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Abstract:  
Based on some works of multimodal literacy in Anglo-Saxon world that 

have been taken into consideration in the new outlook of Romanian language 
and literature curricula for the secondary school, the notion of multimodal 
literacy, initially suggested by Gunter Kress and Carey Jewitt (London, Institute 
of Education, 1994–2005) and Maureen Walsh (2009) has two dimensions 
which plan the education of a “multimodal literate” pupil/student. The first 
dimension would be “media literacy”, underlining the need for literacy in 
producing and having access at multimodal information (that combine more 
semiotic resources, such as verbal language, gesture, images) and the second 
one dwells on recognizing the fact that the experience in teaching and learning 
is intrinsic multisemiotic and multimodal. An important consequence of this 
way of conceiving/representing knowledge is the extension of semantic area of 
the notion of text(s): oral and written; continuous, discontinuous and 
multimodal texts.     

Keywords: transversal competences,  multimodal  literacy,  semiotical 
resources,  multimodal media literacy, multimodal texts 
 

1. De ce competen�ele transversale/ transdisciplinare? 
F�r� îndoial�, fiecare dintre noi a avut prilejul s� priveasc� 

retrospectiv via�a  �colar� �i s� se întrebe ce s-a întâmplat cu multe 
dintre cuno�tin�ele pe care se presupune c� le-a acumulat în cursul anilor 
de �coal�. Sau s� se întrebe de ce, în cel mai bun caz, abilit��ile practice 
pe care le-a dobândit a trebuit s� fie din nou înv��ate, îns� într-o form� 
schimbat� pentru a-i fi de folos ast�zi, când societatea se confrunt� cu o 
mul�ime de probleme, una dintre cele mai grave fiind �omajul �i 
încadrarea tinerilor pe pia�a muncii, pe de o parte, dar �i faptul c� al�ii 
muncesc cât pentru doi, la angajatori diferi�i sau la acela�i angajator. 
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Într-adev�r, un norocos este acela care  descoper� c� pentru a cre�te, 
pentru a progresa, pentru a înainta intelectual �i profesional, nu a trebuit 
s� uite multe din cele ce le-a înv��at în trecut, în �coal�. Nu este �i cazul 
genera�iei mele, în care una am fost înv��a�i ca elevi/ studen�i în 
perioada comunist�, iar cu totul altceva �i altfel a trebuit �i trebuie s� îi 
înv���m pe elevii/ studen�ii no�tri. Dac� nu a� rezista tenta�iei 
victimiz�rii, a� spune c�, mai mult decât oricare alt� genera�ie, genera�ia 
mea a trebuit s� fac� fa�� paradoxului acestuia, atât ca p�rinte, cât �i ca 
pedagog. Bunul sim� îns� �i rezonabilitatea duc reflec�ia mai departe, 
constatând c� fiecare genera�ie a avut încercarea/ încerc�rile ei: bunicii 
no�tri au înfruntat r�zboiul �i criza economic�, p�rin�ii no�tri 
comunismul, noi eterna tranzi�ie spre capitalismul pentru care înc� nu 
suntem preg�ti�i, iar copiii no�tri se confrunt� acum cu criza economic� 
�i lipsa perspectivei în vederea integr�rii profesionale/ sociale. 

Revenind la interoga�iile privind perimarea cuno�tin�elor, aceste 
interoga�ii nu pot fi date pur �i simplu la o parte spunând c� subiectele 
nu erau înv��ate realmente, c�ci ele erau înv��ate chiar foarte bine sau 
cel pu�in suficient pentru a-i da posibilitate elevului/ studentului s� 
promoveze examenele. Problema este c� obiectul de studiu în discu�ie 
era înv��at izolat, era pus într-un compartiment ermetic. Când se pune 
întrebarea ce s-a petrecut cu el, unde s-a dus, r�spunsul corect este c� el 
se g�se�te înc� acolo, în compartimentul în care a fost ini�ial 
înmagazinat. Dac� s-ar repeta exact acelea�i condi�ii în care informa�ia a 
fost dobândit�, informa�ia s-ar reactiva �i ea �i ar fi disponibil�. Dar ea a 
fost izolat� când a fost dobândit� �i, în consecin��, este atât de separat� 
de restul experien�ei încât nu e disponibil� în condi�iile prezente de 
via��. Poate cea mai mare parte dintre erorile pedagogice dintotdeauna 
are la baz� promovarea ideii c� o persoan� înva�� numai un obiect/ 
disciplin� pe care o studiaz� în acel moment. Este contrar legilor 
experien�ei ca înv��area de acest tip - oricât de temeinic întip�rit� în acel 
moment – s� ofere o preg�tire autentic�, tocmai pentru acest motiv 
promovându-se înv��area pe tot parcursul vie�ii/ lifelong learning

1 (cf. 
Bernat, 2010: 13) sau educa�ia permanent� în toate domeniile socio-
profesionale. 

