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 Într-o societate în care problemele individului postmodern sunt mai 
complexe şi diverse, decât în trecut, acesta resimte acut lipsa unui punct de 
sprijin. Concretizat în particularităţi ale conştiinţei şi conduitei morale, într-o 
scală personală de categorii axiologice, într-un “referenţial axiologic” acest 
punct de sprijin încolţeşte şi germinează în mediul familial şi în cel şcolar.  
 Deziderat al educaţiei formale, referenţialul axiologic reclamă cu 
necesitate o revalorizare a actului lecturii, cu atât mai mult cu cât mesajele 
transmise de mass-media şi utilizarea internetului  exercită asupra 
preadolescenţilor şi adolescenţilor o puternică fascinaţie, creează relaxare şi 
distracţie în detrimentul petrecerii timpului în aer liber, practicării unui sport şi, 
mai ales, în defavoarea lecturii. 
 Dacă la începutul secolului al XX-lea, textul literar şi implicit lectura 
fiinţa sub zodia ”viziunii tradiţionale”, primând receptarea modelelor de limbă, 
ulterior, după anii ’70 a apărut modelul comunicativ ce a facilitat orientarea 
dinspre literar spre nonliterar, acordându-se o atenţie deosebită structurii 
cognitive a lectorului, actul lecturii fiind investit cu noi valenţe.  
 Definită metaforic drept o întâlnire cu spiritele culturii naţionale, o “cale 
regală” a educaţiei morale, civice şi a formării gustului estetic (Pamfil, A., 
2003), lectura devine în actualitate un mijloc eficient de a-i educa pe elevi în 
dublul sens pe care N. Manolescu îl atribuie acestui concept: a te instrui şi a 
înţelege.  
 Prin frumuseţea lor artistică, prin eroii şi întâmplările prezentate, operele 
oferă modele de conduită, literatura devenind un instrument educativ ce ajută 
elevii la vârsta preadolescenţei să-şi descopere propria identitate, într-o lume în 
care valorile sunt în derivă.  
Textul literar devine astfel o sursă de exemple /contraexemple care pot fi 
valorificate în scopul educaţiei morale a elevilor, efectele educative generate de 
ora de literatură devenind astfel complementare acţiunilor educative desfăşurate 
în acest sens. “Dezvoltarea capacităţii de receptare a textului scris”, valorile şi 
atitudinile au devenit obiective ale noii programe şcolare. Valorile şi atitudinile 
le regăsim formulate explicit la competenţa nr. 3 din programa şcolară 
Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 
(3.3 identificarea valorilor etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi 
exprimarea propriei atitudini faţă de ele). Elementele de acest tip constituie un 
aspect esenţial ce trebuie urmărit în activitatea didactică la toate clasele. Iată, 
mai jos, câteva exemple de texte literare care cultivă valori şi atitudini: 
- Cele dintâi lecturi de M. Eliade cultivă valoarea morală prin excelenţă lectura, 
accentuându-se lecturile extraşcolare care determină „nevoia de lectură”; 



- O furnică de T. Arghezi cultivă dragostea şi respectul pentru cei din jur, pentru 
lumea micilor vieţuitoare şi implicit pentru mediul înconjurător; 
- Cărţile cu Apolodor de G. Naum cultivă dragostea necondiţionată faţă de 
membrii familiei şi prietenia care nu ţine cont de nici o discriminare; 
- Căprioara de E.Gârleanu cultivă dragostea puternică maternă şi jertfa de sine 
pentru cei dragi; 
- Amintiri din copilărie de I.Creangă promovează asumarea cu demnitate a unei 
pedepse pentru o greşeală comisă; 
- Vizită...de I.L. Caragiale se insistă asupra neacceptării în grupul de prieteni a 
persoanelor  cu o educaţie defectuoasă (lipsa respectului faţă de cei din jur, 
utilizarea unui limbaj neadecvat); 
- Doină (Poezia lirică populară) este un text elocvent pentru cultivarea  
dragostei de patrie, a mândriei naţionale; promovarea tradiţiilor folclorice 
locale; îmbogăţirea orizontului cultural; sensibilizarea elevilor faţă de  valorile 
literaturii populare; 
- Baltagul de Mihail Sadoveanu contribuie la creşterea respectului pentru 
valorile tradiţionale, la cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, 
a gustului estetic în domeniul literaturii; stimularea gândirii autonome, reflexive 
şi critice în raport cu diversele mesaje receptate; 
-O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale contribuie la cultivarea unei 
atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului 
asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră 
pozitivă, responsabilă din punct de vedere social. 
 Fără a avea pretenţia unei abordări exhaustive a problematicii acestei teme 
am încercat să punctez câteva valori-atitudini, desprinse din practica educativă, 
pe care, în opinia mea, cadrul didactic este chemat să le transmită şi să le 
promoveze pe lângă realizarea obiectivelor specifice exclusiv disciplinei. 
 Concluzionând,  se poate afirma că textul literar este un real suport 
axiologic pentru metodele educaţiei morale precum povestirea şi explicaţia 
morală care îşi găsesc fundamentarea în construcţia personajelor literare după 
prototipuri specifice lumii reale. 
 Lumea ficţională oferă astfel, pe lângă valori estetice, şi valori morale 
esenţiale, mai ales pentru ciclul gimnazial când construcţia personalităţii elevilor 
se află într-o etapă a dezvoltării ontogenetice caracterizată de  vulnerabilitate. 
 
       


