întreb$ri. Ar trebui dep$%it cadrul pasiv al 
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transmiterii de informa#ii, pentru a se construi 
un cadru activ de înv$#are, prin antrenarea 
studen#ilor în discu#ii, dezbateri, 
problematiz$ri, studii de caz, etc. Pe cât e 
posibil ar trebui furnizate exemple pertinente 
%i ilustra#ii veritabile ale ideilor prezentate, 
precum %i diverse compara#ii, demonstra#ii, 
argument$ri. Ar trebui s$ recurgem %i la 
sprijinul deosebit al variatelor de mijloace 
media pentru a m$ri gradul de 
comprehensiune %i interpretabilitate, pentru a 
stimula intelectual %i a sensibiliza, prin 
demonstra#ii vizuale, proiec#ii de sliduri, 
proiec#ii power point, postere, clipuri %i filme 
video. Nu trebuie a%adar s$ ne baz$m doar pe 
prezentarea verbal$, dat fiind c$ includerea 
unei stimul$ri vizuale ajut$ studen#ii s$ 
în#eleag$ mai bine, atrage %i capteaz$ aten#ia, 
ofer$ date mai u%or de re#inut %i procesat, 
creeaz$ o atmosfer$ relaxant$, antrenând  în 
acela%i timp sensibilitatea %i afectivitatea 
studen#ilor.  

Toate aceste exemplific$ri de activit$#i 
de înv$#are active ar trebui s$ întrerup$ 
structura clasic$, tradi#ional$ a prelegerii, 
pentru a implica în mod activ %i interactiv 
studen#ii %i pentru a m$ri gradul de 
comprehensiune %i de atractivitate al temei 
prezentate.  

 

2. Prelegerea pe o anumit" tem" 
poate recurge la diverse ilustr"ri artistice.  

Vom exemplifica în cele ce urmeaz$ cum 
poate fi implicat în formatul clasic al unei 
prelegeri pe care o utiliz$m în predarea religiei 
%i diverse ilustr$ri care pot îmbog$#i %i 
îmbun$t$#i simpla expunere teoretic$, oral$, 
pe care înainteaz$ de regul$ o prelegere. 
Bun$oar$, relativ la temele Vechiului 
Testament care au în centru figura patriarhului 
Moise (fie acestea temele referitoare la 
Leg$mântul de pe muntele Sinai, Cele zece 
porunci sau exemplific$ri de istorie sacr$ 
precum fuga din Egipt) putem ilustra  aceste 
teme recurgând la  texte de referin#$ biblic$ %i 
teologic$ care povestesc despre Moise, sau la 
gama larg$ a reprezent$rilor artistice, literare, 
iconografice, filmografice, discografice, care 
abordeaz$ subiectele biblice centrate pe figura 
lui Moise. 

Putem, prin urmare, preg$ti câteva fi%e 
anex$, de exemplu cu documentele la care 
facem trimitere mai jos, pe care le putem 
folosi în anumite momente ale derul$rii 
prelegerii: 

(1) Texte de referin#$ biblic$, respectiv 
pasajele din Vechiul Testament care 
consemneaz$ evenimentele biblice celebre 
concentrate asupra patriarhului Moise (Exodul, 
Leviticul, Numeri). Fi%ele anex$ ar putea 
con#ine unul din urm$toarele fragmentele 
biblice, care e legat direct de tema 
prelegerii noastre %i care ar implica prin 
urmare activit$#i suplimentare de lectur$ %i de 
interpretare, ca de exemplu: 

- Fi%$ anex$ : Moise salvat din 
ap$ (fragment din Ex. II, 1-10) 

- Fi%$ anex$ : Moise %i rugul 
aprins (fragment din Ex. III, 1-20) 

- Fi%$ anex$ : Moise trece Marea 
Ro%ie (fragment din Ex. XIV, 15-31) 

- Fi%$ anex$ : Moise %i Tablele 
legii (fragment din Ex. XIX, XX, XXXII, 1-24, 
XXXVII)  

(2) Texte de referin#$ teologic$ care 
evoc$ evenimentele istorice %i biblice din  via#a 
lui Moise, figura lui de Profet, Eliberator, 
Legislator pentru tradi#ia iudaic$, sau de 
Pedagog pentru tradi#ia cre%tin$ %i, pân$ în 
zilele noastre, de Simbol al aspira#iei pentru 
libertate %i justi#ie. 

- Fi%$ anex$ : fragment din Via"a 
lui  Moise, Philon din Alexandria, Editura 
Hasefer, Bucure%ti, 2003.  

- Fi%$ anex$ : fragment Dic"ionar 
de personaje biblice #i reprezentarea lor în 
art!, Viorica S. Constantinescu, Baruch 
Tercatin, Bucure%ti, Editura Hasefer, 2002 (+ 
88 plan%e color). 

(3) Texte filosofice %i literare care 
abordeaz$ teme de genul : Decalogul %i 
filosofia moral$ kantian$; Figura eroului în 
psihanaliza lui Freud; Interpretarea legii în 
literatura kafkian$. Am putea lectura, 
comenta, interpreta fragmente scurte pe 
aceste teme recurgând la fi%e anexe precum: 
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- Fi%$ anex$ : Fragment filosofic 
din Întemeierea metafizicii moravurilor, I. 
Kant, Editura Humanitas 2006 (sec#iunea a 2-
a). 

- Fi%$ anex$ : Fragment literar 
În fa"a legii, din Procesul, Franz Kafka, Editura 
pentru Literatur$ Universal$, 1965 ; inserarea 
unor asemenea fragmente textuale ar implica 
activit$#i de lectur$, de interpretare %i 
comentariu pe text. 

(4) Fragmente din filmografia care 
exploateaz$ figura %i evenimentele vie#ii lui 
Moise, ca de exemplu filmul lui Cecil B. De 
Mille, Cele zece porunci, 1956 ; sau K. 
Kieslowski, Decalogul, 1987 (bun$oar$ 
episodul S! nu ucizi); sau S. Spielberg, Prin"ul 
Egiptului, 1998 (desene animate). 

- Fi%$ anex$ : de exemplu, 
fragmentul video S! nu ucizi din Decalogul, K. 
Kieslowski înso#it de o fi%$ de comentariu ; o 
astfel de exemplificare implic$ activit$#i de 
vizionare de film, de interpretare %i dezbatere. 

(5) Fragmente din discografia celebr$ a 
tematicii gospel Coboar! Moise, tem$ bogat 
prelucrat$ de la L. Amstrong pân$ la Archie 
Shepp.  

- Fi%$ anex$ : Gospelul Coboar! 
Moise ; aceast$ exemplificare implic$ 
activit$#i de audi#ie %i de comentariu al 
versurilor %i al diverselor modalit$#i posibile de 
exploatare muzical$ a temei. Pentru a avea 
acces la astfel de resurse va propunem s$ 
consulta#i link-urile indicate la bibligrafie2.   

 (6) Reprezent$ri artistice iconografice, 
fie acestea litografii sau picturi precum Moise 
primind Tablele Legii - Marc Chagall (Muzeul 
mesajului biblic-Chagall, Nisa); gravuri ale 
Bibliei, Moise coborând de pe Sinai - Gustave 
Dauré; statui precum celebra statuie Moise 
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realizat$ de de Michelangelo (San Pietro, 
Roma). Pentru a consulta aceast$ tematic$ 
iconografic$ o mul#ime de adrese net ne stau 
la îndemân$, nu d$m decât câteva exemple3. 

  Ca s$ exemplific$m modul de implicare 
a unor astfel de documente ilustrative 
auxiliare în cadrul unei prelegeri ne rezum$m 
în acest context la exploatarea a dou$ 
exemple din mul#imea celor sugerate mai sus, 
care ne propun, în mijlocul discursului teoretic, 
o abordare de o cu totul alt$ natur$, artistic$, 
plastic$, sensibil$ a temelor biblice care evoc$ 
figura  patriarhal$ a lui Moise: 

 

Exemplul 1. Fi#" anex": Moise coborând 
de pe Sinai - Gustave Doré (gravur" a 
Bibliei); (implic$ elevii în activit$#i de 
vizionare a tabloului %i de lectur$ 
hermeneutic$ a imaginii). 
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Putem începe prin a ar$ta elevilor 
imagini cu aceast$ gravur$ %i prin a remarca 
faptul c$ aceast$ gravur$ ilustreaz$ tema 
despre care discut$m în prelegere %i anume, îl 
reprezint$ pe Moise coborând de pe muntele 
Sinai, dup$ ce a primit Tablele Legii date de 
Dumnezeu. Ceea ce observ$m numaidecât 
este faptul c$ în acest$ gravur$ Dumnezeu 
r$mâne ascuns, de%i câteodat$ e reprezentat 
în iconografia clasic$ ca  manifestându-se în 
vârful muntelui în <gloria> sa, adic$ într-o 
lumin$ vie, sau în mod mai tradi#ional 
întinzând mâna spre Moise care, pentru a 
primi Tablele adopt$ o atitudine de respect, cu 
mâinile întinse %i cu sandalele desf$cute. 
Poporul nu asist$ la scen$ sau eventual asist$ 
doar din dep$rtare, separa#i printr-o zon$ 
clar$ care delimiteaz$ accesul pe munte. Moise 
e singurul care a urcat pe munte %i a intrat în 
norul care e semnul prezen#ei lui Dumnezeu 
unde a r$mas 40 de zile. Aceasta gravur$ ne 
înf$#iseaz$ momentul coborârii sale de pe 
Sinai, moment concentrat pe str$lucirea fe#ei 
sale care radiaz$, ilumineaz$, pentru c$ Moise 
s-a întâlnit %i a vorbit cu Dumnezeu. 
Semnifica#ia acestei scene pentru evrei este 
fundamental$ pentru c$ Moise prime%te Legea 
care e la baza vie#ii %i e fundamentul tradi#iei 
iudaice. Moise e mai mult decât un profet, e de 
fapt singurul care l-a întâlnit pe Dumnezeu 
fa#$ în fa#$. Pentru cre%tini semnifica#ia 
fundamental$ a scenei e cea a revel$rii 

Dumnezeului unic. În viziunea cre%tin$, Cristos 
va fi un nou Moise care va împlini Legea. 
Concluzia final$ spre care putem orienta 
interpretarea ar putea fi aceasta: de fapt 
muntele acesta misterios al Domnului e mai 
presus de toate înl$untrul nostru, precum ne 
sugereaz$ de altfel %i un poet mistic din Evul 
Mediu, Angelus Silesius: "Eu sunt un munte în 
Dumnezeu %i trebuie s$ fac urcu%ul în mine 
însumi pentru ca Dumnezeu s$-mi dezv$luie 
chipul s$u drag". Sinaiul ar fi a%adar înl$untrul 
nostru. 

 

Exemplul 2. Fi#" anex": Moise – 
Michelangelo (statuie în marmur", 1515, 
Biserica Sf. Petru, Roma); (implic$ elevii în 
activit$#i de confruntare cu imagini care 
reproduc statuia %i de lectur$ hermeneutic$ a 
acesteia, propunând o metod$ simpl$ de 
analiz$ %i interpretare).  

 

 În timp ce ar$t$m elevilor imaginile care 
reprezint$ statuia lui Moise putem explica 
faptul c$ aceast$ impun$toare statuie, 
capodopera lui Michelangelo, se g$se%te în 
biserica San Pietro din Roma. Îns$, de%i este o 
statuie sculptat$ în marmur$, reprezint$ figura 
lui Moise într-un mod atât de impresionant %i 
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de viu, cu fa#a radiind de lumina întâlnirii cu 
Dumnezeu, cu Tablele Legii în mâini, încât se 
spune c$ Michelangelo, fascinat chiar el însu%i 
de statuia care a ie%it din mâinile sale, când a 
fost gata, a lovit cu ciocanul în genunchii 
statuii, strigând: Vorbe#te Moise! De ce nu 
vorbe#ti?  

 Într-o prim$ etap$ a comentariului 
imaginii se pot furniza elevilor informa#ii (vezi 
Recherche-formation, 2006) despre contextul 
crea#iei statuii, asupra elementelor imposibile 
de perceput prin imaginile pe care le ar$t$m, 
pentru c$ statuia e colosal$, realizat$ în 
marmur$ de 2,35 m; se pot furniza de 
asemenea elevilor texte tip$rite cu pasajele 
Exodului referitoare la Tablele Legii (îndeosebi 
Ex. XXXIII). Putem cere elevilor s$ lectureze 
textul %i s$ repereze elementele statui care 
ilustreaz$ textul biblic: de exemplu talia 
colosal$ (confirm$ caracterul supraomenesc); 
coarnele (corespund razelor de lumin$, dar cu 
precizarea c$ din cauza unei gre%eli de 
traducere a textului biblic, prin care <raze> a 
fost tradus în mod prost prin <coarne>, s-a 
n$scut aceast$ reprezentare tradi#ional$); 
barba patriarhului %i pozi#ia a%ezat$ care 
denot$ putere %i în#elepciune; Tablele legii sub 
bra# care fac aluzie la coborârea lui Moise de 
pe Sinai cu Tablele în care Dumnezeu a gravat 
cele zece porunci; capul întors pentru c$ Moise 
tocmai a descoperit c$ poporul a adorat un idol 
%i se mânie, dup$ cum vedem dup$ expresia 
buzelor strânse.  

În urm$toarea etap$ se pot releva 
elementele statuii care se îndep$rteaz$ de 
textul de referin#$ %i care #in de creativitatea 
lui Michelangelo : faptul c$ a ales s$ îl 
reprezinte pe Moise a%ezat %i nu în picioare, cu 
mâna dreapt$ înfipt$ în barb$, cu barb$ 
imens$ br$zdat$, cu mâna stâng$ întoars$ 
spre dreapta, cu tablele într-o pozi#ie invers$, 
de sus în jos, iar cu picioarele în pozi#iei 
contradictorie, cel stâng stabil, cel drept în 
mi%care de retragere. Ceea ce ne intrig$ este 
tema asupra c$reia nu ne putem hot$rî: fie 
statuia lui Moise reprezint$  un moment din 
textul biblic, fie e o reprezentare generic$ a lui 
Moise, a caracterului s$u ferm %i superior, 
exprimând în acela%i timp maiestuozitate %i 
mânie. 

Într-o ultim$ etap$ putem sintetiza 
observa#iile de detaliu f$când apel la ipoteza 

interpretativ$ a lui Freud, care consider$ 
statuia ca %i urm$ împietrit$ a unei mi%c$ri de 
ansamblu : într-o situa#ie ini#ial$, Moise st$ la 
fel ca în reprezent$rile tradi#ionale, a%ezat %i 
cu Tablele legii sub bra#ul drept ; dar mai apoi, 
nedumerit de rumoarea mul#imii, întoarce 
capul spre stânga în timp ce piciorul s$u stâng 
se preg$te%te s$ fac$ un salt, iar mâna pe care 
%i-o trece prin barb$, ar putea l$sa Tablele 
legii s$-i scape. Pentru a evita aceasta, mâna 
dreapt$ las$ barba s$-i scape %i reprinde 
Tablele legii, în timp ce mâna stâng$ încearc$ 
de asemenea s$ le reechilibreze. Suntem 
condu%i astfel la o alt$ dimensiune a 
interpret$rii statuii : ar trebui în#eleas$ nu ca 
reprezentând începutul unei ac#iuni violente, ci 
ca urm$ a unei emo#ii ce se stinge. Pentru c$ 
aici Moise nu sparge Tablele legii, ci le 
salveaz$. Putem încerca în final s$ formul$m 
unele concluzii asupra viziunii deosebite pe 
care ne-o propune Michelangelo : îl reprezint$ 
pe Moise în acela%i timp ca expresie a unei 
puteri supraumane, destinat$ s$ împlineasc$ o 
misiune sacr$, dar de asemenea %i ca expresie 
a capacit$#ii de a conduce poporul %i de a-%i 
st$pâni emo#iile, ceea ce face din el %i un mare 
om. 

 

3.  Prelegeri pe diverse teme pot fi 
ilustrate prin opera unui artist. 

 “Înc$ de la începuturile tinere#ii mele, 
am fost captivat de Biblie. Mi s-a p$rut 
totdeauna %i înc$ îmi pare c$ e cea mai mare 
surs$ de poezie din toate timpurile. De atunci 
am c$utat acest reflex în via#$ %i în art$. Biblia 
este ca o rezonan#$ a naturii %i acest secret 
am încercat eu s$-l transmit (…) Pentru mine 
perfec#iunea în art$ %i în via#$ este ie%it$ din 
aceast$ surs$ biblic$. F$r$ acest spirit, singura 
mecanic$ de logic$ %i constructivitate, în art$ 
ca %i în via#$, nu ar da fructe“ – este declara#ia 
artistului Marc Chagall (1887-1985) f$cut$ cu 
ocazia   inaugur$rii Muzeului Mesajului Biblic 
Chagall din Nisa. 

Dat fiind c$ temele biblice, religioase %i 
continua evocare a sacrului sunt fundamentul 
operei lui Marc Chagall, reprezentând sursa sa 
de inspira#ie pentru o gam$ extrem de larg$ 
de abord$ri plastice impresionante (de la 
desene %i ilustra#ii, la picturi în ulei, gravuri, 
ceramic$, vitralii), suger$m faptul c$ putem 
implica viziunea artistic$ a diverselor opere 
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create de Marc Chagall în cadrul expunerilor 
teoretice ale prelegerilor care abordeaz$ 
aceea%i tematic$. Pentru c$, dup$ cum ne 
explic$ Gaston Bachelard, “Chagall cite%te 
Biblia %i dintr-odat$ pasajele textuale devin 
lumin$“. Vom reu%i astfel s$ exploat$m în 
acela%i timp %i dimensiunea teoretic$, 
discursiv-ra#ional$ a prelegerii, îns$ %i 
dimensiunea experien#ial$, sensibil$, afectiv$, 
a celebrelor opere artistice, propunând elevilor 
un univers mult mai bogat %i mai fascinant pe 
care îl vor putea reprezenta, în#elege, aborda, 
experiementa pe multiple c$i.  

Remarc$m faptul c$ operele artistice 
ale lui Marc Chagall cu mesaj biblic, pe care le 
putem implica în temele pe care le abord$m 
prin metoda prelegerii cu ilustra#ii la orele de 
religie, se pot grupa în aceste trei mari 
categorii:  

• ilustra#ii ale Bibliei : 105 ilustra#ii în 
acvaforte, realizate între 1930 -1956 %i 
publicate  în Biblia editurii Verve în 1956 %i 
19604 

• picturi în ulei pe pânz$ : Ciclul marilor picturi 
în ulei (anii `50), care formeaz$ expozi#ia 
permanent$ a Muzeului Mesajului Biblic 
Chagall de la Nisa: 17 picturi mari din care 9 
apar#in ciclului Genezei, 3 C$r#ii Exodului %i 5 
Cânt$rii Cânt$rilor5. 
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• vitralii cu tematic$ biblic$ : Vitraliile de la 
Ierusalim (1960-1962) ; Vitraliile Catedralei 
din Metz (1962-1963) ; Vitraliile Bisericii 
Notre Dame din Zurich (1970) ; Vitraliile 
Bisericii Saint Etienne de Mayence (1977-
1985)6.  

 

Exemplul 1. Fi#" anex" : Ilustra!iile Bibliei 
f"cute de Marc Chagall - Moise primind 
Tablele Legii (acva forte #i pictur" în ulei) 

 

 

 

 

Înainte de a prezenta elevilor %i de a 
interpreta anumite ilustra#ii ale Bibliei realizate 
de Chagall, specifice temei teoretice pe care 
am abordat-o în prelegere, putem explica 
câteva linii mari prin care se pot în#elege 
aceste ilustra#ii. Chiar dac$ Biblia a fost surs$ 
de inspira#ie pentru numero%i arti%ti, Chagall a 
f$cut din Biblie tema sa emblematic$ %i a 
“citit-o“ în propria sa manier$, astfel încât 
ilustra#iile sale spontane, naive, emo#ionante, 
au o dubl$ dimensiune, nu numai spiritual-
religioas$ ci %i artistico-poetic$. Chagall a 

#############################################################
6  http://revue.shakti.pagesperso-orange.fr/metz3.htm 
(Catedrala din Metz, vitralii realizate de Marc 
Chagall, 1962-1963).  
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ilustrat nara#iunile Bibliei cu o mare fidelitate 
pentru text, dar a încercat s$ reprezinte 
universul biblic, evitând logica %i regulile 
picturii clasice, propunânu-ne de fapt o 
modalitate simbolic$ %i semnificativ$, o viziune 
original$, personal$ asupra Bibliei.  ”Nu mai 
vedeam Biblia, ci o visam“ - precizeaz$ în mod 
emo#ionant Chagall; iar comentatorul s$u, 
Meyer Shapiro, precizeaz$ la rândul s$u c$,  
“executând propria sa ilustrare a Bibliei, el a 
dep$%it ceea ce p$rea s$ fie limita 
posibilit$#ilor sale %i probabil a posibilit$#ilor 
întregii arte moderne“ (Shapiro, 2003, p. 61).  

Scenele biblice pe care Chagall trebuia 
s$ le reprezinte f$ceau deja parte dintr-un 
patrimoniu religios %i cultural, având sensul 
deja fixat prin tradi#ie. Îns$, de%i Chagall a 
tratat subiecte tradi#ionale, nu s-a inspirat din 
reprezent$rile stereotipe ale predecesorilor s$i, 
ci a citit textul biblic într-un mod personal, 
inovator, atfel încât gravurile sale au un grad 
mare de originalitate %i ne propun o nou$ 
manier$ de abordare a Bibliei, înc$rcat$ de 
poezia %i imagina#ia lui Chagall. Bun$oar$, 
Gustave Doré (1832-1883) este un alt artist 
care a realizat ilustra#ii ale Bibliei %i poate fi  
interesant s$ confrunt$m viziunea sa cu cea a 
lui Chagall, tocmai pentru c$ eviden#iaz$ 
latura poetic$ %i sensibil$, emo#ional$, a 
inova#iilor aduse de Chagall. Fa#$ de ilustra#iile 
Bibliei realizate de Gustave Doré, care sunt 
fructul romantismului, reprezentând în mod 
prioritar episoade dramatice, tragice, 
catastrofale, Marc Chagall ne propune o 
abordare poetic$, sensibil$, emo#ional$ : 
“pentru mine, pictarea Bibliei este ca un 
buchet de flori. Biblia pentru mine este poezie 
cu totul pur$, o tragedie uman$. Profe#ii m$ 
inspir$, Eremia, Isaia … poezia e angajat$ […]. 
Eu nu proclam drama vie#ii. Eu nu dramatizez, 
chiar dac$ moartea este prezent$ în tablou“ 
(Park, 2008, p. 180). 

Chagall a ilustrat îndeosebi Vechiul 
Testament, dar a fost extrem de interesat %i 
de confruntarea misticii iudaice, care pare s$ 
fie elementul fundamental al artei sale, cu alte 
elemente culturale cre%tine sau apar#inând 
diferitelor stiluri artistice contemporane. 
Preciz$m c$ subiectele biblice alese de Chagall 
pentru a le reprezenta se pot grupa astfel: 
marii str$mo%i fondatori ai comunit$#iii 
evreie%ti care au primit de la Dumnezeu pactul 
Alian#ei %i Legea - Noe, Avraam, Isaac, Iacob, 

Iosif, Moise; cei care au parafat edificarea 
na#iunii evreie%ti - Iosua, Samson, David, 
Solomon; profe#ii - Ilie, Isaia, Eremia, 
Iezechiel. Toate aceste ilustra#ii picturale ale 
Bibliei pot fi folosite desigur ca %i ilustra#ii ale 
prelegerilor care abordeaz$ aceast$ lume de 
patriarhi, de eroi %i de profe#i ai Vechiului 
Testament. Remarc$m faptul c$ figurile 
patriarhilor, care de regul$ implic$ 
reprezent$ri somptuoase %i solemne nu 
exclud, în viziunea lui Chagall, %i reprezent$ri 
ale bucurie, intimit$#ii familiale, erotismului, 
miraculosului %i fantasticului. Putem observa 
a%adar reprezentarea spiritual$ a fe#elor care 
denot$ pietate, contempla#ie sau nelini%te, în 
timp ce  corpurile lor par greoaie, imperfecte, 
f$r$ gra#ie sau fermitate. “&i totu%i, 
comenteaz$ Shapiro, aceste corpuri posed$ o 
putere de expresie incomparabil$; pe de-a-
ntregul, ele sunt <gesturi> (…) Stângace dar 
niciodat$ rigide, aceste siluete ne captiveaz$ 
prin naturale#ea lor familiar$ %i juste#ea 
mi%c$rilor lor“ (Shapiro, 2003, p. 43). 

În aceste ilustra#ii, prezen#a lui 
Dumnezeu e sugerat$ de regul$ prin mari 
cercuri de lumin$ în care e înscris numele s$u, 
sau prin mâinile sale ie%ind dintr-un nor, sau 
cel mai adesea vedem c$ este reprezentat prin 
îngerii cu aripi de o suple#e supranatural$ care 
urc$, coboar$, plutesc, se apropie sau se 
îndep$rteaz$, în stilul specific chagallian al 
figurilor diafane zbur$toare. Reg$sim a%adar în 
aceste ilustra#ii dialogul nesfâr%it dintre 
Dumnezeu/îngeri %i om care se desf$%oar$ pe 
vertical$, ca alternan#$ permanent$ de sui%uri 
%i coborâ%uri care, dup$ cum remarc$ Shapiro, 
abole%te de cele mai multe ori linia de orizont, 
f$când s$ se întrep$trund$ astfel angelicul %i 
umanul. Putem concluziona c$ avem de-a face 
cu “o gam$ de ilustra#ii extrem de bogat$“, 
care denot$ “facultatea lui Chagall de a crea 
bucuria %i triste#ea, gravitatea %i încântarea cu 
cea mai atr$g$toare lejeritate, în scene ale 
apari#iei redutabile a lui Dumnezeu“ (Shapiro, 
2003, p. 57).  

 Putem oferi %i un exemplu de analiz$ a 
ilustra#iei Moise primind Tablele Legii, ilustra#ie 
care poate fi de altfel comparat$ cu pictura în 
ulei purtând acela%i nume. “Artistul, ne explic$ 
unul din comentatori, picteaz$ fondul tabloului 
în negru pentru ca elementele în culori s$ se 
eviden#ieze cu mai mult$ intensitate. Cel mai 
emo#ionant ni se impun astfel Tablele Legii 
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pictate în culoarea aurului. Pe acest fond 
negru intens, aceast$ culoare str$luce%te ca %i 
cum ar fi într-adev$r aur ascuns în tenebre. În 
ceea ce prive%te celelalte culori, artistul 
adaug$ doar un pic de verde, de ro%u, de 
albastru %i de gri, f$r$ îndoial$ pentru a nu 
atenua str$lucirea extraordinar$ a Tablelor 
Legii, elementul cel mai important al acestei 
picturi“ (Park, 2008, p. 226). Dac$ ilustra#ia 
pe acest subiect îl arat$ doar pe Moise primind 
Legile, pictura în ulei care poart$ acela%i titlu 
l$rge%te cadrul, figurând %i poporul lui Israel, 
oameni în vârst$ care r$mân la poalele 
muntelui %i a%teapt$ reîntoarcerea lui Moise. 
Putem observa c$ pictura e construit$ de fapt 
într-o dubl$ diagonal$: într-o prim$ diagonal$, 
Moise aflat în prim plan, se ridic$ spre Legi, 
care sunt întinse de c$tre Dumnezeu, 
simbolizat prin dou$ mâini ie%ind din nori. Ca 
%i în toate celelalte pânze ale ciclului, prezen#a 
divin$ e doar sugerat$ prin luminozitatea 
galbenului %i albului %i prin mâinile care ies din 
nori, deoarece Chagall e fidel tradi#iei evreie%ti 
în care reprezentarea lui Dumnezeu e interzis$ 
conform primului amendament al Legii. 
Diagonala secundar$ pune în valoare episoade 
din Exod, iar  prezen#$ lui Aaron în partea 
inferioar$ a tabloului aminte%te faptul c$ pe 
Sinai, Moise nu prime%te doar Decalogul, ci un 
ansamblu de prescrip#ii religioase, morale, 
sociale %i culturale. În acest fel tabloul l$rge%te 
%i sfera rela#iilor, implicând pe lâng$ rela#ia 
privilegiat$ între Dumnezeu %i Moise %i rela#ia 
mai ampl$ între Dumnezeu %i poporul s$u %i 
“acest fapt înt$re%te mesajul picturii subliniind 
adev$ratul sens al darului Legii, care este o 
alian#$ între Dumnezeu %i poporul s$u“ (Park, 
2008, p. 227).  

  

Exemplul 2. Fi#a anex": Picturi în ulei cu 
mesaj biblic - Sacrificiul lui Isaac, Marc 
Chagall 

 

 

 

 

Putem începe prin a explica elevilor c$ 
în ciclul marilor picturi în ulei cu mesaj biblic, 
realizate de Chagall, putem descifra o 
modalitate artistic$ inedit$ de ilustrare a 
Bibliei %i  Talmudului. Talmudul reprezint$ un 
ansamblu de comentarii asupra legii mozaice 
%i ne intereseaz$ în acest caz pentru c$ 
paginile sale ne ofer$ o punere în scen$ foarte 
interesant$: în mijlocul fiec$rei pagini exist$ 
un scurt extras din textul sacru; în  jurul 
acestui text exist$ diverse comentarii; %i, 
încadrând aceste comentarii, reg$sim %i 
comentariile comentariilor. Explic$m acest 
lucru dat fiind c$ în acest fel procedeaz$ %i 
Chagall, în mijlocul pânzei picteaz$ tema 
principal$ a unei povestiri biblice %i apoi 
ad$ug$ propriile sale <comentarii> în cele 
dou$ col#uri de sus ale tabloului, creând 
propriul s$u Talmud pictural.  