E�ecul în preg�tirea profesional�, nu numai al profesorilor, ci al 
majorit��ii, nu sfâr�e�te îns� în acest punct. Tot atât de adev�rat este, pe 
de o parte, �i c� sunt câteva cuno�tin�e esen�iale, care nu sunt supuse nici 
eroziunii timpului, nici diferen�elor regionale, iar, pe de alt� parte c� nu 

                                                 
1http://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning – derivat din “life-long learners”, 
concept creat de Leslie Watkins, a fost pus în circulatie de profesorul Clint Taylor 
(CSULA) în 1993. 
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numai cuno�tin�ele sunt importante. Chiar dac� anumite state ale lumii 
au ajuns într-un moment al evolu�iei materiale f�r� precedent, nu putem 
ignora „plaga esen�ial� a civiliza�iei occidentale”(Revel, Ricard, 2005: 
206), care genereaz� un vid existen�ial, adic�, „discordan�a, contrastul, 
contradic�ia dintre performan�ele intelectuale sau artistice pe care le 
poate atinge un individ �i frecventa s�r�cie a vie�ii sale morale sau, pe 
scurt, a moralei sale” (Revel, Ricard, 2005: 207). Vedem adesea 
persoane care au fost mult mai pu�in �colite decât noi, sau tinerii no�tri 
de azi �i în al c�ror caz absen�a unei �colariz�ri de o anumit� durat� se 
dovede�te a fi un avantaj. Ele �i-au p�strat cel pu�in bunul-sim� înn�scut 
�i puterea de judecat�, iar folosirea acesteia din urm� în condi�iile 
concrete de via�� le-a dat darul pre�ios al capacit��ii de a înv��a din 
experien��. Ce folos exist� în a dobândi cantit��i prescrise de informa�ie 
despre ortografie, geografie sau istorie, în a dobândi abilitatea de a scrie 
�i a interpreta, dac� în acest proces individul î�i pierde sufletul: î�i 
pierde puterea de a aprecia lucrurile cu adev�rat importante, valorile la 
care aceste lucruri se refer�? Dac� el pierde dorin�a de a aplica ceea ce a 
înv��at �i, mai presus de toate, î�i pierde capacitatea de a extrage un 
sens din experien�ele sale trecute sau viitoare? Dac� nu are acces la 
viziunea unui „continuum experien�ial”2, altfel spus?  

Care este atunci adev�ratul sens al preg�tirii profesionale în schema 
educa�ional� a Tratatului de la Bologna care atrage aten�ia asupra celor 
opt competen�e-cheie/ competen�e transversale de educat pe parcursul 
tuturor etapelor �colarit��ii, dar �i dincolo de ele, în a�a-zisa educa�ie pe 
tot parcursul vie�ii? Tocmai acela ca, fiecare experien�� de înv��are 
pentru a fi valoroas� sau educativ� în contextul întregii vie�i a 
individului, s� aib� loc ca o verig� în acel „continuum experien�ial” 
în�eles ca o spiral�. Asta înseamn�, în primul rând, c� o persoan�, tân�ra 
sau adult�, extrage din experien�a prezent� tot ceea ce este în aceasta 
folositor pentru ea în momentul în care o tr�ie�te. Tân�ra genera�ie de 
ast�zi tr�ie�te clipa parc� în deriv�, ca �i când prezentul nu ar avea nicio 
înrâurire asupra viitorului, lipsa de perspectiv� socioeconomic� 
determinându-i o conduit� de genera�ie pierdut�, f�r� prezent, prin 
urmare �i f�r� viitor, ca �i când aceast� situa�ia va dura la nesfâr�it. 
Odat�, criza se va termina, iar ei vor fi lua�i pe nepreg�tite pentru c� nu 
au f�cut la timp ceea ce era de f�cut atunci. Tot atât de adev�rat este �i 
                                                 
