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CAPITOLUL 1 
  
1.1 ARGUMENT\ JUSTIFICAREA LUCRĂRII 
 
Unul dintre obiectivele importante ale sistemului de învăţământ este acela de a pregăti 

individul pentru viaţă,  pentru cerinţele situate dincolo de şcoală. Astăzi, la toate nivelurile şi într-o 
mulţime de moduri, comunicarea şi interacţiunea sunt prezente în experienţa cotidiană a fiecăruia.               
 Cerinţa primordială a educaţiei actuale este de a asigura o metodologie diversificată bazată 
pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activităţile de cooperare şi de 
învăţare în grup. Activitatea educativă depinde în mare măsură de atitudinea educatorilor, de modul 
în care aceştia înţeleg să-şi modernizeze demersul, de strategiile didactice, care permit trecerea de la 
designul instrucţional la planul acţional; metodele interactive sunt instrumente eficiente pe care 
profesorii, diriginţii si învăţătorii le pot utiliza pentru a face intervenţia educativă mai atractivă, 
pentru a-i ajuta pe elevi să emită judecăţi de valoare pertinente, argumentate, să-şi dezvolte gândirea 
critică, să interrelaţioneze, să se dezvolte personal.  
 Evoluţiile de cunoaştere şi din viaţa societăţilor au dus în deceniile recente la schimbarea 
profundă a imaginii asupra omului. Nici conceptul omului ca fiinţă raţională (derivat din tradiţia 
platoniciană), nici cel al omului ca fiinţă capabilă de muncă (alimentat de viziunile 
industrialismului), nici ideea omului ca fiinţă reflexivă (susţinută de fenomenologie) nu au mai 
rezistat. Ele s-au dovedit limitative, iar un nou concept al omului se configurează deja. Astăzi, în 
orice caz, un concept al omului ce ignoră dimensiunea comunicării nu mai face faţă  în confruntarea 
cu noile experienţe de cunoaştere şi de viaţă.1  

 Problematica argumentării nu este doar extrem de complexă, ci şi de mare actualitate. În 
contextul vieţii contemporane în care predomină paradigma informaţional- comunicaţională, analiza 
actelor argumentative este necesară. Logica, retorica, teoria comunicării, psihologia, morala, 
pragmatica, teoria discursului, lingvistica enunţării sunt doar câteva dintre discipline sau orientări 
actuale în ştiinţele limbajului care fac din argumentare obiect de cercetare.  

Proiectul de cercetare se justifică prin faptul că vine în sprijinul tuturor cadrelor didactice care 
doresc să-şi perfecţioneze activitatea didactică prin organizarea unor activităţi care să-i pregătească 
pe elevi să-şi  îmbunătăţească discursul de tip argumentativ pentru a face faţă  cerinţelor mereu 
diferite ale unei societăţi în continuă schimbare în care a-ţi susţine propriul punct de vedere este un 
drept democratic. 

 Argumentarea este importantă atât în discursul oral, cât şi în cel scris. Elevul trebuie să aibă 
în vedere că orice text are două componente: componenta informativă şi componenta persuasivă. 
Prin cea din urmă, elevul îşi asumă rolul aceluia care descrie, explică, demonstrează, convinge şi 
influenţeaza opinii şi acţiuni. Astfel, capacitatea de argumentare este vitală, pentru că orice text, fie 
că povesteşte întâmplări, fie că descrie obiecte sau explică fenomene are o componentă 
argumentativă. În viaţa cotidiană, argumentarea este la fel de utilă, ajutând elevul să se descurce în 
societate. De exemplu, el poate argumenta de ce acţiunile lui au fost adecvate unei anumite situaţii, 
de ce trebuie să meargă într-un anume loc sau să vadă un anumit spectacol, de ce a luat o notă mai 
puţin bună, de ce îi trebuie un anumit produs, de ce e necesar să citească o anumită publicaţie etc.  

 

 

                                                 
1 Marga, A., Argumentarea, Cluj- Napoca, Editura Fundaţiei Studiilor Europene, 2006, p.25 
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1.2PROBLEME ALE TEXTULUI\ DISCURSULUI DE TIP ARGUMENTATIV 
 
 Confruntaţi cu apropierea examenului de bacalaureat, elevii intra deseori în panică, având 
numeroase nelămuriri precum: 

- Este absolut necesar să folosim anumiţi conectori logici în redactarea unui discurs 
argumentativ? De ce? 

- De ce nu avem dreptul să ne exprimăm opinia fără a fi constrânşi de anumite reguli? 
- La ce ne foloseşte eseul argumentativ la bacalaureat? 
- Cum ne dăm seama dacă am elaborat un eseu argumentativ corect? 
 Este necesar să folosim anumiţi conectori logici în redactarea unui discurs argumentativ 
pentru înlănţuirea corectă a ideilor şi a argumentelor. De altfel, numărul acestor conectori logici 
este foarte mare, ceea ce înseamnă că oricine elaborează un discurs de tip argumentativ are 
libertatea de a opta. Elaborarea unui discurs argumentativ nu înseamnă limitarea libertaţii de 
exprimare. Regulile de alcătuire a discursului argumentativ sunt, de fapt, regulile exprimării 
corecte. Eseul argumentativ nu se foloseşte doar la bacalaureat. Acest tip de compunere face 
parte dintr-o serie de exerciţii prin care este evaluată posibilitatea noastră de a ne comunica ideile 
într-un anumit mod. 
 În cazul cadrelor didactice apar alte nelămuriri: 

 Ce trebuie să-l înveţe pe elev profesorul de română? Să raţioneze corect, să construiască 
argumente şi să le înlănţuie convingător sau trebuie să-l înveţe cum să construiască un discurs 
argumentativ? În ce măsură argumentarea poate fi despărţită de discursul argumentativ care o 
articulează? Ce fel de competenţe ar trebui să dezvolte disciplina limba şi literatura română? 
Competenţe de argumentare (construcţie şi organizare logică) sau competenţe de discurs 
argumentativ (construcţie discursivă de tip lingvistic)?  

 O altă confuzie prezentă în practica şcolară este legată de structura discursului argumentativ, 
adesea confundată cu structura unui discurs demonstrativ. Confuzia între demonstraţie şi 
argumentare generează adesea ideea greşită, conform căreia discursul argumentativ trebuie 
obligatoriu să construiască un demers deductiv, prin care concluzia să demonstreze cu necesitate 
teza, ignorând faptul că un discurs argumentativ poate fi construit şi inductiv.  

 O altă problemă este că mulţi dintre profesorii de limba şi literatura română nu au o pregatire 
corespunzătoare în problema argumentării şi cei mai mulţi lucreză la clasă ''după ureche''. Pentru 
clasele de gimnaziu sau liceu, discutarea şi producerea unui text argumentativ nu sunt încercări 
uşoare, de aceea, de cele mai multe ori, profesorii le expediază către finalul unei ore sau studiului 
unui text. 
 O altă dilemă o reprezintă inconsecvenţa terminologică şi, uneori, chiar conceptuală atunci 
când se folosesc termeni precum: text\ discurs\ eseu; tehnici\ strategii argumentative; teză\ 
ipoteză\premisă, acest lucru generând derută şi confuzie atât profesorului, cât şi elevului. 
 
1.3 NOŢIUNI TEORETICE 
 
 A încerca să defineşti argumentarea se dovedeşte a fi un demers complicat, dificultatea 
demersului constând tocmai în faptul că domeniul pe care îl circumscrie poate fi abordat din mai 
multe perspective. Argumentarea poate fi privită dinspre teoria comunicării (căci orice argumentare 
este un act de comunicare), dinspre psihologie ( orice argumentare e de fapt o intervenţie socială\ 
individuală), dinspre praxiologie (orice argumentare e o acţiune eficientă de convingere a unui 
destinatar), dinspre teoriile eticii (căci orice argumentare produce efecte asupra individului sau 
grupului care pot sta sub semnul binelui sau răului) şi, nu în ultimul rând, argumentarea poate fi 
privită din perspectiva logicii (orice argumentare este o organizare logică de raţionamente) şi a 
retoricii (orice argumentare e o construcţie discursivă, cu caracteristici pragmatice). 
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 Dicţionarul de ştiinţe ale limbii precizează că domeniul argumentării\ argumentaţiei se 
găseşte la intersecţia logicii cu retorica şi lingvistica şi că argumentarea e definită fie ca strategie 
logică, fie ca o activitate verbală servind la justificarea sau respingerea unei opinii, deci ca o 
construcţie lingvistică cu însuşiri discursive specifice. Argumentarea este deci o construcţie 
raţională, o construcţie textuală şi o construcţie discursivă, aparţinând deopotrivă logicii, lingvisticii 
şi retoricii. 
  Să argumentezi (...) înseamnă să  plasezi idei şi cunoştinte într-un raport de interacţiune 
logică şi de succesiune adecvată, astfel încât să conducă la acceptarea sau la respingerea anumitor 
aserţiuni. Este una dintre cele mai complexe activităţi ale omului ca fiinţă vorbitoare. (...) Cu toţii 
dorim să fim în stare să dăm glas cu precizie gândului şi emoţiilor noastre. 2

Argumentarea din perspectivă comunicativă reprezintă un macroact de comunicare produs de 
un vorbitor cu scopul de a  convinge un auditoriu (receptor) de validitatea unei teze proprii sau a 
altcuiva. Din acest punct de vedere, argumentarea poate fi sinonimă cu demonstraţia, pentru că se 
urmăreşte convingerea altuia, diferenţa fiind că în cazul demonstraţiei, adevărul este de natură 
cognitivă, iar argumentarea se leagă de forţa persuasivă a discursului.  

Caracteristici ale argumentării: 
- argumentarea este deschisă (putem adăuga noi argumente la altele deja invocate); 
-  este contextualizată ( ancorată într-un loc, spaţiu, moment);  
- este legată de dimensiunea pragmatică;  
- are caracter practic;  
- prezintă o perspectivă asupra lucrurilor, un punct de vedere;   
- presupune o ordine a etapelor aleatorie, determinate de variabile;  
-  este deschisă interferenţelor de diferite tipuri; 
-  este subiectivă  şi intersubiectivă. 
Un text de tip argumentativ vizează adeziunea la anumite idei, conţinând relaţii de valorizare, 

opoziţie  (argumentarea vs contraargumentarea) sau motivare faţa de alte puncte de vedere sau 
valori. 
  Pentru construirea unei argumentări există un tipar general: se face planul pentru atingerea 
scopului vizat, se utilizează indici retorici cu funcţie emfatică. Argumentele propuse pot fi de tipul 
fapte, exemple,  argumente de autoritate. 

Componentele argumentării sunt: tema\teza , tehnicile de argumentare, finalitatea 
argumentării. Alegerea argumentelor reprezintă cea mai importantă etapă, relevant fiind în ce gen 
discursiv se situează argumentarea, relaţia dintre protagonişti sau relaţia lor cu ceilalţi.  
   Discursul argumentativ poate lua mai multe forme: cea a dialogului (cu interlocutor 
prezent sau imaginar), a polilogului (dezbatere colectivă), a monologului oratoric. Fiecare dintre 
acestea se diferenţiaza în funcţie de situaţia de comunicare: loc, moment, roluri argumentative 
(argumentare\ contraargumentare) etc., deci în funcţie de nişte parametri pragmatici. Discursul 
trebuie adaptat, ''adecvat'' interlocutorului, dacă se vrea ca argumentarea să fie convingătoare, 
eficientă; argumentul trebuie să îndeplinească un rol dublu:  să  susţină fondul afectiv (certitudinea 
subiectului în asumarea sa) şi semnificaţia cognitivă a obiectului gândit. 3

  Argumentul e avansat totdeauna cuiva care, primindu-l, aderă sau nu la teza susţinută; 
corectitudinea nu impune neapărat teza, o argumentare poate fi impecabilă din punct de vedere 
logic şi să nu convingă interlocutorul; dimpotrivă, ea poate avea erori de construcţie logică şi să 
convingă interlocutorul prin dimensiunea retorică a discursului. 

 Tehnica argumentativă- de care vorbeşte programa- constă în potrivirea şi combinarea 
expresivă a argumentelor sub aspectul forţei perlocuţionare şi performanţei intelective. 