De exemplu, putem observa acest 
procedeu în tabloul reprezentând Sacrificiul lui 
Isaac. Tema principal$ ocup$ cea mai mare 
parte a pânzei: Avraam se preg$te%te s$-l 
sacrifice pe fiul s$u Isaac, pentru c$ a în#eles 
c$ Dumnezeu îi cere acest sacrificiu pentru a-
%i dovedi credin#a. Iat$ %i câteva <comentarii> 
ale lui Chagall: a) sus, în co#ul stâng, vedem 
doi îngeri, unul iluminat de alb, culoarea 
gloriei divine %i un altul în albastru care re#ine 
mâna lui Avraam pentru c$ întrevedem mielul 
care va fi sacrificat în locul lui Isaac;  b) sub 
îngeri, Sara, so#ia lui Avraam %i mama lui 
Isaac, î%i frânge mâinile ca %i cum s-ar ruga ca 
Avraam s$ în#eleag$ mesajul lui Dumnezeu; c) 
în col#ul din dreapta, pe un fond sumbru, 
personaje din lumea noastr$ (un om purtând o 
cruce - ar putea fi Isus sau pur %i simplu unul 
din oamenii care î%i poart$ crucea vie#ii de 
toate zilele, o femeie strângând la piept un 
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copil, un evreu ducând tem$tor un rulou al 
Bibliei) se gr$besc înspre lumina divin$ 
alb/albastr$ %i, pe m$sur$ ce se apropie de 
îngeri, culorile sumbre în care sunt prin%i se 
estompeaz$. d) în josul tabloului, suportând 
toat$ greutatea scenei, se afl$ Isaac 
sacrificatul, înv$luit într-o culoare galben 
str$lucitoare ca într-un fel de aur$ 
protectoare… &i, în sfâr%it, în centrul tabloului 
remarc$m personajul central al acestei istorii : 
Avraam, cu privirea r$t$cit$,  pierdut într-un 
nor ro%u semnificând sângele sacrificial care îi 
cade pe fa#$ %i pe trup, cer%ind mil$, 
a%teptând s$ i se ordone s$ opreasc$ 
sacrificiul. Bra#ul lui Avraam este re#inut de 
mâna  îngerului care îi cere s$ nu-%i ucid$ fiul.  

Putem s$ constat$m de asemenea c$ 
tema Crucific$rii este adesea pictat$ de 
Chagall ca un fel de <comentariu> la scene 
apar#inând Vechiului Testament. Isus Cristos 
este figura emblematic$ a artei cre%tine care 
este în mod paradoxal %i un motiv al artei lui 
Chagall aflate sub influen#a misticii iudaice, 
c$ci dup$ cum #ine s$ precizeze artistul însu%i, 
crea#ia sa nu apar#ine unei singure religii. 
Chagall picteaz$ adesea R$stignitul cu o 
simpl$ cruce în spatele prim-planului, cu %alul 
de rug$ciune evreiesc, îndeosebi ca metafor$ a 
sacrificiului care poate semnifica suferin#a lui 
Isus salvând umanitatea sau poate fi simbol al 
suferin#ei umanit$#ii,  a suferin#ei poporului 
evreu, a faptului c$ valori umane %i spirituale 
pot fi sacrificate de ideile tiranice ale 
regimurilor totalitare. 

Acest tablou ne emo#ioneaz$ profund, 
tocmai pentru c$ explozia de culoare pe care 
Chagall ne-o impune în prim plan, anun#$ de 
fapt violen#a scenei. Intâlnirea dintre cele 
dou$ lumi se dezv$luie prin culoare: 
tonalit$#ile reci întâlnesc culorile calde 
marcând întâlnirea cerulului cu p$mântul, a 
umanului cu divinul %i eviden#iind astfel 
echilibrul fragil al întâlnirii celor dou$ lumi pe 
care ni-l reprezint$ de fapt acest tablou. Totul 
se interpenetreaz$ :  corpul galben al lui Isaac 
este exagerat de întins, oferindu-se amplu 
spre sacrificiu, abandonându-se f$r$ condi#ii ; 
Avraam e reprezentat într-un ro%u sacrificial 
care str$luce%te liber în tablou, contrabalansat 
doar de culorile celeste ale îngerilor. Nimic nu 
este delimitat strict, nici culorile, nici formele, 

nici sentimentele, pentru c$ totul particip$ la 
aceea%i mi%care de comunicare între dou$ 
lumi, marcat$ de aceast$ cople%itoarea irup#ie 
a divinului în lumea noastr$.  

 Semnifica#ia biblic$ a tabloului este 
urm$toarea: Avraam e tat$l 
credincio%ilor c$ruia Dumnezeu i-a promis o 
descenden#$ numeroas$. Na%terea lui Isaac a 
îndeplinit aceast$ promisiune, în timp ce, pe 
de alt$ parte, în mod paradoxal, cererea de 
sacrificiu pare s$ o nege; Avraam, a c$rui 
încredere în Dumnezeu e total$, ascult$ %i se 
supune voin#ei lui Dumnezeu, îns$ descoperim 
c$ de fapt Dumnezeu nu vrea moartea lui 
Isaac, ci doar s$ pun$ la încercare credin#a lui 
Avraam. Dac$ pentru evrei sacrificiul lui 
Avraam semnific$ supunerea absolut$ voin#ei 
lui Dumnezeu, cre%tinii au interpretat în acest 
sacrificiu anun#area sau prefigurarea 
sacrificiului lui Isus, Mielul lui Dumnezeu care 
accept$ moartea cu supunere %i încredere în 
Dumnezeu. Povestea biblic$ devine 
fundamentul interdic#iei oric$rui sacrificiu 
uman pentru <copiii lui Avraam>, adic$ în 
toate cele trei religii : iudaic$, cre%tin$, 
musulman$.  

O semnifica#ie filosofic$ : Dumnezeu i-a 
cerut lui Avraam ascultare absolut$ ; i-a cerut 
s$ î%i sacrifice propriul s$u fiu %i s$ p$streze 
secretul – un secret nemaiauzit, de negândit %i 
de nespus semin#iei umane. Avraam trebuie s$ 
ia o decizie paradoxal$ de sacrificiu care 
dep$%e%te toate limitele eticii %i 
responsabilit$#ii general-umane, ale ra#iunii %i 
în#elegerii noastre. Dac$ Avraam p$streaz$ 
secretul, atunci î%i tr$deaz$ semenii %i 
universul etic uman, îns$ astfel reg$se%te o 
responsabilitate excep#ional$, extraordinar$, 
absolut$ în fa#a lui Dumnezeu; fie decide s$ 
asculte de morala %i de responsabilitatea 
uman$ %i atunci nu r$spunde datoriei absolute 
în fa#a lui Dumnezeu, fie ascult$ de Dumnezeu 
%i atunci devine imoral %i iresponsabil în raport 
cu oamenii. Oricum, dac$ satisface un 
registru, îl tr$deaz$ pe cel$lalt ; responsabil pe 
de o parte, devine iresponsabil pe cealalt$ 
parte. Morala dilemei, pe care ne-o sugereaz$ 
filosoful J. Derrida, este c$ numai asumându-%i 
aceast$ grani#$ a deciziei  paradoxale, Avraam 
îl poate întâlni pe Dumnezeu %i poate primi un 
dar de la Dumnezeu.  

!
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Argument 

 

 În didactica literaturii române ultimul 
deceniu accentueaz! disputa dintre tradi$ie %i 
modernitate. Indiferent c! este vorba despre 
%coala primar! sau cea gimnazial! sau liceal!, 
didactica literaturii este mai nou spa$iul unde 
se inventariaz! %i se ierarhizeaz! solu$ii pentru 
abordarea textelor literare prin metode care s! 
revigoreze interesul pentru lectur! al 
poten$ialilor cititori %colari.  

 Creditat! ca fiind o component! a 
mecanismului clasic de predare %i înv!$are a 
cuno%tin$elor, prelegerea are în sistemul 
metodelor de înv!$!mânt un rol ingrat. Mai 
mult sau mai pu$in explicit, i se repro%eaz! 
lipsa de atractivitate %i de creativitate, 
coeficientul mare de dogmatism, dar %i faptul 
c! nu antreneaz! suficient sau deloc elevii în 
activitatea curent! %i c! nu le stimuleaz! 
imagina$ia, fiind prin excelen$! o strategie la 
îndemâna profesorului, la care acesta recurge 
de pe pozi$ii de autoritate %tiin$ific!. Nu st! în 
inten$ia acestor pagini ideea de a sus$ine 
necondi$ionat beneficiile unei metode în 
detrimentul alteia. Dimpotriv!, convingerea 
mea este c! perpetuarea hiatusului dintre 
clasic %i modern în clasificarea %i utilizarea 
metodelor de înv!$!mânt %i valorizarea uneia 
sau a alteia doar din perspectiva apartenen$ei 

la grupul metodelor clasice sau moderne  este 
nefunc$ional!. Mai degrab!, aceste pagini 
inten$ioneaz! s! discute un posibil pattern al 
prelegerii %colare care are drept subiect o 
tem! literar!  %i în acelasi timp, specificul 
acestei metode în orele de literatur! din 
clasele primare.  

 

 Dou! modele 

 Pentru uzul acestui eseu îmi propun s! 
discut dou! scheme de redactare a unei 
prelegeri universitare, create de c!tre doi 
recunoscu$i critici literari, care au fost în 
acela%i timp %i doi carismatici profesori de 
literatur!. Prima schem! se refer! la 
redactarea unei prelegeri centrate pe 
prezentarea operei unui autor, iar cealalt! pe 
prezentarea unui concept literar. Pentru prima 
situa$ie un exemplu potrivit este cel oferit de 
Tudor Vianu în cursul sau intitulat I.L. 
Caragiale, curs sus$inut la catedra de istorie a 
literaturii române moderne a Facult!$ii de 
Litere %i Filosofie a Universit!$ii Bucure%ti în 
anul universitar 1944-1945. Cursul prezint! 
opera %i personalitatea literar! a lui I.L. 
Caragiale într-o suit! de zece prelegeri, din 
care am selectat pentru analiza partea a 
%aptea.         Tudor Vianu prezint! comedia O 
noapte furtunoas! cu ajutorul prelegerii. 
Metoda are în acest caz trei etape. Prima parte 

My article  intends to question the benefits of teaching literature by lecture in primary school. I discuss 
a possible school-lecture pattern concerning two different topics:  presenting an author’s literary work 
and exposing a literary concept. 
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este descriptiv!. Profesorul descrie contextul 
literar în care a ap!rut         piesa – perioada 
este marcat! de o aversiune fa$! de 
burghezie, atitudine care îl apropie pe 
Caragiale de cercul junimist – %i precizeaz! 
câteva date de genetic! textual! – piesa a fost 
citit! la una din %edintele Junimii în casa lui 
Pogor, unde Caragiale ajunge înso$indu-l pe 
Titu Maiorescu, apoi publicat! %i jucat! pentru 
prima oara în anul 1878. A doua dimensiune a 
acestei etape este interpretativ!, Vianu 
realizând o microistorie a recept!rii piesei la 
momentul apari$iei ei 1  

 A doua etapa a prelegerii const! în 
caracterizarea operei din perspectiva literar!.          
Tudor Vianu enun$! trei tr!s!turi esen$iale 
care individualizeaz! comedia %i creeaz! 
atmosfera vie 2 : dialogul, ac$iunea %i 
personajele. Dac! aceast! secven$!, secund! 
în derularea scenariului prelegerii se remarc! 
prin concizie %i dimensiuni reduse (un 
paragraf), autorul limitindu-se la a numi  
particularit!$ile piesei, parte a treia este mult 
mai extins!. Aici criticul literar dezvolt! %i 
exemplific! aceste tras!turi, subsumându-le 
conceptului de comic. Sunt astfel ilustrate 
comicul verbal       (ticurile verbale ale 
personajelor, exprimarea pitoreasc!), comicul 
de situa$ii (quiproquo), comicul de caractere 
(personaje exponen$iale, Jupân Dumitrache 
este exponentul clasei burgheziei de mijloc).  

 În fine, ultima etap! a prelegerii este 
conceput! în dou! tempouri. Fragmentul 
cuprinde deopotriv! o sintez! %i o 
recontextualizare. Drept concept-cheie, Vianu 
reafirm! particularitatea principal! a piesei O 

#############################################################
1 Tudor  Vianu: Opere, volumul 13, edi$ie, 

note %i postfa$! de George Gan!, Bucure%ti, 

Minerva, 1987, p. 546:  „Impresia a fost enorm!, 

dup! cum o m!rturisesc toate documentele 

vremii”. 

2 Idem, p.547. 

noapte furtunoas! %i a comediilor3     – tentativa 
de a da o imagine a clasei de mijloc din 
Romania sfâr%itului de secol nou!sprezece. 
Apoi, istoricul %i criticul literar pune în discu$ie 
preocuparea lui Caragiale de a reprezenta 
literar burghezia prin intermediul unei 
compara$ii cu evenimentul social %i istoric al 
apari$iei clasei de mijloc în Romania acelor 
vremuri. 

 Pentru al doilea  tip de prelegere, cel 
având drept subiect prezentarea unui concept, 
exemplul este selectat din opera lui George 
C!linescu. Criticul, conferen$iar la 
Universitatea din Iasi între 1937 %i 1944,  
sus$ine în 1939 un curs despre estetica 
poeziei, publicat apoi cu titlul de Principii de 
estetic!. Din cele nou! prelegeri care 
alc!tuiesc cursul am ales pentru acest articol a 
doua prelegere. Inten$ia lui  G. C!linescu este 
aici de a explica un concept, mai exact de a 
decripta ce este o idee poetic!. Prelegerea are 
o structur!  deductiv!: prima parte con$ine de 
fapt concluzia, sau, altfel spus, ipoteza ce 
trebuie demonstrat! –  nu exist! poezie în 
lipsa unei structuri, a unei idei poetice 4 . 
Urmeaz! demonstra$ia, în partea a doua 
criticul recurgând la exemple din retorica 
poetic! dadaist!. Putem decela %i un pattern al 
demersului de exemplificare. C!linescu 
recurge la o prezentare a contextului poetic al 
mi%c!rii dadaiste, ânainte de a  focaliza 
exclusiv pe textul poetic: sunt evocate istoricul 
%i anecdotica experientelor dadaiste 5 .: 
înfiin$area Cabaretului Voltaire unde se 
organizeaz! expozi$ii de pictur! %i recitaluri de 
poezie, manifestul dadaist. Amplei mi%c!ri de 
circumscriere a experien$ei dadaiste îi survine, 
în partea a treia a prelegerii, selec$ia %i 
comentarea fragmentelor poetice din opera lui 
Tristan Tzara.  Aceasta secven$! formuleaz! %i 

#############################################################
3 Idem, p.549. 
 

4 G.. C!linescu, Principii de estetic!, 

Bucure#ti, editura pentru Literatur!, 1968, p.16. 

5 Idem,   p. 17-18. 
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dou! concluzii – hazardul, conceput de poe$ii 
dadai%ti ca un principiu poetic, este relativ, 
respectiv, raportul conformism/noutate într-un 
text perceput ca fiind valoros înclin! 
întotdeauna înspre  conformism. 6  În fine,  
prelegerea recurge în a patra parte la o 
compara$ie între dadaism %i futurism, o 
compara$ie redactat! din perspectiva 
existen$ei sau inexisten$ei ideii poetice – ceea 
ce primeaz! la futuri#ti este libertatea 
cuvântului, din care decurge %i libertatea 
formal! a versului lor. 

 Cele dou! scheme de redactare sunt cât 
se poate de diferite. În cazul textului lui Tudor 
Vianu parcusul prelegerii este de tip inductiv. 
Tot demersul criticului %i profesorului const! în 
a decripta calit!$ile estetice ale comediei, în 
prim! instan$!, pentru a subsuma apoi aceste 
particularit!$i tendin$ei generale a operei lui 
Caragiele, aceea de a reprezenta lumea micii 
burghezii române de la mijlocul secolului XIX. 
Modelul c!linescian opereaz! în sens invers: 
concluzia devine premisa textului, enun$ul 
potrivit c!ruia nu exist! poezie care s! nu 
mizeze pe o idee poetic! este certificat prin 
analiza punctual! a versurilor dadaiste %i 
futuriste. Totu%i, cele dou! tipuri de prelegere 
au %i note comune. &i una %i cealalt! recurg 
într-o anume etap! a desf!%ur!rii lor la 
compara$ie:         Tudor Vianu compar! – %i 
explic! prin aceast! compara$ie – inten$ia lui 
Caragiale de a reda imaginea unei clase 
sociale cu trasformarea societ!$ii care a f!cut 
posibil! apari$ia ei. De cealalt! parte, 
C!linescu limiteaz! compara$ia la spa$iul strict 
literar, discutând în paralel  poetica  versului 
dadaist %i a celui futurist. În al doilea rând, %i 
un text %i cel!lalt au o component! 
demonstrativ!.  Cei doi autori doresc s! 
conving! auditoriul de adev!rul gândurilor lor, 
inten$ie concretizat! cu ajutorul formulei 
prelegerii. Rezult! din acest joc al accentelor 
dimensiunea persuasiv! ca o dimensiune 
esen$ial!, structural! a oric!rei prelegeri. 

 
#############################################################
6 Idem,   p. 21. 

  

 

&coala primar! 

   

 Modelele prezentate aici pot oferi 
sugestii pentru folosirea prelegerii în orele de 
literatur! din %coala primar!, dar %i din cea 
gimnazial! %i liceal!. Nu atât în ceea ce 
prive#te tematica, cît în ceea ce prive%te 
structura unei interven$ii pe o tem! literar!. 
Înainte de a explicita etapele acestei 
interven$ii,  se impune o observa$ie asupra  
modului în care prelegerea se pliaz! pe 
programele actuale. O lectura centrat! pe 
problema alegerii strategiei %i a activit!$ilor de 
înv!$are la clasele primare certific! faptul c! 
aceast! metod! este o prezen$! disimulat! în 
programe, înc! r!mânând compatibil! cu 
con$inuturile din documentele actuale care 
reglementeaz! studiul disciplinei limbii %i 
literaturii române în %coala primar!, niciunul 
din acestea neimpunând o restrângere sau o 
interdic$ie asupra folosirii ei. Astfel, în to$i cei 
patru ani de studiu programa prevede ca 
obiectivul-cadru  dezvoltarea capacit!"ii de 
receptare a mesajului scris (citirea/lectura) s! 
se realizeze, printre alte obiective de referin$!, 
%i prin dezvoltarea interesului pentru lectur!. 
Pentru clasele I %i a II-a activitatile didactice  
care pot facilita realizarea obiectivul de 
referin"! 3.5. sa manifeste curiozitate pentru 
lectura vizeaz! : exerci$ii de prezentare a unor 
c!r$i citite în particular; exerci$ii de ini$iere în 
citirea unor c!r$i pentru copii, adecvate 
vârstei; exerci$ii de observare a c!r$ii, de 
orientare în pagin!, de respectare a direc$iilor 
de citire (de la stânga la dreapta, de sus în 
jos); 7   Toate cele trei activit!$i implic! în 
organizarea lor secven$e în care se utilizeaz! 
prelegerea. La clasa a III-a  trei dintre 
activit!$ile de înv!$are prin care se ob$ine 
#############################################################
7 Programele #colare. Limba #i literatura  

român! pentru clasele I-a #i a  II-a, Bucure%ti, 

2003, p.7. 
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obiectivul de referin$! 3.7 – s! manifeste 
interes pentru lectura unor texte variate 
(literare sau nonliterare) – pot fi realizate cu 
ajutorul prelegerii: prezentarea unor lecturi 
individuale suplimentare; exerci$ii de extindere 
a lecturii prin consultarea unor articole din 
reviste pentru copii 8. &i pentru  clasa a IV-a  
prezentarea unor lecturi individuale 
suplimentare celei impuse (obiectivul de 
referin$! 3.7 ) poate constitui o activitate care 
s! se realizeze printr-o prelegere.  

 Sugestiile pe care le con$ine programa 
prilejuiesc dou! observa$ii în ceea ce prive%te 
statutul metodei la acest nivel preg!tirii 
%colare. Pe de o parte, activit!$ile pe care 
profesorul/inv!$!torul le poate sus$ine 
recurgând la metoda prelegerii sunt 
circumscrise dezideratului umanist de a  trezi  
pasiunea elevului pentru lectur!, în prim! 
instan$!, %i, apoi, de a între$ine aceast! 
habitudine. Pe de alt! parte, metoda prelegerii 
constituie o prezen$! disimulat! în discursul 
programei; aceasta nu impune, prin 
obiectivele de referin$! %i nici prin exemplele 
de activit!$i de înv!$are, o anume strategie de 
predare. Folosirea metodei prelegerii este în 
aceste condi$ii una op$ional!, îns! perfect 
compatibil!  la con$inutul %i dezideratele 
programei. 

 Cele dou! exemple de prelegeri 
universitare a c!ror structur! am analizat-o 
aici pot functiona drept reper pentru 
desf!%urarea unei secven$e dedicate ini$ierii în 
studiul literaturii în %coala primar!. 
Profesorul/înv!$!torul are la dispozi$ie mai 
multe forme de interven$ie în care fie recurge 
exclusiv la prelegere, fie o combin! cu alte 
metode. De exemplu, modelul prelegerii lui 
Vianu d! o structur! ce poate influen$a tiparul 
prelegerii %colare în organizarea unui %ir de 
secven$e centrat pe prezentarea unui scriitor 
sau a operei lui în orele de lectur! sau în cele 
de citire.                  Un medalion literar – 
cum se numea în termenii didacticii 
#############################################################
8 Programele #colare. Limba #i literatura  
român! pentru clasele III-a, Bucure%ti, 2004, p.4. 

tradi$ionale   – un cerc de lectur! sau un 
atelier de lectur!, concepute ca forme de 
activitate centrate studiul operei unui autor, se 
pot plia acestui tipar. Pentru o întâlnire de 90 
de minute în care profesorul/înv!$!torul alege 
ca metod! prelegerea suger!m ca ea s! 
parcurg! urm!toarele etape: a. etapa 
descriptiv! – prezentarea pe scurt a biografiei 
autorului, prezentare ce poate fi înso$it! de 
imagini/fotografii din via$a acestuia; 
prezentarea operei – men$ionarea unor titluri 
ale altor texte decât cel ce urmeaz! a fi 
studiat/citit;     b. etapa caracteriz!rii operei 
alese – la acest nivel de %colaritate demersul 
analitic al profesorului nu const! în analiza 
textului, ci în povestirea lui; c. etapa sintezei – 
când profesorul nu apeleaz! la concepte 
pentru a marca originalitatea %i particularit!$ile 
operei despre care vorbe%te, ci exprim! o 
opinie despre text, opinie care este rezultatul 
lecturii sale subiective (mi-a pl!cut/nu mi-a 
pl!cut acest text). 

 În sfâr%it, structura prelegerii lui 
C!linescu poate sugera structura unei 
prelegeri %colare pe o tema literar! care 
presupune deopotriv! %i compara$ie %i sintez!. 
Într-un cerc sau un atelier de lectur! centrat 
pe studierea unei teme anume %i nu pe 
prezentarea monografic! a unui autor sau a 
unei opere, pentru o întâlnire de o or!, 
profesorul poate recurge la o prelegere care s! 
adapteze câteva etape din modelul celei 
concepute de c!tre G. C!linescu. De exemplu,  
pentru o tem! precum Comportamentul 
viet!"ilor mici în volumul Din lumea celor ce 
nu cuvânt! profesorul poate concepe o 
prelegere dup! schema urm!toare: a. 
Expunerea ideii esen$iale: personajele din 
textele volumului se comport! 
antropomorfizat; b. Povestirea în oglind! a 
întâmpl!rilor din povestirile Gând!celul, 
C!r!bu#ul ale c!ror protagoni%ti sunt un 
gând!cel, respectiv, un c!r!bu%;                       
c. Men$ionarea unui alt text scris de un alt 
autor în care acest comportament 
antropomorfizat este vizibil %i stabilirea unei 
tr!s!turi comune a personajelor: de exemplu, 
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textul Aripioar! de argint9 în care personajul 
omonim, un fluture, se împrietene%te cu florile 
%i reu%e%te astfel s! fug! de C!t!lin, b!ie$elul 
care dorea s! îl prind!; c. Exprimarea unei 
opinii despre imaginea literar! a vie$uitoarelor 
pe care a creat-o Emil Gârleanu, o opinie 
formulat!  în termenii mi-a pl!cut pentru 
c!/nu mi-a pl!cut pentru c!. 

 

 În loc de concluzii 

 

 Am prezentat dou! posibile secven$e 
didactice în care înv!$!torul poate opta, atunci 
când prezint! un subiect de literatur!, pentru 
metoda prelegerii. Fire%te, patternul pe care l-
am sugerat pentru fiecare tip de expunere – 
expunerea care are drept tem! un autor sau 
opera acestuia, respectiv, expunerea care 
vizeaz! o idee – reconfigureaz! tiparul 
prelegerilor celor doi mari profesori de 
literatur!. F!r! preten$ia unui model absolut, 
am adaptat schema celor doi critici literari la 
nivelul de comprehensiune a cititorului în 
clasele primare. Mai mult poate decât în cazul 
prelegerii universitare, care se adreseaz! unui 
alt tip de public, prelegerea %colar! adaptat! 
%colii primare are câteva particularit!$i:  

 a. Este un demers care mizeaz! mai 
mult pe relatare, istorisire, decât pe analiz!; 
de aceea  una din etapele ei se suprapune cu 
povestirea; 

 b. Este un tip de abordare a textului 
literar care are un marcant caracter deschis; în 
ciuda aparen$elor, prelegerea pe o tem! 
literar! este o metod! cu o component! 
interactiv!. Destabilizeaz! o informa$ie sau un 
concep pre-cunoscut, creeaz! un 
brainstorming centrat pe subiectul expus, 
autorul ei trebuind s! echilibreze tensiunea 
între informa$ia %tiut! %i cea nou-expus!. 
Elementul de interac$iune pe care îl 

#############################################################
9  Mihnea Moisescu, Aripioar! de argint, 
Bucure%ti, editura Tineretului, 1961. 

favorizeaz! orice prelegere reu%it! const! în 
exerci$iul exhibat al compara$iei. &i modelul lui 
Tudor Vianu %i cel al lui G. C!linescu recurg la 
compara$ie. Primul compar!, a%a cum s-a 
v!zut, dou! fenomene, cel de-al doilea dou! 
fapte strict literare – retorica dadaist! %i cea 
futurist!. În cazul prelegerii la clasele primare, 
credem c! demersul comparatist ar trebui s! 
vizeze exclusiv faptul literar – personajele, 
motivele sau tema literar!; 

 c. În fine, a%a cum am observat, studiul 
programelor actuale pentru %coala primar!, 
pare a îndrept!$i folosirea acestei metode cu 
prec!dere la activit!$ile ce vizeaz! nu 
informa$ia despre textul literar, ci receptarea 
literaturii. Cel mai mare atuu al prelegerii 
%colare %i, în acela%i timp, cel mai serios motiv 
pentru a alege aceast! metod! într-o anume 
secven$! didactic!, este calitatea sa de a crea 
disponibilitatea spre lectur!. În prefa$a 
cursurilor sus$inute de Nabokov la 
universitatea din Cornell, John Updike, autorul 
acesteia, fost student al lui Nabokov, 
aminte%te una din confesiunile acestuia 
referitoare la metoda folosit! în cursuri: 
marele prozator recunoa%te satisfac$ia pe care 
o are atunci când prime%te scrisori de la 
studen$ii s!i care îi mul$umesc pentru felul în 
care a reu%it s! îi fac! s! vad! camerele din 
casa lui Samsa10 .  

 Observa$ia autorului Lolitei justific! %i 
concluzia articolului meu. Importan$a 
prelegerii pe o tem! de literatur! nu const! 
atât în vehicularea corect!, riguroas!, a unor 
informa$ii literare, cât în modul în care invit! 
la lectura c!r$ii/autorului ce constituie 
subiectul prezent!rii prin prelegere. Sau altfel 
spus, ceea ce d! valoare acestui tip de 
interven$ie este tocmai acel efect de ecou 
necontrolat pe care îl are asupra auditoriului. 
Dar intensitatea %i calitatea reflect!rii sunt 
pu$in susceptibile de a fi obiectiv evaluate de 
la un subiect la altul. R!mâne îns! credin$a în 
consecin$a imediat! a oric!rei prelegeri 
#############################################################
10 Vladimir Nabokov,  Cursuri de literatur!, 
Bucure%ti, Editura Thalia, 2004, p.5. 
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reu%ite: fuga la bibliotec!, întâlnirea cu 
textul/textele, personajele, locurile %i lumile 

posibile evocate de profesorul de literatur!.
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 1.  Aspectul rela#ional inclus în 
comunicarea didactic!. 

  

 Pocesul de comunicare este un act 
social, indiferent dac! este deliberat 
programat sau nu, produs con#tient, 
premeditat, elaborat în urma unui complex 
proces de selectare "i de asamblare a 
informa$iei   sau este rezultat al interac$iunii 
comunica$ionale spontane cu cel!lalt. Orice 
proces social implic! o unitate între ego "i 
alter. Fiecare dintre partenerii unei interac$iuni 
comunica$ionale este, în egal! m!sur!, subiect 
capabil s! elaboreze gesturi semnificative "i 
obiect, c!ruia s! i se atribuie semnifica$ii, în 
func$ie de care este orientat comportametul 
subiectului. 

Ce rezult! din cele afirmate mai sus? 

Rezult!, în primul rând, c! nu po%i s! nu 
comunici, indiferent dac! î%i propui acest lucru 
sau nu, datorit! simplei apartene$e la mediul 
social. Aflat fiind într-o situatie de interac%iune, 
de tipul fa$! c!tre fa$! sau într-o situa$ie 
intermediat! de o serie de instrumente care 
faciliteaz! transmiterea la distan$! a 
mesajelor, individul emite "i recepteaz! 
semnale al c!ror sens "i semnifica$ie îi 
orienteaz! "i îi modeleaz!, în anumite grade, 

conduita. Mai mult, în procesul experien$ei, 
anumite p!r$i ale acestuia fac s! se nasc! 
simultan, între parteneri, aceia"i atitudine 
interioar! "i aceia"i semnifica$ie. Atunci când 
reac$ia partenerului poate fi provocat!, prin 
anticipare, în subiectul însu"i, individul 
în$elege actul celuilalt. Însu"i mecanismul 
general al gândirii se afl! în acest proces de 
comprehensiune a celuilalt, la care se ajunge 
ca urmare a comunic!rii ( prin simboluri 
semnificative, în primul rând prin limbaj), în 
cadrul unui proces social. 