2 concept la care vom reveni pe parcurs pentru a-i explicita sensurile �i valoarea în 
contextul educa�iei v�zute ca o cre�tere, simbolul în care încape cel mai bine aceast� 
viziune fiind spirala; Ibidem, p. 135 �i urm., care expliciteaz� acest concept drept 
criteriu al continuit��ii: o experien�� de înv��are va produce cre�terea, sau ceea ce are ca 
posibilitate cre�terea, dovedind un progres, un salt de la o treapt� de dezvoltare la alta nu 
numai fizic, ci �i intelectual sau moral. 
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c�, dac� se face din o preg�tire anume �inta etalon, atunci posibilit��ile 
prezentului se pierd sau sunt voit sacrificate pentru un viitor ipotetic. 
Când se întâmpl� aceste lucruri, preg�tirea pentru viitor este ratat� sau 
deformat�. Idealul de a folosi prezentul numai pentru viitor se contrazice 
pe sine, omi�ând, ba chiar excluzând înse�i condi�iile prin care o 
persoan� poate fi preg�tit� pentru viitorul s�u. Noi tr�im întotdeauna în 
timpul în care tr�im �i nu în altul, �i numai extr�gând din acest timp 
întregul sens al fiec�rei experien�e, vom fi preg�ti�i s� facem acela�i 
lucru �i în viitor, aceasta fiind singura preg�tire sau înv��are care, pân� 
la urm�, conteaz�. Din p�cate, îns�, în înv���mântul românesc 
contemporan abia în anii 2008–2009 s-a ajustat reforma pentru o 
schimbare benefic� în acest sens, pentru a contracara inapeten�a tinerilor 
elevi �i studen�i pentru �coal�, înv��are, anumite obiecte de studiu 
izolate. Într-adev�r, s-au f�cut câ�iva pa�i importan�i pentru dep��irea 
acestei situa�ii prin schimbarea programelor de studiu �i a manualelor 
�colare odat� cu reforma anilor 1999–2000, respectiv 2008–2009 s-a 
mutat accentul pe educa�ia permanent� sau promovarea form�rii 
continue a cadrelor didactice pe tot parcursul vie�ii, îns� rezultatele 
slabe de la examenele na�ionale de promovare a gimnaziului �i de la 
bacalaureat din ultimii ani arat� c� problemele nu sunt deloc rezolvate 
înc�. Lipsa �colilor profesionale, ca �i procentele sub 50% de promovare 
a examenelor de definitivat �i de titularizare în înv���mânt, nu 
anticipeaz� nicio schimbare în bine a situa�iei în urm�torii ani. Toate 
aceste date conduc la cel pu�in dou� concluzii la fel de pertinente: 
preg�tirea didactic� este deficitar� tocmai pentru c� formarea ini�ial� a 
tinerilor, practica de specialitate din timpul cursurilor liceale �i/ sau 
universitare nu s-a realizat eficient pe de o parte, iar experien�a 

acumulat� este insuficient� pentru majoritatea pentru dobândirea mediei 
8.00 de trecere a definitivatului, respectiv a mediei 7.00 pentru 
titularizare. 

În acest sens, toate tipurile de curriculum insist� pe înv��area 
integrat� prin centrarea pe competen�ele-cheie, transversale care ar 
trebui s� asigure transdisciplinaritatea, adic� acea cur��are a 
curriculumului de balast, de mul�imea de cuno�tin�e (de român�, chimie, 
fizic�, matematic� etc.) pe care oricum le-am uitat �i am p�stra doar 
acele structuri prin care am r�mas cu ceva pentru toat� via�a. Acest fapt 
îl urm�re�te �i Planul cadru pentru înv���mântul gimnazial/ 
05.04.2016care se construie�te pe modelul  de înv��are  integrat� 
implicând proiectarea curricular� centrat� pe competen�e transversale: 
nevoia de a realiza o structur� coerent� �i unitar� a concep�iei 
programelor �colare la nivelul ciclurilor de înv���mânt gimnazial �i 
liceal pe de o parte, precum �i realizarea obiectivelor transdisciplinare, 
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pe de alt� parte. Reluând direc�iile de orientare ale acestora, la nivelul 
tuturor programelor de studii, aceste competen�e-cheie în num�r de opt, 
conform Recomand�rii Parlamentului European �i a Consiliului 
Uniunii Europene privind competen�ele-cheie din perspectiva înv���rii 
pe parcursul întregii vie�i (2006/962/EC) 3  ideea c� trebuie s� se acorde 
o grij� atent� condi�iilor care ofer� un sens valoros fiec�rei experien�e 
prezente, în loc s� se presupun� c� nu are importan�� cum este 
experien�a prezent�. 