                                                 
2 Vincenzo Lo Cascio, Gramatica argumentării. Strategii şi structuri, Bucureşti, Ed. Meteora Press, 2002, p. 32 
3 Vincenzo Lo Cascio, op. cit., p.65 
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 În literatura care are în vedere argumentarea există numeroase probleme terminologice. Una 
dintre acestea este confuzia dintre argumentare şi demonstraţie. 
Argumentarea se situează între demonstraţie şi explicaţie. În câmpul acesteia sunt cuprinse şi 
elemente exterioare acestor două domenii. Tendinţa istorică este de a asocia arta argumentării cu 
retorica, prin care se învaţă vorbirea elegantă, elocvenţa. 
 Opoziţiile dintre argumentare şi demonstraţie sunt: 
- o demonstraţie formală este corectă sau incorectă, nu există cale de mijloc, o argumentare nu are 
niciodată rigoarea constrângătoare a unei bune demonstraţii. Dacă o demonstraţie este corectă, atunci 
ea îşi este suficientă sieşi, în schimb validitatea unei argumentări este o problemă de grad, ea este 
mai mult sau mai puţin puternică şi, tocmai din acet motiv, ea nu este niciodată închisă: o putem 
întări mereu prin acumularea de argumente convergente. 
- demonstraţia relevă adevărul şi falsul, vizând să stabilească o propoziţie- argumentarea vizează 
acţiunea asupra unei opinii, cel mai des, determinarea sau justificarea unei decizii.  
- valoarea logică a unei demonstraţii este intrinsecă, ea nu-şi măsoară eficacitatea prin antrenarea 
unui asentiment, demonstraţia având astfel ceva impersonal şi atemporal- argumentarea, din contră, 
se adresează cuiva cu scopul de a-l convinge ( de exemplu, prezentarea de argumente opuse în cazul 
unui dileme este condiţia unei decizii echitabile, în schimb în matematică nu se pune problema 
verificării solidităţii unei demonstraţii). 
- demonstraţia este mecanizabilă, deoarece validitatea sa depinde numai de structura sa formală- în 
fapt şi de drept, argumentarea nu urmăreşte tragerea concluziei care este logic comandată, după 
anumite reguli bine stabilite, ci vizează prezentarea raţiunilor care motivează sau care justifică o 
decizie, respingerea obiecţiilor sau a motivelor care ar putea fi invocate în favoarea unei alte decizii. 
- demonstraţia forţează convingerea- argumentarea vizează persuasiunea, ea face apel şi la altceva 
decât la intelectul pur, la imbolduri pe care raţiunea ''pură'' nu le cunoaşte. 
- raţionamentul demonstrativ conduce la o concluzie; raţionamentul argumentativ îşi propune să 
justifice o decizie. 
 Argumentarea are în vedere termenii convingere şi persuasiune. Convingerea (acţiunea de a 
convinge) înseamnă a face pe cineva să accepte adevărul unei teze, să adere la o opinie, persuasiunea 
(acţiunea de a persuada) semnifică a determina pe cineva să acţioneze în sensul dorit de tine în urma 
argumentării. A convinge este rezultatul unui demers logic, în sensul că rezultă din prezentarea unor 
probe indubitabile, a persuada implică tehnici de influenţare care vizează dimensiunea emoţională, 
imaginaţia, sugestia şi pare a avea ca scop adeziunea liberă a interlocutorului.  
Argumentarea ca discurs 
  Această perspectivă situează argumentarea în categoria acţiunilor umane, discutând-o în 
termeni de strategie, orientare, dinamică, eficienţă: argumentarea face parte din familia acţiunilor 
umane având drept finalitate convingerea, alături de manipulare, propagandă, seducţie şi 
demonstraţie; argumentăm pentru a exercita o influenţă (a convinge, a consola, a împinge la 
acţiune).4 Argumentarea, în sens strict, este arta de a justifica o opinie, un demers pe care îl facem 
prin care justificăm o afirmaţie pe care o facem, încercând să convingem că avem dreptate. Din 
această perspectivă, un loc central în teoria argumentării, dar şi în practicarea ei, îi revine 
destinatarului. El este cel asupra căruia se îndreaptă finalitatea acţiunii argumentative, cel care 
suportă influenţa exercitată de actul argumentativ. Astfel, dimensiunea dialogică este fundamentală 
în argumentare, interacţiunile dintre locutor şi cei cărora li se adresează el, inţial de pe poziţii 
antagoniste, contribuind decisiv la succesul actului argumentativ.  
 În primul rând, prin argumentare\ argumentaţie se are în vedere a convinge pe cineva cu 
privire la ceva (poate fi şi o autoconvingere). Acest ceva se prezintă cel mai des ca opinie, iar 
propoziţia-opinie nu este obligatoriu să fie o propoziţie adevărată, nu reprezintă neapărat o 
                                                 
4 Daniela Rovenţa- Frumuşani, Argumentarea. Modele şi strategii, Bucureşti, Ed. Bic All, 2000, p.12 
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cunoaştere veritabilă, putând fi vorba despre o atitudine, un act de valorizare, motivarea unei acţiuni, 
etc. 
 În al doilea rând, termenul de argumentare trimite la un demers raţional. Pentru ca opinia să 
aibă şanse de convingere, de a fi acceptată, ea trebuie să se dovedească, să se probeze ca fiind 
adevărată.  
 În al treilea rând, asumând adevărul, sau mai degrabă valoarea de adevăr, propoziţia-opinie 
devine propoziţie cognitivă. În acest caz, argumentarea şi contra-argumentarea se dovedesc a fi, în 
esenţă, acelaşi lucru: realizarea convingerii raţionale cu privire la adevărul, respectiv, falsitatea unei 
propoziţii. 
Argumentarea ca text 
 Argumentarea este un ansamblu de elemente lingvistice- textuale, frastice, discursive- care 
joacă un rol important în coerenţa şi dinamica actului argumentativ şi dau specificul acestui tip de 
comunicare. Argumentarea este un text care conţine avansarea unei teze, urmate de prezentarea unor 
elemente în favoarea ei, introduse şi legate între ele prin conectori argumentativi. Pentru a sluji 
persuasiunii, toate acestea sunt selectate şi dispuse într-o anumită ordine, textul argumentativ 
bazându-se pe un ansamblu sintactico-semantic de scheme argumentative. 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Daniela Rovenţa- Frumuşani, op. cit., p.165 
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CAPITOLUL 2 
 

2.1 ARGUMENTAREA ÎN MANUALELE ŞCOLARE 
 

 Problematica argumentării (tehnici, strategii, tipuri de argumente) şi a discursului\ textului 
argumentativ (mărci lingvistice specifice) apare tratată în manualele şcolare în două feluri: explicit şi 
implicit. Explicit, prin conţinuturile complexe prevăzute de programă, care trimit clar la textul\ eseul 
argumentativ, la comentariu şi analiză, dezbatere etc, având rubrici distincte, marcate şi delimitate 
chiar de pagina de cuprins a manualului. Rubricile astfel constituite tematic sunt dotate şi cu 
definiţii, exemple, explicaţii, scheme, tabele şi exerciţii aferente. Tratarea explicită a problematicii 
argumentării focalizează asupra construcţiei discursive şi asupra mărcilor sale lingvistice specifice, 
precum verbele evaluative, expresiile predicative, locuţiuni adverbiale predicative, adjective şi 
adverbe calificative, modalizatori, conectori etc. 
 Există şi o tratare implicită a discusului argumentativ de-a lungul fiecărui manual, luat ca 
întreg. Exersarea competenţelor de argumentare şi de formulare a discursului argumentativ e 
prezentă în toate exerciţiile şi activităţile de învăţare care vizează interpretarea textelor literare şi 
nonliterare, prin solicitarea unui punct de vedere\ opinie argumentată despre ideile descoperite în 
texte. Exerciţiul argumentativ este un liant constructiv al manualelor, indiferent dacă el se referă la 
un text literar, nonliterar, critic sau la un curent\ epocă literară. O analiză asupra tipologiei 
exerciţiilor relevă faptul că la clasele a IX-a şi a X-a predomină exerciţiile de identificare şi 
producere de discurs argumentativ, în detrimentul celor de comparare a argumentelor, iar la clasa a 
X-a se remarcă un minus al exerciţiilor de evaluare a argumentelor. O notă comună tuturor 
manualelor o reprezintă accentul pus pe producerea de text argumentativ scris în toate rubricile 
consacrate tematic argumentării. 
 Unele manuale afirmă libertatea de structurare a discursului argumentativ, dar nu o 
exemplifică şi nici nu oferă modele posibile de ordonare spre a putea fi comparate. Ordonarea 
discursului argumentativ, în funcţie de complexitatea argumentării, poate genera, din punct de 
vedere formal, mai multe structuri discursive, întemeiate pe sintaxe mai simple sau mai complexe.  

Argumentarea este prezentată în manulalele şcolare din punctul de vedere al etapelor 
acesteia, al conectorilor, se au în vedere şi caracteristicile. De multe ori lipsesc exemplele concrete,  
autorii încercând doar a defini argumentarea. De exemplu, în clasa a X-a, în manulul editurii Sigma, 
lecţia cu titlul Textul argumentativ începe astfel: 

Textul argumentativ are un scop persuasiv. Printr-un asemenea text, emiţătorul încearcă să 
convingă receptorul\ receptorii de adevărul unei idei sau al unui fapt. Textul argumentativ are o 
construcţie riguroasă: 

a. o ipoteză -ideea care urmează să fie argumentată; 
b.  argumente\ contraargumente şi ilustrări\ exemple; 
c.  concluzia. 

 Urmează o listă a conectorilor care marchează construcţia textului argumentativ, cu exemple: 
ordinea ideilor, comparaţia, contrastul, probabilitatea, certitudinea, concluzia. 
 În manualul editat de Corint, apare ca pretext un fragment din G. Călinescu, Clasicism, 
romantism, baroc, apoi elevii sunt puşi să sintetizeze ideile susţinute de autor în text şi să recunoască 
argumentele folosite. În schimb, informaţiile despre textul de tip argumentativ sunt sumare, 
precizându-se: funcţia- exprimă un punct de vedere, dezvoltă idei şi argumente, furnizează probe 
care să-l determine pe receptor să-şi însuşească opinia; caracteristicile scrierii de tip argumentativ- 
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deoarece caută să convingă, repetă un cuvânt sau o sintagmă; prezenţa autorului- autorul intervine 
în discurs, interpelează lectorul, dialoghează cu acesta, îl implică. Astfel, în acest manual, 
informaţiile teoretice se referă doar la textul- suport. 
 În manualul de clasa a XI-a, editura Art, în lecţia Structuri argumentative nu mai sunt reluate 
informaţii referitoare la textul argumentativ propriu-zis, la structura lui, ci sunt reproduse rolurile 
argumentării din Dicţionarul de ştiinţe ale limbii: asentimentul\ confirmarea\adeziunea, justificarea, 
corectarea, obiecţia, contestarea\ dezacordul, critica\acuzaţia\reproşul, concluzia. Apar apoi 
enumerate expresiile şi cuvintele cu rol argumentativ şi câteva exerciţii care exersează utilizarea de 
către elevi a diferitelor structuri argumentative în comunicarea cotidiană. Aceleaşi informaţii apar şi 
în manulalul pentru clasa a XII-a, realizat de editura Art, în cadrul lecţiei Argumentare, dezbatere în 
spaţiul public şi în spaţiul privat, regulile unui dialog\ unei polemici civilizate, ascultarea activă, 
exprimarea opiniei, discuţia, conversaţia, dezbaterea, monologul informativ şi argumentativ, 
prezentarea orală a unor documentări. Este analizată apoi argumentarea eficientă, care presupune, 
din partea vorbitorului, trei calitaţi: logică, emoţie, caracter. Logica se referă la abilitatea 
vorbitorului de a dezbate pe tema dată, făcând apel la realităţi concrete, la fapte sau la idei; emoţia 
presupune capacitatea vorbitorului de a influenţa şi sensibiliza audienţa, implicând-o afectiv; 
caracterul se referă la aptitudinea vorbitorului de a fi credibil în faţa interlocutorului. Exerciţiile 
propuse vizează completarea unui tabel cu exemple corespunzătoare pentru fiecare calitate a  
argumentării eficiente. 

  Se precizează şi că eficienţa argumentării este influenţată şi de cadrul în care se desfăşoară, 
de timpul în care se produce, eventual, de relaţia anterioară dintre vorbitor şi colocutori.  
 O altă caracteristică comună tuturor manualelor o reprezintă inconsecvenţa terminologică şi, 
uneori, chiar conceptuală atunci când se folosesc termeni precum: text\ discurs\ eseu; tehnici\ 
strategii argumentative; teză\ ipoteză\premisă, acest lucru generând derută şi confuzie atât 
profesorului, cât şi elevului. 
 În concluzie, în manualele şcolare argumentarea este tratată fie pur teoretic, fie exerciţiile de 
la care se pleacă nu au în vedere realizarea unor texte argumentative care să fie în concordanţă cu 
nivelul de vârstă şi  preocupările elevilor ( de exemplu, în manualul de clasa a X-a, se propune ca 
exerciţiu discutarea de către elevi, cu argumente pro şi contra, a opiniei lui Octavian Paler despre 
eşecurile nemuritoare, opinie exprimată în Eroare şi firesc,  în Polemici cordiale, Cartea 
Românească, Bucureşti, 1983; tot la clasa a X-a se cere elevilor să demonstreze, într-o jumătate de 
pagină, că există un paralelism sintactic între alineatele unui text aparţinând lui Titu Maiorescu sau 
să explice rolul paralelismului în alcătuirea respectivului fragment de text argumentativ; în manualul 
pentru clasa a XII-a elevii au ca sarcină de lucru de argumentat că textului reprodus din Urmuz, 
Algazy & Grummer, i se poate atribui îndemnul formulat de Ilarie Voronca: Cetitor, deparazitează-ţi 
creerul!). 
 
2.2 ARGUMENTAREA ÎN PROGRAMELE ŞCOLARE 
 
 Am ales această temă şi pentru faptul că rolul ocupat de argumentare în cadrul programelor 
şcolare pentru liceu este foarte important. Curriculum liceal impune argumentarea ca o competenţă 
generală, obligatorie, de sine stătătoare, prezentă la toate nivelurile de clase- argumentarea în scris 
sau oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare- alături de cealaltă competenţă constantă care 
vizează utilizarea corectă şi adecvată a limbii române; e, aşadar, o competenţă de rang şi importanţă 
egală cu celelalte competenţe ce vizează receptarea textului literar. 

Argumentarea, respectiv textul de tip argumentativ apar  şi în programele destinate ciclului 
inferior al liceului, şi în cele destinate ciclului superior. De asemenea, de doi ani de zile, textele de 
tip argumentativ fac parte din subiectele de bacalaureat, având acelaşi număr de puncte cu redactarea 
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unor răspunsuri care privesc un text la prima vedere sau eseurile structurate. Astfel, există o sută de 
texte de tip argumentativ, fiecare  având 30 de puncte. 
 O privire comparativă asupra competenţelor specifice, care particularizează competenţa 
generală a argumentării, la clasele liceale, evidenţiază următoarele aspecte: la clasele IX-X (ciclul 
inferior), competenţele specifice vizează identificarea structurilor argumentative, compararea 
argumentelor şi elaborarea unei argumentări. Accentul cade pe receptarea textului argumentativ 
(înţelegere şi interpretare); la clasele XI-XII (ciclul superior), competenţele specifice se reduc la 
două, gradul lor de dificultate sporind; ele vizează deja ''utilizarea tehnicilor şi strategiilor 
argumentative'' şi adecvarea acestor strategii şi tehnici la situaţii de comunicare diverse. Se observă 
mutarea accentului de pe receptarea discursului argumentativ spre producerea de discurs 
argumentativ; conţinuturile programei trimit spre mai multe tipuri de texte, menite să formeze aceste 
competenţe: comentariu, analiză, dezbatere.  