Urmând s! raport!m aceste principii 
generale ce definesc procesele 
comunica$ionale, în genere, la metodele de 
înv!$!mînt, în$elese drept “cadre”,”vehicole” 
ale comunic!rii didactice (Ionescu, 2003) este 
important s! re$inem, pentru discu$ia pe care 
o propunem, anumite aspecte care au caracter 
de permanen$!, asupra c!rora vom z!bovi în 
cele ce urmeaz!.  

1.1. Fiecare metod! de înv!$!mânt 
posed! (cel pu$in) o dubl! poten$ialitate, 
anume, cea de a transmite o anumit! 
informa$ie "i de a provoca, în subiect, o 
anumit! reac$ie, pe de o parte, "i cea de a 
returna emi$!torului, prin gesturile re-active 
ale subiectului, o anumit! informa$ie cu privire 
la efectul comunic!rii produs! de el asupra 

This study foccuses on two important aspects of didactics. The first aspect lays on comparing 
the dialogue and the lecture as teaching methods found at the opposite axe which indicates 
the active and the passive. The second aspect lays on the specificity of the debate as a  
method and on the opportunity of using it at the University. 
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comportamentului indivizilor, pe de alt! parte. 
Cu atât mai mult, faptul   semnalat este mai 
puternic manifest în componentele "i formele 
lui, cu cât comunicarea este institu$ionalizat!, 
a#a cum este ea în cazul rela%iei dintre 
profesor #i elevi. Comunicarea didactic! 
comport!:  

 - interrela%ionare stabil! #i 
programat! între comunicatori,  

- anticipeaz! efectul majorit!$ii 
stratagemelor cu care se opereaz! asupra 
comportamentului celor  ce sunt instrui$i "i 
educa$i, 

- urm!re"te formarea anumitor 
abilit!$i, precum "i stabilizarea acestora în 
complexe intelectiv-ac$ionale de tipul 
competen$elor,  pe care  subiec$ii trebuie s! le 
posede dup! un exerci$iu complex "i concertat, 
realizat într-un interval de timp estimat 
punctual.  

Tot acest lan$ ac$ional "i interac$ional 
este proiectat, aplicat pas cu pas, iar efectele 
lui sunt cuantificate periodic, pe baza unor 
criterii ce se afl! în direct! leg!tur! cu 
principiile didactice care organizeaz! întreag! 
aceast! activitate. 

1.2. În contextul unei astfel de 
experien$e este evident c!, începând cu 
ac$iunea de proiectare didactic!, continuând 
cu cea de selectare a scopurilor "i obiectivelor 
didactice, cu cea de selectare a con$inuturilor 
"i a metodelor de transmitere a acestora, cu 
cea de evaluare a rezultatelor ac$iunii didactice 
"i de (re)modelare a ei pentru un ciclu 
urm!tor, toate segmentele vor suferi 
modific!ri generate de nevoia de 
adaptare/schimbare a preceptelor didacticii la 
cerin$ele unei anumite realit!$i sociale. Astfel, 
apari$ia la sfâr"itul anilor ‘90 în literatura 
pedagogic! din $ara noastr! a ideii de didactic! 
modern! "i a unor lucr!ri semnificative care s! 
o promoveze (Ionescu & Radu,1996, 
Cucos,1996, Cerghit, 2001, Pâini"oar!&Co, 
2002, etc) nu este rezultatul unei întâmpl!ri 
sau a unei dispozi$ii intelectuale manifestat! în 
rândul pedagogilor "i al didacticienilor. Ea este 
strâns legat! de ideea de reform!, de cerin$ele 
adapt!rii înv!$!mântului românesc la noua 
configura$ie social!, precum "i la noul tip de 
personalitate cerut de societatea în schimbare. 
Astfel, solidaritatea reciproc! între principiul 

centr!rii întregii activit!$i pe subiectul de 
educat "i principul orient!rii întregii ac$iuni 
didactice în func$ie de competen$ele ce se 
doresc a fi formate, principii ce definesc 
exemplar spiritul didacticii moderne,  exprim! 
sintetic calea de urmat  în "tiin$ele educa$iei, 
implicit în  didactic!, precum "i scopul lor 
major. 

  

2. Despre dialog ca metod! de 
înv!$!mânt 

 

Între$esut în "i prin  principiile 
men$ionate mai sus, dialogul se instituie ca 
ominiprezen$!. El este  un element ce devine 
interesant, pentru discu$ia noastr!, din mai 
multe persective. Este vorba despre:  

- importan$a dialogului ca 
modalitate,  ca intermediar în formarea 
competen$elor de socializare, 

-importan$a dialogului ca metod! 
de construc$ie a textului lec$iei, 

-importan$a metodei pentru 
praxisul dialogal "i pentru consecin$ele lui în 
plan (auto)instruc$ional "i (auto)formativ. 

  

 Aspectul rela%ional inclus în 
comunicarea prin dialog pune în eviden%! 
diversitatea leg!turilor ce se stabilesc între 
partenerii de dialog. Astfel: 

 2.1 -actul comunic!rii este dublu 
rela%ionat cu informa$ia care se 
instrumenteaz! prin intermediul schimbului de 
idei, pe de o parte, precum #i cu construc%ia #i 
mobilitatea rela%iilor dintre partenerii de 
dialog, în contextul practic!rii metodei, pe de 
alt! parte. Practica didactic! a confirmat, în 
repetate rânduri, faptul c! valoarea 
construc%iei dialogice, sub aspectul calit!%ii 
schimbului de idei, al argumenta%iei #i al 
rezolu%iilor este în direct! leg!tur! cu dinamica 
rela%iilor dintre partenerii de dialog #i cu 
atmosfera general! a lec%iei, care este ea 
îns!#i o rezultant!, un construct al  
interrela%ion!rii;  
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2.2- dimensiunea rela%ional!, în 
demersul dialogal, contextualizeaz! 
informa%ia, fiind purt!toare de semnifica%ii 
lucrative în dublul profit al elevilor #i 
profesorului. Orice experien%! dialogic! 
serioas! #i sistematic asumat! în perimetrul 
#colar pune în eviden%! faptul c! demersul 
cognitiv în cadrul ei se edific! din intersec%ii 
între interoga%ii #i r!spunsurile lor, într-o 
formul! înnoit! de fiecare dat! de nuan%e 
diferite (rezultat al faptului c! metoda este 
practicat! hic et nunc); 

2.3- perspectiva mecanicist! asupra 
comunic!rii este înlocuit! cu modelul interactiv 
care abordeaz! actul comunica%ional ca o 
rela%ie de schimb între parteneri care au 
fiecare, simultan, dublu statut de emi%!tor #i 
receptor. Atribuirea clasic! a rolului de 
emi%!tor profesorului #i de receptor elevilor 
este profund contrazis! de praxis, care 
antreneaz! deopotriv! partenerii de dialog în 
roluri de întreb!tor #i respondent, în beneficiul 
ambelor p!r%i implicate; 

2.4- în cadrul dialogului, circuitul 
comunica%ional se autoedific! #i se 
autoregleaz! permanent: “interlocutorii 
descoper! #i inventeaz! nu numai con%inuturi, 
ci #i procese, reguli, procedee #i modalit!%i ale 
schimbului lor” (Danner, 98, p. 77); 

2.5- analiza informa%iilor care circul! 
prin cuvânt, #i implicit, concentrarea pe 
mesaje verbale este înt!rit! de 
multicanalitatea vizual!, auditiv!, gestual!: 
subliniem prin  accentul pus pe multicanalitate 
faptul c!, în mul%imea elementelor incluse în 
comportamentul interlocutorului este prezent! 
informa%ia care aduce înt!riri în%elegerii 
mesajelor transmise verbal; 

2.6- în rela%ia dialogal! competen%a 
comunicativ! este activat! #i amplificat!: ea 
este deopotriv! o aptitudine #i o dobândire 
care face posibil! explica%ia prin care unii 
profesori reu#esc mai u#or s! construiasc! un 
praxis dialogal lucrativ, creativ #i autentic, în 
raport cu al%ii; 

2.7- în rela%ia reciproc! dintre partenerii 
de dialog ini%iativa mesajului apar%ine fiec!ruia 
în egal! m!sur! #i tocmai de aceea mesajul 
este mai pu%in previzibil #i procesul, ca atare, 
este mai deschis perfec%ion!rilor; 

2.8- comunicarea prin dialog se prezint! 
ca un proces dinamic care sufer! modific!ri 
determinate de semnifica%ia feed-back-ului 
care regleaz! comunicarea: simultan cu fluxul 
informa%ional principal ia na#tere un flux 
adiacent, important prin func%ionalitate #i prin 
consecin%e, în care profesorul #i elevii 
“semnalizeaz!” ceea ce a#teapt! unii de la 
al%ii. Discursul didactic poate fi analizat ca o 
structurare de semne care se autoprezint! sau 
care trimit la anumite realit!%i. Aceasta ar fi 
“semioza didactic! care ar desemna procesul 
de comunicare didactic! în calitatea de 
practic! semnificant!” (Cuco#, 1996, p.130). 

Orice informa%ie presupune o 
exteriorizare prin intermediul semnelor. 
“Singura gândire care poate fi recunoscut! 
este gândirea prin semne. Din  teza c! orice 
gândire este un semn rezult! c! fiecare gând 
trebuie s! se adreseze altuia, trebuie s! 
determine un altul, c!ci aceasta este esen%a 
unui semn” (Peirce, 1990, p. 61). Aceast! 
mi#care de semne în lan%, produs! de 
protagoni#tii dialogului, determin! modific!ri 
continue de semnifica%ie, c!rora li se pot 
ad!uga t!ceri nea#teptate, manifest!ri 
inoportune sau redundante care pun în pericol 
“buna în%elegere”, condi%ie a oric!rui dialog 
profitabil #i civilizat. Din aceast! cauz! 
profesorul are un rol special în rela%ia de 
comunicare în cadrul dialogului: el vegheaz! la 
respectarea egalit!%ii de pozi%ie, el are 
capacitatea de a pune în func%iune #i de a 
modela ordinea, f!r! de care nimic nu este 
posibil. 

 

           3. Despre prelegere ca metod! de 
înv!$!mânt 

 

Dialogul ca metod! de înv!$!mâmt 
genereaz! un anumit tip de rela$ionare 
uman!, care are drept consecin$e, în contextul 
lec$iilor, la modul ideal privind chestiunea în 
discu$ie, edificarea  textului dialogic ca o 
construc$ie ce solicit! interrela$ionarea 
productiv! a fiec!ruia cu fiecare, în beneficiul 
comun al tuturor participan$ilor. El constituie 
una dintre cele mai naturale metode de 
activizare a subiec$ilor, în baza unei 
cointeres!ri ce se construie"te pe fundalul 
unor motiva$ii ce se deplaseaz! tot mai 
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semnificativ spre cauze intrinseci. Pe o ax! la 
capetele c!reia am a"eza, printr-un exerci$iu 
imaginativ u"or de realizat, cea mai 
activizatoare metod!, la un cap!t "i cea mai 
neimplicant! metod!, la cel!lalt cap!t, dialogul 
ar reprezenta, în opinia noastr!, punctul 
maxim al activismului metodologic. La polul 
opus dialogului  s-ar situa a"a numitele 
metode pasive sau expozitive, între care 
prelegerea s-ar p!rea c! este cea mai 
ilustrativ! în acest sens: textul este propus de 
c!tre profesor "i este exclusiv (cel pu$in din 
debutul prelegerii), rezultatul op$iunilor 
teoretice "i al angajamentelor valorice ale 
acestuia. Schimbul de activit!$i este puternic 
dominat de prezen$a( personalitatea) acestuia 
iar interrela$ion!rile între el "i participan$i par 
a fi episodice "i, de cele mai multe ori, 
ocazionate de neân$elegerea  de c!tre studen$i 
a termenilor sau a tezelor vehiculate. 

 Selectarea acestor metode "i punerea 
lor fa$! în fa$! provine din dorin$a noastr! de a 
demonstra, înc! o dat!, c! nu exist! metode 
dezirabile "i indezirabile pentru practica 
didactic!, ci doar metode care avantajeaz! 
mai mult decât altele, împlinirea unor 
obiective "i realizarea unor competen$e, în 
func$ie de con$inuturile pe care le servesc "i de 
impactul lor modelator în con"tiin$a subiec$ilor 
ce sunt educa$i. Mai mult, criteriul activismului 
implicat de practicarea unor metode, în cadrul 
activit!$ilor didactice, nu este unicul criteriu 
menit s! califice standardele profesionale la 
care a ajuns un cadru didactic. Nici noutatea 
unor metode, prin raportare la altele, a c!ror 
vechime se asociaz! cu istoria "colii îns!"i nu 
justific! pe deplin desp!r$irea lor în clase de 
metode utilizabile "i de neutilizat de c!tre 
profeori.  

  Alegerea subiectului de fa$! este 
important! pentru didacticieni din câteva 
motive pe care urmeaz! s! le enun$!m în 
continuare. Primul dintre ele vizeaz! 
întrebarea cu privire la legitimitatea plas!rii 
metodei prelegerii în rândul acelor metode 
marginalizate de didactica modern!. 
Întrebarea pe care urmeaz! s! o formul!m 
este dac! mai este, oare, utilizabil! aceast! 
metod! în înv!$!mântul românesc actual "i 
c!ror necesit!$i ar r!spunde ea? 

 Prelegerea este rezultatul punerii în 
pagin! a unor aser$iuni de principiu asupra 

unei probleme sau asupra unei teme, aser$iuni 
de larg! circula$ie în domeniul din care provin 
"i care sunt  adesea admise de majoritatea 
membrilor comunit!$ii "tiin$ifice ce sunt 
califica$i într-un anumit domeniu al "tiin$ei sau 
într-o anumit! ramur! a spiritualit!$ii umane. 
Din aceast! perspectiv!, prelegerea î"i 
demonstreaz! înc! actualitatea, fiind un bun 
intermediar în constituirea bazei de cuno"tin$e 
sistematice a viitorilor speciali"ti. S! nu uit!m 
c! oricât de mare ar fi pasiunea sau 
curiozitatea cuiva, f!r! o c!l!uz! care s! 
vegheze tocmai asupra sistemicit!$ii deja 
invocat!, asupra coeren$ei "i continuit!$ii 
procesului de instruire "i de formare, acesta s-
ar afla, nu în pu$ine ocazii, la voia întâmpl!rii. 
Mai mult, nivelul angaj!rilor teoretice, rigoarea 
"tiin$ific!, asum!rile valorice con$inute în 
textul prelegerii reprezint! o ofert! 
instruc$ional! de o bog!$ie incomensurabil! 
sub aspectul cunoa"terii "i al în$elegerii unui 
anumit domeniu al realit!$ii: probabil c! nici o 
alt! metod! din întreg arsenalul metodologiei 
didactice nu are menirea de a furniza, 
deopotriv!, cunostin$e atât pe orizontal!, 
rezultat al inspect!rii fa$etelor diverse ale unui 
anumit domeniu "i al interconexiunilor lui cu 
domenii limitrofe, cât "i cuno"tin$e pe 
vertical!, rezultat al inspect!rii regularit!$ilor 
comportamentale în interiorul acestuia "i al 
legit!$ilor ce-l guverneaz!. 

Pe de alt! parte, prelegerea este 
important! nu numai în instruc$ia subiec$ilor , 
ci "i în formrea lor: ea poate reprezenta 
pentru studen$i un model de structurare a unei 
informa$ii, un cadru de referin$! ori de câte ori 
se pune problema redact!rii unui text cu 
întemeiere "tiin$ific!, a compara$iei între 
diferite moduri de stucturare a cuno"tin$elor în 
oferta educa$ional!, etc. Selectarea 
informa$iilor, angajarea explica$iilor "i a 
demonstra$iilor ca "i a exemplific!rilor, 
asigurarea unui ritm interior al textului, 
precum "i a coeren$ei lui interioare sunt mai 
u"or de împlinit atunci când exist! repere 
orientative care î"i pun amprenta fructuos 
asupra activit!$ii genera$iilor de tineri. 

Al doilea motiv al interesului pentru 
prelegere provine din dorin$a de a reveni 
asupra unor moduri de a fi ale ei "i din inten$ia 
de a sublinia unele aspecte valoroase 
con$inute de metoda în discu$ie. 
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Prelegerea, ca text, are o structur!  
preponderent monologal! "i urm!re"te, în 
principal, transmiterea unui volum mare de 
cuno"tin$e. Sub aspect tipologic, prelegerea 
poate avea dou! forme. Una dintre ele este 
prelegerea introductiv!, necesitatea practic!rii 
ei fiind în direct! corela$ie cu câteva inten$ii 
teoretice "i didactice u"or detectabile: 

-ea este mijlocul prin care sunt 
trasate scopurile pe care "i le propune studiul 
unei anumite discipline, v!zute prin prisma 
exerci$iului de cunoa"tere "i a experien$ei 
didactice a c!ror posesor profesorul este, 
precum "i  temele de interes selectate de 
profesor, în beneficiul preg!tirii teoretice "i 
practice a studen$ilor; 

-ea presupune  trasarea cadrelor 
teoretice în care urmeaz! s! se dezvolte tipul 
de discurs agreat  de profesor, despre 
stabilirea nivelul teoretico-conceptual la care 
urmeaz! s! se plaseze discu$iile din cadrul 
cursului "i al seminarului, este vorba despre o 
a"a numit! baz! de start cu întemeiere 
"tiin$ific!, pe care teoriile vehiculate urmeaz! 
s! o respecte "i de la care se cere s! nu se 
abat!  profesorul "i, mai cu seam! studen$ii, 
pe parcursul tuturor  activit!$ilor didactice, 
etc; 

-ea permite sondarea terenului 
în vederea introducerii "i permanentiz!rii 
acelor exigen$e teoretice "i practice f!r! de 
care accesul "i men$inerea, pe o perioad! mai 
îndelungat! de lucru ( semestru, an 
universitar),  la nivelul la care se plaseaz! 
con$inutul "tiin$ific "i $inuta general! a 
prelegerii introductive nu ar fi posibile: este 
vorba despre prezen$a obligatorie a 
argument!rii întemeiate, a demonstra$iei 
suficiente, a compara$iei relevante care 
consolideaz! con$inuturile "i care mediaz! 
conexiuni inter "i intradisciplinare utile 
în$elegerii de c!tre studen$i a datelor ce 
urmeaz! a fi prezentate. Iat! cum arat! aceste 
aspecte în deschiderea cursului inaugural de 
Istoria filosofiei române"ti, $inut la Facultatea 
de Litere din Bucure"ti, în ziua de 4 nov.1940 
de c!tre Ion Petrovici: 

”Cel dintâi $el (al prelegerii de început 
n.n.) ar fi , dup! p!rerea mea…s! deprin! pe 
ucenici, pe înv!$!ceii filosofiei, s! gândeasc! 
prin ei în"i"i, s! nu ia ideile de-a gata, f!r! 
control personal; s! se poat! degaja mai lesne 

din strânsoarea prejudec!$ilor, a ideilor 
vetuste, …de acele idei care socotesc c! 
puterea lor de circula$ie e o garan$ie suficient! 
pentru valoarea lor necontestat!....” 

„A doua menire (a prelegerii n.n.)  ar fi 
s! dezvolte pornirile dezinteresate ale 
sufletului, ve"nic în primejdie de a fi înecate în 
mâlul egoismului utilitar, deci s! dezvolte 
porniri sfielnice de abnega$ie "i uitare de sine, 
o dat! cu convingerea c! lumea care se vede 
nu este înconjurat! de neant, c! ansamblul 
existen$ei nu se restrânge la priveli"tea lumii 
mecanice "i c! deasupra valurilor curente 
exist! valori de un ordin mai (…) înalt…” 

„Istoria filosofiei ne pune în contact cu 
problemele filosofice care au str!b!tut-o, iar 
oricine urm!re"te evolu$ia cuget!rii filosofice "i 
succesiunea sistemelor constat! cum i se 
l!rge"te orizontul "i i se dilat! 
comprehensiunea lucrurilor, cum sistemele 
care se succed, completându-se unele pe 
altele, îl feresc s! fie unilateral, a"a dup! cum 
ar fi dac! nu ar studia decât un singur sistem 
sau dac! n-ar vrea s! cunoasc! pe nici unul, 
r!mânând fa$! în fa$!, singur, cu natura 
îns!"i.”(Petrovici, 2004 p.52-54) 

Prelegerea mai poate avea inten$ia de 
a aprofunda anumite teme, anumite 
con$inuturi apar$in!toare unei arii tematice. În 
acest caz putem vorbi despre prelegerea de 
con#inut. Acest tip de prelegere este practicat 
cu prec!dere în mediul academic sau în 
contexte în care preg!tirea teoretic! relativ 
omogen! a participan$ilor se presupune c! 
atinge un nivel care s! permit! achizi$ia de 
con$inuturi complexe. Prelegerea de con$inut 
reprezint!, pentru practica didactic! în 
universitate, un suport teoretic necesar pentru 
achizi$ionarea de c!tre studen$i a noilor 
cuno"tin$e. Ea este construit! dintr-o suit! de 
date conceptuale care asigur! ridicarea "i 
men$inerea con$inutului teoretic la standardele 
presupuse de con"tiin$a sistematic!, 
nepermitând alunec!ri la nivelul con"tiin$ei 
comune "i la registrul unui stadiu 
preconceptualizat. Prin prelegere se 
construiesc re$elele primare "i secundare de 
cuno"tin$e între concepte, ceea ce presupune 
exerci$iu inter "i intradisciplinar, logic! "i 
disciplin! argumentativ!, spirit critic, 
reflexivitate. Semnificativ pentru practica 
universitar! de la noi din $ar! este faptul c! 
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pu$ine dintre cuno"tin$ele de profunzime ce 
urmeaz! a fi asimilate de studen$i pe parcursul 
form!rii lor pentru profesie sunt accesate prin 
alte mijloace decât prin prelegerea 
universitar!. Acestea sunt motivele principale 
pentru care orice prelegere trebuie s! fie 
accesibil!, iar temele pe care î"i propune s! le 
prezinte trebuie s! fie semnificative pentru 
instruc$ia studen$ilor "i relevante pentru 
formarea lor. Prelegerea va trebui s! aib! o 
structur! clar!, s! asigure unitatea discursului 
în "i prin incursiunile pe care le face în 
diversitatea temelor. Acest lucru nu trebuie s! 
îndemne la schematism ci, dimpotriv!, el 
oblig! la tratarea complex! a subiectelor, la 
inspectarea lor în multitudinea fa$etelor  "i a 
conexiunilor lor semnificative.  

Prelegerea de con$inut trebuie s! 
constituie un reper motivant pentru studiul 
individual. Din aceast! perspectiv! judecând 
lucrurile,  ea trebuie sa fie ilustrativ!, s! fie 
purt!toarea unui mesaj ata"at ei,  de natur! 
persuasiv! "i puternic motivant!. Astfel,  
structur!rile clare "i argumentele logice se cer 
a fi întâlnite cu explica$ia, cu exemplificarea, 
cu studiul de caz, cu repeti$ia, etc. Iat! o 
mostr! de exemplificare din acela"i curs al 
profesorului Ion Petrovici: “O tradi$ie nu o 
constituie decât fenomenul viu, factorul 
fecund, factorul care a avut r!sunet "i 
influen$! "i, din acest punct de vedere, el a 
fost cursul de Istoria Filosofiei a lui Titu 
Maiorescu,…( El) a fost un vad de mare 
însufle$ire, un fapt spiritual care s-a integrat în 
cultura româneasc!, colorând-o "i sporind-o cu 
unele determinante în plus….Dac! este vorba 
de o tradi$ie vie, aceast! tradi$ie, în ceea ce 
prive"te istoria filosofiei la noi, a creat-o Titu 
Maiorescu, "i-n vremea lui, numai el(….). O 
caracteristic! pregnant! a lui Titu Maiorescu 
era covâr"itoarea impresie de superioritate 
care se degaja când îl aveai în fa$!.  Aceast! 
impresie de superioritate care emana din toat! 
fiin$a lui …era de natur! s! ajute fanatismul 
admiratorilor dar totodat!, s! înlenesneasc! "i 
critica detractorilor…Maiorescu a avut "i 
detractori, a avut în vremea lui, a avut dup! 
moartea sa, a avut pân! "i în zilele jubileului 
s!u de 100 de ani. Dar ceea ce i se repro"a 
îndeob"te nu era ceea ce a f!cut, ci ceea ce nu 
a f!cut: de ce n-a f!urit, de pild!, un sistem 
de filozofie original!, cum a f!cut Kant, 
Schopenhauer sau Descartes, s.a.m.d.?....Nu 
se poate s! nu-$i pui întrebarea : de ce s! ceri 

neap!rat de la eminentul profesor acest lucru? 
&i totu"i, era o logic! în  asemenea preten$ii 
care i se ad!ugau la catastiful sc!derilor, c!ci 
ele ap!reau ca deficien$e efective fa$! de 
imaginea unui tip perfect de în$elept "i de 
gânditor, pe care îl sugera personalitatea lui 
Maiorescu însu"i, cu aceast! extraordinar! 
impresie de superioritate.”( Ion Petrovici, 
Op.cit, pag 54.) 

Prin intermediul prelegerii se consacr!, 
de timp îndelungat, o metod! care-i poart! 
numele.  Metoda prelegerii se constituie din 
mai multe elemente ce formeaz! un tot unitar, 
"i anume: textul prelegerii îns!"i,  ansamblul 
de  gesturi semnificative care înso$esc 
transferul de cuno"tin$e spre studen$i, precum 
"i ansamblul de gesturi semnificative care 
provin din partea studen$ilor ca reac$ie la 
activitatea existent! în sala de curs, cat "i 
ansamblul de raporturi stabilite între 
participan$i "i care sunt rezultatul transferului 
de cuno"tin$e, aflate la întâlnire cu m!iestria 
didactic! a profesorului "i cu nivelul de 
preg!tire "i interesul studen$ilor pentru oferta 
instruc$ional-educativ!. Semnifica$iile 
mesajelor didactice, în contextul metodei 
prelegerii,  se transmit unidirec$ional, în 
aparen$!, dinspre profesor spre auditoriu. În 
acest sens privind lucrurile, mesajele "i 
semnifica$iile lor nu se construiesc pentru 
fiecare dintre cei prezen$i, în modalit!$i 
diferen$iate "i personalizate (a"a cum se 
întâmpl! în cazul dialogului, de exemplu). De 
asemenea, parametrii contextuali preexisten$i 
sau structura$i în însu"i actul enun$!rii sunt 
mai pu$in activi "i se instituie cu mai mare 
dificultate decât în metodele dialogice, în 
factori moderatori pentru în$elegerea 
semnifica$iilor ulterioare. 

În contextul metodei prelegerii, 
mesajul este mai previzibil, comparativ cu 
contextele dialogate în care el se constituie la 
intersec$ia dintre opiniile participan$ilor la 
dialog. Cu toate acestea el nu este ostil 
autoperfec$ion!rii "i deschiderii sale la 
modurile întâmpl!toare care pot fi provocate 
de studen$i. Circuitul comunica$ional se 
autoedific! "i se pefec$ioneaz! prin 
autoreglare continu!. Actorii comunic!rii 
provoac! "i descoper! reguli "i procedee 
comunica$ionale adaptate celui mai profitabil,  
pentru ei, schimb de informa$ii. 
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Competen$a interlocutiv! a 
profesorului este amplificat!, pe de o parte, de 
suita mesajelor transmise pe cale nonverbal!. 
Ea este o aptitudine dar "i o dobândire, fiind 
factorul care face diferen$a între rutin! "i 
d!ruire. Deschiderea profesorului care sus$ine 
o partitur! prin intermediul metodei prelegerii 
este dependent! "i de modul în care acesta 
"tie s! lucreze cu întreb!rile. În rezumat, 
vorbim despre registrul acelor interoga$ii 
articulate cu scopul de a trezi interesul pentru 
ceea ce urmeaz! s! se discute, context în care 
dominanta retoric! este evident!, cu toate 
ingredientele sale verbale "i nonverbale. De 
asemenea, competen$a interlocutiv! a 
profesorului  este asociat! cu capacitatea sa 
de a interoga problemele, de a trezi interes 
prin felul în care problematizeaz!, prin felul în 
care admite sau respinge anumite date, prin 
felul în care reflexivitatea aplicat! diverselor 
aspecte prezente în prelegere determin! 
dep!"irea unui orizont îngustat. Din aceste 
practici s-a n!scut specia mai nou! a prelegerii 
interogate. Nu în ultimul rând, priceperea 
profesorului "i competen$a sa interlocutiv! 
sunt asociate cu claritatea articul!rilor, cu 
caracterul exemplar al tran"elor de discurs pe 
care le ofer! prin prelegere. Toate aceste 
“ingrediente” particip! împreun! "i fac 
diferen$a de la o metod! uscat! la o metod! 
vie, de la un profesor autorizat, la un profesor 
cu har "i talent. 

