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Limba româna pe stick şi ecran

Rezumat: Competenţele digitale, drept competenţe-cheie, 
au un loc clar determinat de curriculumul la limba şi literatura 
română, regăsindu-se în cîteva dintre competenţele specifice 
disciplinei. Activităţile didactice impun utilizarea/manipularea 
suporturilor informatice şi audiovizuale ca surse de docu-
mentare şi ca resurse de învăţare autonomă a limbii. Atenţia 
profesorului trebuie să se îndrepte spre calitatea produsului 
(text, prezentare) şi spre eficienţa procesului.

Abstract: Digital competences as key competences have a 
place clearly defined by the curriculum of Romanian langua-
ge and literature, being found in several of the competences 

specific to the subject. Didactic activities impose usage/manipulation of informational and audiovisual support as sources for 
documentation and resources of autonomous learning of the language. The teacher’s attention has to be directed towards the 
quality of the product (text, presentation) and efficiency of the process.
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Dacă am sta să trecem în revistă scenele didactice 
pitoreşti din literatura naţională şi universală, am putea 
vedea, în oglinda istoriei didactice a literaturii, o istorie 
literară a didacticii: ce anume şi cum anume învaţă, cum 
sînt evaluaţi, stimulaţi sau penalizaţi elevii, ce profesori 
există şi cum îşi construiesc dînşii relaţiile cu elevii. De 
la Negruzzi şi Creangă prin Caragiale, Sadoveanu, Teo-
doreanu la Preda şi reportajele (deseori deloc optimiste) 
ale zilei de azi, elevul şi profesorul se află într-un dialog 
continuu, asistaţi de tablă, cretă, caiete, cerneală. Mai 
nou, asistaţi de calculator şi tot ce oferă TIC. Interesul 
pentru ceea ce se întîmplă la şcoală, pentru societatea 
în întregime, se cristalizează în cîteva întrebări şi răs-
punsuri previzibile, peste care domneşte afirmaţia că 
generaţia de azi e alta şi interesele ei se centrează pe 
anumite invenţii ale omenirii, printre care computerul 
ocupă o poziţie-cheie.

Studiul limbii materne ca limbă de instruire şi al 
literaturii naţionale oscilează între tradiţie şi inovaţie, 
ca mai toate aspectele vieţii noastre. Demersul didactic 
nu poate rămîne distanţat de inovaţiile tehnologice, şi 
nici nu trebuie să afişeze o atitudine conservatoare, 

mai ales că şi conţinuturile curriculare la disciplină 
s-au completat, din 2010, cu subiecte precum: mesajul 
telefonic, mesajul electronic, forumul de discuţie, cărţile 
audio, biblioteca virtuală/electronică etc. [1] Fireşte, nu 
putem pretinde să învăţăm o limbă fără teme scrise, fără 
tablă şi fără cretă, dar mai ales fără comunicarea vie între 
profesor şi elevi, între elevii înşişi; tot astfel, nu credem 
că studiul literaturii poate ocoli faza lecturii cu ochii 
proprii a textelor – mai vechi şi mai noi, consacrate şi 
apreciate sau abia intrate în circuit. Este vital să găsim 
posibilitatea de a respecta tradiţia, conjungînd experienţa 
reuşită a profesorilor cu inovaţiile tehnologice. În cazul 
abuzului, dintr-o parte sau alta, riscăm să diminuăm mo-
tivaţia pentru ora de limbă română (care va fi catalogată 
imediat drept demodată) sau să pierdem din eficienţă, 
dacă, în goana după ceea ce oferă TIC, vom transforma 
sala de clasă în sală de spectacol sau cinematograf.

Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale, ur-
mărită de întreg sistemul educaţional, la orele de limbă 
şi literatură română ia aspectul competenţei specifice 
11 – Manipularea suporturilor audiovizuale şi informa-
tice în calitate de surse sau mijloace de învăţare a limbii 
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de instruire. Este doar un punct de pornire. vom insista 
asupra întregii competenţe: nu doar manipularea supor-
turilor, pornit/oprit, on/off, mouse şi butoane speciale; nu 
doar prezentarea PPT, populară azi în învăţămînt şi nu 
numai, ca stadiu final într-o cercetare; nu doar schimba-
rea slide-urilor trebuie să stea în obiectiv. Ca orice altă 
competenţă, cea menţionată mai sus presupune [2]:

•	 cunoaşterea algoritmului de accesare şi utilizare a 
suporturilor audiovizuale. Aici, la faza de savoir-
dire, este vorba nu atît de mişcările specifice, cît, 
mai curînd, de verbalizarea, orală sau scrisă, a 
instrucţiunilor, desemnarea exactă a părţilor, dispo-
zitivelor, operaţiilor etc.; de înţelegerea instrucţiu-
nilor date de alţii în limba română. limbajul tehnic 
exact, terminologic, asimilat la alte materii şcolare, 
trebuie cunoscut şi utilizat la locul potrivit.

•	 Abilitatea/dexteritatea de a utiliza mijloacele 
audiovizuale pentru învăţarea limbii române. 
Cîteva proceduri simple de conectare, căutare a 
informaţiei, elaborare a variantelor electronice 
ale materialelor solicitate se exersează cu uşurin-
ţă, uneori chiar fără ca acestea să fie subiecte ale 
lecţiilor de informatică. Pentru un elev (de altfel, 
ca şi pentru un adult care a învăţat să manipuleze 
diferite dispozitive pe cont propriu) are importan-
ţă exersarea pînă procedura devine automatism.
Altfel spus, elevul nu doar ştie că există www.
dexonline.ro, ci şi îl accesează organic, tastează 
cuvîntul căutat la forma de dicţionar, utilizează 
pentru tastare diacriticele, ştie să navigheze în 
continuare, la urma urmei, să joace Spînzurătoa-
rea sau Moara cuvintelor pe acelaşi site, care, la 
etapa gimnazială, chiar sînt nişte oportunităţi de 
a învăţa lexicul limbii române.

•	 În contextul deprinderilor existenţiale vs. ma-
nipularea suporturilor audiovizuale, trebuie să 
se contureze, în raport cu echipamentul tehnic, 
un comportament civilizat, bazat pe respectarea 
instrucţiunilor şi a stării adecvate a aparatelor. 
De asemenea, pe acest segment se va promova 
corectitudinea în raport cu informaţiile preluate 
din Internet (cu referinţe la surse) sau textele scrise 
personal, discernămîntul în ceea ce poate fi făcut 
public, merită să fie prezentat etc. Cum spaţiul 
virtual este plin de diferite imagini şi texte, trebuie 
cultivat simţul măsurii şi bunul-simţ, în ceea ce 
priveşte selectarea materialelor prezentate.

•	 Capacitatea de a apela la resursele electronice 
adecvate în procesul completării cunoştinţelor este 
deschiderea spre soluţionarea unui spectru larg de 
probleme. Nu putem prevedea (cum nu am putut 
bănui cu 10-20 de ani în urmă în raport cu ce este 
astăzi) care vor fi provocările/realizările în materie 
de tehnică şi informatică. Elevul poate fi învăţat să 

aibă acces la presa de limbă română, ca ulterior, 
prin lectura Păcatelor limbii (www.romaniacul-
turala.ro) să rezolve o problemă de exprimare 
corectă; prin uzul dicţionarelor bilingve în format 
electronic să-şi explice sensul unui neologism etc., 
fără ca acestea să fie sarcini din tema de casă.

•	 În aspect de comunicare, această competenţă 
specifică presupune încadrarea în dialogul mediat 
de tehnică. De la înţelegerea comenzilor pe care 
le dăm sau primim în „comunicarea” cu variate 
dispozitive şi aparate (computerul, telefonul, 
bancomatul şi celelalte) la elaborarea şi expe-
dierea unor mesaje, completarea formularelor 
electronice, încadrarea în discuţii pe forum sînt 
terenul de exersare.

utilizarea suporturilor audiovizuale şi informatice 
ca mijloace de învăţare a limbii este într-adevăr un 
imperativ, mai ales hic et nunc. După ce ne-am tot 
lamentat că nu sînt disponibile suficiente dicţionare, 
accesul la o serie de dicţionare on-line, monolingve 
ale limbii române şi bilingve de tot felul (îţi lasă gura 
apă doar cînd vezi ofertele de pe www.lexilogos.org ), 
la sursele enciclopedice, care mai sînt şi bine ilustrate, 
poate să ne abată de la linia magistrală de rezolvare a 
unei probleme şi să pornim prin „cotloanele digitale” 
(A. Pleşu) ale Internetului. Pentru că formarea şi mai 
ales dezvoltarea competenţelor nu presupune un traseu 
clar şi în linie dreaptă, vom încerca să analizăm variate 
oportunităţi de a exersa competenţele digitale.