În programa de clasa a IX-a apar următoarele competenţe specifice: 
3.1 Identificarea structurilor argumentative într-un text dat 
3.3 Argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate. 

În programa de clasa a X-a apar următoarele competenţe specifice: 
3.1. Identificarea structurilor argumentative în vederea sesizării logicii şi a coerenţei mesajului 
3.2. Compararea unor argumente diferite pentru formularea  judecăţilor proprii 
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate 

Pentru ciclul superior al liceului, sunt reluate aceleaşi competenţe sub o formă mai complexă. 
La clasa a XI-a, respectiv a XII-a: 
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse (scrise sau 
orale) 
4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii ( 
clasa a XI-a) 
4.1 Adecvarea tehnicilor şi strategiilor argumentative la situaţii de comunicare diverse ( scrise sau 
orale) 
4.2 Compararea şi evaluarea unor argumente diferite, pentru a formula judecăţi proprii ( clasa a XII-
a) 

Se constată că se merge de la simplu la complex în înţelegerea şi utilizarea acestui concept- 
de la simpla identificare a structurilor de tip argumentativ în clasa a IX-a, până la utilizarea de către 
elev a tehnicilor şi strategiilor argumentative, adecvarea lor la situaţia de comunicare sau compararea 
argumentelor prezentate de către profesor, critica literară, manual, pentru a putea formula judecăţi 
proprii. 
 Analiza competenţelor şi a conţinuturilor prezentate în curriculumul liceal permite 
următoarele concluzii: 

- programa vizează cu precădere dimensiunea textuală\ discursivă a argumentării, atât din 
punctul de vedere al receptării cât şi al producerii de discurs argumentativ (clasele IX-X); 

- dimensiunea pragmatică a discursului argumentativ e accentuată în clasele XI-XII, vizând, cu 
precădere, producerea de discurs argumentativ şi adecvarea la situaţii de comunicare diverse; 

- în ceea ce priveşte raportul\ proporţia între discursul argumentativ scris faţă de cel oral, 
primul este net privilegiat în comparaţie cu cel de-al doilea (prezent explicit în conţinuturi 
doar prin dezbatere); 

- nu există o relaţionare explicită între discursul argumentativ şi celelalte forme de comunicare 
orală prezente în programă, respectiv monologul şi dialogul (cu toate formele lor); 

       -   la clasa a XII-a, prezenţa unei competenţe specifice de tipul ''evaluarea'' argumentelor creează 
confuzie şi derută, căci ''a evalua'' un argument înseamnă a avea, a deţine şi nişte criterii de evaluare; 
or criteriile de evaluare a unui argument nu ţin doar de dimensiunea discursiv-retorică, pragmatică, 
ci şi de construcţia logică a raţionamentelor; evaluarea priveşte atât ''calitatea raţionamentului'', prin 
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urmare validitatea atât a argumentelor cât şi a regulilor generale adoptate, pentru a justifica trecerea 
la concluzii, teze, opinii propuse, cât şi coerenţa structurii şi calitatea comportamentului, condiţiile 
externe, aşadar atitudinea, atmosfera etc. 
 

2.3 EVALUAREA ARGUMENTĂRII 
 

 La examenele naţionale, respectiv bacalaureatul naţional, subiectele propuse pentru proba 
scrisă conţin obligatoriu un eseu argumentativ, care a devenit o adevărată ''modă''- se poartă la 
subiectele de tip II şi la subiectele de tip III, ba chiar apare şi în unele cerinţe punctuale de la 
subiectul de tipul I.  
 Argumentarea şi discursul argumentativ par să oculteze astfel celelalte conţinuturi ale 
programei; surclasează de departe textul descriptiv, narativ, dialogul, monologul (cu toate celelalte 
forme ale lor), analiza, comentariul, paralela etc., aproape că şi conţinuturile specifice literaturii\ 
culturii rămân în plan secundar. Există numeroase probleme ridicate de formularea acestor subiecte 
şi implicit de conţinutul lor. Apare o inconsecvenţă terminologică în formularea Subiectului II, 
respectiv Subiectului III, care vizează argumentarea. La subiectele de tip II se foloseşte formularea 
''scrie un text de tip argumentativ''; la subiectele de tip III se foloseşte formularea ''scrie un eseu 
argumentativ''. Care este deosebirea? Eseul nu e tot text? Există o deosebire fundamentală între 
obiectul celor două cerinţe? Sau e doar o problemă de lungime a textului? Dacă privim indicaţiile 
date elevului, nu constatăm vreo deosebire esenţială din punctul de vedere al cerinţelor. Deci 
inconsecvenţa terminologică e prezentă în utilizarea paralelă şi inutilă a termenilor: text\eseu\discurs 
argumentativ. O contradicţie terminologică apare şi în indicaţiile care echivalează 
tema\ipoteza\teza\punctul de vedere. 
 Discursul argumentativ e solicitat la Subiectul de tip III prin două formulări standard: Scrie 
un eseu argumentativ despre...pornind de la... sau Scrie un eseu argumentativ în care să 
prezinţi...Verbul ''să prezinţi'' este nepotrivit pentru că aduce indicaţii care vizează fie conţinutul, fie 
structurarea de tip argumentativ a eseului. La aceste variante de subiect de tipul III nu apar în 
''indicaţii'' şi precizări legate de contraargumente.  Afirmaţiile propuse de diversele citate trebuie 
doar demonstrate prin conţinuturile literare solicitate, nu pretind candidatului explicit argumentarea\ 
contraargumentarea, neverificându-i astfel capacitatea de judecată de valoare, de elaborare a unei 
opinii argumentate şi convingătoare. Se subînţelege sau se impune ca elevul să fie de acord cu 
afirmaţia din citat, pe care trebuie s-o argumenteze, sau, mai precis, s-o demonstreze. Se produc 
astfel îndepărtări chiar de la esenţa discursului argumentativ care presupune libertatea de opinii şi 
prezenţa unei judecăţi proprii pe care s-o poţi argumenta convingător şi eficient. 
 

2.4 GREŞELI  FRECVENTE  ÎN REALIZAREA TEXTELOR DE TIP 
ARGUMENTATIV 

 
O argumentaţie solidă se bazează pe fapte, foloseşte ce precauţie judecăţile şi mărturiile, evită 

exprimarea credinţelor personale şi elimină prejudecăţile.6  
Structura textului de tip argumentativ este familiară elevilor, însă apar frecvent greşeli ale 

acestora care pot submina argumentarea. 
Fapte irelevante- elevii inserează în textele lor pasaje fără legătură cu subiectul. De exemplu, 

într-un text de tip argumentativ despre dreptate, pornind de la ideea identificată în următoarea 
afirmaţie: „Dreptatea e ca lemnul cel uşor, care-l apasă în apă, şi tot cândva iese d-asupra”. 
(Proverb românesc), elevul M.D. din clasa a XII-a, scrie despre minciună în general, apoi face apel 

                                                 
6 Andra Şerbănescu, Cum se scrie un text, Ed. Polirom, Iaşi, 2007,  p.226 
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la exemplul personal- atunci când a minţit în legătură cu o corigenţă, dar familia a aflat în cele din 
urmă. Elevul scrie despre miniciună, fără să revină la tema textului, dreptatea. 

Impunerea problematicii- elevii prezintă ca adevărate anumite lucruri, care, de fapt, se impun 
a fi demonstrate. De multe ori, o problemă este prezentată ca şi când ar avea deja un răspuns. De 
exemplu, elevii  formulează enunţuri precum: Romanul... este preferatul meu pentru că îmi place\ 
Caragiale este autorul meu favorit pentru că îmi place. Această greşeală conduce la circularitate, 
elevul spunând acelaşi lucru, dar cu alte cuvinte. 

Eroarea ''bulgărelui de zăpadă'' este o greşeală de judecată. Când au de alcătuit o 
argumentare despre încadrarea în gen sau specie a unei opere literare, elevii preiau astfel de 
compuneri din cărţi de specialitate, pornind de la premisa că ei nu le pot realiza pentru că nu au 
abilităţi, crezând că vor lua note proaste sau vor rămâne corigenţi, nefiind conştienţi de importanţa 
autenticităţii unui text. 

Analogia defectuoasă constă în formularea unor concluzii rezultate prin compararea a două 
obiecte diferite şi extinderea unei trăsături neconcludente asupra întregului. Acestă asemănare este 
luată drept o dovadă pentru o comparaţie relevantă, însă acest lucru nu este permis într-o 
argumentare validă. De exemplu, atunci când studiază nuvela La hanul lui Mânjoală de I.L. 
Caragiale, elevii au tendinţa să argumenteze părerea lor despre  text făcând analogii cu dramaturgia 
autorului care le este familiară. 

Reducerea la dilemă reprezintă ignorarea alternativelor, prezentarea unor răspunsuri fără 
nuanţări. De exemplu, în timpul unei dezbateri despre personajul Ion din romanul omonim de Liviu 
Rebreanu, elevii au tendinţa să-l considere fie personaj negativ, fie victimă a societăţii, fără să 
formuleze răspunsuri complexe şi argumentate referitoare la caracterul şi evoluţia protagonistului. 

Absenţa legăturii logice între două elemente alăturate. Există elevi care atunci când au de 
redactat un text de tip argumentativ fac  o astfel de greşeală. De exemplu, în redactarea unui text de 
tip argumentativ  despre înţelepciune, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: 
„Înţelepciunea? Este o stare sau un demers, în speţă unul de armonie, echilibru, măsură. Se poate 
vorbi de esenţa, firea, natura ei, dar nu de adevărul ei”(Constantin Noica, Jurnal de idei), eleva 
C.R. din clasa a XII-a, noteză că Noica a fost eseist şi filozof, că părerile acestuia sunt avizate, motiv 
pentru care afirmaţia dată este justificată. 
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CAPITOLUL 3 
 
 ARGUMENTAREA ÎN PRACTICA ŞCOLARĂ 
 
3.1 TEXTUL ARGUMENTATIV AVUT ÎN VEDERE ÎN ŞCOALĂ 
 
 Exprimarea şi motivarea unui punct de vedere\ argumentarea este un element important al 
demersului didactic, atât pentru fixarea cunoştinţelor, pentru deprinderea elevilor de a uza cunoştinţe 
dobândite pe parcursul anilor de studii, din surse diferite, pentru a-şi motiva un punct de vedere în 
mod convingător şi pentru a-şi educa unele calităţi ale gândirii ca: toleranţa, deprinderea de a 
asculta, de a aduce noi argumente în scopul susţinerii ideilor pe cale ştiinţifică. O asemenea 
exprimare (în scris sau oral) presupune a avea deprinderea de a ţine seama de faptul că exprimarea şi 
construcţa logică a argumentaţiei trebuie să fie documentată, clară, pentru a convinge pe cel care 
ascultă sau citeşte opiniile cuiva. 
 Textele de tip argumentativ au o structură  prestabilită: 
1. TEZA, IPOTEZA- ideea susţinută de elev şi care urmează să fie demonstrată; 
2. ARGUMENTAREA PROPRIU-ZISĂ- enunţarea mai multor argumente pro sau contra tezei 
enunţate şi susţinerea lor cu :  

• exemple 
• citate 
• prezentarea unor întâmplări 
• opinii de autoritate 
• comparaţii care să scoată în evidenţă ideea susţinută 
• citarea unor surse de referinţă (filozofi, lingvişti, istorici, critici literari etc.) 
• folosirea unor contraexemple 
• apelul la experienţa personală 

Dispunerea argumentelor în scris este marcată de paragrafe. 
3.CONCLUZIA- rezumă demersul argumentativ, întăreşte ipoteza prin reluarea ei într-un mod 
nuanţat. 
 ELEMENTE CONECTOARE: (adverbe, locuţiuni adverbiale, conjuncţii sau locuţiuni 
conjuncţionale, structuri verbale); exprimă: 
 succesiunea, continuitatea : în primul rând, în al doilea rând, etc,  pe de o parte... pe de altă 

parte, în plus, de asemenea 
 contrastul: dar, însă, ci, în contrast cu, dimpotrivă 
 ierarhizarea: înainte de toate, mai presus de toate, mai important decât 
 comparaţia: la fel cu, tot aşa ca,  în comparaţie cu, în mod asemănător 
 probabilitatea: probabil, posibil, este cu putinţă, s-ar putea ca 
 certitudinea: cu siguranţă, desigur, fireşte, nu este nici o îndoială că 
 concesia: deşi, totuşi, cu toate acestea, chiar dacă 
 concluzia: deci, aşa, prin urmare, în concluzie, în consecinţă, la urma urmelor. 

 
 Argumentarea este un mijloc prin care se susţine sau se demonstrează un punct de vedere 

privitor la o anumită temă. 
 Scopul este de a convinge partenerul de valabilitatea opiniei exprimate. 
 Paşii obligatorii sunt: a susţine, a dovedi, a întări. 
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 Un text este argumentativ dacă are formulate explicit o teză şi cel puţin un argument care s-o 
justifice. 

Caracteristicile textului argumentativ 
 
a) o temă în jurul căreia se discută 
b) un protagonist ( care argumentează) şi un antagonist ( real sau aparent) 
c) o opinie şi unul sau mai multe argumente 
d) argumente susţinute şi dovedite 
e) faze intermediare ( când opiniile se schimbă sau se consolidează) 
f) o concluzie 
 

 Conectori care introduc teza: părerea mea este că, voi arăta că 
 

 Conectori care leagă argumentele de tezele pe care le susţin: prin urmare, aşadar, în 
consecinţă, fiindcă, deoarece, întrucât 

 
 Conectori care introduc argumente (justificatori): căci, pentru că, de fapt, dovadă că, cum, 

având în vedere că, de altfel 
- conectori care introduc primul argument: în primul rând, mai întâi de toate, să începem prin, 
trebuie amintit mai întâi că, prima remarcă se referă la, să pornim de la; 
- conectori care introduc următoarele argumente: în al doilea rând, în plus , în continuare, la fel, pe 
de o parte... pe de altă parte, nu numai... ci şi; 
- conectori care introduc ultimul argument: în fine, pentru a termina, în ultimul rând, nu în ultimul 
rând; 
- conectori care leagă argumentele între ele: şi, dar, însă, ci, sau. 
 