Încercarea de a compara metoda 
prelegerii cu metoda dialogului aduce în 
aten$ie cel pu$in urm!toarele puncte de 
discu$ie ce pot fi reluate mai amplu, într-o 
lucrare ulterioar!: 

3.1. În literatura de specialitate se 
afirm! c!, în contextul prelegerii, actul 
comunic!rii este unilateral direc$ionat. 
Desigur, exist! în cadrele acestei metode, o 
dominant! comunica$ional! cu preponderen$! 
apar$in!toare profesorului: acesta este cel ce 
ini$iaz! discursul, dup! ce în prealabil a 
selectat con$inuturile, a ierarhizat problemele 
ce vor fi abordate, exprimând prin aceasta,  
perspectiva teoretic! privilegiat! de professor 
sau/"i de comunitatea c!reia-i apar$ine,etc. 
Tot profesorul, cunoscând auditoriul (sau 
necunoscându-l), dar anticipând cadrele de 
receptivitate pe care se poate sprijini pe 
parcursul prelegerii, va decide seria 
exemplelor pe care le va folosi, va decide 

asupra unei anumite forme de continuitate 
ac$ional-didactic! care, la rândul ei, va trebui 
sa justifice o anumit! logic! a înl!n$uirii 
ideilor, etc. S! ne oprim asupra unui exemplu 
furnizat tot de Ion Petrovici: 

“Cum concepea Titu Maiorescu cursul 
de istoria filosofiei? Maiorescu f!cea prelegeri 
vii, prezenta sistemele (filosofice n,n.) cu 
mult! claritate,…punea în eviden$! coeren$a 
ideilor care compuneau acele sisteme "i o dat! 
cu opera îi povestea "i via$a filosofului, cu 
abundente detalii  biografice; totodat! el f!cea 
dese "i ingenioase aplica$ii , c!utând s! judece 
evenimentele contemporane prin  prisma 
ideilor specifice sistemelor expuse succesiv ( 
ceea ce constituia n.n.) partea cea mai vie , 
parte e drept episodic!, dar plin! de 
înv!$!minte, c!ci toate acele aplica$ii posedau 
valoare educativ!…”(Ion Petrovici, Op.cit, 
p.60). În mare m!sur!, toate aceste 
ingrediente sunt reclamate "i în prezent de o 
prelegere reu"it!, cu impact asupra 
studen$ilor. 

A"a cum vedem, rolul prim în rela$ia ce 
se instituie între profesor "i studen$i îi revine 
profesorului: el gestioneaz! o anumit! 
informa$ie, el decide secven$ialitatea "i 
ritmicitatea ofertei informa$ionale, el decide cu 
ce  alte elemente demonstrative alterneaz! 
aceast! ofert!, astfel încât s! fie satisf!cute 
exigen$ele de con$inut tematic, de fidelitate 
fa$! de adev!r, de logicitate a discursului, de 
relevan$! tematic!, etc.  

Întrebarea pe care o formul!m este 
dac! rolul studen$ior este absorbit  de 
monumentalitatea asum!rilor  pe care "i le 
propune profesorul, prin intermediul 
prelegerii? R!spunsul devenit tipic pentru 
criticii metodei ar decide c! rolul studen$ilor 
este eminamente pasiv, c! ace"tia sunt 
condamna$i la a accepta ceea ce li se serve"te 
drept adev!r "i la a-l însu"i cât mai fidel. O 
analiz! mai atent! a rolului partenerilor  în 
rela$ia de comunicare instituit! prin prelegere 
pune în eviden$! faptul c! studen$ii sunt doar 
în aparen$! pasivi. Ei, chiar în postura de 
ascult!tori în care-i plaseaz! prelegerea, sunt 
subiec$i activi ai actului instruc$ional, posed! 
"ansa de a fi reactivi, de a indica prin 
comportamentul lor anumite merite sau limite 
ale discursului sau ale practicilor didactice la 
care se apeleaz! în cadrul prelegerii.  
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 Prin ce se manifest! aceast! 
reactivitate? În primul rând este vorba de 
feed-back-ul pe care studen$ii îl transmit, 
semnalând c! nu au în$eles anumite 
con$inuturi, c! anumite formul!ri le sunt 
inaccesibile. Ei sunt cei care determin! 
profesorul s! revin! asupra explica$iilor 
prezentate, s! le detalieze sau s! le asocieze 
cu alte date, astfel încât s! fie facilitat! 
în$elegerea. 

 În al doilea rând, auditoriul este cel 
care are dreptul  s! formuleze întreb!ri, în aria 
unei competen$e pe care o asum! "i despre 
care d! seam! prin însu"i  gestul de a întreba. 
Aceste întreb!ri sunt, de regul!, din registrul 
celor ce solicit! o completare de r!spuns: prin 
urmare, ele pot decide în anumite limite, 
alegerile pe care profesorul le face în 
încercarea de a oferi un r!spuns satisf!c!tor, 
la interven$ia studen$ilor "i în beneficiul 
acestora. De aceast! dat!, conduita 
profesorului nu mai este modelat!, în primul 
rând, de proiec$ia sa proprie asupra 
con$inuturilor ce sunt instrumentate, ci de 
solicitarile unui destinatar colectiv care, pentru 
anumite secven$e de prelegere, devine factorul 
decisiv în stabilirea anumitor con$inuturi.  

 În al treilea rând, feed-back-ul receptat 
de profesor este cel în virtutea c!ruia se  
regleaz! nu numai nivelul de complexitate al 
prelegerii. Studen$ii sunt cei care influen$eaz! 
ritmul de desf!"urare al activit!$ii didactice, 
intervenind pentru producerea de exemplific!ri 
ce se cer a fi efectuate, de detalieri, dar mai 
cu seam! pentru anumite relu!ri ale unor 
pasaje expuse. Prin urmare, cantitatea de 
informa$ie ce  poate fi livrat! într-un interval 
de timp dat este dependent! nu numai de 
proiectul profesorului, ci "i de reac$ia 
studen$ior fa$! în fa$! cu acesta. Cu alte 
cuvinte, profesorul este cel ce gestioneaz! 
domeniu informa$iilor, modul de structurare al 
acestora în tran"e de discurs ra$ional "i 

didactic dozate, dar studen$ii sunt cei care, 
prin reac$iile lor indic! spre ce zone se va 
deplasa informa$ia, ce extensie va avea oferta 
de cuno"tin$e, ce form! va lua suita 
preparativelor care faciliteaz! în$elegerea, cât 
"i ce se va realiza din proiectul ini$ial pe care-l 
propune profesorul.  

  

3.2. Diferen$e semnificative între 
prelegere "i dialog exist! "i în ceea ce prive"te 
competen$ele pe care aceste metode le 
dezvolt! participan$ilor. Ini$iativa mesajului 
apar$ine profesorului, el este locutorul 
principal în contextul  metodei prelegerii, el 
având rolul de a combina mereu dezideratele 
teoretice cu semnifica$iile experien$elor de 
predare mai vechi "i mai noi. Dar în contextul 
comunica$ional instituit  prin prelegere, pe de 
alt! parte, se dezvolt! studen$ilor o 
competen$! ce nu are contexte prea 
generoase de activare în cadrul lucrului prin 
alte metode, "i anume, este vorba despre 
competen$a de a asculta. A asculta presupune 
a-$i centra aten$ia timp îndelungat asupra 
recep$ion!rii informa$iei transmise, or asta 
presupune educarea voin$ei, dezvoltarea 
motiva$iei pentru studiu, pentru informare 
corect!, etc. A asculta, în cazul prelegerii, 
presupune "i a selecta informa$ia acurat "i a o 
delimita de diferite intruziuni accidentale , de 
exemple needificatoare, etc. A asculta 
presupune "i a face conexiuni semnificative 
între noua ofert! de informa$ie "i datele 
cunoa"terii deja însu"ite. A asculta, în cazul 
prelegerii, presupune "i a esen$ializa 
con$inuturi în timp ce le notezi, a opera 
simultan cu filtrarea informa$iei, cu scheme, a 
concepe h!r$i conceptuale, etc. Toate aceste 
achizi$ii sunt posibile în urma unui exerci$iu 
serios de ascultare, deseori la fel de 
semnificativ ca cel de spunere, c!ci, s! ne 
amintim c! orice rela$ie de comunicare 
presupune a spune "i a l!sa s! $i se spun!. 

!
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Metdoda didactic" este cea de care 
depinde succesul sau e!ecul pred"rii-înv"#"rii 
oric"rei discipline, în cazul de fa#", al istoriei. 
De aceea, alegerea acesteia constituie una din 
cele mai mari provoc"ri ale dasc"lului, c"ci el 
nu opteaz" între metode „eficiente” !i metode 
„ineficiente”, ci distinge între metode care se 
preteaz" unor con#inuturi, le poate valorifica la 
maxim poten#ialul, evident, în func#ie de 
obiectivele dinainte stabilite, !i metode care 
nu se preteaz" sau care sunt mult mai 
adecvate în predarea altor teme/subiecte 
înscrise în Programa !colar". 

Studiul de fa#" analizeaz" metoda 
prelegerii !i aplicarea acesteia la orele de 
istorie, o disciplin" care, prin con#inutul 
informa#ional bogat !i lipsa laturii 
experimentale, nu poate face abstrac#ie de 
stilul expozitiv de predare. Sub raport 
structural, considera#iile pe marginea definirii 
metodei sau informa#iile cu privire la virtu#ile 
!i neajunsurile sale, vor fi secondate de câteva 
date despre modalit"#ile prin care îi putem 
eficientiza aplicarea. 

 

Defini!ie "i caracteristici 

Termenul prelegere provine din latinescul 
praelegere (legere – a citi; prae – în fa#a) !i se 
refer" la o expunere #inut" în fa#a unui 
auditoriu. În antichitate, aceasta se num"ra 
printre pu#inele c"i de transmitere a 
cuno!tin#elor stocate în c"r#i sau volume 
accesibile doar unui num"r redus de indivizi. 
Evul Mediu a fost, îns", cel care a consacrat 
acest" metod" la nivel universitar. La acea 
vreme, a #ine o prelegere însemna a lectura 
dintr-o surs" original" în fa#a unui grup de 
studen#i care, la rândul lor, luau noti#e. 

Din punct de vedere pedagogic, 
prelegerea este definit" ca o metod" ce const" 
în prezentarea de c"tre profesor a unui volum 
mare de informa#ii, bine organizate !i 
sistematizate (C. Cuco!, 1996, p. 96; C. 
Felezeu, 2004, p. 137), informa#ii care fie sunt 
greu accesibile elevilor/studen#ilor, în sensul 
c" sunt descoperiri recente, sau, din contr", 
date incluse în diverse izvoare istorice f"r" 
acces direct; fie prezint" un grad ridicat de 

Since the Middle Ages and until today, the lecture continues to represent one of the most often used 
didactic methods at the academic and university level, and that despite very numerous critics that have 
been opposed to it. Convinced by its efficiency, its adherents tried to suppress its disadvantages and to 
accentuate its virtues. Thus, the ordinary medieval university monologues have progressively been 
replaced by lectures that combine expository styles and activating strategies like debates, discussions, 
problem solving methods. The present study analyses this method from the perspective of the History 
discipline. Theoretical information, its definition, its properties, the efficiency growing techniques and its 
implementation steps shall be completed by a few concrete examples applied to the above mentioned 
discipline. 
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dificultate !i, prin urmare, necesit" o perioad" 
mai îndelungat" de studiu din partea acestora. 
Metoda implic" o munc" asidu" de sintetizare 
!i de analiz" critic" a cuno!tin#elor, de 
prezentare a lor într-o form" clar", accesibil", 
respectându-se atât normele de logic" 
didactic" — simplu – complicat, stabilirea unor 
corela#ii între cuno!tin#ele vechi !i cele noi etc. 
—, cât !i cele de logic" istoric" — respectarea 
rela#iei cauz" – efect, expunerea cronologic", 
efectuarea unor compara#ii între no#iuni, 
evenimente, fenomene asem"n"toare etc.. 

În cadrul istoriei prelegerea este utilizat" 
nu doar în scopul transmiterii unui volum mare 
de cuno!tin#e pe parcursul unui interval de 1-2 
ore. Recurgem la expuneri de acest gen în 
numeroase alte situa#ii. În primul rând, se 
impune necesitatea utiliz"rii metodei înc" de la 
începutul unei teme noi, atât pentru a-i 
introduce pe elevi în subiect, cât !i pentru a 
face trecerea de la cuno!tin#ele vechi, la cele 
ce urmeaz" a fi predate. Pe de alt" parte, 
expunerea se dovede!te foarte util" !i atunci 
când suntem nevoi#i s" prezent"m concepte 
teoretice dificile care nu pot fi demonstrate pe 
cale experimental" !i, prin urmare, sunt mai 
greu de asimilat. Apel"m la virtu#ile prelegerii 
în momentul introducerii unor materiale 
didactice, dar !i în momentul finaliz"rii unei 
teme, a unui capitol, pentru a sintetiza !i 
sublinia ideile principale ce trebuie re#inute de 
c"tre elevi (Kochhar, 2005, p. 186). 

În predarea istoriei, putem utiliza cel 
pu#in cinci tipuri de prelegeri: 

1. Prelegere – monolog – rolul 
profesorului este central; el este cel care 
prezint" informa#ia, iar elevul este cel care o 
recepteaz", f"r" a avea vreo interven#ie. 

2. Prelegere aplicat# – expunerea 
cuno!tin#elor teoretice este urmat" de aplica#ii 
practice (excursii organizate la diverse castre 
romane, !antiere arheologice, cet"#i !i castele 
medievale etc., vizite la muzee, elaborarea 
unor comunic"ri pe baza unei liste 
bibliografice, cercetarea istoriei locale). 

3. Prelegere – dezbatere – profesorul 
expune o tem", formuleaz" ipoteze, teorii, iar 
studen#ii prezint" argumente pro sau contra. 

4. Prelegere cu oponent – se realizeaz" 
în condi#iile în care exist" un al doilea profesor 
(sau student preg"tit în acest sens) care s" 
participe la discutarea unor teme, la analiza 
acestora din mai multe puncte de vedere 
(Felezeu, 2004, pp. 138-139). 

5. Prelegere problematizat# – 
expunerea cuno!tin#elor este urmat" de 
formularea unei situa#ii-problem"; studen#ii 
analizeaz" elementele cunoscute ale acesteia, 
propun solu#ii, iar, la final, sunt analizate 
concluziile. 

Virtu!i "i neajunsuri 

În literatura de specialitate, s-a vorbit 
mult despre avantajele metodei, dar !i mai 
mult despre dezavantajele sale1. Majoritatea 
autorilor sunt de acord c" prelegerile sunt 
foarte eficiente în furnizarea rapid" !i, 
totodat", econom" a unui volum mare de 
cuno!tin#e. Un singur profesor pred" în fa#a 
unui amfiteatru plin de studen#i, iar, pe de alt" 
parte, nu implic" utilizarea unor echipamente 
foarte costisitoare. Prelegerile sunt u!or de 
actualizat !i sunt foarte utile în transmiterea 
celor mai noi informa#ii validate de !tiin#", 
informa#ii care nu au putut fi înc" incluse în 
compendii !i alte volume de specialitate. Sunt 
o cale excelent" de introducere a unor viziuni 
simplificate sau sumarizate a unui material de 
altfel foarte vast 2  !i, totodat", de a trasa 
leg"turi între concepte, evenimente, procese !i 
fenomene istorice diferite. Tot cu referire la 
avantajele metodei, unii autori vorbesc de o 
#############################################################
1   Vezi Ion Albulescu, Pragmatica pred!rii. Activitatea 
profesorului între rutin! "i creativitate (Cluj-Napoca: Presa 
Universitar! Clujean!, 2004, pp. 57-60); McInnis, Craig 
Lecturing, Centre for the Study of Higher Education. 
http://www.imac-
education.com.au/staff/Teaching/Lecturing.pdf. Adres! accesat! 
în ianuarie 2011. 
2  Thoughts on the Lecture Method, Center for Teaching 
and Learning , University of North Carolina at Chapel Hill. 
http://cfe.unc.edu/pdfs/FYC6.pdf. Adres! accesat! în ianuarie 
2011. 
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anumit" „simplificare a sarcinii profesorului” 
(J. Ahmad, 2009, p. 103), care nu are alt" 
îndatorire decât s" î!i prezinte materialul într-
o form" final". Totu!i, efortul depus de 
profesor în preg"tirea unei prelegeri nu trebuie 
subestimat. A!a cum am v"zut în rândurile de 
mai sus, aceasta implic" o munc" asidu": 
studierea unui num"r ridicat de lucr"ri de 
specialitate, sintetizarea informa#iilor astfel 
ob#inute, analiza critic" !i structurarea lor într-
o form" logic", coerent". Pe de alt" parte, el 
este protagonistul lec#iei !i trebuie s" depun" 
tot efortul pentru a-i men#ine pe studen#i 
aten#i !i pentru a se face în#eles. 

Referindu-ne la dezavantajele metodei, 
una dintre cele mai des invocate critici face 
referire la pasivitatea elevilor/studen#ilor, la 
lipsa lor de implicare în dobândirea 
cuno!tin#elor !i, de aici, la efectele sale 
concrete: memorare mecanic", dezinteres 
pentru disciplin" (Felezeu, 2004, p. 141). Aflat 
în pozi#ia de spectator, !i nu de participant la 
propria sa educa#ie, elevul nu-!i exerseaz" 
gândirea, spiritul critic !i, cu atât mai pu#in, pe 
cel creator. În plus, metoda nu dezvolt" nici 
capacit"#ile de investigare !i de cercetare a 
evenimentelor istorice !i, prin urmare, nu-i 
deprinde pe educabili cu metodele !i 
procedeele utilizate de istorici în reconstituirea 
trecutului. Tot ca o limit" a acesteia se 
prezint", apoi, !i imposibilitatea elevului de a 
pune întreb"ri sau de a solicita clarific"ri la 
unele dificult"#i pe care le întâmpin" în 
receptarea datelor oferite de profesor. Prin 
urmare, în lipsa oferirii oportnit"#ii de a 
formula interoga#ii, utilizarea unui limbaj mai 
pu#in clar sau structurarea defectuoas" a 
materiei poate duce la e!ecul activit"#ii de 
predare-înv"#are. 

Desigur, o parte din inconvenientele de 
mai sus pot fi evitate. Studiile din domeniu au 
condi#ionat virtu#ile metodei de aplicarea 
urm"toarelor condi#ii imperative: 

1. Limitarea monologului la maxim 15 
minute. La baza acesteia stau cercet"rile care 
au demonstrat faptul c" aten#ia elevilor începe 

s" scad" dup" cca. 10-15 de minute de la 
începutul expunerii 3 . Prin urmare, acesta 
reprezint" momentul ideal de a pune întreb"ri, 
de a verifica receptarea informa#iilor 
vehiculate !i de a recapta interesul elevilor. 

2. Utilizarea metodei al!turi de strategiile 
moderne, euristice. Crearea !i rezolvarea unor 
situa#ii-problem", organizarea unor dezbateri 
pe teme istorice controversate, a unor discu#ii 
sau a unui dialog cu privire la concepte 
utilizate în studiul disciplinei, oferirea de 
documente, de izvoare cu caracter istoric care 
s" fie lecturate !i analizate în comun !.a.m.d.. 

3. Folosirea mijloacelor moderne în 
prezentarea informa"iilor dificil de re"inut. 
Utilizarea graficelor, a tabelelor, a schemelor, 
a imaginilor, a proiec#iilor video, a h"r#ilor etc. 
îi ajut" pe elevi s" fac" asocia#ii între imagini 
!i informa#ii, reu!ind, astfel, s" le re#in" 
pentru o perioad" mai mare de timp. De 
asemenea, obiectivele !i ideile principale ale 
expunerii pot fi cuprinse în prezent"ri de tip 
Power Point, captivante !i mult mai u!or de 
urm"rit. 

4. Structurarea logic!, clar! a 
materialului, demonstrarea st!pânirii acestuia 
#i prezentarea sa într-o form! simpl!, cât mai 
accesibil!. Potrivit unor cercet"tori, cei ce 
înva#" trec prin mai multe stadii cu privire la 
competen#": a. incompeten"! incon#tient! - 
elevul nu !tie c" nu poate rezolva o sarcin"; b. 
incompeten"! con#tient! - elevul este 
con!tient de problem", dar nu o poate rezolva; 
c. competen"! con#tient! - elevul este capabil 
s" se gândeasc" la sarcin" !i s" o rezolve pas 
cu pas; !i d. competen"! subcon#tient! - 
elevul poate rezolva sarcina f"r" s" se mai 
gândeasc" la pa!ii ce trebuie parcur!i. Marea 
majoritate a profesorilor au atins deja aceast" 
ultim" etap", îns", pentru a preda eficient, 

#############################################################
3  Vezi Lecturing Effectively, în vol. Instruction at Florida 
State University: A Guide to Teaching & Learning Practices, 
Florida State University, Center for Teaching and Learning, 
2010. 
http://learningforlife.fsu.edu/ctl/explore/onlineresources/docs/Ch
ptr7.pdf. Adres! accesat! în ianuarie 2011. 
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trebuie s" se întoarc" înapoi la cel de al treilea 
nivel !i s" rezolve sarcinile gradual, de la 
simplu, la complex4. În caz contrar riscând s" 
nu se fac" în#ele!i. 

5. Accentuarea punctelor-cheie, utilizarea 
de exemple #i efectuarea de compara"ii între 
diverse evenimente, procese sau concepte 
istorice. 

6. Men"inerea permanent!  a contactului 
vizual cu elevii, asigurarea prin întreb!ri c! au 
în"eles mesajul transmis. Astfel, putem evita 
riscul unei eventuale recept"ri defectuoase a 
informa#iei, receptare pe care Giorgio Gostini o 
punea atât pe seama structurilor psihice 
diferite ale elevilor, cât !i pe seama unor 
condi#ii ce #in de instructor - proprietatea 
polisemantic" a limbajului utilizat, claritatea 
exprim"rii etc. - sau chiar de mediu - acustica 
s"lii, lipsa mijloacelor didactice !.a.m.d. (Apud 
Ion Albulescu, 2004, pp. 58-58). 

7. Adoptarea unei atitudini charismatice, 
manifestat! prin entuziasm, umor, 
expresivitate, prietenie. Studiile indic" 
existen#a unei rela#ii strânse între stilul de 
prezentare al instructorului !i modul în care 
elevii î!i reamintesc con#inutul prelegerilor. 
Amintim, în acest sens, experimentul efectuat 
la Albert Einstein College of Medicine înc" din 
anul 1973. Este vorba de o prelegere sus#inut" 
de Dr. Myron L. Fox în fa#a unei asisten#e 
formate din psihiatri, psihologi !i profesori, pe 
tema Mathematical Game Theory as Applied to 
Physician Education. Dr. Fox, în fapt, actorul 
Michael Fox, nu avea cuno!tin#e de 
specialitate, la baza discursului s"u aflându-se 
un articol publicat în Scientific American, 
pres"rat pe alocuri cu vorbe lipsite de sens. S-
a folosit, îns", de charism", iar rezultatele i-au 
fost favorabile. Majoritatea celor prezen#i 
recunoscând c" prelegerea Dr-ului Fox a fost 
interesant", bine organizat" !i c" le-a stimulat 
gândirea. În cadrul aceluia!i experiment, Dr. 

#############################################################
4   Hulse, Stephen F.  Instructional Techniques: Teaching 
by Lecture, https://www.asrt.org/Media/Pdf/ForEducators /4_ 
InstructionalTechniques/4.2Lecture.pdf. 

Fox a sus#inut !i prelegeri cu un con#inut 
informa#ional mult mai redus - de la 26 de 
puncte de predare, în primul caz, la 14 !i chiar 
4, în experimentele ce au urmat. A renun#at !i 
la stilul de prezentare charismatic sau 
„seduc"tor”, dup" cum l-au numit ini#iatorii 
cercet"rii, iar testele aplicate audien#ei au 
reflectat pasivitatea acesteia, plictisul !i lipsa 
de implicare5. 

8. Utilizarea unui suport de curs, care s! 
le ofere studen"ilor o imagine general! a 
temelor abordate #i care s! poat! fi consultat 
ori de câte ori este nevoie. Exist" mai multe 
tipuri de suporturi: a. notele schematice - 
rezumate de o pagin" ale prelegerii; b. 
suporturile interactive - note !i diagrame 
cadru pe care studen#ii trebuie s" le 
completeze în timpul prelegerii; c. informa"iile 
esen"iale - diagrame, referin#e, citate, statistici 
etc.; d. suporturile complete - în fapt, 
transcrieri ale prelegerilor (C. Felezeu, 2004, 
pp. 148-149). 

9. La final, prezentarea concluziilor #i 
realizarea unei conexiuni între tema expus! #i 
cuno#tin"ele ce urmeaz! a fi predate. 

Aplicarea metodei: stadii "i exemple 

Sus#inerea unei prelegeri implic" 
parcurgerea mai multor etape: 

1. Preg!tirea prelegerii - presupune 
întocmirea unui plan de desf"!urare: stabilirea 
temei, a obiectivelor urm"rite !i a modalit"#ilor 
de realizare a acestora. Mai exact, ce predau, 
de ce am ales aceast" tem", în ce scop !i care 
sunt mijloacele, c"ile prin care pot s"-l ating. 
Tot acum se impune !i selectarea materialelor 
didactice ajut"toare - de la imagini, fi!iere 
video, plan!e, pân" la obiecte arheologice, 
fragmente din cronici ori alte documente 
istorice. 

#############################################################
5  Herron, Jon The Talented Dr. Fox and the Role of 
Charisma in Teaching, Part 1-2, http://simbio.com/blog/post/the-
talented-dr-fox-and-role-charisma-teaching-part-2 ; 
http://simbio.com/blog/post/the-talented-dr-fox-and-role-
charisma-teaching-part-1; Hulse, Stephen F. loc. sus cit.. 
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2. Introducerea - prezentarea temei, 
încadrarea acesteia în ansambul cuno!tin#elor 
predate pân" la acea dat"; anun#area 
obiectivelor opera#ionale !i oferirea de 
argumente cu privire la importan#a atingerii 
acestora; comunicarea structurii prelegerii. 

3. Con"inutul prelegerii - în func#ie de 
specificul temei, captarea aten#iei se 
realizeaz" fie prin adresarea unei întreb"ri, 
prin formularea unei situa#ii problem", fie cu 
ajutorului unui citat, a unui studiu incitant sau 
a unei anecdote relevante pentru mesajul ce 
urmeaz" a fi transmis. Totodat", pentru a 
evita pasivitatea educabililor, momentele de 
expunere a cuno!tin#elor, de analiz" critic" a 
acestora, de formulare a unor ipoteze !i teorii, 
trebuie s" alterneze cu intervalele în care 
elevii/studen#ii sunt invita#i s" adreseze 
întreb"ri sau s" participe la discu#ii, dezbateri, 
rezolv"ri de probleme etc.. Este necesar", 
apoi, accentuarea punctelor-cheie !i 
expunerea lor fie prin notarea pe tabl", fie cu 
ajutorul tehnologiei moderne, prin prezent"ri 
de tip Power Point sau prin folii transparente. 

4. Încheierea - prezentarea concluziilor !i 
reiterarea însemn"t"#ii celor studiate; 
realizarea unei leg"turi între lec#ia prezent" !i 
temele ce urmeaz" a fi predate; oferirea de 
r"spunsuri la interoga#ile emise de studen#i6. 

Pentru o mai bun" ilustrare a secven#elor 
de mai sus, red"m planul unei prelegeri cu 
privire la comunism, ideologia !i practicile sale 
politice. 

I. Cadrul didactic anun#" titlul prelegerii 
!i obiectivele vizate în cadrul acesteia. Pune 
accent pe importan#a studierii temei, 
respectiv, cunoa!terea modului de organizare 
!i func#ionare a regimurilor totalitare, 
identificarea tarelor sociale care pot duce la 
instaurarea lor. Noteaz", apoi, pe tabl" un 

#############################################################
6  Pentru mai multe detalii cu privire la organizarea unei 
prelegeri, vezi Planning Lectures, Centre for Teaching and 
Learning, University of Minnesota. 
http://www1.umn.edu/ohr/teachlearn/tutorials/lectures/planning/i
ndex.html. Adres! accesat! în ianuarie 2011. 

citat, de exemplu, al lui Petre $u#ea - 
„Comunismul este un cancer social. Unde se 
instaleaz!, r!mâne pustiu” - !i invit" elevii s"-l 
comenteze. Odat" aten#ia captat" se poate 
trece la prezentarea con#inutului expunerii. 

II. Instructorul explic" ideologia 
comunist", originile sale marxiste, programul 
s"u social !i economic. Aduce, apoi, în fa#a 
studen#ilor mostre ale faptelor istorice 
instrumentate de c"tre regimurile comuniste 
prin ilustrarea evenimentelor parcurse de 
societ"#ile expuse experimentelor totalitare. 
Se poate insista asupra întregii serii de 
dezastre sociale, economice, politice !i 
culturale aduse de c"tre totalitarism, alienarea 
con!tiin#ei publice !i etice a cet"#enilor unor 
astfel de regimuri, crimele în mas", teroarea, 
metodele de represiune, propaganda, lipsa 
drepturilor !i libert"#ilor cet"#ene!ti etc.. 

Pe întregul parcurs al prezent"rilor se 
poate interveni !i cu materiale mediatice - 
documentare video, filme artistice, fotografii, 
m"rturii ale supravie#uitorilor sau ale 
victimelor, documente oficiale etc. -, 
expunerea lor având ca scop atragerea 
interesului studen#ilor !i solicitarea interven#iei 
acestora în problematica expus". Pot fi 
imaginate !i cazuri în care unul sau mai mul#i 
studen#i preg"tesc materiale în paralel cu cele 
prezentate de profesor. 

Interesul studen#ilor va fi considerat ca 
fiind captat din momentul implic"rii lor în 
dezbaterile ce pot fi deschise în urma 
prezent"rii prelegerii !i materialelor 
men#ionate. De aici înainte, se poate trece la 
analizarea mai multor aspecte ale temei. De 
exemplu, studen#ii vor putea s" î!i arate 
interesul fa#" de investigarea cauzelor care au 
f"cut posibile astfel de epoci istorice !i 
regimuri totalitare. De asemenea, se poate 
trece la studierea structurilor sociale, de 
putere !i politice, a instrumentelor de presiune 
psihologic", de control !i de manipulare a 
maselor prin care aceste regimuri s-au 
men#inut !i au reu!it s" î!i înt"reasc" pozi#iile 
în fa#a unei societ"#i dezarmate etc.. În fine, 
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pot fi supuse investiga#iei !i consecin#ele pe 
care aceste regimuri le-au antrenat atât pe 
durata existen#ei lor, cât !i dup" dispari#ie: 
distrugerea societ"#ii, promovarea unei etici 
perverse prin care au fost înlocuite reperele 
morale cu altele, fabricate pe contrasens, 
neîncrederea fa#" de guvern"mânt, corup#ia 
generalizat", traumatizarea unor cercuri largi 
ale popula#iei prin teroare !i represiune care 
au aneantizat ini#iativa social", anihilarea 
con!tiin#ei civice, suprimarea capacit"#ii de a 
critica în baza unui discern"mânt bine format, 
patologia pulsiunilor sociale prin orientarea 
gre!it" a acestora în mod inten#ionat, 
subminarea culturii !i a vie#ii spirituale. 