Aşadar, care sînt punctele importante şi strategiile de 
formare a competenţei digitale în procesul de studiere a 
limbii şi literaturii române?

1) Studiul limbii pe cont propriu, de-a lungul vieţii, 
sau competenţa specifică 4: Organizarea/desfăşura-
rea/utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă 
a limbii, prin observare directă şi exersare. După ce 
învăţarea limbii a fost ghidată, timp de 9-12 ani, de 
profesor şi manual, primul fiind gata să explice sensul 
cuvintelor şi îmbinărilor necunoscute, la solicitarea ele-
vilor, iar manualul incluzînd din start ce se crede că nu 
pot şti elevii, la subsolul paginii, intenţionăm să formăm 
aceloraşi elevi deprinderea de a nu trece pe lîngă lucruri 
neînţelese, din ce aud sau văd în jur: panouri publicitare, 
informaţii utilitare, emisiuni sau texte artistice. Şi aici 
competenţa digitală ia conturul unui algoritm, în care 
numărul de click-uri şi site-uri accesate poate varia, dar 
faza finală va fi aceeaşi: procesarea informaţiei găsite în 
sursa adecvată. Altfel zis, nu e suficient să ştii că există 
DEX online, trebuie să ştii ce faci cînd pagina căutată 
a fost afişată. Este o procedură complicată şi pentru 
sursele lexicografice tipărite, mai ales dacă unitatea pe 
care o căutăm nu are un singur sens sau cînd sensurile 
explicate diferă de la un dicţionar la altul, dar nici unul 
nu se potriveşte contextului. un elev mediu rămîne 
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decepţionat sau chiar indignat, un elev bun merge mai 
departe şi îşi explică sensul ocazional, figurat. la fel se 
întîmplă cînd cuvîntul atestat într-un pliant publicitar sau 
la raftul din magazin încă nu are o explicaţie în DEX sau 
alte dicţionare de limbă română, dar o poate avea (cu 
siguranţă o are) în engleză, franceză sau spaniolă, poate 
chiar în limbi mai exotice. În ce surse trebuie căutat? 
Ce facem cu informaţia după ce o găsim? Cum devine 
o achiziţie cuvîntul descoperit în limba română? Oricare 
ar fi strategia inoculată de profesor pentru atare situaţii, 
cert este că ea trebuie să excludă ignoranţa apatică în 
materie de limbă (sau limbi).

2) Documentarea, formulată drept competenţa spe-
cifică 1: Utilizarea diverselor strategii de informare/do-
cumentare, în vederea abordării eficiente a comunicării 
orale şi scrise. Este important ca elevul să ştie despre 
existenţa unor surse şi să le acceseze. Dincolo vine şi 
discernămîntul în raport cu informaţia şi analiza – in-
terpretarea – trierea ei, fără ca toată documentarea să 
se rezume la Copy-Paste. Documentarea cu implicarea 
inteligenţelor multiple va aduce în prim-plan imagini, 
hărţi, scheme, formule etc. Nu vom pierde ocazia să 
menţionăm aici şi posibilitatea de a accesa variate hărţi, 
mai ales pentru localizarea unor evenimente sau deter-
minarea toposului unui text narativ.