 Conectori care introduc concluzia: deci, în concluzie, aşadar, iată de ce, ei bine. 
După natura relaţiei între secvenţele discursive pe care le leagă: 

 de analogie: şi, de asemenea, adică, precum, ca şi, ca şi cum, asta aminteşte de, să ne 
amintim de; 
 de exemplificare sau ilustrare: de exemplu, de pildă, anume, să luăm în considerare; 
 de explicare: adică, altfel spus, mă refer la, vreau să spun, de fapt; 
 de disjuncţie: sau, fie, ori, exceptând, ceea ce exclude, spre deosebire; 
 de opoziţie, de rezervă, de rectificare, de respingere: dar, or, totuşi, cu toate acestea, în 

schimb, din contră, de fapt, în realitate, în timp ce, în loc să, nici, ceea ce contrazice, ceea ce 
interzice; 
 de concesie: chiar dacă, cu toate acestea, totuşi, să admitem totuşi, în ciuda; 
 de cauzalitate: pentru că, fiindcă, deoarece, căci, având în vedere,  dat fiind că, din moment 

ce, de aceea; 
 de consecinţă: deci, în consecinţă, ca urmare, ceea ce implică, de unde decurge, ceea ce ne 

trimite la, de frica; 
 Sfaturi de urmat atunci când se realizează un text de tip argumentativ: 
 Citiţi cu atenţie subiectul pentru a vă da seama care este situaţia de comunicare impusă 

(Cine este emiţătorul?, Cine este destinatarul?, Când?, Unde?, De ce?, Cu ce scop?), care 
este  tema, care trebuie să fie teza voastră. 
 Căutaţi apoi argumente pentru a susţine teza. Pentru fiecare argument găsiţi cel puţin un 

exemplu potrivit pe care să-l dezvoltaţi.  
 Clasaţi argumentele de la cel mai puţin convingător la cel mai convingător pentru a 

evidenţia cât mai bine opinia voastră.  
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 Într-o argumentare scrisă aşezaţi în acelaşi paragraf argumentul şi exemplele potrivite 
pentru a-l susţine. Claritatea discursului argumentativ este susţinută şi de împărţirea 
textului în paragrafe. 
 Utilizaţi corect conectorii logici !  

Nu uitaţi că , oricare ar fi tipul de text pe care îl aveţi de redactat, trebuie să aveţi o introducere şi o 
concluzie.  
  Comparativ, modelul propus pentru cei care susţin testele Toefl este următorul:  
Într-un eseu argumentativ prezentaţi propria   opinie şi apoi încercaţi să convingeţi alte persoane că 
aveţi dreptate cu motive si exemple. Puteţi vedea exemple de stil de scriere argumentativă atunci când 
citiţi coloane editoriale. 
 Înainte de a începe să scrieţi un eseu argumentativ întrebaţi-vă: 
Am o opinie puternică?  
Ce  alte persoane au avut în vedere  această temă?  
Există orice alte dovezi la care vă puteţi gândi ca să  vă susţină opiniile?  
Pentru a scrie un eseu argumentativ urmaţi următorii paşi:  
1. Începeţi prin introducerea care are în vedere dezbaterea subiectului cu propriile cuvinte.  
2. Scrieţi dacă sunteţi de acord sau în dezacord cu argumentul. Încercaţi să puneţi aceste idei într-o 
ordine pornind de la cele mai importante  şi stabilind legături între fiecare idee, astfel încât fluxul să 
fie continuu.  
3. Gândiţi-vă de ce oamenii ar putea avea o opinie diferită (obiecţiile) şi  încercaţi să arătaţi de ce ele 
nu sunt importante sau nu sunt adevărate. 
 4. Încheiaţi cu un scurt rezumat şi  încercaţi să faceţi o ultima teză puternică de care  oamenii îşi vor 
aminti.  
 Un eseu poate avea  multe intenţii, dar structura de bază a tuturor tipurilor de eseuri este 
aceeaşi. Puteţi scrie un eseu argumentativ care să pledeze pentru un anumit punct de vedere sau se 
poate face un eseu convingător pentru a explica măsurile necesare pentru a finaliza o activitate. 
Oricum, eseul va avea la bază aceeaşi formă şi structură. Un eseu constă în trei părţi principale: 
 1. Introducerea; 2. Paragrafele cu argumente; 3. Rezumatul. 
1. Introducerea 
Secţiunea de introducere a unui eseu constă în ideea principală a eseului. Ea arată cititorilor teoria şi 
ideea din spatele tuturor celor scrise. Aceasta poate explica de ce acest subiect este eligibil pentru a 
scrie despre el. Acest alineat conţine mijloacele de a capta atenţia cititorului. Dacă nu puteţi convinge 
cititorul în acest paragraf că munca voastră merită citită, veţi pierde cititorul. Începeţi acest prim 
paragraf cu propoziţia-teză. 
 Ideea principală a eseul va fi propoziţia -teză. Trebuie să limitaţi  eseul la subiectul introdus în 
propoziţia-teză. Oferirea unor informaţii de fundal cu privire la acest subiect  va dezvolta interesul 
cititorului. Puteţi face recurs la fapte interesante, citate sau definiţii pentru termenii importanţi pe care 
îi veţi folosi mai târziu, în eseu. 
 
2.Paragrafele cu argumente 
Susţinerea argumentelor reprezintă întregul corp al eseului.  Trebuie să prezinţi întregul concept acolo. 
Poate fi compus din 4-5 paragrafe şi are nevoie de toată  concentrarea pentru că este teoria din spatele 
abordării subiectului selectat. 
 Aceste paragrafe conţin lista de argumente, care dezvoltă ideea principală a eseului tău. Fiecare punct 
de sprijin trebuie dezvoltat într-un paragraf. Dezvoltarea fiecărui punct de sprijin se face recurgând la  
fapte, detalii şi exemple. Pentru a conecta punctele de sprijin, trebuie să folosiţi cuvinte speciale de 
tranziţie. Cuvintele de tranziţie leagă paragrafele împreună şi  fac eseul mai uşor de citit. Folosiţi-le la 
începutul şi la sfârşitul paragrafelor.  
3.Rezumatul 
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 Acesta este ultimul paragraf al eseului scris. Acesta constă în concluzia pentru întreaga problemă 
avută în vedere şi opinia voastră personală despre asta. Puteţi lăsa cititorului posibilitatea să decidă 
care argument este  corect şi care este greşit. Puteţi pune un plan de acţiune în ceea ce priveşte 
subiectul eseului. Puteţi lăsa un paragraf cu teme de reflecţie pentru cititori. Nu încercaţi să forţaţi 
impunerea opiniei voastre. 
 
3.2 TEXTUL ARGUMENTATIV ŞI METODELE ACTIV-PARTICIPATIVE 
 
 În timpul lucrului pe grupe, în negocierile între membrii grupelor, mai mulţi elevi ''se luptă'' 
la un moment dat să-şi impună punctul de vedere sau, când se lucrează în perechi, cei doi trebuie să-
şi împărtăşească impresiile, părerile pentru a formula, în final, un răspuns comun. Numeroase 
metode corelate cu structura unei argumentări se pot utiliza la clasă: discuţii ce presupun gruparea 
elevilor în tabere pro şi contra, cu atragerea de o parte sau alta a celor indecişi, jurnalul dublu sau cel 
cu trei intrări în care elevii trebuie să motiveze alegerea citatului reprodus; răspunsul la ultima 
întrebare atunci când folosim mozaicul sau bulgărele de zăpadă. Din aceeaşi grupă de metode care 
pot fi utilizate cu succes atunci când se susţine o opinie fac parte şi: Lasă-mă pe mine să am ultimul 
cuvânt, stabilirea succesiunii evenimentelor, cubul, cvintetul (o argumentare sintetică), investigaţia 
comună şi reţeaua de discuţii- constituirea, la nivelul clasei, a unei reţele de discuţii între adepţii unei 
poziţii\ afirmaţii care să producă argumentele necesare susţinerii acesteia şi să contracareze 
contraargumentele. Metoda presupune colaborare între cei ce susţin acelaşi punct de vedere, 
posibilitatea de a face presupuneri în legătură cu convingerile şi credinţele altora şi, în acest fel, 
anticiparea argumentelor acestora, negocierea (în propria grupă de lucru) a modului de exprimare a 
argumentelor proprii şi contracararea, prin demonstrarea falsităţii argumentelor grupului opozant şi 
nu prin manifestarea unor sentimente reprobabile faţă de persoanele care susţin alte idei. Dacă se 
utilizează linia valorilor, elevii vor afla că a fi indecis la un moment dat în privinţa acceptării unor 
idei nu este neapărat un aspect negativ. Unii elevi au rezerve în adoptarea unei poziţii tranşante fie 
din neştiinţă (insuficientă informaţie), fie din cauza structurii personalităţii lor (sunt persoane 
structural mai dubitative, iau o hotărâre după o îndelungă cumpănire). 
 
3.3 ARGUMENTAREA CA MODALITATE DE ABORDARE A TEXTULUI LITERAR  

 
Abordarea retoric-argumentativă este frecventă în practica şcolară, având următoarele 

componente: identificarea elementelor specifice discursului de tip argumentativ, analizarea acestora; 
focus pe structura argumentativă a textelor (înlănţuirea argumentelor, calitatea acestora, conectori, 
ipoteză, concluzie - discursuri). 

 
3.4 ARGUMENTAREA ŞI JOCUL DE ROL 

 
Jocul de rol presupune punerea în scenă a unei situaţii de comunicare specificate de profesor: 

monolog, dialog, interviu etc. pe o anumită temă. Este activitatea cea mai potrivită pentru exersarea 
capacităţilor de comunicare orală (de receptare şi de producere a mesajelor). Este recomandabil ca 
profesorul să aleagă teme incitante pentru elevi, care să fie specifice experienţei lor de viaţă. În acest 
fel, dincolo de faptul că elevii înţeleg rolul unor  strategii de comunicare, ei sunt motivaţi pentru a 
comunica în mod substanţial, a-şi exprima opiniile argumentate despre lucruri care-i interesează.  

Pentru dialog, de exemplu, se pot propune teme de tipul: (a) Vom avea patru echipe. Fiecare 
echipă este alcătuită din patru vorbitori. Unul este tatăl, altul / alta este mama, altul e copilul şi altul 
bunicul / bunica / sora / fratele. Rolul copilului este de a-şi convinge părinţii să-l lase să plece într-o 
excursie / într-o tabără / la o petrecere etc. După o primă rundă, se poate propune elevilor să-şi 
schimbe rolurile, cu scopul de a experimenta mai multe perspective asupra aceleiaşi teme de 
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discuţie. (b) Vom avea două echipe. Fiecare echipă este alcătuită din doi vorbitori. Discutaţi cu 
argumente pro şi contra despre avantajele / dezavantajele jocurilor pe calculator.  

Este important ca jocurile de rol să propună situaţii de comunicare diverse, care să evidenţieze 
felul în care elevul îşi alege argumentele pentru a  ilustra ipostaza vizată. 

3.5 ARGUMENTAREA ŞI DRAMATIZAREA 
 

  Dramatizarea presupune explorarea textului şi înţelegerea lui, înţelegerea personajelor pe 
care le vor interpreta elevii, exprimarea propriilor gânduri, valori şi sentimente provocate de textul 
ce stă la baza dramatizării. În perioada de pregătire, elevii sunt puşi în situaţia de a face un plan, de a 
se organiza, de a rezolva probleme, de a coopera, de a se identifica sau de a avea o atitudine critică 
faţă de un personaj sau altul, argumentându-şi opiniile.  
 
3.6 ARGUMENTAREA ŞI EXPLORAREA UNEI TEME 

 
 Teme legate de problematica comunicării sau teme privind experienţa de viaţă a elevilor pot 

fi explorate prin diverse forme de comunicare orală precum argumentări pornind de la situaţii reale. 
Importanţa unor astfel de activităţi constă în faptul că pun elevii în situaţia de a practica efectiv 
comunicarea, de a exersa toate dimensiunile comunicării, de a-şi dezvolta o atitudine pozitivă faţă de 
comunicare şi de a înţelege valorile implicite ale acesteia. 

 
3.7 ARGUMENTAREA ŞI DEZBATEREA 

 
 Dezbaterea  vizează nu doar formarea unor competenţe comunicative, ci implică şi 

practicarea unor atitudini şi interiorizarea unor valori. Este recomandabil ca profesorul să le explice 
elevilor diferenţa dintre dezbaterea şcolară — care este o metodă de învăţare — şi cea publică. Spre 
deosebire de dezbaterea publică, unde rezultatul este important (ce punct de vedere se impune), în 
dezbaterea şcolară important este în primul rând procesul (documentarea, realizarea unei 
argumentări coerente, manifestarea unui comportament comunicativ adecvat). Este vorba, ca şi în 
cazul literaturii, de un pact pe care elevii trebuie să-l înţeleagă şi să-l accepte. Nu atât rezultatul 
dezbaterii este important (ce echipă va obţine calificativele cele mai bune), cât procesul parcurs de 
elevi. Cu alte cuvinte, într-o dezbatere de tip şcolar, câştigători sau câştigaţi sunt în final toţi 
participanţii la dezbatere.  

 Profesorul îşi propune să urmărească, în cadrul acestei activităţi, anumite competenţe de 
comunicare ale elevilor: capacitatea de a argumenta un punct de vedere şi de a contraargumenta 
puncte de vedere diferite; abilităţi de exprimare orală (corectitudine, coerenţă); folosirea adecvată a 
mijloacelor verbale, nonverbale, paraverbale).  

 Importanţa dezbaterii în şcoală este că pune în scenă mai multe laturi ale comunicării: socială 
(interacţiunea, care se manifestă în interiorul grupurilor, între grupuri, între elevi şi profesor), 
cognitivă (cunoaşterea, aprofundarea unei teme), individuală (reevaluarea propriei imagini despre 
sine, a propriilor valori).  