III. La cap"tul prelegerii profesorul poate 
s" opteze între a formula el însu!i concluziile 
reie!ite din aceast" analiz" sau de a-i invita pe 
studen#i s" încerce ei în!i!i trasarea acestora. 
Pentru primul caz, putem s" ne gândim la 
identificarea tarelor sociale care pot favoriza, 
dincolo de implacabilitatea evenimentelor 
istorice, instalarea sau men#inerea unor astfel 
de regimuri în unele societ"#i. În ce m"sur" 
anumite orient"ri de gândire sau spectre ale 
economiei psihice sociale pot favoriza 
alunecarea con!tiin#ei civice c"tre suportul fa#" 
de autoritarianism, dictatur" sau totalitarism. 
În prelungirea acestor considera#ii, se poate 
trece la încercarea de a preciza unele solu#ii 
prin care o societate ar putea fi ferit" de 
asemenea traume, imperative sau prohibi#ii 
ale anumitor fapte sociale care s" previn" 
dac" nu s" înl"ture pericolul suprim"rii 
discern"mântului, a distan#ei critice !i a voin#ei 
pentru libertate în cadrul unei societ"#i. 

 

Concluzii 

În ciuda nenum"ratelor obiec#ii care i-au 
fost aduse, prelegerea r"mâne o metod" 
eficient" de predare a cuno!tin#elor cu privire 
la trecut. În plus, modernizarea acesteia, 
aplicarea ei în combina#ie cu mijloacele !i 
strategiile moderne de educare, euristice, 
bazate pe cercetare individual" sau de grup, a 

oferit cadrul propice neutraliz"rii celei mai 
mari p"r#i a dezavantajelor care i s-au imputat 
!i, totodat", al cultiv"rii maxime a 
poten#ialului s"u. O prelegere bine elaborat", 
în care momentele de expunere alterneaz" cu 
intervalele dedicate unei dezbateri, unui 
dialog, unei conversa#ii sau unei rezolv"ri de 
situa#ii problematice este în m"sur" s" implice 
audien#a, prin stimularea gândirii, a 
capacit"#ilor de cooperare în vederea rezolv"rii 
unei dificult"#i de interes comun, a 
competen#elor de exprimare !i argumentare a 
unui punct de vedere propriu. 

A!a cum s-a putut observa mai sus, 
paradigma tradi#ional" a prelegerii p"c"tuia 
prin excesul limit"rii varia#iei discursive, cel 
mai probabil sub considerentul c" o diversitate 
de atitudini în solicitarea aten#iei educabililor 
ar conduce la dezorientarea lor. Unitatea 
prevala, a!adar, asupra diversit"#ii, 
urm"rindu-se surprinderea continuit"#ii ideilor 
dintr-o expunere, iar nu atât câ!tigarea 
simpatiei personale !i a unui interes din partea 
studen#ilor/elevilor despre care se presupunea 
oricum c" trebuia s" fie prezent. Ast"zi, 
varietatea trebuie s" surprind" totalitatea 
personalit"#ii elevului !i s" îl implice în 
întregime, f"r" rest, în tema expus". Astfel c" 
profesorul trebuie s" reu!easc" o alternan#" 
suficient de atractiv" pentru a atinge 
performan#a vizat". Dar chiar !i în aceste 
condi#ii, el are datoria de a urm"ri unitatea 
întregii expuneri c"ci sensul ei este 
întotdeauna acela al transmiterii unor 
cuno!tin#e !i deprinderi pe care nu le poate 
neglija. A!adar, în prealabil se cuvine 
satisfacerea cerin#ele informale ale pedagogiei, 
pentru a putea, abia apoi, trece la 
sistematizarea formal" !i activ" a acestor 
cuno!tin#e prin interven#iile stimulative ale 
celorlalte metode de predare. 

Exist" !i alte aspecte care pledeaz" în 
favoarea ipotezei de mai sus. În primul rând, 
studierea istoriei presupune parcurgerea unui 
volum imens de informa#ii, fapt ce face 
aproape imposibil" acoperirea lor de c"tre 
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elevi sau studen#i prin intermediul studiului 
individual — aceasta cel pu#in în timpul anilor 
de !colarizare. Pe de alt" parte, astfel de 
expuneri sunt realizate de c"tre un cadru 
didactic specializat, cu experien#" în 
activitatea de cercetare !i pentru care 
esen#ializarea informa#iilor, analiza lor critic", 

formularea de ipoteze, teorii !i argumentarea 
!tiin#ific" a acestora constituie o uzan#". Nu 
trebuie ignorat", apoi, nici capacitatea acestui 
gen de expunere în influen#area atitudinilor, a 
convingerilor personale !i de a men#ine treaz 
interesul educabililor pentru faptele trecutul 
uman. 
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Începutul secolul al XXI-lea este considerat ca 
fiind perioada globaliz"rii cu majuscul", !i, 
implicit, cea a comunic"rii f"r" frontiere. 
Vedem faptul c" tot mai pu#ine #"ri sau regiuni 
se pot sustrage acestei „terori a comunic"rii”. 
Acest lucru se întâmpl", f"r" îndoial", datorit" 
generaliz"rii tehnologiei comunica#iilor care, 
începând mai ales cu anii ’70 ai secolului 
trecut, au standardizat accesul la 
instantaneizarea fluxurilor comunic"rii, mai 
ales din ra#ionalit"#i economice. Iat" de ce 
comunicarea a fost definit" ini#ial într-o 
formul" inginereasc" de genul emi#"tor – 
receptor, în care viziunea asupra procesului 
era condi#ionat" de elementele tehnologice 
care mediau procesul.  

Faptul c" în momentul de fa#" globalizarea 
merge în paralel cu o „anglo-saxonizarea” 
lingvistic" !i r"spândirea pattern-urilor 
culturale anglo-saxone nu trebuie s" ne mire. 
Ca parte a acestei proces, comunicarea tinde 
s" adopte tot mai multe elemente !i 
cuno!tin#e tehnice !i tehnologice, una dintre 
consecin#e fiind faptul c" cei care nu le 
st"pânesc tind s" se marginalizeze. 
Preocuparea pentru oratorie !i prelegerile 
publice î!i g"se!te în ultimii ani o tot mai mare 

pondere în #"rile anglo-saxone. Explica#ia 
poate fi g"sit" nu doar în faptul c" economia, 
tehnologiile comunic"rii !i cercetarea au ca 
principal vector suprema#ia lingvistic" anglo-
saxon", ci !i o tradi#ie de câteva secole în care 
mo!tenirea antic" greco-latino-cre!tin" a fost 
cultivat" printr-o cultur" a dezbaterilor !i a 
vorbitului în public. M"rturie sunt !i 
numeroasele asocia#ii de vorbitori profesioni!ti 
care ofer" prin membrii s"i consisten#" !i 
prestan#" dezbaterilor publice sau private din 
domeniile politice sau juridice. Printre cele mai 
cunoscute asocia#ii de acest gen sunt Global 
Speaker Federation 1 , World Speakers 
Association 2  sau The National Speakers 
Association 3 . În plus, mediul economic, 
business !i media din #"rile anglo-saxone 
condi#ioneaz" tot mai mult ascensiunea 
profesional" de competen#e avansate în public 
speaking. Nici domeniul !tiin#elor educa#iei nu 
este scutit de acest proces. Înv"#"mântul 
anglo-saxon, mai ales cel superior, a introdus 
ca alternative la metodele clasice expozitive 

#############################################################
1 http://www.globalspeakers.net/.  
2 http://speakersassociation.org/WorldSpeakersAssociation.html.  
$#http://www.nsaspeaker.org/ .  

 

The present paper aims to discuss some of the outcomes of the globalization in terms of public speaking 
oriented behavior of the educational institutions. The first part of the article emphasizes the main 
contributors from Antiquity over the public – speaking in modern society and in the second part there 
are discussed the possible intervention methods developed within the Anglo-Saxon educational 
framework.#
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tehnologizarea !i spectacolul academic. 
Membrii acestora ofer" adev"rate spectacole 
care reu!esc s" dinamizeze atmosfera unei 
aule. Pornind de la aceast" constatare, una din 
întreb"rile pe care le ridic"m este dac" 
amprenta anglo-saxon" din mediul academic 
cât !i din cel din afara lui, poate fi considerat" 
ca model pentru a dinamiza anumite metode 
tradi#ionale din înv"#"mânt, precum 
prelegerea. Poate fi „prelegerea de tip show” 
o alternativ" eficient"?  

Materialul de fa#" î!i propune s" abordeze 
tema propus" în dou" segmente. În prima 
parte va trece în revist" mo!tenirea antichit"#ii 
clasice, iar în a doua vom încerca s" vedem în 
ce m"sur" aspectele de public speaking 
exercit" influen#" asupra tradi#ionalei 
prelegeri. 

 

I. Mo"tenirea tradi!iei retorice  

Termenul este definit în dic#ionarul explicativ 
al limbii române astfel: „Prelegere - 
PRELÉGERE, prelegeri, s.f. Curs, lec!ie !inut" 
într-o #coal" de grad superior; conferin#" 
public" (apar#inând unui ciclu); prelec#ie. – Cf. 
lat. p r a e l e g e r e. PRELÉGERE s. v. 
conferin#", cuvânt. PRELÉGERE s. curs, (înv.) 
prelec#ie, propunere. (Azi nu !i-a #inut ~.) 
prelégere s. f., g.-d. art. prelégerii; pl. 
prelégeri PRELÉGER//E ~i f. 1) Lec#ie f"când 
parte dintr-un curs universitar. Ciclu (sau 
curs) de 2) Conferin#" public". /cf. lat. 
praelegere”. Dat fiind polisemantismul 
termenului ne vom referi la prelegere ca fiind 
o metod" de predare care se adreseaz" în 
special publicului din mediul academic !i 
popula#iei adulte.  

Prelegerea este parte integrant" a civiliza#iei 
noastre avându-!i originile înc" din Antichitate. 
Ca parte integrant" a setului de calit"#i pentru 
a conduce, elementele retorice erau prezente 
înc" în scrierile din Vechiul Testament ($iclea 
2007, p. 11). Totu!i, cei care au structurat-o !i 
au oferit o finalitate pragmatic" sunt grecii !i 

mai apoi romanii. În climatul cultural al 
clasicismului greco-roman, cre!tinismul a 
valorizat institu#ional aceast" metod" de-a 
lungul întregii perioade pân" în epoca 
modern", când a pierdut monopolul utiliz"rii 
ei. Modernitatea european" !i na#ionalismul i-
au conferit, odat" cu înv"#"mântul laic, de 
stat, un statut privilegiat !i o utilizare paralel" 
celei din mediul eclesiastic, fiind un instrument 
extrem de eficace în formarea a genera#ii de 
!colari utili societ"#ii.  

Ca parte a artei retorice, prelegerea era doar 
unul din instrumentele acesteia. %tim c" 
primele elemente ale unei teorii a comunic"rii 
ne-au fost oferite de c"tre Korax din Syracusa 
!i discipolul s"u Tisias, pe la mijlocul secolului 
al V-lea a.Chr.. Ace!tia au fost identifica#i de 
c"tre Aristotel (Schiappa 2003, pp. 49 – 54) 
ca fiind cei care au conceptualizat retorica ca 
pe o art". A!adar, ei sunt primii „teoreticieni” 
ai acestei arte. Na!terea acestei discipline este 
legat" de evenimentele politice tulburi din 
interiorul polis-ului Syracusa generate de 
tiranul Trasybulos, în urma c"rora o bun" 
parte din cet"#eni î!i pierduser" averile 
datorit" confisc"rilor abuzive. Astfel, cet"#enii 
aveau posibilitatea de a-!i revendica 
propriet"#ile pierdute pe calea justi#iei. Rolul 
celor doi a fost tocmai de a oferi concet"#enilor 
un instrument ajut"tor sub forma unor tehnici 
de comunicare !i reguli de construc#ie a 
prelegerilor în cazul diferitelor procese juridice. 
Aceste reguli pe care ambele p"r#i trebuiau s" 
le respecte erau menite s" conving" !i s" 
influen#eze diferitele comisii (nu existau înc" 
avoca#ii) în favoarea ac#iunii de redobândire a 
bunurilor. A!adar, dimensiunea demersului era 
extrem de pragmatic". Tisias este cel care va 
exporta aceast" nou" „art"” la Athena, centrul 
unde acest domeniu va cunoa!te o deosebit" 
înflorire, consacrându-se ca o meserie !i o 
adev"rat" !tiin#" (Prutianu, 2004, pp. 121-
122).   

Athena va cunoa!te o perioad" numit" a 
sofi!tilor, profesori de retoric", care îi înv"#au 
pe tinerii avu#i cum s" înving" în luptele 
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politice din cetate cu ajutorul argument"rii !i 
al prelegerii din agora. Unul dintre cei mai 
cunoscu#i a fost Protagoras din Abdera (c. 485 
– c. 410 a.Chr.), care a devenit celebru pentru 
faptul c" Platon îl face erou al unuia dintre 
Dialogurile sale de tinere#e !i datorit" unuia 
dintre aforismele sale. Despre el !tim din 
referirile lui Diogene Laertios în cele 20 de 
rânduri scrise potrivit c"ruia Protagoras a avut 
!i o lucrare Arta de a discuta.  

Îns" unul dintre cei care avea s" dea o culoare 
aparte retoricii a fost Antiphonos „logograful” 
(Gagarin, 2002), supranumit „primul orator 
judiciar al grecilor”. Reputa#ia i se datora 
faptului c" redacta discursurile de ap"rare ale 
celor care erau acuza#i în justi#ie !i care erau 
su#inute de ace!tia în fa#a judec"torilor 
tribunalului. Judec"torii nefiind juri!ti de 
profesie, ci diferi#i cet"#eni tra!i la sor#i 
trebuiau convin!i într-un mod profesionist. 
Iat" de ce, aceste expuneri erau organizate 
dup" un tipic extrem de riguros, structur" care 
este !i ast"zi utilizat" în disciplinele 
academice:  

a) introducerea,  

b) expunerea de motive,  

c) prezentarea faptelor,  

d) argumenta!ia,  

e) probele !i  

f) concluziile.  

Platon (427 – 347 a.Chr), discipolul lui 
Socrates este cel care a introdus retorica în 
mediul academic, odat" cu fondarea în 
gr"dinile lui Akademos a institu#iei care va !i 
prelua acest nume. Pentru el aceast" disciplin" 
trebuia s" vizeze cunoa!terea sl"biciunilor 
omene!ti care ar fi putut fi exploatate în 
vederea îndeplinirii scopurilor propuse.  

Aristoteles (384 – 322 a.Chr.), profesor la 
aceea!i Academie !i autor, printre altele, a 
lucr"rii Rhetorike, a delimitat discursurile 
retorice în trei:  

1) discursuri politice,  

2) discursuri judiciare !i 

3) discursuri epidictice (demonstrative).  

De la el, retorica devine o tehnic" de 
compozi#ie a discursului, fixat" în tipare clare. 
În Ethica Nicomachea, Aristotel discut" despre 
nivelurile la care oamenii interac#ioneaz" 
atunci când conving sau sunt convin!i:  

1) Pathos-ul: este nivelul fiin#ei unde afectul 
!i emotivitatea sunt cele care conving;  

2) Logos-ul: este nivelul ra#ional al fiin#ei, 
unde ideile, ra#iunea, !i cauzalitatea pot 
convinge;  

3) Ethos-ul: este nivelul care #ine de obiceiuri, 
credin#e, tradi#ii, valorile morale !i unde 
acestea sunt eficiente.  

O alt" figur" marcant" a aceleia!i perioade a 
fost cea a lui Demostenes (384 – 322 a.Chr.). 
Este cunoscut pentru discursurile sale politice, 
dar apreciat în egal" m"sur" !i pentru cele 
juridice. Coleg cu Aristoteles la Academie, a 
ales s" se situeze în tab"ra politic" opus" 
primului, care se asociase cu Filip al II-lea, 
monarhul macedonean, !i tat"l viitorului 
Alexandru cel Mare. Demostenes este 
cunoscut pentru viguroasa opozi#ie f"cut" 
regelui Filip al II-lea !i consemnat" în ale sale 
Philippikoi. Termenul de filipice va determina 
de acum încolo discursurile de opozi#ie. 
Autorul lor este admirat !i pentru faptul c" 
este cel care a demonstrat f"r" echivoc faptul 
c" arta de a vorbi în public nu este neap"rat 
un dar, ci este !i rezultatul unei munci intense 
!i a practicii asidue. Fiind bâlbâit, Demostene 
a trebuit s" fac" exerci#ii de dic#ie un timp 
îndelungat, pentru a avea acces !i pentru a 
putea participa eficient la via#a public" a 
cet"#ii. A suferit câteva e!ecuri, fiind huiduit la 
scen" deschis" în agora athenian", îns" a avut 
puterea s"-!i înving" temerile, s" treac" peste 
e!ec !i s" se impun" în istorie ca fiind unul 
dintre cei mai mari oratori al Antichit"#ii.  
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Latinii vor fi îns" cei care vor face ordine între 
aceste discipline ale vorbirii, clarificând rela#ia 
existent" dintre retoric" !i oratorie în termeni 
de teorie (retorica) !i practic" (oratoria). Cel 
mai celebru orator latin, Marcus Tullius 
Cicero (106 – 43 a. Chr), avocat !i om politic 
roman (Narducci, 2009), ne-a l"sat câteva 
opere importante în ceea ce prive!te arta 
vorbirii: De Oratore, Partitiones Oratoriae, De 
inventione, Topica !i De optimo genere 
oratorum. În De Oratore, Cicero consider" c" 
oratorul trebuie s" aib" competen#ele !i 
însu!iri specifice mai multor domenii de 
activitate: s" fie „ascu#it la minte ca 
logicianul”, s" aib" profunzime în gândire ca 
filosoful, „exprimarea precum a poetului”, 
memoria unui jurist, „vocea unui tragician”, iar 
gestica, „ca a unui actor celebru”. Iat" de ce 
un orator trebuie s" fie atât de apreciat de 
semenii s"i. Cicero a reu!it s" înving" timpul, 
operele sale constituind obiect de studiu nu 
doar în Antichitate sau în Rena!tere, ci !i în 
zilele noastre.  

Un alt orator latin, supranumit „Retorul” a fost 
juristul !i omul politic Lucius Annaeus 
Seneca (4 a.Chr – 65 p.Chr.), de la care ne-
au r"mas exerci#iile retorice Declama!ii pe 
teme juridice !i Declama!ii pe teme 
deliberative, este important pentru fondarea 
%coalii de Retoric" de la Roma, una dintre cele 
mai importante din întreaga Antichitate 
(Prutianu 2004, p. 123). Cel de la care avem 
îns" cea mai important" lucrare în domeniu 
este Marcus Fabius Quintillianus (c. 35 – c. 
96 p.Chr.), autor al monumentalei opere în 12 
c"r#i, Institutio Oratoria (Quintilian 1974). 
Autorul ei este !i primul profesor de retoric" 
pl"tit din banii statului (în timpul împ"ratului 
Vespasianus), fapt care i-a oferit un ajutor 
consistent în munca sa de sintetizare a 
lucr"rilor existente pe timpul s"u. Lucrarea lui 
Quintillianus r"mâne printre cele mai utile 
instrumente oratorice care au supravie#uit din 
Antichitate, dar este !i principala sintez" 
didactic" în acest sens.  

Având în vedere contribu#iile celor de mai sus, 
ast"zi am mo!tenit de la antici cele cinci etape 
ale construc#iei unui discurs (Prutianu 2004, 
pp. 124 -125):  

1. inven!ia – faza cercet"rii !i a document"rii; 

2. dispozi!ia – faza stabilirii structurii 
discursului; 

3. elocu!iunea – faza redact"rii stilistice; 

4. memoria – faza prin care speaker-ul se 
asigur" c" va #ine minte ordinea prelegerii; 

5. actio (pronuntatio) – faza rostirii !i a 
prezen#ei scenice a vorbitorului. 

În ceea ce prive!te etapa a doua, dispozi!ia, 
discursul a fost rafinat de antici pân" când s-a 
ajuns la urm"toarea formul": 

a) exordiul – parte a introducerii – 
deschiderea; 

b) propunerea – parte a introducerii – 
anun#area scopului, temei !i subiectului 
prelegerii; 

c) diviziunea – parte a introducerii – anun#" 
compozi#ia, ordinea !i durata p"r#ilor 
prelegerii; 

d) nara!iunea – expunerea oratoric"; 

e) confirmarea – probele !i argumentele care 
sus#in nara#iunea; 

f) respingerea – demontarea posibilelor 
contra-argumente sau obiec#ii;  

g) perora!ia – epilogul sau concluzia 
prelegerii; 

h) digresiunea – o glum", o pild" sau o 
divaga#ie, care serve!te cauzei prelegerii 
(Prutianu 2004, pp. 125- 131).  

A!adar, ca parte a metodelor expozitive, 
prelegerea este una dintre cele mai longevive 
metode de predare, !i nu doar în Europa. 
Aceast" longevitate i-a fost conferit" de 



THE JOURNAL OF DIDACTICS                                  Pragmatica prelegerii în mediul anglo-saxon 
 

%$#

multiplele avantaje deja bine cunoscute !i 
asupra c"rora nu este cazul s" insist.  

 

II. Prelegerea ca public speaking.  

În ultimii ani îns", prelegerea p"rea c" pierde 
teren în fa#a celorlalte metode de predare. 
Acest lucru era înt"rit de faptul c" metodele 
tradi#ionale de predare aveau alte priorit"#i 
decât condi#ia celui educat. Un alt asalt p"rea 
c" vine dinspre noile tehnologii informatice !i 
comunica#ionale ce par a deschide multiple 
posibilit"#i de predare care sunt mai 
pasionante decât forma tradi#ional", 
„învechit"” a  prelegerii (Cerghit 2006, p. 
119). Actualul context educa#ional favorizeaz" 
o alt" abordare, în care accentul se mut" de 
pe predarea cuno!tin#elor înspre dobândirea 
de competen#e. Printre limitele care sunt 
repro!ate prelegerii sunt faptul c" îndeamn" 
de cele mai multe ori spre pasivism, !i 
transmit cuno!tin#ele „gata formatate”; o alt" 
chestiune se refer" la faptul c" mic!oreaz" 
interac#iunile !i conexiunea invers", fapt ce 
determin" rutinizarea care vor face ca s" aib" 
un caracter formal !i superficial, adic" 
„tradi#ional”.  

Democratizarea accesului la informa#ie precum 
!i a raporturilor dintre cel care educ" !i cel 
educat a determinat în mod decisiv o mutare 
de accent înspre o dimensiune în care 
dimensiunea practic", aplicativ" a câ!tigat 
teren !i a fost cultivat". Prelegerea nu a mai 
r"mas o art" cu statut de model de urmat, ci 
s-a transformat. A devenit tot mai mult o 
!tiin#"/art" înv"#at" în !coal", care are drept 
menire transferul de cuno!tin#e în sfera 
public" sau corporativ" într-o manier" 
economic", eficient", persuasiv" (vezi 
Hamilton 2010). Se consider" c" aceasta este 
esen#ial" în a oferi utilizatorului un avantaj 
strategic atât fa#" de competi#ie în mediul 
profesional cât !i în via#a civil". Spre exemplu, 
printre obiectivele vizate în ceea ce prive!te 
sus#inerea unei prelegeri se num"r" (Hamilton 
2010, 295 – 318):  

A) explicarea celor 4 metode ale sus!inerii de 
prelegeri publice: 

1. Memorization (din memorie); 

2. Manuscript (rostirea oral" a textului scris 
pe hârtie); 

3. Impromptu (nepreg"tit); datorit" studiilor 
serioase din psihologie !i !tiin#ele comunic"rii 
în SUA se folosesc de ani buni urm"toarele 
pattern-uri:  

a) Point – Support – Conclusion (Idee – 
Sus#inere – Concluzie); 

b) Metoda PREP; 

c) Past – Present – Future (Trecut – Prezent – 
Viitor);  

4. Extemporaneous (aparent) improvizat – 
dar preg"tit/organizat în prealabil cu noti#e); 
în zilele noastre este de departe cel mai 
popular stil de prelegere din Statele Unite !i pe 
el se pune cel mai mult accent;  

B) Folosirea eficient" a tehnicilor vocale într-o 
prelegere: 

1. Volumul; 

2. Claritatea; 

3. Expresivitatea;  

C) Probarea efectiv" a comunic"rii nonverbale 
în timpul unui discurs: 

1. Prezen#a vizual"; 

2. Contactul vizual; 

3. Expresiile faciale; 

4. Postura; 

5. Mi!c"rile (scenice);  

6. Folosirea noti#elor; 

7. Gestica;  

8. Începutul !i sfâr!itul unei prelegeri.  
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D) Dirijarea unei sesiuni de întreb"ri #i 
r"spunsuri într-o manier" care s" încurajeze 
participarea audien!ilor: 

1. Planificarea;  

2. Întreb"ri din domeniu; 

3. Gestionarea problemelor.  

E) Utilizarea unor metode productive în 
practicarea prelegerii.  

O aten#ie deosebit" se acord" speech-urilor de 
persuasiune, accentul fiind atât pe 
identificarea celor dou" tipuri majore 
(prelegerile pentru influen#area gândirii !i cele 
destinate motiv"rii ac#iunii), dar !i pe 
identificarea celor 4 modele de organizare a 
acestor discursuri (Hamilton 2010, 345 – 
358): 

1. Motivated sequence pattern (dezvoltat" de 
profesorul Alan H. Monroe); 

2. Problem-solution pattern; 

3. Statement of Reason pattern; 

4. Comparative-Advantages pattern;  

În aceea!i m"sur", din instrumentarul destinat 
succesului prelegerii, un loc central îl ocup" 
instrumentalizarea strategiilor persuasive care 
fac referire la o gam" larg" de abord"ri 
precum (Hamilton 2010, 365 – 391):  

 - cunoa#terea audien!ei (incluzând chiar 
folosirea unei scale a persuasiunii în rândul 
auditorilor!);  

- construirea încrederii,  

- utilizarea dovezilor/argumentelor,  

- motivarea audien!ei,  

- inducerea/suscitarea emotivit"!ii acesteia, 
etc.  

Astfel de abord"ri tind s" devin" o realitate 
efectiv" tot mai mult, nu doar în Europa 
occidental" sau în restul lumii emergente (spre 

ex. China, Brazilia, Turcia, Azerbaijan, 
Kazahstan pot fi considerate exemple 
elocvente), dar !i, inevitabil, în mediul 
românesc. Paralel institu#iilor de înv"#"mânt, 
care pierd tot mai mult monopolul cunoa!terii 
în favoarea altor structur"ri, din ce în ce mai 
multe organiza#ii î!i ofer" produsele 
educa#ionale (inclusiv firme de Resurse 
Umane). De!i la noi majoritatea produselor 
sunt înc" departe de ni!te standarde 
acceptabile de calitate, acestea au ca obiectiv 
sus#inut înt"rirea aplicabilit"#ii practice a 
setului de cuno!tin#e livrate, în sensul 
eficientiz"rii comunic"rii. Trebuie îns" s" 
constat, atât din propria experien#", cât !i din 
relativ numeroasele alte experien#e 
împ"rt"!ite de colaboratori, faptul c" „propriile 
produse” ale acestor organiza#ii sunt livrate de 
cele mai multe ori rupte de realitatea cultural" 
!i antreprenorial" de la noi. Fiind insuficient 
adaptate nevoilor publicului consumator de la 
noi, datorit" prelu"rii informa#iilor gândite 
pentru mediul anglo-saxon, aceste produse nu 
sunt întotdeauna eficiente, în ciuda obiectivului 
propus. Totu!i, aceaste situa#ii tot mai 
frecvente din spa#iul românesc provoac" tot 
mai frecvent tradi#ionalele noastre metode 
academice „clasice” de predare, obligându-ne 
s" ne revizuim maniera de opera#ionalizare.  

Prelegerea academic", adaptat" nevoilor unei 
societ"#i române!ti, tot mai racordat" la 
globalizare !i aflat" într-o necesar" curs" a 
eficientiz"rii !i supus" presiunii market-iz"rii, 
poate s" r"mân" un instrument extrem de 
eficient. Ca instrument tradi#ional în 
comunicare, prelegerea are valen#e dialogale, 
întotdeauna adresându-se unui public. 
Preluarea unor forme dinspre debate-ul 
modern poate constitui o surs" de inspira#ie !i 
de reflec#ie. Iat" de ce, în mediul academic !i 
nu numai, au început s" se bucure de tot mai 
mult" popularitate prelegerea cu oponent, 
prelegerea-discu!ie sau conferin!a-dezbatere. 
Fa#" de prelegerea obi!nuit", interven#ia în 
timpul prelegerii a unui „complice-oponent” 
(coleg, asistent sau chiar student) 
dinamizeaz" atmosfera prin întreb"ri !i 
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observa#ii sau comentarii !i confer" acestui 
dialog ad-hoc valen#e de veritabil spectacol. 
Mult mai dificil de realizat, regizat !i mai 
solicitant în preg"tire este prelegerea de tip 
team-teaching. Este evident c" în mediul 
academic de la noi, sub efectul presiunilor 
venite dinspre spa#iul anglofon, ar fi de dorit 
s" abord"m cu mai mult curaj aceste formule. 
Avantajul lor este c" se adreseaz" !i sunt mult 
mai bine receptate de c"tre publicul 
studen#esc tân"r, extrem de racordat la 
cultura !i realit"#ile anglo-saxone.  

