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Atelierele de lectură sunt activităţi didactice practice care se pot desfăşura cu regularitate pe 
parcursul unui an, cu obiective precise şi cu scenarii structurate riguros în funcţie de vârsta şi 
nivelurile elevilor. În cadrul atelierelor, dezvoltarea capacităţii de lectură este pusă în relaţie 
cu abilităţile deja formate, cu experienţa de viaţă şi cu orizontul de aşteptare a elevilor. 
Profesorul și menajera de Yōko Ogawa este un roman japonez contemporan ce abordează o 
experienţă rafinată, cu un subiect tratat cu delicateţe. Romanul este despre felurile complicate 
şi intime în care interacţionăm unii cu alţii. O tânără mamă singură este angajată să aibă grijă 
de un matematician în vârstă, care suferă de amnezie, cauzată de un accident de maşină. 
Memoria lui este una pe termen scurt şi durează 80 de minute. Atunci când înregistrează o 
nouă informaţie peste cele 80 de minute, informaţiile vechi se şterg rând pe rând. El poartă pe 
haină bileţele pe care sunt scrise principalele lucruri pe care trebuie şă le ştie. De fiecare dată 
când menajera ajunge el, e ca şi cum ar întâlni-o pentru prima dată, şi de aceea trebuie să se 
introducă de fiecare dată. Originalitata romanului constă în locul considerabil pe care îl ocupă 
matematica. Există în paginile romanului demonstraţii matematice care pot fi încercate de 
oricine, dar dacă cititorul sare pasajele respective romanul nu pierde nimic. 
Intrebări ce pot ghida lectura: 

1. Cum îl numeşte profesorul pe fiul menajerei? 
2. Care sunt temele romanului? 
3. Care sunt cele trei personaje ale romanului? 
4. Ce demonstraţii matematice conţine romanul? 
5. Ce scrie pe bileţelele pe care le poartă pe haină profesorul? 
6. Care este programul zilnic al profesorului? 
7. Ce pasiuni au cele trei personaje? 
8. Cât timp durează memoria profesorului? 
9. Cum sunt definite numerele prietene? 

 
Comentaţi cu elevii următoarele afirmaţii 
 

MATEMATICA- A OPTA MINUNE A LUMII 
 Înţelegerea matematicii necesită intuiţie, ca Poezia: „Cu ajutorul intuiţiei poţi găsi 

numerele, ca un cormoran care, rotindu-se deasupra apei, identifică peştii după solzii 
lor care strălucesc în bătaia soarelui”. 

 Demonstraţiile matematice posedă ritm, ca Muzica: „Orice problemă are un ritm 
propriu, ca şi o melodie. Dacă îi simţi ritmul, vezi problema în ansamblul ei şi poţi 
să-ţi imaginezi unde poate fi găsită Soluţia”. 

 Matematica ascunde, pentru a fi revelat, Adevărul, ca Filozofia: „Am dezgropat 
ecuaţii care existau cu mult înainte de a ne naşte noi, dar nimeni nu le-a observat. E 
ca şi cum ai copia rând cu rând Adevărurile care sunt notate doar în caietul lui 
Dumnezeu.” 

 Matematica e înzestrată cu frumuseţe inefabilă şi e deseori lipsită de utilitate practică, 
precum Arta: „Există o mulţime de rezolvări care, deşi nu sunt greşite, nu au nicio 
eleganţă sau sunt contraintuitive. Înţelegi? Nimeni nu poate exprima în cuvinte 



frumuseţea matematicii, aşa cum nimeni nu poate explica de ce stelele sunt 
frumoase”. 

 Teritoriul matematicii nu e unul rece, neînsufleţit, ci dimpotrivă, unul viu şi 
producător de emoţii: „Mi-am plimbat palma peste foi şi am simţit în vârful degetelor 
viaţa pe care mi-o transmiteau ecuaţiile scrise de Profesor. Se înşiruiau una după 
alta, formând un lung şir ca o funie rezistentă care se aşternea la picioarele mele. M-
am apucat de ea şi mi-am dat drumul în abis.” 

 A cerceta matematica echivalează uneori chiar cu a cerceta măreţia însăşi a Naturii: 
”…când ajungi la numere foarte mari…ajungi pe un teren viran unde numerele prime 
sunt foarte distanţate…un fel de deşert. Oricât ai umbla, nu găseşti niciun număr 
prim. E numai nisip cât vezi cu ochii. Soarele bate nemilos, gâtul tău e uscat, ochii îţi 
sunt iritaţi. Atunci ţi se pare că vezi în sfârşit un număr prim şi te repezi spre el doar 
ca să constaţi că este doar un miraj, doar vânt arzător. 

 