Exemple de teme pentru dezbateri: 
 La o lecţie de limbă şi comunicare, pentru a observa de ce elevii sunt demotivaţi, s-a 

organizat la  una din clase (clasa a X-a C), o dezbatere, având ca titlu: Lectura- pro sau contra? 
Clasa a fost împărţită în două tabere în funcţie de dorinţa elevilor, apoi echipele au fost lăsate să-şi 
adune argumentele sau contraargumentele pe care apoi le-au susţinut în faţa clasei prin intermediul 
unui conducător de echipă. 

 
 Echipa Pro lectura a notat şi susţinut următoarele argumente: 
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- dezvoltă vocabularul; 
- înveţi lucruri noi; 
- dezvoltă intelectul; 
- înţelegi mai multe lucruri; 
- ajută la cultura generală; 
- cunoşti personaje şi modul lor de a se comporta; 
- dezvoltă imaginaţia şi creativitatea; 
- trece mai repede timpul; 
- poţi spune în viitor copiilor ce ai citit; 
- pentru a citi cursiv, e nevoie de lectură permanentă; 
- vorbeşti mai corect; 
- lectura relaxează şi satisface curiozitatea; 
- favorizează somnul. 
 Se constată că argumentele sunt unele pertinente, altele mai puţin, însă elevii conştientizează 

că lectura este importantă sau cel putin, ar trebui să fie, ocupând un rol fundamental în formarea şi 
dezvoltarea personală. 

 Echipa Contra lecturii a notat şi susţinut următoarele argumente: 
- lectura este plictisitoare; 
- lipsa timpului; 
- unele cărţi sunt greu de parcurs; 
- nu ai timp să ieşi cu prietenii dacă citeşti; 
-  cărţile au multe capitole şi se pierde sensul; 
- lectura este dificilă, stresantă; 
-  unele cărţi nu sunt interesante; 
- calculatorul şi televizorul suplinesc lectura ; 
- cărţile au cuvinte dificile. 
 Se constată că elevii nu înţeleg sensul unor cuvinte, motiv pentru care pierd sensul global şi 

lectura li se pare dificilă. De asemenea, preocupările legate de tehnologia modernă îi fac să fie mai 
puţin interesaţi de lectură.  

 O altă activitate constă într-o dezbatere având ca punct de plecare întrebarea: Cărţile şi 
televizorul\ calculatorul se află în concurenţă? Se are în vedere şi următorul citat, elevii putând 
selecta şi argumente existente în textul-suport: 

 O paralelă între lectura propriu-zisă şi lectura iconică, intermediată de cinematograf sau de 
TV e edificatoare. Ce facem când citim un roman şi ce facem când vizionăm un film? Cititorul n-are 
acces direct la imagine, ci la cuvinte, deci la reprezentări mai mult sau mai putin abstracte, pe care 
trebuie să le „traducă” sensibil, să le „închipuie” în plenitudinea corporalităţii lor. Nici măcar un 
mare maestru al descrierii peisajiste, de talia lui Sadoveanu, nu poate rivaliza în bogăţia de detalii, 
autenticitate şi prospeţime a coloritului cu un operator de film, fie el şi mediocru. Această diferenţă 
de „redare” e însă compensată la scriitor printr-un excedent de „sugestie”. Sadoveanu scrie: 
„Peste singurătăţi a nins deodată o tonalitate sură, tristă şi rece”. Cum poate obiectivul aparatului 
de luat vederi să evoce singurătăţile” peste care „ninge” o „tonalitate” în acelaşi timp „sură, tristă 
şi rece”? 

 Dar propoziţia: „Ne oprirăm ca într-un fel de farmec şi uimire”? În ce chip e descriptibilă 
fotografic o asemenea stare de spirit prin excelenţă aproximativă, inefabilă, ambiguă? Procedeul 
scriitorului e deci de a folosi „racursiuri” [modalitate de redare a unui subiect în pictură, sculptură 
sau fotografie, micşorând dimensiunile prin efectul perspectivei] simbolice şi metaforice delicate 
spre a-l solicita pe cititor să-şi „fabrice” o reprezentare mentală „îmbogăţită”, conţinând atât ce i 
se comunică nemijlocit, cât şi ceea ce trebuie subînţeles (completând tabloul cu datele omise), dar 
care poate fi asociat (convocând diverse conotaţii mai mult sau mai puţin personale). 
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 Aşadar, cititorul nu e un simplu aparat de înregistrare, ci un colaborator care tălmăceşte 
„instrucţiunile” autorului, „construieşte” în spiritul lor şi contribuie cu un supliment de informaţii.   
(Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii) 

 
3.8 ARGUMENTAREA ŞI STUDIUL DE CAZ 

 
    În programele pentru clasele a XI-a şi a XII-a apar prevăzute studii  de caz care sunt centrate 

pe discursul de tip argumentativ. 
 Pentru fiecare studiu de caz, în planificare se propune, de obicei, un număr de 3 ore. Acestea 

sunt folosite în felul următor: 
- În prima oră, toţi elevii clasei se vor familiariza cu tema: profesorul va prezenta coordonatele 

esenţiale ale temei, va prezenta direcţiile de investigaţie, elevii vor parcurge şi discuta, sub 
coordonarea profesorului, fragmentele reproduse în manual. 

- În a doua oră, grupa desemnată să rezolve studiul de caz îşi va prezenta rezultatele cercetării; 
acestea pot fi prezentate în moduri foarte diferite (eseuri citite în faţa clasei, postere cu prezentarea 
sintetică a aspectelor esenţiale ale temei, postere cu imagini ilustrative pentru temă, expunerea unor 
argumente pro şi contra referitoare la anumite aspecte abordate, prezentarea fragmentară a unor 
filme documentare sau artistice care sprijină argumentarea poziţiilor grupei, mini-antologii de texte, 
prezentarea înregistrată a unor interviuri referitoare la temă cu personalităţi sau cu profesori de 
istorie, de limbi străine, de educaţie plastică sau muzicală etc.); e important ca elevii care au lucrat la 
acest studiu de caz să le facă tema accesibilă şi celorlalţi colegi din clasă şi să-i provoace la discuţii. 
La sfârşitul orei, 10 minute vor fi alocate pentru prezentarea jurnalului grupei (membrii echipei vor 
arăta în jurnal cum au procedat în rezolvarea studiului de caz, felul în care au lucrat în echipă, cum s-
a simţit fiecare dintre ei în rolurile asumate). 

- În a treia oră, pot fi realizate discuţii sau dezbateri pe marginea prezentării realizate de grupa 
desemnată să rezolve studiul de caz; colegii le vor pune întrebări membrilor grupei, pentru a-şi 
clarifica anumite idei, pentru a afla mai multe informaţii sau pentru a cunoaşte poziţia pe care se 
situează elevii din grupă faţă de anumite aspecte ale temei; e important ca în această etapă să se 
implice în discuţii toţi elevii clasei, pentru a demonstra că au înţeles esenţialul referitor la tema 
studiului de caz; în final, elevii clasei şi profesorul vor evalua împreună, pe baza unor criterii 
stabilite anterior, prestaţia grupei de elevi care a prezentat studiul de caz. Se pot propune, pentru 
evaluare, criterii  precum:  

- sintetizarea aspectelor principale ale temei;  
- explicaţii / argumente clare şi convingătoare pentru exprimarea unor puncte de vedere 

proprii faţă de temă;  
- trimiteri adecvate la sursele din manual sau la sursele utilizate;  
- originalitate în tratarea temei;  
- calitatea redactării.  
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CAPITOLUL 4 
 
PROIECT DE CERCETARE 
 
 4.1 REZUMATUL PROIECTULUI DE CERCETARE 
 Proiectul priveşte îmbunǎtǎţirea discursului de tip argumentativ la elevi, alegându-se aceastǎ 
temǎ pentru cǎ argumentarea se regǎseşte în toate programele şcolare pentru liceu, dar este utilǎ 
elevilor şi  în viaţa de zi cu zi. Se pleacǎ de la urmǎtoarea ipotezǎ: dacă elevii îşi argumentează un 
punct de vedere  în mod constant, atunci competenţele lor argumentative se ameliorează. 
  Proiectul s-a desfǎşurat la două clase paralele, din ciclul inferior  şi din cel superior al 
liceului ( a X-a liceu şi a XII-a R.P.), iar  pentru a se verifica ipoteza şi teoriile aplicate s-a utilizat un 
program experimental la clasa a X-a, cealaltǎ fiind clasa- martor. Pentru verificarea ipotezei s-au 
propus mai multe activităţi de învăţare care au avut ca scop îmbunătăţirea realizării discursului de tip 
argumentativ la elevi, fiind inclusǎ şi  unitatea de învǎţare avutǎ în vedere.   
  Iniţial, pentru a observa modul în care elevii  realizeazǎ argumentari , se propune un exerciţiu 
(la ambele clase). Pentru verificarea ipotezei, elevilor din clasa a X-a li se dau mai multe  sarcini de 
lucru  (vizând argumentarea sistematicǎ) care sunt în concordanţă cu programa şcolară şi unitatea de 
învăţare propusǎ, fiind anexate lucrǎri ale lor, dar şi fişe de lucru care au avut în vedere acordarea 
unui suport\ sprijin asistat. Pentru a observa dacă ipoteza se confirmă sau nu, elevii  ambelor clase au 
avut la teză subiecte care privesc argumentarea şi s-a constatat cǎ elevii clasei a X-a  au adus 
argumente mult mai pertinente, cǎ textele lor de tip argumentativ sunt net superioare celor realizate 
de elevii clasei a XII-a ruta progresiva. 
  În concluzie, ipoteza de la care s-a pornit- dacă elevii îşi argumentează un punct de vedere  
sistematic, competenţele lor argumentative se amelioreazǎ- s-a confirmat. 

 
4.2 MOTIVAREA CERCETĂRII; TEMA ŞI SCOPURILE PROIECTULUI 
 

Am ales această tema de proiect pentru că rolul ocupat de argumentare în cadrul programelor 
şcolare pentru liceu este foarte important. Argumentarea, respectiv textul de tip argumentativ apar  şi 
în programele destinate ciclului inferior al liceului, şi în cele destinate ciclului superior. De 
asemenea, de doi ani de zile, textele de tip argumentativ fac parte din subiectele de bacalaureat, 
având acelaşi număr de puncte cu redactarea unor răspunsuri care privesc un text la prima vedere sau 
eseurile structurate. Astfel, există o sută de texte de tip argumentativ, fiecare  având 30 de puncte. 
 
TEMA ŞI SCOPURILE PROIECTULUI 
  Proiectul îşi propune îmbunătăţirea discursului de tip argumentativ la elevi. 
 Argumentarea ocupă un loc important atât în cadrul lecţiilor de limbă şi comunicare, cât şi în 
cadrul celor de literatură, fiind un subiect ce trebuie exploatat de către profesor, pentru că 
argumentarea este necesară şi în viaţa de zi cu zi. 
 Proiectul s-a desfăşurat la două clase paralele, din ciclul inferior  şi cel superior al liceului ( a 
X-a şi a XII-a R.P.). Iniţial este urmărit modul în care elevii construiesc textele de tip argumentativ, 
problemele cu care ei se confruntă în elaborarea acestor texte, motivele pentru care nu pot argumenta 
coerent o afirmaţie. Apoi, pentru a se verifica ipoteza şi teoriile aplicate se utilizează un program 
experimental la o clasă aleasă, cealaltă fiind clasa- martor. 
IPOTEZA 
 Dacă elevii îşi argumentează un punct de vedere  în mod constant, atunci competenţele lor 
argumentative se ameliorează. 
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4.3METODE, PROCEDURI FOLOSITE; ETAPE 
 
 Proiectul se desfăşoară la doua clase, a X-a liceu şi a XII-a ruta progresivă. Una dintre clase,  
a XII-a ruta progresivă, nu va participa la aplicarea programului experimental,  va fi clasa- martor şi 
va servi la analiza prin comparaţie a rezultatelor. S-au ales aceste tipuri de clase pentru că materia 
studiată într-o anumită perioadă a anului şcolar este identică, în clasa a XII-a ruta progresivă fiind 
reluate şi aprofundate noţiuni de clasa a X-a. 
 Pentru verificarea ipotezei se propun mai multe activităţi de învăţare care au ca scop 
îmbunătăţirea realizării discursului de tip argumentativ la elevi. Aceste activităţi de învăţare sunt 
propuse la următoarea unitate de învăţare: 
 
Unitatea de învăţare vizată- clasa a X-a 
 
 Pentru a se observa similitudinile între conţinuturile clasei a X-a liceu şi a XII-a ruta 

progresivă (motiv pentru care au fost alese aceste două clase), urmează şi unitatea de învăţare 
derulată în paralel la clasa-martor: 

UNITATEA DE 
ÎNVĂŢARE 

COMPETENŢE CONŢINUTURI DATA 

UNITATEA 2  
LECTURA 
POEZIEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Identificarea şi analiza 
elementelor de compoziţie şi de 
limbaj în textul poetic 
 
1.3. Folosirea adecvată a 
strategiilor şi a regulilor de 
exprimare orală în monolog şi în 
dialog 
2.4. Folosirea unor modalităţi 
diverse de înţelegere şi de 
interpretare a textelor literare 
studiate 
3.3. Elaborarea unei argumentări 
orale sau scrise pe baza textelor 
studiate 
3.2. Compararea unor argumente 
diferite pentru formularea  
judecăţilor proprii 
 
3.1. Identificarea structurilor 
argumentative în vederea 
sesizării logicii şi a coerenţei 
mesajului 
 

Poezia romantică: Luceafărul de Mihai    
 Eminescu: text şi interpretare; sursele de     
inspiraţie; structura compoziţională; 
elemente                                    
romantice; alegoria geniului  
Dosarul critic al operei: interpretări 
multiple                                    

Simbolismul- Poezia simbolistă- 
caracteristici                            
Decor de G. Bacovia : peisajul interior; 
pastelul                                  
modern; viziune şi stil; expresivitatea 
limbajului         