Noua interfa#" de tip „show” a prelegerii poate 
continua s" r"mân" un reper educa#ional în 
sensul selectivit"#ii unui subiect care trebuie 
dezb"tut, a calit"#ii argument"rii, a capacit"#ii 
de persuasiune sau a clarit"#ii. De asemenea, 
exemplare pot r"mâne modalitatea de 
structurare a cuno!tin#elor, precum !i 
deschiderile operate datorit" calit"#ii 
conexiunilor inter !i                  intra-
disciplinare. Este, de altfel, în avantajul nostru 
abordarea mai des a acestor metode dinamice 

ale prelegerii. Studen#ii, ace!ti parteneri !i 
clien#i ai no!tri, familiariza#i deja din timpul 
studiilor de Bachelor cu astfel de abord"ri, pot 
avea repere limpezi !i formule eficiente, în 
sensul satisfacerii nevoilor lor concrete de 
auto-realizare. Un alt avantaj identificat 
prive!te !i dimensiunea civic", conferind 
instrumente pentru o mai bun" integrare într-
o societate tot mai globalizat". Mai mult, 
posesori culturali ai unui acquis retoric 
minimal, vor fi capabili s" fac" diferen#a fa#" 
de produsele oferite de competi#ia din 
interiorul !i din afara mediului academic !i s" 
devin" agen#i activi, în sensul determin"rii 
cre!terii standardelor de calitate a acestora 
sau marginalizarea lor.  

Totu!i, îndr"znesc s" închei, parafrazând 
vorbele lui Napoleon Bonaparte, cu 
urm"toarea formul": arta prelegerii, la fel ca !i 
arta r"zboiului este, de fapt, extrem de 
simpl": e vorba de practic" pur". 
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1. INTRODUCERE 

Lumea contemporan# reprezint# o 
permanent# $i inedit# provocare pentru 
educa%ie. Principala caracteristic# a acestei 
provoc#ri rezid# în proliferarea f#r# precedent 
a disciplinelor academice $i neacademice, fapt 
ce conduce la o cre$tere exponen"ial# a 
cunoa$terii, f#când astfel imposibil# orice 
privire global# asupra fiin%ei umane 
(Naumescu A., 1997) . 

Noua educa%ie are obliga%ia de a avea în 
vedere complexitatea rolurilor pe care le va 
juca elevul de azi în societatea viitoare, de la 
acela de fiin%# autonom#, de membru al 
familiei $i al unei colectivit#%i, de cet#%ean $i 
produc#tor, pân# la acela de subiect $i obiect 
al multiplelor $i diverselor experien%e de via%# 
(Naumescu A., Bocos M., 2004). 

Finalit#%ile înv#%#mântului preuniversitar 
deriv# din idealul educa%ional formulat în  
Legea înv!"!mântului . Aceste finalit#%i 
propun formarea unui absolvent în m#sur# s# 
decid# asupra propriei cariere, s# contribuie la 
articularea propriilor trasee de dezvoltare 
intelectual# $i profesional#, s# se integreze 
activ în via%a social#. 

In contextul asum#rii acestor finalit#%i, s-
a impus necesitatea gândirii unui nou mod de 
abordare a curriculumului, pornind de la 
elementele specifice politicii curriculare $i 
terminând cu cele legate de implementare $i 
evaluare. 

Alegerea metodelor nu este aleatoare, ci 
trebuie s# se subordoneze con%inutului 
procesului instructiv, particularit#"ilor de 
vârst# $i psihice ale elevilor. Succesul aplic#rii 
unei metode de înv#%are, clasic# sau modern#, 
depinde de mijloacele de înv#%#mânt, de 
competen%a $i de experien%a didactic# a 
PROFESORULUI . 

 

2. CONSIDERATII TEORETICE 

Etimologic, conceptul de metod# deriv# 
din grecescul methodos ("metha" - c#tre, 
spre, "odos" - cale, drum) $i reprezint# 
drumul de urmat de profesori $i de elevi 
în scopul atingerii obiectivelor unei secven%e 
de instruire. Esen%a metodei de înv#%#mânt 
rezult# din esen%a îns#$i a activit#%ii de 
înv#%are, ca form# specific# a cunoa$terii 
umane. 

Procedeul didactic reprezint# o 
component# a metodei, un detaliu care %ine de 

The lecture as a method in pre-universitary teaching is treated in this paper. Some theoretical aspects 
connected with the method are presented. The importance of the explanation in chemistry lessons are 
revealed .This method is important when a new theme is to be teach at pre-universitary level, 
depending of the pupils psychological resources. Some examples are presented in chemistry field. 
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execu%ia ac%iunii, o tehnic# particular# cu rol 
de instrument al metodei. Practic, un procedeu 
didactic reprezint# un sistem de opera%ii 
intelectuale $i/ sau practice desf#$urate de 
profesor $i de elevi, care sprijin# aplicarea 
metodelor didactice; o metod# poate fi 
considerat# un sistem omogen de procedee, 
ac%iuni $i opera%ii integrate într-un mod unitar 
de execu%ie. 

Rela%ia dintre procedeul didactic $i 
metod# este flexibil#, în sensul c# o metod# 
poate deveni procedeu al unei metode 
considerat# principal# în activitatea instructiv-
educativ#, iar un procedeu poate dobândi 
statutul de metod# în situa%iile de instruire în 
care este folosit, cu prec#dere, în activitatea 
didactic# (Naumescu A., Bocos M., 2004).  

Metodele de comunicare oral! cuprind 
!i  metode de comunicare oral" expozitiv": 
expunerea, expunerea cu oponent, povestirea, 
descrierea, explica%ia, informarea, prelegerea 
$colar#, prelegerea-dezbatere, conferin%a-
dezbatere. 

Prelegerea const# în transmiterea unui 
volum mare de informa%ii, selectate $i 
organizate pe baza unui plan de idei. Pe 
parcursul prelegerii, profesorul recurge la 
argument#ri, defini%ii, compara%ii, exemple, 
concluzii în vederea prezent#rii accesibile $i 
conving#toare a temei propuse (Cerghit I., 
1997). 

Prelegerea este o metod# de baz# în 
înv#%#mântul superior, dar poate fi utilizat# $i 
la clasele mari, în special sub forma prelegerii 
introductive (pe baza c#reia profesorul expune 
cu anticipa%ie problematica unei noi teme) sau 
a prelegerii de sintez# (destinat# prezent#rii, 
într-o form# sintetic#, a unui material mai 
amplu care a fost deja transmis). 

Metodele expozitive sunt utilizate pentru 
transmiterea acelor cuno$tin%e care, datorit# 
volumului sau gradului de complexitate, nu pot 
fi dobândite de elevi prin efort propriu (Jinga 
I., Negret I.,1999). 

Metodele expozitive se caracterizeaz# 
printr-o serie de avantaje datorit# c#rora sunt 
frecvent utilizate în înv#%#mânt. Dintre 
acestea, men%ion#m: reprezint# o cale simpl# 
$i economic# de comunicare a cuno$tin%elor 
(un volum mare de informa%ii este transmis 
într-un timp scurt); ofer# posibilitatea unei 
abord#ri sistematizate $i integrale a temei 
tratate $i, totodat#; ofer# posibilitatea 
clarific#rii no%iunilor de baz#; furnizeaz# un 
suport pentru studiul individual; permit 
adaptarea discursului verbal la nivelul 
intelectual al elevilor (Iucu R., 2001). 

Pe de alt# parte, metodele expozitive 
sunt criticate pentru limitele (dezavantajele) 
pe care le prezint#: determin# la elevi o stare 
de receptare pasiv#, cuno$tin%ele fiindu-le 
oferite sub form# de produse finite; 
conexiunea invers# nu se realizeaz# în mod 
corespunz#tor; nu exist# posibilit#%i de tratare 
diferen%iat# a elevilor (Naumescu, A., Pirson, 
P. 1993). 

Cerin#e în utilizarea metodelor expozitive: 
selectarea $i sistematizarea riguroas# a 
informa%iilor prezentate; alegerea celor mai 
semnificative $i accesibile exemple, 
argumente, aplica%ii; eviden%ierea planului de 
idei prin anun%area sau scrierea lui la tabl#; 
îndrumarea activit#%ii de luare a noti%elor de 
c#tre elevi; utilizarea unui limbaj $tiin%ific 
accesibil; îmbinarea judicioas# a comunic#rii 
verbale cu cea paraverbal# (ritm, intona%ie, 
accent, pauz#) $i nonverbal# (mimic# $i 
gestic#); folosirea de mijloace audiovizuale 
(diapozitive, folii pentru retroproiector $.a.); 
crearea unor situa%ii – problem# pe parcursul 
expunerii; intercalarea unor momente de 
conversa%ie (Naumescu A., Corpodean C., 
2001). 

Ca variante noi ale metodelor expozitare 
men%ion#m: 

- Prelegerea (expunerea) cu oponent: 
„oponentul” – un al doilea cadru didactic sau 
un cursant special preg#tit – intervine pe 
parcursul expunerii cu întreb#ri, aprecieri 
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critice, sugerând auditoriului noi perspective în 
abordarea temei. În acest sens, este necesar# 
o regizare prealabil# a desf#$ur#rii prelegerii. 

- Prelegerea în echip": expunerea este 
realizat# de o echip# de cadre didactice, 
fiecare analizând un anumit aspect al temei $i 
completându-se reciproc. 

- Prelegerea-dezbatere: cadrul didactic 
expune ideile principale, apoi urmeaz# o 
dezbatere în care cursan%ii analizeaz#, 
exemplific#, aplic# aceste idei în conformitate 
cu experien%a personal#. 

  

Prelegerea-Avantaje  

!  Este o metod# eficient# chiar $i în 
cazul unei clase numeroase.   

!  Este adecvat# dac# se urm#re$te 
transmiterea de informa%ii.  

!  Profesorul poate ob%ine feedback 
direct de la elevi, pe parcursul prelegerii, 
pentru a-$i adapta  

con%inutul prezent#rii, structura, ritmul 
etc.  

!  Este bine ca subiectul prelegerii s# 
r#mân# deschis: profesorul nu are toate 
r#spunsurile  $i nu  

este singurul cunosc#tor al subiectului. 
Elevii pot contribui cu exemple, particulariz#ri 
sau  extrapol#ri.  

  

 

Prelegerea-Limite  

!  Perpetueaz# modelul pred#rii ca 
transmitere de informa%ii. Fiind una dintre cele 
mai utilizate  

metode, este perceput# ca fiind rutinier#.  

!  Exist# riscul monotoniei, al 
neimplic#rii elevilor în activitate.  

    

Prelegerea-Sugestii  

Profesorul trebuie s# aib# permanent în 
vedere scopul general al utiliz#rii acestei 
metode: înv#%area.  

Scopul prelegerii nu este s# fie rostit#, ci 
s# sprijine elevii în procesul de înv#%are: s# 
ofere  informa%ii, explica%ii sau s# genereze 
întreb#ri.  Cu alte cuvinte, diferen%iem între 
prelegerea didactic# $i prelegerea în alte 
contexte. 

!  Pentru a diminua caracterul formal $i 
„distan%a” profesor-elev, se poate organiza 
sala de clas# într-un mod prietenos, a$ezând 
scaunele în semicerc sau b#ncile în form# de 
„U”, astfel încât  profesorul $i elevii s# poat# 
p#stra contactul vizual.  

!  Sunt foarte importante caracteristicile 
cadrului didactic: voce, tonalitate, mimic# etc.  

!  Pot fi integrate în prezentare materiale 
audio-video sau ilustra%ii, diagrame etc.  

!  Formula%i ideile clar $i puncta%i 
aspectele principale (prin intona%ie, mimic#, 
gesturi, materiale  

audio-video etc.).  

!  Prin structurarea prezent#rii, oferi%i 
elevilor un model de analiz# a unui  subiect/ 
fenomen $i de sintez# a aspectelor esen%iale. 
Uneori, putem introduce unele contradic%ii în 
discurs, pentru a atrage aten%ia elevilor $i a 
stimula dezbaterea.  

!  Oferi%i exemple, particulariz#ri. Astfel, 
elevii vor urm#ri mai u$or prezentarea  $i vor 
“lega” informa%iile între ele (Ionescu M. et al 
2007). 

!  Durata prelegerii este un element 
important: pentru adul%i – în medie, o or#, iar 
pentru elevi de liceu – durata unei prelegeri 
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eficiente poate varia între 20-40 de minute. 
Depinde îns# de capacit#%ile de ascultare ale 
audien%ei, de con%inutul $i prezentarea 
propriu-zis#.  

 

Prelegere participativ!  

Unele critici  afirm# c# prelegerea „nu 
implic# elevii în activitate”, „conserv# rolul 
central al  

profesorului” etc. Pe de alt# parte, 
pasivitatea fizic#, lipsa de interac%iune nu 
înseamn# neap#rat c#  elevii sunt „pasivi 
intelectual”.   

Pentru a dep#$i aceste limite, poate lua 
forma unei prelegeri participative, în care 
profesorul î$i structureaz# foarte bine 
con%inuturile  $i invit# elevii s# intervin#, de 
exemplu, prin manifestarea acordului sau 
dezacordului, prin oferitea de argumente, prin 
completarea cu noi informa%ii etc. Unii 
profesori prefer# ca elevii s# pun# întreb#ri 
numai la sfâr$itul discursului sau în anumite 
momente special concepute pentru discu%ii. Nu 
exist# reguli clare care s# specifice dac# este 
mai bine ca elevii s# poat# pune întreb#ri 
atunci când consider# necesar sau la sfâr$itul 
unei etape a prelegerii. În primul caz, exist# 
avantajul feedback-ului rapid, al clarific#rilor 
imediate, îns#  $i riscurile întreruperilor dese  
$i fragment#rii discursului. Fiecare situa%ie se 
regleaz# în func%ie de condi%iile concrete 
(www.dppd.ro).  

 

3. Exemplific%ri –lec&ii În care 
prelegerea este metoda de baz% 

 

Tema:Alchene Structura, izomerie, 
propriet#ti fizice 

Clasa: X A, X B. 

Categoria/tip de lec'ie: Lectie de 
transmitere $i însu$ire de cuno$tin%e 

Obiective opera'ionale: 

 O1: s# modeleze formulele moleculare 
$i de structur# a primilor termeni ai seriei  

                  alchenelor pe baza 
explica%iilor profesorului. 

 O2: s# exemplifice izomeria alchenelor 
în func"ie de structura lor. 

 O3: s# indice propriet#%ile fizice pe baza 
prelegerii !colare. 

 Strategia didactic#:  

 a) sistem metodologic: exerci%iul, 
conversa%ia, modelarea, explica%ia,   

                algoritmizarea 

 b) resurse materiale: 

  -instrumente de lucru: manual, 
fi$e 

  -mijloace de înv#%#mânt: folie, 
retroproiector 

 c) forma de organizare: frontal, 
individual: 
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Desf#$urarea lec'iei 

 

Activitate profesor Activitate elev Observatii 

Modeleaz# cu ajutorul 
modelelor cu bile structura pentru 
C2H4, C3H6 $i arat# la retroproiector 
structura C2H4. 

Cere elevilor s# modeleze 
structura C3H6, C4H8 propunând spre 
rezolvare exerci%iul 1 din fi$a de 
autoinstruire (anexa 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapituleaz# cu elevii defini%ia 
$i formula general# a alchenelor $i 

H  H           H  H 
H 

 |   |              |    
|   |         

C=C    ;      
C=C-C-H     

 |   |              |        
|  

H  H           H      
H 

Eten#           
propen# 

 

Elevii rezolv# 
individual in caiet 
exerci%iul 1 din fi$a 
de autoinstruire: 

H   H H 

|     |   |         

C=C-C-H    
H2C=CH-CH3 

|         |  

H       H 

                       
propen# 

H  H H H 

 |    |   |   | 

C=C-C-C-H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prob# de 
evalua-re 
pentru O1 
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Activitate profesor Activitate elev Observatii 

cuno$tin%ele anterioare la izomerie, 
izomeria alcanilor,izomeria de 
catena, denumirea izomerilor. 

Solicit# elevilor rezolvarea 
exerci%iului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |        |   | 

H      H H 

                     

H2C=CH-CH2-
CH3  

          buten# 

Alchenele sunt 
hidrocar-buri 
nesaturate care 
con%in in molecula lor 
o leg#tur# dubl#  
între doi atomi de 
carbon $i care au 
formula 
general#:CnH2n. 

Elevii rezolv# 
exerci%iul: 

-izomerii C6H12  

H3C=CH2-CH2-
CH2-CH2-CH3 

 1-hexen# 

H3C= CH-CH2-
CH2-CH3 

           | 

          CH3 

2-metil-1-
penten# 

H3C= CH2-CH-
CH2-CH3 

                   | 

                  CH3 

     3-metil-
penten# 
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Activitate profesor Activitate elev Observatii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          CH3 

           | 

CH3-=CH-CH2-
CH3 

           | 

          CH3 

2,2-dimetil-1-
buten# 

 

H3C=CH-CH-
CH3 

          |      | 

         CH3 CH3 

2,3-dimetil-1-
buten# 

H3C-CH2=CH2-
CH2-CH2-CH3 

 2-hexen# 

H3C- CH=CH2-
CH2-CH3 

           | 

          CH3 

2-metil-1-
penten# 

H3C- CH2=CH-
CH2-CH3 

                   | 

                  CH3 

     3-metil-
penten# 

 

 

Proba de 
evalua-re 
pentru O2. 
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Activitate profesor Activitate elev Observatii 

 

 

Propriet#%ile fizice se prezint# 
sub forma de prelegere 

 

 

 

 

 

 Propriet#%ile fizice: 

1.Puncte de fierbere $i de 
topire:-alchenele inferioare (C2-C4) 
sunt gaze la temperatura obi$nuit#;  

Termenii mijlocii sunt substan%e 
lichide, iar termenii superiori sunt 
sub-stan%e solide. Puncte de fierbere 
$i de topire ale alchenelor sunt mai 
mici  

decât ale alcanilor cores-
punz#tori $i cresc odat# cu cre$terea 
masei moleculare. 

2.Solubilitate: 

-alchenele sunt insolubile în 
H2O, pentru c# între moleculele lor $i 
moleculele 

H2O nu se pot forma leg#turi de 
hidrogen.Ele sunt solubile în solve%i 
orga-nici, cu care pot forma 
intermolecular, interac%iuni van der 
Waals. 

3.Densitate 

Densitatea alchenelor lichide 
este mai mare decât densitatea 
alcanilor cu acela$i num#r de atomi 

          CH3 

           | 

  CH3-CH=CH2-
CH3 

           | 

          CH3 

2,2-dimetil-1-
buten# 

H3C-CH=CH-
CH3 

          |      | 

         CH3 CH3 

2,3-dimetil-1-
buten# 

 

Elevii rezolv# 
individual 

exerci%iului nr.2 
din fi$a de  

autoinstruire 
(anexa nr.2), 

apoi corecteaz# 
gre$elile pe 

baza rezolv#rii 
prezentate pe folia 
de retroproiector. 

 

. 

 

 

Proba de 
evaluare 
pentru O3. 
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Activitate profesor Activitate elev Observatii 

de carbon,dar mai mic# decât a H2O. 

4.Propriet#%i organoleptice: 

-etena este un gaz incolor, 
insipid. 

 

 

 

 

Test de evaluare (timp de lucru 
10 minute) (Anexa 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 

FI&A DE AUTOINSTRUIRE 

 

Exerci%iul 1.   

        Modela%i structura urm#torilor compu$i organici: C3H6 $i C4H8. 

 

Exerci%iul 2. 

         Stabili%i izomerii substan%ei cu formula molecular# C6H12 $i denumi%i 
ace$ti compu$i. 
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ANEXA 2 

TEST DE EVALUARE PENTRU FEEDBACK 

 

a). Se dau compu$ii de mai jos. Stabili%i denumirea lor.   

 H3C= CH-CH2-CH3 

                       | 

                      CH3 

   

 H3C-CH2-CH2=CH2-CH3 

 

 

 H3C-CH = CH-CH3 

           |         | 

          CH3   CH3 

 

b). Scrie%i formulele compu$ilor de mai jos: 

 

 3-hexen# 

  

 2,2-dimetil-3-hepten# 

 

 

 

 

Rezolvare / barem 

 

a). 2-metil-1-buten#                                    2p. 

     2-penten#                                               2p. 
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     1,2-dimetil-2-buten#                              2p.                          1p. din oficiu 

                                                                                                    timp de 
lucru 10 minute. 

b). H3C-CH2-CH2=CH2-CH2-CH3             1,5p. 

               CH3 

                | 

      H3C-CH2-CH2=CH2-CH2-CH2-CH3    1,5p. 

                | 

               CH3 

 

Tema: Reac%ia de polimerizare. Reac%ia de ardere la alchene. 

Clasa: X A, X B. 

Categoria/tip de lec%ie: Lec%ie de transmitere de noi cuno$tin%e. 

Obiective opera%ionale: 

 O1: s# defineasc# reac%ia de polimerizare pe baza explica%iilor date de 
profesor. 

 O2: s# modeleze ecua%ia reac%iei de polimerizare la alchene pe baza  
explica%iilor date de profesor. 

 O3: s# clasifice reac%iile de oxidare pe baza explica%iilor date de profesor. 

 O4: s# exemplifice oxidarea blând# pe baza explica%iilor. 

 O5: s# exemplifice oxidarea energic# pe baza modelelor generale. 

 O6: s# scrie ecua%ia de ardere la alchene prin analogie cu alcanii. 

 

Strategia didactic#:  

 1. Sistem metodologic: conversa%ia euristic#, modelarea, descoperirea 
dirijat#,  

                   explica%ia, rezolvarea de probleme, exerci%iul. 

 2. Resurse materiale: 

  a). instrumente de lucru: fi$e de autoinstruire, manualul. 

  b). mijloace de înv#%#mânt: folii retroproiector. 



    THE JOURNAL OF DIDACTICS                                Prelegerea în studiul !tiin"elor 
 

#

"$#

 3. Forma de organizare: frontal, individual 

 

Desf#$urarea lec%iei 

A.P. A.E. Observ
a%ii 

Profesorul împarte fi$ele 

Profesorul propune spre 
rezolvare ex.1 din fi$a de 
autoinstruire (anexa 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii rezolv# 
individual sarcinile 
indicate la ex.1 din fi$a 
de autoinstruire. 

 

H2C=CH-CH3+H2

Ni
  

     propen#         

               !  H3C-
CH2-CH3  

                           
propan 

 

H2C=CH-CH3 + Cl2 !  

    propen#         

                 !  H2C-
CH-CH3  

                            |     
| 

                           
Cl  Cl 

                  1,2-
diclorpropan 

 

H2C=CH-CH3 + HCl 

!  
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A.P. A.E. Observ
a%ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul anun%# tema 
lec%iei: 

   Reac%ia de polimerizare. 
Reac%ia de oxidare. 

 

1. Reac%ia de polimerizare 

Prof. explic# modul de 
formare a poli-etenei. 

 

 

Prof. scrie pe tabl# 
schematic ecua%ia reac%iei de 
polimerizare $i indic# mo-dul de 
calcul al lui n. 

         nA ! -(A)n-         

      n = gradul de 
polimerizare 

     A = monomer 

-(A)- = polimer 

n = M polimer
M monomer

    propen#         

                 !  H3C-
CH-CH3  

                                 
| 

                                
Cl 

               2-
monoclorpropan 

 

H2C=CH-CH3+ HOH 
H2SO4  

    propen#         

               !  H3C-
CH2-CH3  

                               
| 

                              
OH 

                        2-
propanol 

 

 

 

 

 

 

Încerc#ri de definire 
a reac-%iei de 
polimerizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prob# 
de eva-
luare pt. O1. 
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A.P. A.E. Observ
a%ii 

 

Propune spre rezolvare ex.2 
din fi$a de autoinstruire. (Anexa 
3) 

 

 

Solicit# scrierea ecua%iei pe 
tabl# de c#tre un elev pentru 
corectare. 

 

Reac%ia de oxidare 

 

a) reac%ii de oxidare blând# 

b) reac%ia de oxidare 
energic# 

c) reac%ia de ardere 

 

 

 

 

a). Prof. scrie pe tabl# 
reac%ia general# a r. de oxidare 
blânde. 

 

 

     \        /                                 
|       |              

     C = C  +  [O] + H2O ! – 
C – C  –  

     /        \                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii rezolv# 
individual ex.2 din fi$a de 
autoinstru-ire.  

          eten# 

  nCH2 = CH2 ! 

                 ! -
(CH2-CH2)- 

                         
polieten# 

 

Pe baza explica%iilor 
prof. elevii clasific# 
reac%iile de oxidare în: 

a) reac%ii de oxidare 
blând# 

b) reac%ia de 
oxidare ener- 

    gic# 

c) reac%ia de ardere 

 

 

 

 

 

 

Prob# 
de eva-
luare pt. O2. 

 

 

 

 

Prob# 
de eva-
luare pt. O3. 
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A.P. A.E. Observ
a%ii 

|       |    

                                               
OH  OH        

Cond. KMnO4 solu%ie apoas# 
neutr# sau slab bazic#. 

 

Se cere rezolvarea ex.3 din 
fi$a de autoinstruire.(Anexa 3) 

 

 

 

 

 

 

b). Reac%ia de oxidare 
energic#. 

Prof scrie ec. generale de 
oxidare energic#: 

 

 

C C

H

HH

R

+
5[O]

                                             

CR

OH

O

+ CO2 + H2

  

                     acizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii rezolv# ex.3 

    propen# 

H2C=CH-CH3 

+[O]+H2O!       

         

      
CH2 CH CH3

OH OH           

               1,2-
propandiol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prob# 
de eva-
luare pt. O4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    THE JOURNAL OF DIDACTICS                                Prelegerea în studiul !tiin"elor 
 

#

$(#

A.P. A.E. Observ
a%ii 

C C

H

HR

R

+ 4[O]

 

 

4[O]
C

R

R

O + CO2 + H2

 

                     ceton# 

Se cere rezolvarea ex.4 din 
fi$a de autoinstruire. 

 

Prof. prezint# la 
retroproiector rezol-varea 
concret# a exerci%iului. 

 

 

c). Reac%ia de ardere. 

Se cere scrierea reac%iilor de 
ardere a etenei $i a butenei prin 
analogie cu reac%ia de ardere a 
metanului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH3 C

CH3

CH CH3
+3[O]

 

CH3 C

CH3

O+ CH3 C

OH

O

 

 

Elevii noteaz# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prob# 
de eva-
luare pt. O5. 

 

 

 

 

 

 

Prob# 
de eva-
luare pt. O6. 
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A.P. A.E. Observ
a%ii 

ecua%ia: 

CH4+2O2 ! CO2 + 
2H2O 

2C2H4+6O2 ! 
4CO2+4H2O 

C3H6+9/2O2!3CO2+
3H2O  
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ANEXA 3 

FI&A DE AUTOINSTRUIRE 

 

Exerci%iul 1. Modela%i ecua%iile reac%iilor de adi%ie a H2, Cl2, HCl, H2O la propen#. 

 

Exerci%iul 2. Modela%i ecua%ia de polimerizare a etenei folosind ecua%ia general# de 
polimerizare.  

 

Exerci%iul 3. Scrie%i ecua%ia reac%iei de oxidare blând# a propenei. 

 

Exerci%iul 4. Scrie%i ecua%ia reac%iei de oxidare energic# a 2-metil-2-butenei. 

 

4. CONCLUZII 

Metodele expozitive sunt utilizate pentru 
transmiterea acelor cuno$tin%e care, datorit# 
volumului sau gradului de complexitate, nu pot 
fi dobândite de elevi prin efort propriu . 

Alegerea metodelor nu este aleatoare, ci 
trebuie s# se subordoneze con%inutului 
procesului instructiv, particularitatilor de 
vârst# $i psihice ale elevilor. Succesul aplic#rii 
unei metode de înv#%are, clasic# sau modern#, 
depinde de mijloacele de înv#%#mânt, de 

competen%a $i de experien%a didactic# a 
PROFESORULUI . 

Chiar daca în predarea $tiin%elor în 
înv#%#mântul preuniversitar uz#m de metode 
interactive (problematizarea, înv#%area prin 
descoperire, experimentul de laborator, asltul 
de idei), prelegerea este utilizat# în cadrul 
lec%iilor de transmitere $i însu$ire de noi 
cuno$tin%e. Factorul determinant în alegerea 
prelegerii ca metoda de înv#%#mânt îl 
constituie resursele psihologice ale clasei de 
elevi. 
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Încerc cât mai pu"ine referiri bibliografice 
pentru a sublinia actualitatea Procesului 
Retoric, care nu este un dinozaur sau un 
artefact mort !i f#r# via"# ce trebuie 
prezentat, clasificat pedant !i pus în insectar. 
Mult# inventivitate este necesar# pentru arta 
retoric# !i deci !tiin"a transform#rilor! În 
manifestarea ei. A transform#rii unui subiect, 
unui „ceva” ascuns !i ne!tiut, ne-prezent în 
con!tiin"a uman#, într-o survenire luminoas#, 
adic# în lumina con!tiin"ei, plin# de sens !i 
via"# ce poate fi imediat asimilat# !i integrat# 
în via"a neuronal!... a noastr#. Acum, orice 
este dezb#tut poate fi în"eles sau ne-în"eles, 
ne poate capacita sau atrage aten"ia, în orice 
moment !i chiar acum! 

 Acest text con"ine multe 
informa"ii, dar nu toate, despre ce se poate 
face !i la ce se poate apela într-o prelegere. 
Astfel, aceste rânduri puteau fi scrise în multe 
feluri diferite. Ca !i orice act oratoric care 
poate îmbr#ca diverse ve!minte. Diferitele 
forme sau ve!minte nu sunt mai bune unele 
fa"# de altele, mai performante ci sunt doar 
diferite unele de altele. Varia"ia „ve!mintelor” 
este aproape infinit#... 

 Oratorul are posibilitatea de a 
urma, de a r#mâne fidel unui ve!mânt pân# la 
finalizarea subiectului sau pân# la finalizarea 
carierei. La fel cum se poate apela cu deplin 
succes la nenum#rate ve!minte, forme, artificii 
în cadrul unui singur discurs, cu scopul de a 
juca în ritm cu procesul în"elegerii multiple !i a 
asimil#rii la care publicul particip#, cognitiv, 
emo"ional, volitiv sau mai bine indicat cu 
întreaga sa fiin"#. 

 De altfel, comunicarea poate fi 
la nivel con!tient sau la nivel incon!tient, cu 

aparen"e con!tiente dar cu finalit#"i... 
incon!tiente, sau orice alt# formul# dorit#. 