În aceleaşi circumstanţe, competenţa digitală oferă 
şansa descoperirii textelor inaccesibile în variantă tipărită. 
Dar, atîta timp cît se studiază literatura, acele texte trebuie 
citite, nu doar găsite. Dotarea tehnică performantă a zilei 
de azi ne va permite să mergem mai departe – spre audi-
erea unor texte în interpretarea autorului sau a actorilor 
celebri, vizionarea scenelor de spectacole sau ecranizări. 
Aici însă este absolut necesar să se urmărească alte obiec-
tive decît cele de cunoaştere – secvenţa de spectacol sau 
film, vizionată la oră, nu substituie lectura şi trebuie să 
urmărească sarcini de comparare şi analiză.

uneori, este util să se urmărească şi altceva decît 
ecranizările operelor literare – reportaje Tv, programe 
adecvate ca vîrstă, pentru a exersa înţelegerea la auz. 
la moment demersul didactic o realizează preponderent 
drept comunicare vie, nemediată de tehnică, conturată 
de feedback. Or, anume lipsa feedbackului, tempoul 
prezentatorilor şi bruiajul creează o serie de piedici în 
înţelegerea unei ştiri sau a unei discuţii, a unei scene 
umoristice. Dacă nu sîntem legaţi de un anume timp de 
emisie, dacă putem opri şi relua secvenţa pentru analiză, 
ori de cîte ori e nevoie, demonstrarea momentelor rele-
vante şi compatibile cu subiectele de studiu va contribui 
la formarea spectatorului şi ascultătorului. Nu simpla 
prezenţă în faţa unui ecran, de unul singur sau împreună 
cu alţii te învaţă să priveşti şi să înţelegi o emisiune.

3) Realizarea tehnică a oricărui produs scris (nu 
„adunat” sau copiat!) permite persoanei care deţine 
competenţe digitale adecvate ca vîrstă şi formare să 

tasteze şi să aranjeze în pagină orice text. Din toată gama 
de posibilităţi de a cere o lucrare printată sau în format 
electronic, astăzi se plasează în top prezentările PPT. Şi 
elevii, şi profesorii se pare că au asimilat deja, fără efort 
şi cursuri speciale, cum se construieşte o atare prezenta-
re, cum porneşte un slide-show şi care sînt avantajele lui, 
în comparaţie cu un discurs oral nesusţinut de imagini 
sau unul cu un poster elaborat ad-hoc. După ce ne-am 
arătat încîntarea că elevii au reuşit să facă o asemenea 
prezentare, că slide-urile au fost simpatice, vom încerca 
să ne luăm măsurile de protecţie împotriva utilizării 
excesive şi ineficiente a tehnicii. Sînt două extreme pe 
care ar fi bine să le putem contracara atît în procesul de 
studii, cît şi în alte activităţi cu prezentări PPT. Prima 
o constituie prezentarea-suport de lectură, cînd cel care 
vorbeşte insistă să plaseze în slide, de fapt, un text coe-
rent, pe care are de gînd să-l citească, dînd voie şi sălii 
să-i urmărească lectura. Dacă slide-ul este încărcat pînă 
la refuz şi prezentatorul insistă să citească tot ce este, 
scris mărunt şi ilizibil din ultimele rînduri ale sălii, cînd 
nuanţele de culoare nu sînt potrivite, iar designul lasă 
loc de mai bine, înţelegem că uzul tehnicii nu a sporit 
eficienţa, doar că am încercat să fim în pas cu timpul. 
A doua variantă extremă este mult mai spectaculoasă, 
are mai mult imagini frumoase în viziunea celui care o 
face decît esenţă informativă, abordare de probleme sau 
soluţii. De regulă, elevii se bucură de posibilitatea de 
a face un atare produs, îl prezintă cu nişte comentarii 
succinte, dar atenţia publicului descreşte şi randamentul 
nu e sesizabil. Ar fi indicat ca înainte de a da o asemenea 
sarcină profesorul să stabilească şi să discute parame-
trii/criteriile de evaluare, să accentueze necesitatea de a 
respecta în slide-uri (ca, de altfel, în toate textele scrise, 
electronice şi manuale) norma limbii literare şi să nu se 
lase „impresionat” de competenţele digitale, dacă sarcina 
de bază nu a fost realizată.

În încheiere, menţionăm că şcoala nu trebuie şi nici 
nu poate să se opună progresului tehnic din societate, dar 
inovaţiile tehnice încă nu au ajuns să creeze un profesor 
virtual – ideal, rece, distant şi distanţat. Nici elevii nu sînt 
virtuali. un film cu elevi care învaţă nu poate fi oferit 
în locul procesului de învăţare propriu-zisă. Emoţiile şi 
experienţele altora nu pot fi transferate pe stick.
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