Fenomenul arghezian: Pui de găi de T. 
Arghezi- 
estetica urâtului; teme şi motive; structură 
şi                                
compoziţie; elemente de artă poetică; noi     
sensuri ale limbajului  

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
Textul argumentativ 
 

23\27 XI
 
 
 
 
 
 
 
 
30XI\ 
4XII 
 
 
 
 
11\15I 
 
 
 
 
19\21I 

UNITATEA DE 
ÎNVĂŢARE

COMPETENŢE CONŢINUTURI DATA

PERIOADA 
MODERNĂ 
Curente 

2.1. Utilizarea strategiilor 
de lectură în vederea 
înţelegerii adecvate a 

Mihai Eminescu, Scrisoarea I: 
• Lectura expresivă a textului ; 
• Plasarea  textului în contextul operei 

 
14\18
XII 
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culturale/literare 
în sec. al XIX-lea 
– începutul sec. al 
XX-lea 

textelor studiate   
 
1.4. Utilizarea adecvată a 
tehnicilor de redactare 
2.3. Interpretarea textelor 
studiate prin prisma 
propriilor valori şi a 
propriei experienţe de 
lectură 
3.3. Identificarea unor 
conexiuni între literatura 
română şi cea universală 
 

eminesciene; 
• Geneza textului; surse de inspiraţie; 
• Temă, motiv(e) literar(e) romantice; 

satira romantică; 
• Identificarea şi analiza elementelor de 

compoziţie şi de limbaj în textul poetic. 
Mihai Eminescu, Odă (în metru antic) 
Mihai Eminescu, Luceafărul  
 
Simbolismul – prezentare generală (context 
istoric, trăsături, reprezentanţi) 
Alexandru Macedonski, Noaptea de decemvrie: 

• Lectura expresivă a textului dat; 
• Contextualizarea operei literare; 
• Geneza textului; surse de inspiraţie; 

influenţe; 
• Temă, motiv(e) literar(e) romantice şi 

simboliste; 
• Imaginarul poetic; 
• Identificarea şi analiza elementelor de 

compoziţie şi de limbaj în textul poetic. 
Ion Minulescu, Acuarelă 
Studiu de caz: Simbolismul european 
 

 
 
 
 
 
 
 
11\15I 
11\15I 
 
 
18\22I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8\12II 

  
 
PROCEDURI FOLOSITE; ETAPE 
  Dezvoltarea capacităţii de a construi un text de tip argumentativ va reprezenta rezultatul 
activităţii depuse de elev pentru rezolvarea sarcinilor indicate. Pentru că în cuprinsul proiectului o 
clasă este direct implicată, iar alta serveşte ca martor, se va putea constata (dacă ipoteza e validă!) 
nivelul diferit la care vor ajunge elevii, unii primind sprijin adecvat, ceilalţi nu. 
 Demersul didactic se realizează la început prin intuirea globală a procesului de realizare a 
unei argumentări, apoi se trece de la ideea informaţiei intuite către conştientizarea sau descrierea 
informaţiilor referitoare la construcţia unui astfel de discurs. Pentru a cuantifica rezultatele elevilor 
se folosesc: un chestionar, o grilă de observare a produselor realizate de elevi şi o grilă de observare 
a unei dezbateri. 
 
ETAPA I 
 
 La început, pentru a observa modul în care comunică elevii şi realizează argumentări , se 
propune următorul exerciţiu de tip dezbatere (la ambele clase): 
 Împărţiţi în grupe, elevii trebuie să argumenteze pro sau contra ideea unui articol din Dilema 
veche scris de Stela Giurgeanu, Şcoala- la ce bun? 
 Doamna X predă engleza la o şcoală din Capitală. Îmi vorbeşte de un caz de dublu abandon, 
de anul trecut. Alexandru şi Marin, amândoi elevi într-a VIII-a. Tatăl lui Alexandru este mecanic 
auto şi are un atelier de service. Tatăl lui Marian este măcelar şi are o măcelărie. Amândoi părinţii 
câştigă bine. Nici copiii lor nu o duc rău. Anul trecut, la sfârşitul semestrului I, a avut o lecţie 
deschisă despre visele de viitor ale copiilor. Fiul măcelarului a anunţat că  el o să se lase de 
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şcoală.” Cu ce mă ajută pe mine şcoala- a întrebat- să am un viitor?” Orice sfat al profesorilor, 
strânşi pentru lecţia deschisă, era contracarat cu: „ toţi oamenii pe care îi  cunosc şi au învăţat 
foarte mult au ajuns să  aibă salarii de doi lei.”. La intervenţia unui domn profesor de sport, care a 
încercat să spună că „ într-adevăr salariile sunt mici, totuşi şcoala te face să te simţi un om 
realizat”, Marian a pufăit: „eu nu înţeleg cum vine chestia asta cu suntem realizţi ca oameni, dacă 
dumneavoastră veniţi la şcoală, de când vă  ştiu eu, tot cu Dacia aia amărâtă  pe care v-o repară 
mereu Alexandru?!” Atât Marian cât şi Alexandru au abandonat şcoala. 
 
Grila de observare a dezbaterii (sunt notaţi elevii care s-au implicat activ în dezbatere): 
Clasa a X-a C 
 
NUME ELEV ARGUMENT 

CLAR 
FORMULAT 

EXEMPLU\PROBĂ 
RELEVANTĂ 

CONCLUZII 
ADECVATE 

1.C. Valentina 0,5 0 0,5 
2.D. Maria 0 0,5 0 
3. D. Marian 0,5 0 0 
4. M. Cătălin 0,5 0 0,5 
5.S. Alina 1 0,5 1 
6.T. Daniel 0 0 0,5 
7.V. Georgiana 0,5 0 0 
 
Clasa a XII-a R.P. 
 
NUME ELEV ARGUMENT 

CLAR 
FORMULAT 

EXEMPLU\PROBĂ 
RELEVANTĂ 

CONCLUZII 
ADECVATE 

1.A.George 0 0,5 0 
2.C. Ionuţ 0,5 1 0,5 
3. C. Daniel 0,5 0 0 
4.I.Alexandru 1 0 0,5 
5.M. Adrian 0 0,5 0,5 
6.R. Emilian 0,5 0 0 
7.T. Valentin 0,5 0 0 
8.V. Alexandru 0 0,5 0,5 
 
 În urma observării sistematice, se constată că elevii  ambelor clase  găsesc cu greu argumente 
pertinente, se exprimă cu mare dificultate. De asemenea, fac multe greşeli de exprimare şi se ajută de 
cele mai multe ori de elemente nonverbale şi paraverbale ale comunicării. 
 
ETAPA II 
 
 Pornind de la ipoteza enunţată- dacă elevii îşi argumentează un punct de vedere  sistematic, 
atunci competenţele lor argumentative se ameliorează- elevilor din clasa a X-a li se dau următoarele 
sarcini de lucru care sunt în concordanţă cu programa şcolară şi unitatea de învăţare propusă: 
   Argumentaţi încadrarea poemului Luceafărul de M. Eminescu în lirica romantică (  ANEXA 
2-A  cuprinde câteva modele de răspunsuri). Termen de lucru: 1 sǎptǎmânǎ. 
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 Pentru ca elevii să poată rezolva această cerinţă, la clasă sunt lucrate mai multe exerciţii pe 
texte ce se încadrează în curentul romantic. Astfel, elevii au primit anterior fişe de lucru care vizau 
identificarea temelor\ motivelor recurente în creaţia romantică, bogaţia stilistică. 
 
Fişa 1 
 
Lasă-ţi lumea ta uitată, 
Mi te dă cu totul mie, 
De ţi-ai da viaţa toată, 
Nime-n lume nu ne ştie. 
 
Vin' cu mine, rătăceşte 
Pe cărări cu cotituri, 
Unde noaptea se trezeşte 
Glasul vechilor păduri. (...) 
  
Părul tău ţi se desprinde 
Şi frumos ţi se mai şede, 
Nu zi ba de te-oi cuprinde, 
Nime-n lume nu ne vede. 
 
Tânguiosul bucium sună, 
L-ascultăm cu-atâta drag, 
Pe când iese dulcea lună 
Dintr-o rarişte de fag. 
 
Îi răspunde codrul verde 
Fermecat şi dureros, 
Iară sufletu-mi se pierde 
După chipul tău frumos.             
                                           (M. Eminescu, Lasă-ţi lumea...) 
 
 Cerinţe: 
a) Menţionează patru teme\ motive literare  prezente în poezie.   (teme\ motive specifice 
romantismului)                          
b) Transcrie din text două elemente de portret ale iubitei. 
c) Identifică şi explică patru figuri de stil din textul poetic dat. (este vizată expresivitatea sporită 
specifică romantismului) 
d) Argumentează încadrarea textului în lirica romantică. 
 
Fişa 2 
 Te duci şi ani de suferinţă 
N-or să te vază ochii-mi trişti, 
Înamoraţi de-a ta fiinţă, 
De cum zâmbeşti, de cum te mişti. 
 
Şi nu e blând ca o poveste 
Amorul meu cel dureros, 
Un demon sufletul tău este 
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Cu chip de marmură frumos. 
 
În faţă farmecul palorii 
Şi ochi ce scânteie de vii, 
Sunt umezi înfiorătorii 
De linguşiri, de viclenii. 
 
Când mă atingi, eu mă cutremur, 
Tresar la pasul tău când treci, 
De-al genei tale gingaş tremur, 
Atârnă viaţa mea de veci. 
                                                     ( M. Eminescu, Te duci...) 
 
 Cerinţe: 
a) Menţionează patru teme\ motive literare  prezente în poezie. (teme\ motive specifice 
romantismului)                          
b) Transcrie din text două elemente de portret ale iubitei. (este vizată expresivitatea sporită specifică 
romantismului) 
c) Identifică şi explică patru figuri de stil din textul poetic dat. 
d) Argumentează încadrarea textului în lirica romantică. 
 
ETAPA III 
 
  Argumentaţi că lirica lui G. Bacovia se încadrează în curentul simbolist ( ANEXA 2- B). 
Termen de lucru: 1 sǎptǎmânǎ. Pentru rezolvarea acestei sarcini de lucru, la fel ca la II, sunt 
rezolvate fişe de lucru în clasă. 
 
Fişa I 
Se dă textul: 
 
– Adio, pică frunza 
Şi-i galbenă ca tine, – 
Rămâi, şi nu mai plânge, 
Şi uită-mă pe mine. 
 
Şi s-a pornit iubita 
Şi s-a pierdut în zare – 
Iar eu în golul toamnei 
Chemam în aiurare... 
 
– Mai stai de mă alintă 
Cu mâna ta cea mică, 
Şi spune-mi de ce-i toamnă 
Şi frunza de ce pică... 
                                                 (George Bacovia, Pastel) 
 
1.Comentează, în 6 – 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi 
mijloacele artistice.  
2. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date.  
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3. Argumentează  apartenenţa textului dat la simbolism, prin prezentarea a două trăsături 
existente în text.  
  
Fişa II 
 Se dă textul: 
 
Sunt solitarul pustiilor pieţe 
Cu tristele becuri cu pală lumină – 
Când sună arama în noaptea deplină, 
Sunt solitarul pustiilor pieţe. 
 
Tovarăş mi-i râsul hidos, şi cu umbra 
Ce sperie câinii pribegi prin canale; 
Sub tristele becuri cu razele pale, 
Tovarăş mi-i râsul hidos, şi cu umbra. 
 
Sunt solitarul pustiilor pieţe 
Cu jocuri de umbră ce dau nebunie; 
Pălind în tăcere şi-n paralizie, – 
Sunt solitarul pustiilor pieţe... 
                                                                  (George Bacovia, Pălind) 
 
*hidos, hidoasă, adj. – foarte urât, dezgustător, înfiorător la vedere 
 
1.Comentează, în 6 – 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi 
mijloacele artistice.  
2. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date.  
3. Argumenteaza apartenenţa textului dat la simbolism, prin prezentarea a două trăsături existente în 
text.   
 
ETAPA IV 
 
  Argumentaţi că poezia studiată de  T.Arghezi (din volumul Flori de mucigai) se încadreazǎ 
în estetica urâtului. ( ANEXA 2-C) Termen de lucru: 1 sǎptǎmânǎ. 
La fel ca la II şi III, elevii sunt ajutaţi în demersul lor prin fişe de lucru . 
 
Fişa I 
Se dă textul: 
În beciul cu morţii, Ion e frumos. 
Întins gol pe piatră, c-un fraged surâs. 
Trei nopţi şobolanii l-au ros 
Şi gura-i băloasă ca de sacâs. 
 
Când cioclu-l ridică-n spinare 
Ion par-ar fi de pământ. 
De-l pui poate stă în picioare 
Dar braţul e moale şi frânt. 
 
În ochii-i deschişi, o lumină, 
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A satului unde-i născut, 
A câmpului unde iezii-a păscut, 
A încremenit acolo străină. 
 
Departe de vatră şi prins de boieri, 
Departe de jalea mămuchii, 
Pe trupu-i cu pete şi peri 
În cârduri sunt morţi şi păduchii.       
                                                                  ( T.Arghezi, Ion Ion) 

1. Transcrieţi din textul dat cuvintele considerate "nepoetice". 
2. În ce registru este scrisă poezia? 
3. Comentaţi ultima strofă a textului dat. 

      4. Argumentează încadrarea textului în estetica urâtului, prin prezentarea a două trăsături 
existente în text. 
 
 Fişa II 
Se dă textul: 
În frig şi noroi 
Trec hoţii-n convoi, câte doi, 
Cu lanţuri târâş de picioare, 
Muncindu-se parcă-n mocirli de sudoare. 
Fiertura e gata. 
E seară. E ploaie. 
O lingură grea, cât lopata, 
Dă ciorba din două  hârdaie. 
Câţiva au ucis, 
Câţiva ispăşesc ori un furt, ori un vis. 
Totuna-i ce faci: 
Sau culci pe bogaţi, sau scoli pe săraci. 
Livizi ca strigoii şi şui, 
Strâmbaţi de la umeri, din şold şi picior 
În blidul fierbinte, cu aburi gălbui. 
Îşi duc parcă sângele lor. 