 Da, exist# discursuri !i procese 
ce faciliteaz# transmiteri la nivel incon!tient 
sau modific#ri la nivel incon!tient al 
universului mental al celor prezen"i... care 
întotdeauna î!i aduc atât facult#"ile 
con!tiente... cât !i mai ales cele incon!tiente... 
c#ci este clar c# marea parte a proceselor 
cerebrale sunt, ca norocul, incon!tiente. 1 
Acum, dac# cineva a încercat s# se lase de 
fumat !i nu a reu!it atunci a stat în fa"a 
m#re"iei !i puterii comportamentelor, emo"iilor 
!i proceselor mentale incon!tiente sau care au 
marea lor parte loc în domeniul cerebral 
incon!tient, unica dovad# a lor fiind efectul 
cople!itor con!tient aproape imposibil de 
schimbat la nivel con!tient! Deci, da, marea 
parte a vie"ii noastre cerebrale, mentale, 
emo"ionale, comportamentale, etc., se 
desf#!oar# la nivel incon!tient !i doar se 
manifest# con!tient! 

 Prin urmare, schimb#rile 
profunde se întâmpl# în forurile noastre 
interioare, în cazul în care sunt durabile, 
autentice !i naturale !i nu în domeniul 
con!tiin"ei limitate unde apar, dac# efortul 
este limitat la con!tient, doar ca ciud#"enii !i 
penibilit#"ii ale unei personalit#"i ce nu a reu!it 
schimbarea sau în"elegerea... 

 Astfel, un discurs, o prelegere 
are întotdeauna o parte con!tient# !i o 
reverbera"ie profund incon!tient#... Acum, 
capacitatea de a utiliza scena oratoric# pentru 
afectarea sau schimbarea domeniului 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Vezi S. Freud, „Introducere în psihanaliz#”, 
„Psihopatologia Vie"ii Cotidiene”, !i „Psihologia 
Incon!tientului”, Editura Trei. 
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incon!tient al celor prezen"i (simultan 
con!tien"i !i incon!tien"i – sau simultan cu 
procese active con!tiente !i incon!tiente care 
se uit# la tine !i te ascult#) este o realitate ce 
poate fi încercat# sau experimentat#, dar care 
va r#mâne un subiect pentru articole 
urm#toare. 

 Aici este suficient doar un scurt 
„abc” al posibilit#"ilor infinite ale... discursului, 
oratorului. Acum, vom prezenta câteva 
aspecte ce pot face actul prezent#rii cu 
adev#rat efectiv... în cel mai pl#cut mod! 

 Oratorul are posibilitatea de a 
transmite informa"ii, de a deschide interesul 
publicului c#ruia i se adreseaz#, de a motiva 
înspre un domeniu sau altul sau înspre 
descoperire, munc#, studiu, spirit critic, etc. 

 Orientarea publicului spre noi 
domenii, valori sociale, economice, !tiin"ifice, 
culturale, spirituale, spre noi credin"e sau noi 
realit#"ii...  

 Retorul are capacitatea de a 
modifica st#rile interioare !i emo"ionale ale 
audien"ei,2 pentru a se folosi de ele! Cum? Prin 
metafore, exemple, povestirii se pot face ca 
st#rile interne s# se modifice dup# un patern 
dinainte stabilit, în vederea subiectului, de 
c#tre... doar Orator? (sens multiplu: doar 
oratorul modific# st#rile celor din jur sau to"i o 
facem defapt, sau alt sens: Oratorul este doar 
un orator sau !i un vindec#tor, agitator, 
lini!titor, profitor, etc?) 

 Arta vorbirii este !tiin"a 
modific#rii celorlal"i. Nu? Exemplele sunt 
infinite! Gândi"i-v#. Acum, r#mâne doar s# 
începem, procesul con!tientiz#rii fertilit#"ii !i 
poten"ialit#"ii simultane a vorbirii umane... 
chiar !i Zeii creeaz# prin cuvânt iar vr#jile, 
chiar !i cele ale iubirii, tot pe interioarele 
spunerii/rostirii se sprijin# ca edificii 
invincibile.  

 C#ci noi lucruri se pot crea !i 
cele vechi se pot recrea/schimba - prin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Vezi Jacob Levy Moreno, „Scrieri 
fundamentale. Despre psihodram#, metoda de grup 
!i spontaneitate”, editura Trei, 2009. 

„verbum”!3 Acum, s# ne folosim productiv de 
... acestea! 

 În primul rând trebuie s# ne 
întreb#m spre cine dirij#m discursul nostru 
despre subiectul deja stabilit. Aceast# 
întrebare este crucial# în direc"ia !i con"inutul 
discursului. În cazul unui auditoriu tân#r 
metaforele, exemplele !i experien"ele 
povestite, în vederea facilit#rii în"elegerii, 
trebuie s# fie din orizontul !i universul mental 
al tinerilor. Ar fi de neîn"eles pentru ei 
exemplele despre suferin"ele vârstei a treia, 
despre întâmpl#rile primului r#zboi mondial, 
despre problematicile întâlnite de !oferii 
profesioni!ti în lungile lor curse. Metaforele !i 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Pentru în"elegerea mai exact# a puterii 
cuvintelor !i a limbajului apelul la conceptul de 
„lume lingual constituit#” este benefic. Pentru 
Gadamer ”lumea”, spre deosebire de „mediul 
înconjur#tor” în care vie"uiesc animalele, este una 
lingual constituit#, bazat# pe semnifica"iile date de 
cuvânt: cuvântul este cel ce d# existen"# „lumii” 
umane. Avem acces la lume prin semnifica"iile 
cuvintelor. Pentru c#, pentru om „lumea” este 
existent# în limb#, iar în afara limbii nu exist# 
semnifica"ii ale lumii, c#ci pentru om lumea este 
existent# ca „Lume” !i nu ca mediu înconjur#tor. 
Or „aceast! existen"! a lumii este întocmit! 
lingual”, c#ci „limba are o existen"! proprie doar 
prin faptul c! în ea se înf!"i#eaz! lumea. 
Umanitatea originar! a limbii semnific!, a#adar, în 
acela#i timp lingualitatea originar! a faptului-de-a-
fi-în-lume al omului.” (Gadamer: Adev!r #i 
Metod!,Teora, Bucure!ti, 2001. pg. 331-333) 
Cuvântul, rostirea produce configurarea 
„experien"ei linguale a lumii”. Astfel, prin „limb"” 
avem acces la st"rile de lucruri. Lumea este, 
astfel, lingual#, iar omul este ridicat la „lume” prin 
cuvânt!  La Gadamer experien"a omeneasc# îns#!i 
este lingual#.  Ideea de baz# a lui Gadamer este c# 
omul tr#ie!te într-o lume lingual#. Fa"# de care nu 
exist# un amplasament exterior, situat în afara 
experien"ei linguale a lumii, de vreme ce omul nu 
tr#ie!te în mediul înconjur#tor ci în lume, iar 
aceast# lume este una lingual# constituit# în ultim# 
instan"# de cuvânt. A avea limb# semnific# o 
modalitate special# de a fi în lume, complet diferit# 
de cea a fiin"elor vii ce sunt în mediu. Astfel, 
raportat la om, cel ce are limb# are lume! Iat# una 
din ideile principale ale lui Gadamer. $i una care ne 
ajut# s# în"elegem puterea cuvintelor !i a rostirii, 
c#ci noi tr#im într-o lume de semnifica"ii, date de 
cuvânt. Astfel, lumea noastr#, construit# fiind prin 
cuvânt, prin semnifica"iile sale, poate fi modelat# 
de discursul corect !i artistic realizat. 
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povestirile trebuie s# aib# leg#tur# direct# !i 
nu doar indirect# cu via"a tinerilor, c#ci cu 
siguran"# auditorul nostru nu este format în 
exclusivitate din persoane cu calit#"i 
excep"ionale ce s# în"eleag# foarte u!or 
limbajul indirect !i multiplele lui în"elesuri !i 
niveluri de sens. Unul din scopurile oratorului 
este s# faciliteze în"elegerea! 

 Cu totul altfel st# problema în 
cazul unui grup matur, sau a unui grup 
specializat pe un anumit domeniu. Exemplele 
familiare grupului, ce con"in în"elesuri 
folositoare nou# în procesul oratoric, trebuie 
descoperite !i preg#tite înainte, adic# în 
aceast# faz# de punere pe hârtie a 
informa"iilor. 

  Astfel, raportarea la via"a 
social#, cultural# !i la orizontul mental este de 
natur# a ne apropria publicul !i a-i facilita 
în"elegerea !i asimilarea ideii prezentate, 
acestea fiind de altfel !i motivele pentru care 
ne afl#m în fa"a lor. A vorbi monoton !i a 
recita propozi"iile ce cuprind informa"ii despre 
subiectul dezb#tut nu înseamn# prelegere! În 
acest mod ar fi putut foarte u!or s# citeasc# 
un text despre... 

 Destinatarii prelegerii sunt 
absolut importan"i în formarea con"inutului 
explicativ. Aceasta dac# dorim într-adev#r s# 
atingem !i s# manifest#m un proces oratoric !i 
nu unul robotico-semi-profesionist de exersare 
a calit#"ilor dobândite în clasele I -IV. 

 Mediul în care se petrece 
rostirea este de o importan"# cardinal#. Este 
un loc g#l#gios sau lini!tit, este curat, luxos, 
simplu, natural, frumos decorat? Toate 
acestea ne pot folosi. Într-un mediu g#l#gios 
puterea vocii noastre trebuie s# fie 
manifestat# deplin, ritmul discursului trebuie 
s# fie sus"inut  !i acestea pentru a direc"iona 
aten"ia ascult#torilor spre în"elegere !i a le 
facilita concentrarea. Într-un loc luxos 
relaxarea !i ritmul ales !i nobil al vocii trebuie 
s# imprime prelegerea de aceste calit#"i, 
pentru ai poten"a importan"a !i valoarea. 

 Într-un loc lini!tit se poate 
discuta pe îndelete! Cu exemple mai multe, cu 
fluctua"ii ale vocii ce pot fi reperate, lini!te 
fiind, cu sunete ce trimit la emo"ii pentru a 

apropria „importan"#”, de exemplu, unei idei. 
Într-un mediu lini!tit starea interioar# propice 
este absolut necesar#, de vreme ce pot fi 
detectate orice stâng#cii, orice nesiguran"e 
sau lipse de profesionalism. Mediul lini!tit 
permite multor femei – !i nu numai – s# simt# 
!i s# perceap# starea interioar# a vorbitorului, 
ceea ce poate demasca incongruen"ele între 
discurs !i credin"ele !i p#rerile Oratorului. 

 Un loc simplu trebuie umplut de 
c#tre prezentatorul prelegerii cu bog#"ia ... 
vorbirii sale, ... a gesturilor sale, ... a mi!c#rii 
sale scenice, ... a bog#"iei vocii !i cuvintelor 
sale de asemenea. $i cu multe ... alte bog#"ii! 
$ti"i voi la care m# refer... ! Acum, folosirea 
locului prelegerii este la fel de importata ca !i 
discursul în sine. 

 Un discurs bun "inut prost 
discrediteaz# profund subiectul, care de alt fel 
poate fi de maxim# importan"# teoretic# sau 
practic#!!! 

 Din p#cate mult a avut de 
suferit oratoria în aceast# epoc#, mai ales în 
mediul universitar. Ce s# mai zicem de cel 
politic !i comunicarea în general între oameni! 
Mare uitare apas# din p#cate asupra lui 
„verbum”. $i nu am devenit noi mai pu"in 
oameni, ast#zi, când hr#nirea !i lupta pentru 
împ#unare au primul plan. 

 Glumele trebuie alese atent, 
pentru a nu r#ni audien"a. Un discurs f#r# 
zâmbet, fie glum# fie nu, este din p#cate o 
s#r#cire a spiritului, o profund# îmb#trânire !i 
vl#guire a min"ii !i a în"elegerii !i a inteligen"ei 
creatoare. 

 Subiectul este bine de pus într-o 
schem#. Dup# ce se stabile!te ce se dore!te !i 
deci punctul final al prelegerii, pa!ii ce vor 
duce acolo trebuie a!ternu"i logic sau 
metaforic în ordine. Apoi a nota ideile ce duc 
spre împlinirea operei oratorice cu numere 
poate ajuta. De exemplu, prima idee are un 
exemplu, a doua idee are dou# sub-puncte, a 
treia idee este prezentat# cu trei exemple 
hazlii care duc natural, f#r# apari"ia 
rezisten"elor ce au fost eliminate prin efectul 
glumelor, c#tre ideea a patra care este 
concluzia !i punctul final al c#l#toriei publicului 
unde vorbitorul a fost ghid prin universul 
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bogat !i plin de evenimente al prelegerii. 
Acum, nu mai trebuie decât s# se lini!teasc# 
auditorul !i s# fie întors înapoi spre starea 
cotidian#, acolo unde deja au încorporat în ... 
interiorul lor ... ideea discutat#. 

 Astfel, se poate îmbog#"i 
publicul... Acum, trebuie doar s# ne bucur#m 
de efectele create. 

 Aceasta este doar o posibilitate. 
Alta ar fi: trei, patru premise pentru faza întâi, 
apoi deduc"ii logice ce ne duc spre o concluzie 
nou#, ca faza a doua, urmat# apoi de 
expunerea beneficiilor teoretice !i practice ale 
noii concluzii, ca o a treia parte, care se ridic# 
ca !i o nou# lume... de posibilit#"i! Multe astfel 
de forme geometrice se pot da schemelor unei 
prelegerii. Un alt exemplu ar fi prezentarea 
ideii inovatoare ca un !oc, urmat# apoi de faza 
de aclimatizare (multe exemple despre 
naturalitatea !i firescul acesteia) !i apoi de 
minunatele construc"ii ce pot fi f#urite pe baza 
acestei noi pietre de construc"ie. La sfâr!it, din 
nou l#udarea noi ideii !i o reluarea a punctelor 
principale (pentru acomodare cu noutatea). 

 O alt# posibilitatea ar fi 
discursul în spiral#: se trece de la o idee la 
alta !i se revine printr-o nou# în"elegere sau 
un nou aspect asupra punctelor expuse, ca 
mai apoi s# se tot revin# cu noi !i noi 
în"elegeri ale subiectului. Exact ca !i opera 
Bolero de Ravel. 

 $i acest text este ca o plimbare 
prin gr#dini diverse !i minunate, pline de flori 
!i plate, vr#jite pentru a inspira acum 
prospe"imea aromelor !i a realiza frumuse"ea 
naturii, natur# care ca !i oratoria reprezint# 
subiectul în cauz#. A te plimba prin diverse 
gr#dini, !i a vedea !i sim"ii !i auzii ce se 
întâmpl# acolo, în fiecare, unde popose!ti un 
pic !i apoi mergi mai departe, iat# intinerariul 
parcurs de acest text prin aspectele 
discursului. Poposim în fiecare gr#din#, ne 
tragem suflul, observ#m, ne îmbog#"im în 
interior, ca oamenii, înv#"#m... !i cine nu-!i ia 
câteva flori frumoase !i interesante care i-au 
pl#cut mai mult din excursia prin gr#dinile ... 
oratorie, acum. 

 Oratoria este ca !i natura: o 
pur# devenire !i a "ine pasul cu ea este 

necesar în actul de a nu transforma totul în 
discurs mort, f#r# valoare, adic# f#r# via"#. 

 Memorarea schemei respective 
sau folosirea ei ca ajutor personal sau desen, 
slide, explicativ r#mâne la latitudinea 
profesionistului. 

 Infinite posibilit#"ii se prezint# 
în fa"a designului actului retoric. 

 A începe prelegerea cu o glum# 
ce s# con"in# o referire plin# de sens la subiect 
!i apoi a termina diserta"ia cu aceea!i glum# 
este posibil. Sau o orice alt# posibilitate, de 
vreme ce posibilit#"ile noastre sunt atât de 
diverse. Exist# posibilit#"i infinite. 

 A sta sau nu în picioare. 
Aceasta este o alegere pe care o facem "inând 
cont !i de confortul nostru. Oricum, 
vizibilitatea corpului, cât mai mult din el, nu 
face decât s# poten"eze transmiterea 
mesajului. Ce facem cu mâinile? Se poate 
utiliza un pix sau se poate gesticula discret !i 
elegant sau cu o siguran"# ce dezarmeaz# 
observatorii, sau chiar se poate sta lini!tit cu 
mâinile lâng# corp în timpul actului ... 

 Dar exist# o serie de alte 
posibilit#"i ce se deschid când ne gândim ce s# 
facem cu corpul !i cum s# utiliz#m scena. $i 
acestea au de a face cu conceptul de ancorare 
(folosit în programarea neuro lingvistic#). 

 Exist# întâmpl#ri, evenimente 
care ne r#mân în memorie !i care sunt tot 
timpul la fel de vii... indiferent de vârst#. Nu? 
Acestea au caracteristica de a fi retrezite sau 
trezite, activate de un stimul ce a fost prezent 
în momentul tr#irii, experiment#rii tr#irii 
respective. Astfel, o anumit# melodie ne duce 
înapoi la un eveniment al vie"ii noastre ce nu-l 
uit#m, aproape nici o dat#! Sau un nume ne 
aminte!te de cineva ... cu o for"# 
extraordinar# ce trage prezen"a persoanei 
respective !i o actualizeaz# în interiorul 
nostru. Sau ca urmare a unui anumit gest, !ti"i 
voi care, ne apar în memorie imaginii vii 
despre o întâmplare. Oricum, !i un om poate 
s# ne aduc# în memorie o anumit# melodie, 
sau carte, sau ceart#. 
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 Acest proces se explic# prin 
faptul c# tr#irile !i emo"iile noastre r#mân 
ata!ate de evenimentele în care le-am tr#it. 
Nu putem s# ne aducem aminte de un 
eveniment, care atunci când s-a întâmplat a 
fost nepl#cut sau foarte pl#cut în aceea!i 
m#sur#, f#r# a sim"ii acelea!i emo"ii din nou 
actualizate, acum, în noi. A!a e? Astfel, ne 
amintim imaginile acelei întâmpl#ri !i st#rile 
vin o dat# cu ele, imediat, !i pun mâna pe noi! 
La fel se petrece cu condi"ionarea operativ#.4 

 Acum, noi putem folosi aceste 
cuno!tin"e, pe care noi to"i le avem ca 
membrii ai speciei umane, !i s# le folosim în 
rela"ia cu ceilal"i, dac# nu cumva le folosim tot 
timpul f#r# s# !tim ce facem. Acum, putem 
în"elege de ce ar#tarea unui b#" animalului, 
animal care a fost atins nepl#cut cu acel b#", 
duce la cumin"irea lui imediat#, c#ci pentru el 
imaginea b#"ului !i starea de nepl#cere 
cauzat# de b#" sunt intim legate în starea sa 
neuronal!, mental#... Astfel, ac"ion#m de 
multe ori cu cel#lalt pentru a-i determina un 
anumit comportament. 

 În acest moment, acum, 
în"elegem brusc cum putem folosi ancorarea 
pentru a ne ajuta.5 Se pot spune glume !i 
genera st#ri de veselie în timp ce oratorul st# 
într-o anumit# parte a scenei, s# zicem 
dreapta. Atunci se spune c# publicul va asocia 
acea pozi"ie scenic# cu starea de veselie !i râs. 
La fel, dac# se vorbesc lucruri serioase – unde 
maxima aten"ie este necesar# – într-o anumit# 
parte a scenei, s# spunem acum centrul 
scenei, atunci cei ce ascult# vor asimila pozi"ia 
central# a vorbitorului cu lucruri absolut 
importante !i pentru care trebuie aten"ie. Bine 
în"eles c# !i vocea trebuie modulat# astfel, 
corespunz#tor. Atunci avem o ancor# vizual-
auditiv# pentru producerea st#rii de aten"ie în 
publicul ascult#tor! Acum, s# !tii s# folose!ti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 A se vedea Richard Bandler, John Grinder 
„Frogs into Princes”, Real People Press, 1979. 
Cartea detaliaz# problema ancor#rii !i posibilit#"ile 
folosirii sale, în diferite domenii. 
5 A se vedea Tad James, „Presenting 
Magically”, Crown House Publishing Limited, 2001. 
Lucrarea dezbate posibilit#"ile de utilizare ale 
ancor#rii !i ale multor alte tehnici oratorice în 
cadrul discursului pentru ob"inerea efectelor 
maxime. 

aceste ancore: vizuale, acustice, vizual-
auditive pentru a modifica starea interioar# a 
celor prezen"i, înseamn# s#-i aju"i !i s# le 
facilitezi în"elegerea, !i parcurgerea u!oar# !i 
interesant# a intinerariului prin care-i conduci! 

 De câte ori nu li s-a întâmplat 
profesorilor s# deschid# catalogul !i o parte a 
elevilor s# experimenteze st#ri emo"ionale 
negative? De câte ori elevii r#spund 
incon!tient la pozi"ia profesorilor, la pozi"ii 
ideosincratice dar care au r#mas ancorate 
pentru elevi: o pozi"ie a profesorului cu o stare 
interioar#? Nu de pu"ine ori profesorii folosesc 
ancorele, generând r#spunsuri în elevii lor, 
f#r# a !ti ce fac. F#r# îndoial# acest proces 
este folosit des: iubitul sau iubita care 
utilizeaz# un anumit ton al vocii pentru a 
îmblânzii reac"ia partenerului. $i cât de bine 
!tiu femeile folosi aceste calit#"i. 

 Se poate ancora sala, 
spectatorii prin pozi"ia pe scen#, prin semne !i 
gesturi ale mâinilor, prin privirii specifice !i 
prin utilizarea diferit# a vocii, prin ritmul vocii, 
prin opririle discursului pentru a sublinia ideii 
importante, prin starea lui interioar#. Doar am 
observat de multe ori cum starea celor din 
jurul nostru ne influen"eaz#. A!a-i influen"#m 
!i noi pe al"ii !i trebuie s# punem st#pânire pe 
acest proces în ob"inerea efectelor dorite prin 
discurs. 

 Se pot folosi povestiri care s# 
stârneasc# admira"ia grupului sau 
neîncrederea lui, s# se ancoreze repetat cu 
stimuli vizuali sau auditivi !i apoi s# se 
foloseasc# stimuli pentru a trezi acelea!i 
sentimente, admira"ie sau neîncredere, pentru 
un anumit subiect sau o anumit# idee în timp 
ce vorbim despre... Astfel, starea generat# 
prin ancor# va r#mâne legat# de ideea 
amintit#, oferindu-i admira"ia grupului sau 
neîncrederea grupului. 

 Se pot ancora st#ri de relaxare, 
pentru a relaxa grupul în timpul sus"inerii 
discursului, pentru ca el s# se poat# reface !i 
s#-!i recupereze interesul, dup# care se poate 
continua cu subiectul complex. Astfel se ajut# 
!i orienteaz# auditorul spre în"elegere! I se 
deschide cale! C#ci cu aceasta se ocup# 
prelegerea. Nu?! 
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 În modul acesta totul este logic, 
congruent !i secven"ial, potrivit cu ceea ce se 
urm#re!te. 

 Pentru a facilita în"elegerea se 
pot folosi metafore.6 Precum pas#rea are aripi 
!i le folose!te ca s# zboare, a!a !i pe!tii au 
aripioare laterale pentru a se deplasa în ap#, 
pentru a facilita în"elegerea pe!tilor. Precum 
P#mântul se învârte în jurul Soarelui !i 
celelalte planete la fel, a!a !i electronii se 
învârt în jurul nucleului atomului, în 
în"elegerea structurii atomului. A!a cum 
oamenii dorm, mânânc#, se întind, se bucur# 
acum, la fel !i animalele dorm, mânânc#, se 
întind, se bucur#, pentru a facilita percep"ia 
identit#"ii dintre noi !i animale !i mai ales 
animalelor !i a noastr# ca f#când parte din 
aceea!i lume, în deschiderea subiectului 
despre drepturile animalelor, !i salvarea lor de 
a dispari"ie. 

 Acest procedeu creeaz# o 
atmosfer# propice, adecvat# studierii 
problemei. Îndreapt# auditorul în mod natural 
spre solu"ia propus#. Îl propulseaz# firesc spre 
în"elegerea într-un nou context.7 

 Permite o în"elegere mai facil# a 
subiectului !i a complexit#"ii acestuia. Ofer# 
un sentiment de familiaritate cu subiectul. 
Preg#te!te mintea, prin compara"ie !i 
asem#nare8, pentru în"elegerea corect#. 

 Pentru aceasta ar fi bine de 
avut cuno!tin"e generale din multe domenii 
diferite. $i o pl#cere de a povesti !i de a ar#ta 
ceea ce ... înc# nu s-a v#zut. 

 Metaforele sunt elemente 
indispensabile în prelegere. Orice bun orator 
!tie aceasta din proprie experien"#. Chiar aici 
este punctul în care se poate lucra la nivel 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 A se vedea Sidney Rosen, „My Voice Will Go 
With You,  The Teachings Tales Of Milton H. 
Erickson, M.D.”, Norton & Company, 1991. Sunt 
prezente o serie de povestiri !i metafore ce pot 
îmbog#"ii arsenalul unui orator. 
7 Vezi P. Ricoeur, „Metafora vie”, Editura 
Univers, 1984. Despre calit#"ile metaforei în 
procesul cunoa!terii. 
8 Vezi P. Ricoeur, „Metafora vie”, Editura 
Univers, 1984, !i Aristotel, „Poetica”, Editura 
Academiei, 1965. 

incon!tient cu sensul ascuns al povestirii, al 
metaforei pentru a ob"ine schimb#ri !i 
transmiteri de informa"ii la nivel incon!tient 
sau la nivelul proceselor neuronale care nu 
sunt con!tiente în acel moment, dar care sunt 
prezente. Este vorba de povestiri cu dublu sau 
triplu sens, sau care pot fi interpretate astfel.9 

 S# ie!im acum din aceste 
gr#dini !i s# intr#m brusc/abrupt în altele. 

 Trecând acum într-o alt# 
dimensiune a textului, ie!im dintr-un univers 
!i intr#m în altul. Aici totul se schimb# în timp 
ce o alt# realitate a discursului apare. S# ne 
aplec#m asupra acestui aspect, cel al 
con"inutului !i al modalit#"ilor de ordonare a 
informa"iilor. 

 Exist# o posibilitate de a 
prezenta orice subiect din 4 direc"ii diferite.10 
S-a observat c# unii sunt mai interesa"i de „de 
ce-ul” subiectului. La ce folose!te s# !tim 
subiectul x, la ce ne ajut#, ce putem face cu 
el? Motivul pentru care trebuie s#-l !tim. La ce 
bun? Al"ii sunt interesa"i de cât mai multe date 
!i informa"ii. „Ce-ul” lucrurilor este absolut 
fascinant pentru ei. Au nevoie de informa"ii, 
peste informa"ii, peste informa"ii. Apoi sunt cei 
ce vor s# !tie cum se face, cu se opereaz#. 
„Cum-ul” subiectului este valoros, cum se 
utilizeaz# în practic#. $i nu în ultimul rând 
sunt cei ai întreb#rii: ”dac# – atunci”? Adic# ce 
ce vor s# priveasc# totul altfel. Au nevoie de a 
trece de viziunea prezentat# a subiectului !i s# 
afle alte lucruri. Dac# nu e a!a, atunci? Dac# 
se face altfel, atunci ce se întâmpl#? Dac# 
rela"ion#m aceast# idee cu cealalt# atunci 
unde putem ajunge? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 A se studia lucrarea „The Adventures of 
Anybody”, de Richard Bandler, Meta Publication 
Inc, 1993. O colec"ie de povestiri ce s# 
îmbog#"easc# experien"a oratorului !i s# poten"eze 
talentul acestuia. De asemenea familiarizarea cu 
crearea povestirilor !i structura acestora se poate 
asimila din aceast# carte. 
10 Vezi Bernice McCarthy, „Teaching Around 
the 4MAT Cycle”, 2005. Este o carte de baz# în 
vederea configur#rii corecte a con"inutului 
informa"ional al prelegerii, astfel încât s# se 
adreseze tuturor membrilor auditorului !i s# 
satisfac# diferitele stiluri de în"elegere, interes !i 
înv#"are. 
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 Cele patru tipuri de înv#"are 
sunt importante pentru noi c#ci structurând 
informa"ia astfel încât s# acopere cele patru 
clase de întreb#ri, r#spundem practic tuturor 
din audien"#. Acoperim toate stilurile de 
înv#"are. 

 În plus acesta este un ghid 
efectiv de ordonare a con"inutului prelegerii. 
Dac# începem s# vorbim despre a) motivul 
pentru care este important subiectul x !i 
pentru care e bine de !tiut, pentru ca apoi s# 
atingem b) informa"iile despre x, cât mai 
multe – pentru a acoperi „ce-ul” !i apoi s# 
continu#m cu c) modalit#"ile de aplicare !i 
utilizare a informa"iei x, pentru ca mai la urm# 
s# d) s# discut#m liber !i împreun# cu 
ascult#torii despre alte posibilit#"i prin dialogul 
cu ei, întreb#ri !i r#spunsuri, putem acoperi 
tot ce trebuie !tiut despre x. 

 Este o form# elegant#, relativ 
simpl# de organizare, !i care ofer# o structur# 
imbatabil#, logic#, corect secven"ial#, 
profesionist# !i extrem de binevenit# 
expunerii. 

 Se poate începe cu un scurt 
„ce”, urmat mai apoi de „de ce”, dup# care se 
pune în practic# prin „cum”, !i se poate 
încheia cu „dac#-atunci”, pentru a deschide noi 
perspective !i noi dimensiuni. De exemplu 
vorbindu-se despre discurs se poate începe 
prin prezentarea scurt# a subiectului. Dup# 
care se enumer# !i amintesc avantajele unui 
discurs bine f#cut, profesionist. Urmeaz# a se 
enumera diferitele tipuri de discurs, informa"ii, 
tabele, istorie. Apoi se trece la enumerarea 
tehnicilor oratorice ce trebuie folosite, !i o 
scurt# practic# pentru a exemplifica puterea 
câtorva dintre ele. Se poate încheia cu 
discutarea, prin întreb#ri !i r#spunsuri libere, 
despre posibilit#"ile de aplicare a tehnicilor !i 
în alte domenii, sau despre alte tehnici ce pot 
fi utilizate cu succes. 