                                                                 ( T. Arghezi, Cina )  
 
1.Transcrieţi din textul dat cuvintele considerate "nepoetice". 
2.În ce registru este scrisă poezia? 
3.Comentaţi, în 6-10 rânduri, textul dat. 

      4. Argumentează  încadrarea textului în estetica urâtului, prin prezentarea a două trăsături. 
 
 
 
 
ETAPA V 
 Pentru  cǎ noţiunea de argumentare este prezentă în cadrul unei lecţii separate de LIMBĂ ŞI 
COMUNICARE din unitatea de învǎţare aleasǎ (clasa a X-a), se propune  un text argumentativ- 
suport, realizat de un elev de clasa a XII-a, astfel încât să poată fi captat interesul elevilor, lucru care 
nu se întâmplă dacă este ales  textul propus de manual,  studiul critic Eminescu şi poeziile lui de Titu 
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Maiorescu ( manual clasa a X-a, Editura Sigma, 2005, coordonator N. Manolescu). Elevilor li se cere 
apoi să indice tema avută în vedere în cadrul respectivei argumentări, şi argumentele alese.  

 Pentru ca ei să constate trasături ale argumentării, sunt puşi să răspundă  cu ↑ ( simbol pentru 
adevărat) sau ↓ ( simbol pentru fals) unei grile de tipul: 

 1.Prin argumentare se susţine sau se demonstrează un punct de vedere. 
 2.O opinie  nesusţinută de argumente nu este o argumentare, ci o afirmaţie nejustificată. 
 3.Un text este argumentativ dacă are explicit formulate o teză şi cel putin un argument care 
 s-o justifice. 
 4.Argumentele alese nu trebuie neapărat sa aibă legătură cu tema dată. 
 5.Argumentele alese depind de interlocutori. 
 6.Argumentarea poate avea faze intermediare, când opiniile se schimbă sau se consolidează. 
 7.Argumentarea nu necesită o concluzie. 
 8. Argumentarea începe cu enunţarea unuia sau mai multor argumente pro şi\ sau contra  
 ipotezei enunţate şi susţinerea lor. 
 9.Când se aduc argumente, pot apărea exemple, citate, opinii de autoritate, comparaţii care să 
 scoată în evidenţă ideea susţinută. 
 10. În cadrul unei argumentări trebuie să existe o legătura logică între ipoteză şi concluzie. 

 Se constată că  elevii răspund (cu două excepţii) întotdeauna corect, fapt ce constituie un 
progres vizibil în cunoaşterea trăsăturilor discursului de tip argumentativ. 
 Se propune o altă aplicaţie, realizatǎ în cadrul orei: 
Completează tabelul,  asociind următoarele expresii şi cuvinte rolului avut într-o argumentare: 
  
pentru că, deoarece, totuşi, aşadar, deci, aşa, ca atare, de altfel, de asemenea, astfel, de vreme ce, ştii 
bine că, probabil că ştii, trebuie să recunoşti că, nu se poate să nu ştii că, ţine seama că, ai in vedere 
că, ai dreptate, ba bine că nu, sunt de acord că, desigur că, fără îndoială,  dimpotrivă, contrar celor 
spuse de tine 
 
Asentiment (confirmare, adeziune)  
Justificare  
Corectare  
Obiecţie  
Dezacord ( contestare)  
Critică ( acuzaţie, reproş)  
Concluzie (teza)  

Se realizează un demers didactic având ca titlu ''Argumentarea'', planul de lecţie fiind ataşat 
în anexa 1. 
 Elevilor li se cere apoi  să alcătuiască  texte de tip argumentativ  (termen: 3 zile) cu 
următoarele titluri: ( ANEXA 2-D) 

a) Jocul este o activitate serioasă 
b) Rolul părinţilor în dezvoltarea copilului 
c) Rolul şcolii în formarea individului  

  Apoi, aceştia citesc textele argumentative realizate de colegii lor şi le evaluează, realizându-
se astfel interevaluarea, menţionând şi criteriile pe care le-au avut în vedere. 

Discuţiile purtate cu elevii în faza de reflecţie au subliniat deschiderea lor faţa de acest tip de 
subiect. Ei consideră că deprinderea tehnicilor de argumentare este utilă şi necesară, pentru că: 
- au ocazia să-şi exprime punctul de vedere; 
- abilitatea de a susţine un discurs argumentativ este indispensabilă oricărui elev şi viitor 

absolvent; 
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- din perspectivă pragmatică, elevii se vor întâlni cu astfel de situaţii în facultate sau în 
momentul când vor dori să se angajeze (''pe lângă prezentarea CV-ului, persoana în cauză 
trebuie să prezinte şi o scrisoare de intenţie şi să susţină un interviu în cadrul căruia i se 
solicită să-şi argumenteze\ motiveze opţiunea'') 

- elevului îi este solicitată atât gândirea, cât şi însuşirea corectă şi nuanţată a limbii; 
- testează mai complex cunoştinţele generale ale elevilor, permiţându-le să realizeze conexiuni, 

dezvoltându-le capacitatea de analiză şi sinteză; 
- sporeşte încrederea în sine, dezvoltă personalitatea. 

 
  
4.4 LISTA REZULTATELOR OBŢINUTE; EVALUARE 
 
 Pentru a observa dacă ipoteza se confirmă sau nu, elevii  ambelor clase vor avea la teză 
subiecte care privesc argumentarea, urmând a fi anexate şi analizate câteva din lucrările lor pentru a 
se trage concluziile.  
 
Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea  
Clasa a X-a 
 
 
 
I.Se dă textul: 
- Hyperion, ce din genuni                                                       Tu vrei un om să te socoţi, 
Răsai c-o-ntreagă lume,                                                        Cu ei să te asemeni ? 
Nu cere semne şi minuni                                                       Dar piară oamenii cu toţi, 
Care n-au chip şi nume ;                                                         S-ar naşte iarăşi oameni, 

Ei numai doar durează-n vânt 
Deşerte idealuri- 

Când valuri află un mormânt, 
Răsar în urmă valuri ; 

 
Cerinţe :                                                                         ( Luceafărul, M. Eminescu) 

1. Precizaţi câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte: genuni,socoţi, durează.    10p 
2. Identificaţi în text o figură de stil şi motivaţi folosirea acesteia.   5p 
3. Alcătuiţi două enunţuri în care cuvântul răsar să aibă sens denotativ şi conotativ.  5p 
4. Identificaţi şi comentaţi versurile în care Demiurgul descrie fiinţa umană. 10p 
5. Încadraţi versurile în contextul poemului. 10p 
6.   Argumentaţi, în 6-10 rânduri, cǎ textul dat se încadrează în curentul romantic.            
10p. 
 

II. Definiţi conceptul operaţional simbolism şi precizaţi patru trăsături ale acestui curent literar. 10p 
 
III. Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre tinereţe, pornind de la 
ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Tinereţea şi maturitatea nu sunt legate atât de ani, 
cât de sufletul omului. […] Dovada tinereţii e fapta”. (Simion Mehedinţi, Scrieri despre educaţie 
şi învăţământ)                             30p.                                                                                                                     
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Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea  
Clasa a XII-a R.P. 
I  (70 p)  Scrie pe foaie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: 

Un farmec trist şi ne-nţeles 
       Puterea mea o leagă, 
Şi cu nimic nu m-am ales 
       Din viaţa mea întreagă. 
 
E un luceafăr răsărit 
       Din negura uitării, 
Dând orizont nemărginit 
       Singurătăţii mării. 
 
Îngălbenit rămâne-n veci 
       Şi-i e aproape stinsul, 
Când ale apei valuri reci 
       Călătoresc cu dânsul. 
 
Cu-atâtea tainici rugăminţi, 
       Cu-atâtea calde şoapte, 
Cu-atâtea lacrime fierbinţi, 
       Vărsate zi şi noapte, 
 
I te-ai rugat: dorul nespus 
       Din suflet să-ţi alunge, 
Dar el se-nalţă tot mai sus 
       Ca să nu-l poţi ajunge. 
 
Va rămânea necunoscut 
       Şi va luci departe 
Căci luminează din trecut 
       Iubirii celei moarte 
 
Şi se aprinde pe-orizon 
       Pustiu de mări şi stepe 
Şi a lui farmec monoton 
       M-a-nvins făr-a-l pricepe.
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(M Eminescu, Un farmec trist şi ne-nţeles) 
1. Transcrie, din strofa a treia, un cuvânt utilizat cu sens denotativ şi un cuvânt utilizat 

cu sens conotativ. 4 puncte 
2. Alcătuieşte câte un enunţ cu un sinonim şi cu un antonim ale cuvântului subliniat în 

următorul vers: „Şi a lui farmec monoton” 4 puncte 
3. Menţionează două teme/motive literare, prezente în poezie.               4 puncte 
4. Prezintă doua asemǎnǎri între acest text şi poemul Luceafǎrul de M. Eminescu. 7 

puncte 
5.  Precizează două mărci lexico- gramaticale ale prezenţei eului liric în text. 4 puncte 
6. Transcrie din text două structuri lexicale/ cuvinte care sugerează imaginarul poetic 

eminescian. 4 puncte 
7. Explică semnificaţia unei figuri de stil  identificate în versurile: „E un luceafăr 

răsărit/Din negura uitării,” 10 puncte 
8. Comentează, în 6 – 10 rânduri, cele trei strofe din final, prin evidenţierea relaţiei 

dintre ideea poetică şi mijloacele artistice 10 puncte 
9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date.            10 puncte 
10. Argumenteaza, în 6 – 10 rânduri, că textul dat se încadreazǎ în lirica romanticǎ  

. 13 puncte 
II. (20 puncte) Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre 
puterea exemplului personal, pornind de la ideea identificată în următoarea 
afirmaţie: „Când chemi la muncă, să te văd cu sapa”. (Nicolae Iorga, Cugetări) 
10 puncte oficiu 
 

 
4.5. CONCLUZII PROIECT DE CERCETARE 

 

 Pentru  ca interpretarea să fie validă, se realizează o grilă de observare a 
produselor realizate de elevi la teză. Pentru a se remarca dacă ipoteza e validă sau nu, se 
analizează acelaşi grup de elevi care a participat la dezbaterea iniţială, avându-se în 
vedere progresul\stagnarea\regresul: 
Grila de observare a produselor realizate de elevi la teză:  
 
Clasa a X-a C 
 
NUME ELEV ARGUMENT 

CLAR 
FORMULAT 

EXEMPLU  
RELEVANT 

CONCLUZII 
ADECVATE 

1. C.Valentina 0,5 0,5 0,5 
2. D. Maria 1 1 1 
3. D. Marian 1 0,5 0,5 
4. M. Cătălin 1 1 1 
5.S. Alina 1 0,5 1 
6.T. Daniel 1 0,5 1 
7.V. Georgiana 0,5 0,5 0,5 
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Clasa a XII-a R.P. 
 
NUME ELEV ARGUMENT 

CLAR 
FORMULAT 

EXEMPLU 
RELEVANT 

CONCLUZII 
ADECVATE 

1. A. George 0 0,5 0 
2. C. Ionuţ 0 0,5 0,5 
3. C. Daniel 0,5 0,5 0 
4. I. Alexandru 1 0 0,5 
5. M. Adrian 0 0 0,5 
6. R. Emilian 1 0 0 
7. T. Valentin 0,5 0 0 
8. V. Alexandru 0 0,5 0 

 În urma grilei de observare a produselor realizate de elevi şi a analizei lucrărilor 
acestora, se constatǎ cǎ elevii clasei a X-a ( ANEXA 3-A) au adus argumente mult mai 
pertinente, că textele lor de tip argumentativ sunt net superioare celor realizate de elevii 
clasei a XII-a ruta progresivă (ANEXA 3-B). De cele mai multe ori, aşa cum se poate 
observa din lucrările anexate, elevii clasei a XII-a R.P. nici nu au rezolvat subiectul II, 
care consta în efectuarea unui text de tip argumentativ despre puterea exemplului 
personal. Elevii clasei a X-a au rezolvat subiectul de tip II, care consta în efectuarea 
textului de tip argumentativ despre tinereţe, producând  (în cele mai multe cazuri ) 
argumentǎri valide, coerente, care respectǎ structura unui astfel de tip de text. 

 Elevii îşi construiesc deci propria cunoaştere a unei argumentări prin experienţă, 
reprezentată de sarcinile de lucru realizate treptat, rezultând scheme sau modele mentale 
legate de discursul de tip argumentativ. Profesorul este cel care a asigurat contextul 
pentru activităţile elevilor, însă demersurile lor au fost individuale. 
 În concluzie, ipoteza de la care s-a pornit- dacă elevii îşi argumentează un punct 
de vedere  în mod constant, atunci competenţele lor argumentative se ameliorează- se 
confirmă. 
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CAPITOLUL 5 
 
CONCLUZII FINALE 
 
 Pentru omul modern, capacitatea de a-şi susţine convingător o idee, o opinie, un 
principiu, o soluţie, o judecată de valoare, a devenit un lucru vital. Fără să ştie să se facă 
ascultat, să negocieze, să convingă eficient, să evalueze argumentele pentru a lua o 
decizie corectă, tânărul de azi nu are nici o şansă în societate. 
 Problematica argumentării este complexă şi se situează în câmpul de interes al 
mai multor discipline, făcând astfel şi mai dificilă abordarea ei în zona didacticii. Ar fi 
nevoie de o revizuire a programei care să corecteze unele lucruri: 

- să rezolve inconsecvenţele terminologice şi să facă clarificările conceptuale 
aferente; 

- să delimiteze clar conţinuturile specifice disciplinei limba şi literatura română, 
pentru o eficientă corelare cu ceea ce se face la logică în clasa a IX-a; 

- să confere competenţelor specifice şi conţinuturilor o ancorare clară în 
dimensiunea pragmatică a comunicării, valorificând componenta lingvistică\ 
retorică a discursului argumentativ; 

- să nu eludeze dimensiunea morală a argumentării. 
Subiectele avute în vedere de textele de tip argumentativ ar trebui să vizeze realităţi 
contemporane, să fie ancorate în realitate, după modelul oferit de testele Toefl: 

       Noi devenim din ce în ce mai dependenţi de calculatoare. Acestea sunt utilizate în         
firme, spitale sau chiar atunci când se planifică un zbor cu avionul. Este această 
dependenţă de computere un lucru bun sau ar trebui să  fim mai reticenţi faţă de 
beneficiile lor? 
Aceleaşi legi care interzic vânzarea şi consumul de heroină ar trebui aplicate şi in cazul 
tutunului?  
În ce măsură este acceptabilă utilizarea animalelor în cercetarea ştiinţifică?  
Cu ce fel de  provocări se confruntă elevii în învăţământ? Ce recomandări ai oferi?  
Sunt femeile  părinţi mai buni decât bărbaţii?  
Ar trebui ca banii să fie cheltuiţi pe explorarea spaţiului? 
 Ţările bogate ar trebui să şteargă toate datoriile  ţărilor sărace? 

 
 Ar fi nevoie de elaborarea unei didactici a argumentării\ discursului argumentativ, 
care: 
- să articuleze ''o filozofie'' a argumentării din punctul de vedere al didacticii; 
- să clarifice teoretic relaţia argumentare\ discurs argumentativ, delimitând astfel 

obiectul specific disciplinei; 
- să ofere metode, activităţi de învăţare adecvate predării şi evaluării argumentării\ 

discursului argumentativ, corectând astfel ruptura dintre curriculum şi evaluările 
naţionale. 

 O altă nevoie ar fi conceperea şi organizarea unor cursuri de formare pentru 
profesori, care să aibă ca tematică problema didacticii argumentării. 
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ANEXA 1 
PLAN DE LECŢIE ARGUMENTAREA 

 
Clasa:   a X-a 
Arie curriculară: Limbă şi comunicare 
Disciplina: Limba şi literatura română 
Profesor: Manole Alexandra 
Subiect: Textul argumentativ 
Tipul lecţiei: combinată 

I. Dobândire de cunoştinţe 
II. Sistematizare de cunoştinţe şi deprinderi 

Obiectiv general: iniţierea în tehnica discursului 
Obiective de referinţă: 

- Să susţină argumentat un punct de vedere într-o conversaţie; 
- Să elaboreze o argumentare scrisă pe o temă dată. 

Obiective specifice: 
 

a) Actul vorbirii: 
- Să-şi ordoneze ideile urmând algoritmul unui anumit tip de plan discursiv;  
- Să convingă cel puţin un coleg utilizând corect, logic,  argumente şi exemple; 
- Să respingă opinii cu care nu este de acord, utilizând argumente logice; 

 
b) Competenţe lingvistice intradisciplinare 
- Să formuleze întrebări folosind elemente suprasegmentale, paralingvistice; 
- Să ordoneze răspunsurile argumentative, utilizând corect conectorii cauzali şi de 

consecinţă; 
 
c) Competenţe socio-pragmatice 
- Să aleagă registrul de limbă potrivit jocului de rol (registrul familiar) 

 
d) Competenţe strategice 
- Să menţină o polemică utilizând conectori logici 

 
e) Competenţe discursive 
- Să relaţioneze fraze, paragrafe, mesaje în mod logic, coerent 

 
f) Competenţe educative (educaţia microgrupului) 
- Să rezolve sarcini în perechi sau pe grupuri, cooperând constructiv 
- Să completeze obiectiv fişa de autoevaluare 

Strategie didactică: mixtă 
 

a) Metode 
 Conversaţia / conversaţia euristică; 
 Explicaţia; 
 Problematizarea; 
 Învăţarea prin descoperire; 
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 Investigaţia 
b) Mijloace de învăţământ 

- Texte fotocopiate; 
- Fişe de autoevaluare; 
- Cretă colorată; 

c) Forme de organizare 
- Frontală 
- În perechi 
- Pe grupuri 
- Individual 

Resurse umane 
 

Din punct de vedere al particularităţilor individuale şi de vârstă, nivelul clasei este 
unul mediu, media generală obţinută la evaluarea predictivă fiind 6,12. 

 
Tip de evaluare: formativă 
 
Instrumente de evaluare: 
a) Tradiţionale: 

- Proba practică 
- Proba orală 
- Proba scrisă 

b) Alternative: 
- Investigaţia 
- Autoevaluarea 

 
Locul desfăşurării lecţiei: sala de clasă 
 
 

Secvenţele 
lecţiei 

Obiective 
specifice 

Activitatea de învăţare şi metodică Tehnici 
de 

instruire 

Timp

1.Captarea 
atenţiei 

O4 
O5 

Organizarea clasei 
Vă propun pentru început un joc, în acelaşi timp 
amuzant şi interesant: 
De ce ? Pentru că... 
Regula jocului este următoarea: eu spun o propoziţie 
enunţiativă. Un elev va transforma propoziţia mea 
enunţiativă într-o propoziţie interogativă. 
Următorul participant la joc trebuie să răspundă la 
această întrebare şi să formuleze o altă întrebare, 
adresată colegului său.  
-exemplific jocul ; 
-atrag atenţia asupra corectitudinii formulărilor 
întrebărilor şi răspunsurilor (elemente 
suprasegmentale; conectori logici ) 

 3’ 
5’ 
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2.Anunţarea 
subiectului 
lecţiei 
Motivarea 
învăţării 

 Pentru că am observat că nu reuşiţi întotdeauna să vă 
susţineţi punctul de vedere într-o discuţie, m-am 
gândit că va fi interesant şi foarte util pentru voi să 
învăţaţi în mod organizat, nu intuitiv, cum se 
argumentează un punct de vedere. 

 1’ 

3.Enunţarea 
obiectivelor 

 Prezint obiectivele.  1’ 

4. Dirijarea 
învăţării 

 Distribui fişa nr.1 . 
Construiesc pe tablă schema discursului 
argumentativ.  
Paşii realizării schemei 
-definirea termenilor : a convinge/a persuada 
-definirea conceptelor de: 
teză/argumente/exemple/antiteză/contraargumente/ 
exemple/sinteza  
- cum  ne  putem organiza ideile printr-un plan 
dialectic? 
- definirea planului linear (de progresie) 
Distribui textul Elogiul mersului pe jos, fotocopiat 
(vezi Fişa 2) 
Enunţ sarcina de lucru: 
Aplicaţi schema teoretică a textului argumentativ pe 
acest text: 
-identificaţi teza, argumentele care o susţin şi apoi, 
pentru fiecare argument, cel puţin două exemple; 
- identificaţi tipul planului argumentativ: dialectic 
sau linear.  

exerciţiu 
de 
recunoaşte
re şi 
motivare 
 
 
organi-
zare  
frontală 
 
 
 
 
 
proble- 
matiza- 
rea 
lucrul 
în echipă 

 
17’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13’ 

5.Obţinerea 
performanţei 
Feed-back 

O2 
O3 
O6 
O7 

Propun elevilor un joc de rol: Valiza 
-enunţ regulile jocului (vezi Fişa 3) 
-distribui fişele 
-îndrum realizarea jocului 

-lucru în 
perechi 
  

10’ 

6.Asigurarea 
retenţiei şi a 
transferului 

 Temă pentru casă: 
Într-o cutie, pe catedră, se află 27 de bileţele pe care 
sunt scrise diferite teze.  
Fiecare elev va extrage câte un bileţel.  

 2’ 
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Fişa 1                               DISCURSUL ARGUMENTATIV   
 

PLANUL DIALECTIC AL ARGUMENTĂRII 
1. TEZA (ideea directoare) 
punctul de vedere pe care vreau să-l 
justific   

Viteza este utilă 
2. ARGUMENTELE 
elemente abstracte care permit 
justificarea tezei 
3. EXEMPLELE 
elemente concrete care ilustrează 
argumentele ( citarea nu este o probă, 
este o dovadă ) 

1. ANTITEZA 
 (idei opuse tezei) 
 
Viteza nu este utilă 

2. CONTRAARGUMENTE 
elemente abstracte care permit argumentarea 
antitezei şi infirmarea tezei.  

3. EXEMPLELE 
elemente concrete care ilustrează 
contraargumente 

 
Argumente Exemple Contraargumente Exemple 
1.viteza poate 
salva vieţi 
 
 
 
2.viteza permite 
oamenilor să-şi 
lărgească 
orizontul de 
cunoştinţe 
 
3. viteza 
provoacă 
bucurii 
puternice 

-transfuzii de sânge 
-transplante de 
organe 
- intervenţia Salvării
-intervenţia Poliţiei 
-intervenţia 
pompierilor 
-rapiditatea 
mijloacelor de 
transport ne permite 
să descoperim 
civilizaţii 
îndepărtate 
-un motociclist are 
sentimentul că este 
stăpânul spaţiului 

1. viteza ucide 
 
 
 
 
2. viteza provoacă o 
percepţie superficială 
asupra lumii 
 
 
 
3. viteza influenţează 
negativ echilibrul nervos 
 
 
 
 

-accidente de 
motocicletă 
-accidente de 
maşină 
-accidente de avion 
 
Omoară şi 
mutilează mai des 
decât multe 
-turistul grăbit 
parcurge o regiune 
fără să fie atent la 
micile detalii ale 
locului pe care îl 
traversează; 
-stresul; 
-teama de accidente.

 
 

SINTEZA 
Discutarea tezei şi a antitezei                                               Stabilirea concluziilor 
Exemple de teze: 
 
Sportul este o activitate umană foarte importantă. 
Jocul este o activitate umană foarte importantă. 
Vizionarea unui spectacol de teatru este foarte interesantă.  
Televiziunea dispune de cea mai mare putere de convingere. 
Trebuie să fim moderni. 
Vacanţele sunt utile. 
Drogul- rai sau iad ? 
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Fişa 2 
DISCURSUL ARGUMENTATIV 

Elogiul mersului pe jos 
 
 

 Nu concep decât un singur mod de a călători mai plăcut decât acela de a călători 
călare, şi anume călătoria pe picioare. Pleci când vrei, te opreşti când ai poftă, faci ce 
vrei. Poţi cunoaşte chiar ţara întreagă; apuci pe unde vrei: dacă ai luat-o la stânga, te poţi 
răzgândi şi întoarce la dreapta; te poţi apleca asupra oricărui lucru care îţi atrage atenţia. 
Dacă vezi un râu, te poţi bălăci în el, vezi o pădurice deasă, rămâi cât vrei sub umbra ei; 
vezi o peşteră, o vizitezi; vezi o carieră, îi examinezi mineralele. Poţi rămâne cât vrei într-
un loc, iar în momentul când te-ai plictisit, nu te obligă nimeni să rămâi acolo. Nu depinzi 
nici de cal, nici de maşină, nici de tren. Eu, personal, nu simt nevoia să merg pe 
drumurile bătute, pe drumuri obişnuite; îmi place să merg peste tot pe unde un om poate 
să meargă, vreau să văd tot ceea ce unui om îi este permis să vadă; şi, nedepinzând decât 
de mine însumi, mă bucur de toată libertatea de care un om se poate bucura... 
 Mi-e greu să înţeleg cum poate un filosof să călătorească altfel decât pe picioare şi 
astfel să se lipsească de frumuseţea, de bogăţia pe care i-o oferă pământul! Ce om, care 
iubeşte câtuşi de puţin agricultura, nu şi-ar dori să cunoască efectele pe care clima le are 
asupra recoltelor zonei  pe care o traversează ? Ce om, care are câtuşi de puţin dezvoltat 
gustul pentru natură, poate să se mulţumească doar cu simpla traversare a unui loc, fără 
să-l observe îndeaproape, poate să treacă un munte fără să-i studieze măcar câteva specii 
de plante ? 
 Câte plăceri diferite se pot resimţi alegând această manieră agreabilă de călătorie, 
fără a socoti sănătatea care se întăreşte, spiritul ce se înveseleşte. Oamenii care călătoresc 
cu maşina mi s-au părut mereu trişti, gânditori sau bolnavi, pe când pietonii, mi s-au părut 
mai veseli, mai vioi. 
 Când vrei, pur şi şimplu, să ajungi undeva, ia maşina sau trenul, dar atunci când 
vrei să călătoreşti, fă-o pe jos ! 
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Fişa 3 
 

VALIZA 
 

 
 Soţul şi-a pregătit valiza pentru a putea petrece zece zile la Paris, de sărbători. 
Soţia nu-l poate însoţi, însă a făcut o listă cu tot ceea ce doreşte să-i cumpere din capitala 
Franţei. Obiectele de pe listă ar depăşi, cu mult posibilitatea valizei soţului. 
 
Regulile jocului 
 

1. Soţia trebuie să selecţioneze obiectele la care consideră că poate renunţa soţul său; 
încearcă să găsescă un număr cât mai mare de argumente pentru a-şi face soţul să 
renunţe la cât mai multe obiecte; 

2. Soţul încearcă să păstreze cât mai multe obiecte; trebuie să găsească un număr cât 
mai mare de contraargumente; 

3. Cei doi soţi trebuie să menţină polemica; 
4. Este interzis să detalieze obiecte. 

 
Conţinutul valizei 
 
-un costum obişnuit; 
-un costum pentru masa festivă; 
-un costum sport; 
-patru cămăşi; 
-trei cravate; 
-douăzeci de batiste; 
-trei pixuri; 
-un stilou; 
-o agendă; 
-două aparate de fotografiat (unul color, unul alb-negru); 
-o cameră video; 
- un joc remy; 
-trei suveniruri.  
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ANEXA 2-A 
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ANEXA 2-B  
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ANEXA 2-C  
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ANEXA 2-D   
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ANEXA 3-A  TEZE  CLASA A X-A 

 63



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 64



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 65



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 66



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 67



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 68



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 69



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 70



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 71



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 72



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 73



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 74



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 75



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 76



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 77



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 78



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 79



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 80



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 81



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 82



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

 
 
 

 83



ANALIZA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV Filimon Alexandra Florentina 

ANEXA 3-B  TEZE CLASA A XII A 
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