 Procesul este simplu !i dac# se 
urmeaz# cei 4 pa!i în ordinea lor construc"ia 
unui discurs este facil#. Este necesar s# se 
prezinte „de ce-ul” înainte de informa"ii despre 
x, pentru a motiva sala !i a trezi interesul. O 
dat# trezit apetitul informa"iile vor fi primite în 
mod deschis. O aplica"ie, o practic#, un 
exerci"iu este necesar pentru a pune st#pânire 

pe subiect !i a putea utiliza liber !i eficient 
informa"ia. Pentru a închide se poate trece la o 
sesiune de întreb#ri !i r#spunsuri în vederea 
l#muririi acelor „dac#-atunci”. Nimic mai 
simplu. 

 Trecând de la con"inut la 
comportamente s# ne referim acum la 
momentul, actul sus"inerii prelegerii. 
Schimbarea brusc# a aten"iei de pe un subiect 
pe altul poate avea menirea !i efectul de a 
trezi aten"ia publicului, adormit poate de 
monotonia discursului !i a informa"iilor. Se 
poate recuceri astfel audien"a. 

 Orice conferen"iar trebuie s# se 
fereasc# de transformarea discursului într-un 
monolog fad ce îneac# complet subiectul 
dezb#tut. (vi se pare familiar/cunoscut 
spectacolul penibil, prezent din plin în via"a 
cultural#? Citirea monoton# a unor hârtii timp 
de dou# ore.) Aici intervine aten"ia 
direc"ionat# spre participan"ii la discurs. Este 
de preferat ca oratorul s# fie atent la ce se 
întâmpl# în sal#. Astfel poate interac"iona 
natural cu cei ce-l ascult#. 

 Un subiect nu poate fi prezentat 
în acela!i mod la dou# grupuri diferite, chiar 
dac# aceste grupuri sunt absolut 
asem#n#toare. Tot timpul discursul !i cursul 
dezbaterii este întotdeauna altul, în cazul în 
care se „simte” sala, în cazul în care oratorul 
în"elege ce se întâmpl# !i ac"ioneaz# în 
consecin"#. 

 De câte ori s-a întâmplat ca un 
profesor s# încerce acela!i discurs pe un 
subiect !i s#-l prezinte identic la o clas# 
paralel# de liceu, sau la un grup diferit aflat în 
acela!i an de studiu, la aceea!i facultate !i 
care au aceea!i profesori !i au urmat acelea!i 
cursuri (în aceea!i ordine). Nu merge! Nu se 
potrive!te. Ai senza"ia c# vorbe!ti cu 
extratere!trii, care nu te în"eleg, !i sala are 
aceea!i experien"# despre tine, de!i cu o or# 
sau dou# înainte ai "inut aceea!i caracteristic# 
a cursului cu colegii lor, unde a decurs perfect. 
Ce ciudat! $i a!a se întâmpl#! 

 Un bun discurs îi include pe cei 
ce ascult#! Cum? Prin observarea reac"iilor lor 
!i prin adaptarea la cerin"a auditorului, care 
devine atât de evident#, vizibil#, strig#toare, 
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chiar !i nerostit#, în fa"a unui orator 
experimentat. 

 Orice orator are nevoie de a-!i 
ascu"ii sim"urile !i de a sim"ii sala.11 $i apoi 
momentul...  

 Nu se poate elimina din 
Prelegere momentul prezent! Nu se poate 
repeta ca un magnetofon un discurs anterior! 
Cine se ocup# de oratorie !tie la ce m# refer. 
Discursul trebuie s# fie un act prezent, o 
actualitate imediat#, care s# fac# s# rezoneze 
subiectul în el !i prin el. Astfel, pura !i fada 
repeti"ie nu produce survenirea subiectului, a 
temei, a ideii ci doar produce o succesiune de 
sunete moarte !i deci f#r# efect. 

 Un discurs corect !i care-!i 
atinge scopul este ca !i Opera sau Teatrul. Nici 
o dat# nu sunt identice în actualizarea lor 
modelului lor ini"ial. Întotdeauna sunt diferite, 
nu mai bune sau mai rele ci doar simplu: 
diferite! Astfel Opera !i Teatrul sunt asemenea 
arte care nu pot fi identice în actualizarea lor. 
Exist# „ceva” mult mai mult care este implicat 
în Oper#, Teatru !i Oratorie decât memorarea 
unor pa!i !i aplicarea lor asemenea muncii cu 
!uruburile. 

 Într-o prelegere exist# factori 
actuali nenum#ra"i care fac ca orice discurs s# 
posede propria-i unicitate, de parc# ceva se 
dore!te a fi spus atunci! La fel remarca !i 
Sigmund Freud în „Introducere în 
Psihanaliz#”.12 Dac# urmezi ca orbul noti"ele !i 
pa!ii dinainte stabili"i ri!ti s# pici în derizoriu !i 
amatorism. Evident: ceva mai mult decât 
memorare !i reproducere este necesar# în 
!tiin"a oratoriei. $i este o !tiin"#, de vreme ce 
efectele ei pot fi m#surate: cât la sut# din sal# 
a în"eles subiectul !i !i-a schimbat concep"iile! 
$tiin"a oratoric# poate fi probat# !i verificat#. 
Posed# verificabilitate, fiind în ea îns#!i o art#! 
Pentru care e nevoie de atâtea... 

 Arta !i !tiin"a se întâlnesc în 
Discurs, în Prelegere! Unde altundeva, decât 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Vezi Tad James, „Presenting Magically”, 
Crown House Publishing Limited, 2001. Pentru 
exerci"ii de dezvoltare a capacit#"ii de a observa 
sala, de a !ti ce se întâmpl# în public. 
12 S. Freud, „Introducere în Psihanaliz#” 
Editura Trei, 2004. 

acolo unde se poate opera cu sensurile, 
semnifica"iile !i în"elesurile într-un mod 
complet artistic !i unde efectele pot fi 
m#surate !i dovedite!!! 

 Astfel, prelegerea este 
asemenei naturii, cum am mai spus-o mai 
înainte, c#ci nu este un fapt mort repetat la 
nesfâr!it, ci un act prezent în care oratorul – 
precum natura – face ca în"elegerea !i 
formarea !i transformarea conceptelor !i a 
min"ii s# aib# loc în fa"a ochilor no!tri aici !i 
acum. Discursul ca !i natura este o continu# !i 
perpetu# devenire, o „via"#” în manifestarea 
ei. Discursul înseamn# s# faci !i s# tr#ie!ti !i în 
acela!i timp s# faci pe ceilal"i s# tr#iasc# 
efectul discursului în ei. 

 Prelegerea este un act! Este o 
devenire... la fel ca !i natura, la fel ca !i orice 
este real, veritabil !i firesc. 

 Freud a atras aten"ia într-un 
mod minunat asupra acestui fapt miraculos a 
acelui „ceva” ce se vrea spus, !i se vrea spus 
într-un anumit mod. Într-o serie de prelegeri 
"inute în fa"a multor medici !i doctori a 
recunoscut c# unele teme îi ies mai bine decât 
altele, de!i s-a preg#tit la fel pentru ele. 13 
Diferen"a consta în libertatea pe care !i-o 
oferea !i în urmarea lini!tit# a firului invizibil, 
natural !i firesc al subiectului. Iar Oratorii 
cunosc !i !tiu s# recunoasc# !i s# urm#reasc# 
acest fir invizibil. Face parte din art#. 

 Exist# o natur# a discursului !i o 
naturale"e a sa care nu trebuie mutilat# de 
interven"ia stângace !i complet oarb# a 
urm#rii stupide a unui fir dinainte stabilit.  
Dinainte stabilit, deci care nu "inea cont de 
elementele prezente în momentul discursului. 
Deci nu "inea seama de realitatea, de firescul 
care avea s# fie prezent în momentul actului 
discursiv. Prin urmare schema trebuie s# fie 
orientativ# !i nu exclusiv# !i nici chiar 
restrictiv#!!!  

 Prelegerea are a urm#rii, ca o 
partitur#, schema stabilit# cu maxim# aten"ie 
pe subiectul discutat !i pe public! Schema este 
doar orientativ#!!! Ofer# indicii !i atât! Actul 
oratoric este ca via"a din clip# în clip#... 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Ibidem. 



THE JOURNAL OF DIDACTICS                                                               O mie !i unul de cuvinte

!

!

%*!

 De fiecare dat# când mergem la 
un anumit eveniment suntem foarte aten"i cu 
aspectul nostru !i ne preg#tim îmbr#c#mintea 
corespunz#toare. 

 La fel, înainte de un eveniment 
este preferabil a ne preg#tiri starea interioar#, 
a intra în starea propice. Diferite evenimente 
cer diferite st#ri interioare. La activit#"ile 
sportive starea trebuie s# fie diferit# fa"# de 
starea interioar# propice unui vernisaj. Nu 
putem duce nimic la bun sfâr!it, !i cu succes, 
f#r# o „stare” corespunz#toare ce s# ne 
propulseze spre obiectivele noastre. 

 La fel de important ca aspectul 
exterior este !i preg#tirea st#rii interioare 
corecte !i prielnice în a duce la bun sfâr!it, !i 
cu obiectivele atinse, discursul nostru. Chiar în 
cadrul unei conferin"e schimbarea st#rilor 
interioare trebuie s# se succead# natural în 
sus"inerea în"elegerii. A intra cu o stare iritat#, 
nervoas#, conflictual# în actul oratoric nu este 
benefic, ci chiar profund contraproductiv. La 
fel o stare de profund# relaxare nu produce 
acea încordare a spiritului care s# permit# 
sus"inerea interesului !i voin"a de în"elegere. 

 Avem nevoie de a !tii a ne 
preg#tii, interior, înainte de a lua contactul cu 
auditorul nostru. Aceasta trebuie s# se înve"e 
individual, pe cont propriu. Cum s#-"i schimbi 
starea interioar#, cum s# p#strezi o stare 
productiv#, cum s# scapi de panic#? Toate 
aceste trebuie exersate !i apelul la exper"i în 
acest domeniu nu este în zadar. Sunt multe, 
foarte multe metode ce asimilate ne pot da o 
flexibilitate interioar# necesar# interac"iunii cu 
grupuri largi de oameni.14 

 Când control#m starea noastr# 
interioar# acum, control#m starea interioar# a 
celor din jurul nostru. Iar aceasta este o 
constatare ce apare de fiecare dat# în timpul 
oric#rui discurs. Putem deprima sau speria pe 
ceilal"i sau îi putem mi!ca spre motiva"ie, 
ner#bdare, ironie, sarcasm, seriozitate, 
apreciere, respect, etc., etc., etc. E ciudat, dar 
cu starea noastr# interioar# îi p#trundem pe 
cei din jurul nostru tot timpul, non-stop. 
Acum, a !tii aceasta, a o sim"ii ofer# o putere 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 A se vedea Daniel Goleman, „Emo"iile 
Distructive”, Curtea Veche Publishing, 2005. 

!i o siguran"# celui ce se adreseaz# publicului. 
$i întotdeauna aceasta este experien"a sa: c# 
într-un mod sau altul cei din jurul s#u i-au 
copiat starea, s-au molipsit f#r# ca ceva verbal 
s# fie rostit în acest sens. 

 Exist# multe experien"e în acest 
domeniu. Capacitatea de a influen"a starea 
interioar# a celor din jurul nostru prin starea 
noastr# interioar# controlat# !i con!tient 
dirijat# – este o realitate experimentat#. Avem 
puteri ... nelimitate, când vine vorba de 
oratorie, doar s# ne întâlnim cu ele. Mul"i se 
întreab# cum de mase întregi de oameni se 
pot supune orb unui lider carismatic. Nu !ti"i 
cum? Prin puterea Oratoriei, a Cuvântului, a 
controlului St#rii interioare... 

 Revenim acum la începutul 
c#l#toriei noastre prin gr#dinile, pline de 
surprize, ale naturii umane !i ale 
oratoriei/discursului. Metaforice sau nu, 
directe sau indirecte, ascunse sau la vedere, 
rândurile !i în"elesurile acestei c#l#torii 
r#mâne-vor cu noi atâta timp cât ne vom 
deschide ochii s# vedem, urechile s# auzim !i 
sim"ul intern pentru a în"elege ce se petrece 
cu ceilal"i... !i cu lumea în general. Înv#"area, 
acum, a înv#"a acum, este ceea ce se cere de 
la magicianul verbului ... a lui „verbum”. Noi 
experien"e, nu sunt doar noi formalit#"i 
aplicate !i plictiseli !i repeti"ii obositoare, ci 
sunt aventuri, pline de ... sens, ce doar ne 
împlinesc... ne umplu, ne fac mai inteligen"i, 
con!tien"i, subtili, mai plini de energia ... vital# 
a rostirii ... magice – a vr#jii inexplicabile a 
cuvântului. Rostire magic# ce eludeaz# atât de 
mult simpla observa"ie opac# a vulgului, fie el 
chiar !i profesor universitar (cu toat# 
aplec#ciunea în fa"a titlului...). 

 Minunat# art#, care la fel ca !i 
pegasul - dar într-un mod propriu -, este o 
îngem#nare plin# de bog#"ii între !tiin"# !i 
artisticitate. Dualitate fertil#... cu efecte !i 
beneficii, a c#rei substan"# !i realitatea  se 
ascunde simplelor teoretiz#rilor barbare ale 
stângacilor... 

 C#ut#torul cunoa!terii, !i nu 
clasificatorul, poate c#uta mai departe ceea ce 
se poate face într-o prelegere. De exemplu o 
comunicare ce s# fie concomitent con!tient# 
cu efecte la nivel incon!tient. Sunt oratori ... 
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care pot vorbi incon!tientului, în timp ce se 
uit# în ochii t#i sau se se uit# la al"ii15, !i exist# 
oratori... rari care pot comunica cu 
incon!tientul colectiv. Minunat. Pentru aceasta 
ar trebui s#pat mai adânc. Mult mai adânc. 

 Iat# doar câteva posibilit#"i ce 
pot fi folosite în practica discursului. Exist# o 
cvasi-infinitatea de alte elemente ce pot face 
formidabil# o prelegere, ce pot facilita uimitor 
procesul în"elegerii !i al l#rgirii orizontului 
uman.  

 Am încercat s# vorbesc despre 
ceea putem face... !i nu neap#rat ceea ce 
putem clasifica. 

 V-am spus o poveste... o 
poveste, variat#, despre prelegere.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Vezi Milton H. Erickson, M.D. and Ernest L. 
Rossi, Ph.D., „Experiencing Hypnosis, Therapeutic 
Approaches To Altered States”, Irvington Publishers 
Inc., New York I, 1992. Iat# cuprinsul capitolului I 
pentru a v# trezi interesul: The Indirect Approaches 
to Hypnosis, a. Hypnosis in Psychiatry: The Ocean 
Monarch Lecture, b. Utilization Approaches to 
Indirect Communication, 1. Language and the Art 
of Suggestion, 2. Multiple Levels of Communication 
in Hypnosis, 3. Internal Responses as the Essence 
of Suggestion, 4. Indirect Communication in the 
Ocean Monarch Lecture.  
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ABSTRACT: 

 

 

The physical and sports activities in Italian primary school are configured as physical activities 
that do not require intense efforts, inadequate to the educational context and its objectives.  

Therefore, when they are not conducted with appropriate methodological approaches, can be 
potentially dangerous even in the absence of adequate medical checks that are not currently 
required by the Italian law.  

For this reason it is essential to provide adequate training to teachers to acquire a knowledge 
of the best teaching methodological approaches aimed to achieve the objectives set out in the 
ministerial educational documents, while promoting awareness of the effects of physical and 
sports activities among students.  

At the same time, the focus on procedures and assessment tools to promote quality teaching 
of motor activity at an international  level (Hay, 2006) has imposed a necessary testing of the 
instruments not traditionally used in school contexts but that, for their characteristics of 
handling and measurement accuracy (Jakicic, 2004; Arvidsson, 2007), are valid aids in 
verifying the results of the adopted methodologies. 

!
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Physical activity and sports participation 
during childhood and adolescence produces 
psychological and physical wellbeing, reduces 
cardiovascular diseases risk factors, adiposity, 
while fostering a healthy bone development 
(Biddle et al., 2004; Strong et al., 2005). 

The scientific literature on this matter 
recommends that school-age youth should 
participate in 60 minutes of moderate to 
vigorous physical activities that should be 
sufficiently varied to ensure the mental well-
being through the personal enjoyment 
(Seghers et al., 2009). Although individual 
factors have a significant role in determining 
its effectiveness, it nonetheless appears to be 
influenced by environmental and cultural 
factors that strongly influence the subjective 
choices and social and educational policies in 
favor of an increase in quality and quantity of 
physical activity even in formal educational 
contexts. 

In most European countries, physical 
education is mandatory and part of the 
educational curriculum and, particularly in 
Italy, it is considered to be one of the factors 
contributing to the general wellbeing of the 
person. 

Not surprisingly, the latest Guidelines of 
the Italian Ministry of Education in September 
2007 in the section on "Body, Movement and 

Sport” stated that physical activities and 
sports contribute to the 

" ... need to take care of one’s own 
person and his/her wellness. In particular: 
feeling good with oneself refers to the need 
that in the curriculum about  movement 
education1 should be defined the educational 
experiences that lead to healthy lifestyles and 
healthy". (Guidelines, 2007). 

Specifically, as regards as the targets for 
skills development identified in the Italian 
Ministerial documents is expected that the 
student who attends  primary school, in the 
first three years, will be able to acknowledge 
"some basic principles relating to his/her 
mental and physical well-being related to the 
care of his /her body , while in the fourth and 
fifth years will be able to "recognize the 
relationship between diet, exercise and health, 
taking appropriate behaviors and healthy 
lifestyles" (Guidelines, 2007). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  In Italy the Italian National Programs of the 
primary school, from those issued in 1985 up to 
the National Directions of 2007, assert the new 
meanings of corporeity, movement and sport 
through a terminological evolution. The traditional 
expression “physical education” still used in many 
European countries, has been replaced by 
“movement education”.  
   
 

The aim of this research was to verify teachers’ awareness of the effects of a laboratorial 
physical education lesson based on light exercises (lasting 15 minutes ± 5 minutes) through a 
comparison of the pre-defined values of energy expenditure supposed by the teachers and the 
real values obtained using the calorimeter. 

The results have suggested that the teaching methodologies are not suitable for the teaching 
of light physical activities such as warming up. They also show that the performed activities, 
although described as "light" and "non-competitive", should require a further medical 
examination such as "effort test" used for specific sports and fitness competitions. 
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To achieve these aims, Italian primary 
school (attended by children aged from 5 and 
six months to 11) includes movement 
activities since the first class year and the 
Decree of the President of the Republic no.403 
( 20.10.1993), Article no.10, requires that the 
medical doctor, with a certificate valid for one 
year, authorizes the practice of non-
competitive sport at school. 

The medical children examination does 
not includes effort testing or other more 
specific surveys to check for any 
contraindications to physical exercise intensity. 
The physical and sports activities in Italian 
primary school are configured as light physical 
activities that do not require intense efforts, 
inadequate to the educational context and its 
objectives.  

Therefore, when they are not  conducted 
with appropriate teaching methodological 
approaches, can be potentially dangerous 
even in the absence of adequate medical 
checks that are not currently required by law. 
Physical activities in the Italian primary school 
should also support the construction of a real 
mental and physical wellbeing, the gradual 
awareness among students of the effects of 
the movement, of the benefits and 
contraindications  of a vigorous practice, 
provided by an increasing  high quality 
teaching.  

For this reason it is essential to provide 
adequate training to teachers to acquire a 
knowledge of the best teaching methodological 
approaches aimed to achieve the objectives 
set out in the ministerial educational 
documents, while promoting awareness of the 
effects of physical and sports activities among 
students.  

In fact, university curriculum for teachers 
of Italian schools aimed at the academic 
qualification of teachers of infant and primary 
school started only in 1998 when, with the 
Ministerial Decree 05.26.1998 (03.07.1998 

G.U.) No 153, with the establishment of the 
Degree course in Sciences of Primary 
Education, for the first time was paid attention 
also to the potentialities of the  movement 
education in contributing to the physical and 
mental wellbeing of students (Sibilio & Gomez 
Paloma, 2004).  

The new model of university education, 
proposed by the Ministerial Decree in 1998, 
has placed new emphasis on the need for a 
greater specialization in the teaching of 
physical activities during childhood and 
adolescence, including in the degree sports 
and motor disciplines, exercises, training 
courses and training workshops, which for the 
first time have represented a privileged and 
indispensable area  for the qualification of the 
university curricula of the will-be teachers.  

Only recently an educational reform 
envisages a course of five years for the 
training of the will-be primary school teachers 
also defining a standard number of credits 
required for the motor field.  

Despite the attention paid to these 
aspects and to the importance of teaching 
methodologies to be acquired in training 
laboratorial university activities, in the 
definition of the portfolio of teachers skills, 
there is still a clear need to combine theory 
and practice.  

This has led to conduct researches aimed 
at defining the training needs of teachers who 
still seem to apply inappropriate teaching 
methodologies in the sports and motor field  in  
many cases characterized by an absolute lack 
of knowledge of the physiological effects 
produced on students. 

At the same time, the focus on 
procedures and assessment tools to promote 
quality teaching of motor activity at an 
international  level (Hay, 2006) has imposed a 
necessary testing of the instruments not 
traditionally used in school contexts but that, 
for their characteristics of handling and 
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measurement accuracy (Jakicic et al., 2004; 
Arvidsson et al., 2007) are valid aids in 
verifying the results of the adopted 
methodologies. 

Aim 

In line with the proposed scientific 
rationale, the purpose of this research was: 

! to verify teachers’ awareness of the 
effects of a laboratorial physical 
education lesson based on light 
exercises  (lasting 15 minutes ± 5 
minutes) through a comparison of the 
pre-defined values of energy 
expenditure supposed by the teachers 
and the real values obtained using the 
calorimeter. 

In particular, to assess the competence 
of teachers in terms of: 

1. knowledge of the values of energy 
expenditure of the proposed motor  activities; 

2.consistency between the values 
estimated by teachers and those actually 
measured during the activities. 

Methods 

PHASE I 

The research methodology has included a 
first phase, in which have been gathered from 
22 teachers their estimated values of  
students’ average energy expenditure, (taking 
into account the weight of each student), 
during  a light physical activity  lasting 15 ± 5 
minutes.  

The teachers have all indicated their 
estimated values of the energy expenditure 
related to predefined weight ranges by 
indicating the corresponding value in a grid. 

PHASE II 

The second phase, the experimental one, 
has required the detection of the energy 

expenditure of 178 pupils from 11 primary 
school classes during the proposed light motor 
activities lesson held in each class, following 
the instructions given simultaneously by two 
teachers. 

PHASE III 

1. Description with graphs and 
tables of the results of the previous two 
phases, class by class; 

2. Inferential data analysis: for each 
type of class it has been compared the 
average estimated values with the average 
standard and the actual measured average 
valued. (All these values are in METs.). 

CLASS 
GROUP 

Number of 
Students 

First year 
class 

36 

Second 
year class 

28 

Third year 
class 

33 

Fourth 
year class 

43 

Fifth year 
class 

38 

The hypothesis of the statistical analysis 
were the following: 

1. For the study of the competence of 
teachers about the estimation of the energy 
expenditure 

! Null Hypothesis H0: !esti = !stand 
(average value estimated by the 
teachers the same as the standard 
required). 

! Alternative hypothesis H1: !esti " 
!stand (average value estimated by 
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teachers different from the standard 
required).  

2. For the study of teachers' competence 
in the execution of the requested task and for 
the consistency between the estimated values 
and those actually consumed by students. 

! Null Hypothesis H0: !esti = !meas 

(average value estimated by the 
teachers the same as the measured). 

! Alternative hypothesis H1: !esti " 
!meas (average value estimated by 
teachers different from measured).  

The verification of this hypothesis was 
made with the two tailed Student test for 
paired data (dependent samples), given the 
bilateral nature of the alternative hypothesis. 

The value of reliability of the test was set 
at ! = 99%. 

Instruments 

The table given to teachers for the 
prediction of students' average energy 
expenditure during the proposed light motor 
activities (lasting 15 ± 5 minutes) is the 
following: 

!

"#$%%!&'$(!!!!!)))))))))))))!
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Throughout the period of the performed 
activity, it has been applied to each student a 
calorimeter, the SenseWear Armband, a 

scientifically validated  multi-sensor that 
measures the energy expenditure in calories 
(EE = Energy Expenditure) and in MET. It is 
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wearable on the rear triceps in a very 
comfortable position; it does not affect the 
monitoring for the sampling data on 
energy/calories consumed (calculated using a 
unique and patented algorithm). 

Data collection 

During the calorimetric data collection, 
initially, before the application of the 
measuring device, the student data (name, 
height, weight, age, sex) have been set. 

Next, it was applied to each student the 
calorimeter that measured the values of 
energy expenditure during the performed 
motor activities, as well as the related Mets; 
the values provided by the software of the 
calorimeter have been incorporated into 
software for the statistical analysis. 

From the estimated energy expenditure 
values  the software has calculated and given 
outputs about the corresponding values of 
MET.

  

Data analysis 

The teachers' responses were collected in 
a table, and the averages were calculated for 
each type of class.  

 
For each student the values of total energy 

expenditure and its related METs have been 
tabulated and, for each of the five types of 
classes corresponding to the related  year 
course (I, II, III, IV, V), it was calculated the 
mean, the standard deviation and the 
coefficient of variation. 

The chart below shows the comparison 
between the measured average energy 
expenditure (kcal) and the estimated one. 

  METs AVERAGE
WARM UP ACTIVITY 
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In terms of METs, the obtained  global 
average value from the prevision of  teachers 
was 13.82 MET, SD 2.78 (VC 0.20), the 
measured global average value was 5.41, SD 
1.02 (VC = 0.19), while the standard is for 
such type of light activities, an energy 
expenditure below 4-MET. 

The following graphs show ,respectively, 
the average values of estimated MET, the 
average values of measured MET and the 
comparison between them. 
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In the next graph the average energy 
expenditure is shown for each class in terms of 
METs,(the classes of the same year were 
identified by adding the Roman numbers 

indicating the year (I, II, III, IV, V) a 
progressive letter in alphabetical order (A, B, 
C). 
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It has been applied, for each class, the 
analysis of variance comparing the actual data 
with the data given by the teachers in order to 
verify if there was any significant difference; 

then for each type of class it was considered 
the variance comparing the values given both 
by the individual teachers and from the group 
of teachers of each different class. 

GRO
UP OF 
CLASSES 

p-value N 
ESTMAT

ED MEAN 
(kcal) 

MEASUR
ED MEAN 
(kcal) 

Estima
ted MET 

Measured 
MET 

I 
6,1E-

23<<0,0001 
35 102,9 37,1 15,9 4,9 

II 
2,2E-

22<<0,0001 
28 107,7 39,0 15,0 5,1 

III 
2,6E-

21<<0,0001 
33 118,0 57,3 13,8 6,2 

IV 
5,6E-

19<<0,0001 
43 112,5 65,7 11,5 6,1 

V 
1,5E-

27<<0,0001 
38 137,0 56,2 13,9 4,5 

 

For each group of classes the probability 
values (p_value) are much lower than 0.0001, 
for this reason the null hypothesis is rejected 
and an error less than 0.01% can be made in 
accepting the alternative hypothesis, namely 
affirming that the average estimated values 

are significantly different (higher) than that of 
the measured values; both are also much 
higher than the standard values. 

Discussion & Conclusion 

!"#$%&"'(!)*$(+,"&#-"(.#/%"$

0(+(

0(1

00(+

00(1

000(1
0.(+

0.(1 0.(2(

.(+

.(1

000(+

!"!

#"!

$"!

%"!

&"!

'"!

("!

)"!

*+,+ *+- **+, **+- ***+, ***+- *.+, *.+- *.+/+ .+, .+-

2/#$$"$

!
)*
$



THE JOURNAL OF DIDACTICS                                         Teaching Focused on Physical Activities 
 

!

&'+!

From the analysis of the predicted values, 
ranging from standard and the actual values of 
energy expenditure it has been observed that:  

1. teachers have predicted very different 
values in terms of MET; 

2. the average values of the estimated 
energy expenditure was 13.82 MET, much 
higher than the standard values; 

3. the average values of measured 
energy expenditure was 5.41 MET thus higher 
than the standard value; 

4. the average values of estimated 
energy expenditure (MET 13.82) were much 
higher than that measured (5.41 METs) 
(p_value <0.0001);  

5. for each group of classes (first, 
second, third, fourth and fifth), the average 
energy expenditure was significantly higher 
than that measured (p_value <0.0001). 

The results suggest, therefore, to 
consider the teaching methodologies used by 
the teachers not suitable for the teaching of 
light physical activities such as warming up.  

They also show that the performed 
activities, although described as "light" and 
"non-competitive," should require a further 
medical examination such as "effort test" used 
for specific sports and fitness competitions. 

Furthermore, the lack of an effective 
capacity by the teachers to estimate the 
energy expenditure and the excessive physical 
effort required by the proposed activities at 
school highlight the risk that physical 
activities, considered to be "light" by the 
teachers, are actually intensive and therefore 
potentially risky for the students.  

This provides evidence of the lack of 
awareness by teachers used as sample of the 
effects produced by the applied teaching 
methodology and the proposed physical 
activities, suggesting through this pilot study 
that the training in physical education for 
primary school teachers needs further 
scientific investigation and that nowadays, 
despite the new emphasis given to their 
training at academic level, it is still lacking in 
terms of methodology and evaluation 
competence in relation to the proposed 
ministerial objectives. 

The performance of motor and sports 
activities, for the development of healthy and 
effective motor habits in children in the period 
of primary school, requires (Stewart et all., 
2004; Bailey et all., 2009) the need to ensure 
in any curriculum for primary education, a 
portfolio of teaching skills including analysis, 
planning, realization and assessment abilities 
to propose physical activities of different 
intensities.  
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