Consider c� ceea ce se inten�ioneaz� prin accentul pe competen�ele 
cheie/ transversale prin noul curriculum de la gimnaziu (Planul cadru/ 
05.04.2016 �i Programele �colare ale disciplinei  Limba �i literatura 
român� matern� �i nematern� aprobate/ 28.02.2017 �i nu numai) este o 
pledoarie pentru o cultur� pedagogic� practic� prin „înv��are 
experien�ial�” (Dewey, 1992: 135), J. Dewey fiind promotorul acestei 
„logici a experien�ei” (Ibidem: 162) pe care se sprijin� competen�ele 
transversale promovate în contemporaneitate prin noile educa�ii. 
Înv��area indirect�, de formare a unor atitudini durabile, a unor 
preferin�e �i/ sau aversiuni poate fi �i adesea este mult mai important� 
decât lec�ia de ortografie sau de comunicare sau textul care se înva�� la 
geografie sau la istorie, c�ci aceste atitudini sunt în mod fundamental 
ceea ce conteaz� în viitor, iar atitudinea cea mai important� care poate fi 
format� este dorin�a de a continua înv��area, indiferent dac� e�ti 
profesor, inginer, mecanic sau orice altceva. Or, dac� elanul în acest 
sens este sl�bit în loc s� fie intensificat, atunci se produce ceva mult mai 
mult decât o simpl� lips� de preg�tire, studentul, iar mai apoi elevul 
acestuia fiind în realitate frustrat de capacit��ile lui naturale, care altfel i-
ar îng�dui s� înfrunte împrejur�rile de care se love�te în cursul vie�ii. 

Prin urmare, rostul final al experien�elor pe care le propune 
curriculumul actual mizeaz� pe exploatarea educativ� a acestei frustr�ri 
care, în opinia noastr�, pân� la un punct este benefic� �i exist� latent în 
fiecare persoan�, fiind chiar mobilul sau motiva�ia elanului de 
autodep��ire. Numai a�a, eventualul vid ce s-ar putea na�te datorit� 
nefolosirii poten�ialului real, ca �i a poten�ialului maxim de cre�tere al 
studentului/ elevului va putea s� fie umplut cu o c�utare spiritual�, 
niciodat� perimat� sau dep��it�, c�utare ad�pat� din nevoia de 
dezvoltare personal� �i care, în final, statornice�te nu unul, ci diferite 
modele de conduit� pedagogic� pentru diferite situa�ii problematice. 

                                                 
3http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-
actuale/Gimnaziu/OMENCS%203590_5%20apr%202016_Plan-
cadru%20de%20%C3%AEnvatamant%20pentru%20gimnaziu.pdf,  p. 4–5, accesate 
18.11.2018, h. 13.33 
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Reflectând asupra parcursului nostru educa�ional, este tocmai ceea ce 
facem �i noi prin (re)scrierea studiilor din urm� privind crearea unui 
spa�iu de reflec�ie inter- �i transdisciplinar4 prin sincretismul limbajelor 
artelor5, renun�ând la caracterul lor mult prea academic impus de 
cercetarea pentru ob�inerea doctoratului �i scriind acum doar cu gândul 
la studen�ii sau profesorii de gimnaziu practican�i  care le vor citi dintr-o 
nou� perspectiv�: cea a  noii programe de Limba �i literatura român� 
pentru gimnaziu care impune conceptul de text multimodal. Textele 
multimodale (în care se folosesc dou� sau mai multe moduri de 
expresie/ resurse semiotice, defini�ie la care vom reveni �i vom extinde 
discu�ia) devin o surs� �i o resurs� foarte important� de informare, dar �i 
de formare a elevilor �i a tinerilor asigurând accesul la date de 
actualitate din domeniul �tiin�ei (peste 10 milioane de filme educa�ionale 
YouTube, de exemplu) relevându-se importan�a utiliz�rii/ activiz�rii lor 
în procesul cre�terii intelectuale �i morale, precum �i al performan�elor 
inteligen�ei, pe care nu o socotim un dat ereditar, ci mai degrab� 
rezultanta unui continuu efort de înv��are pe parcursul întregii vie�i. 
Convingerea noastr� este c� – simplificând detalierile teoriilor 
complementare pe care se sprijin� modelul nostru pedagogic (semiotic� 
social� �i mimesis educa�ional vs. personal6 în favoarea accesibilit��ii 

                                                 
4 v. �i SZEKELY, Eva Monica, 2010, Mimesisul educa�ional. Mimesis personal vs. 
mimesis semnificativ, înPerspective. Revist� de Didactica limbii �i literaturii române. 
Tema: Metode, tehnici, strategii, nr. 1 (20)/ 2010, Paralela 45, p. 67–73. Plecând de la 
acest moto, am disociat mimesisul educa�ional vs. mimesisul semnificativ extinzând 
comprehensiunea mimesisului asupra fenomenului educa�ional, în�eleg prin mimesis 
educa�ional, dincolo de imita�ie �i reprezentare, o strategie educa�ional� care are în 
centru atitudinea postmodern� simultan�, deopotriv� de obiect �i subiect al educa�iei, 
care implic� autoreflec�ia, automodelarea, adaptarea �i re-crea�ia; or, aceste metode 
presupun mimesisul semnificativ: se realizeaz� atunci când viziunea obiectului, pe de o 
parte, respectiv aspira�iile �i experien�a subiectului/ student/ elev de cealalt� parte, î�i 
g�sesc un loc comun �i când acesta e capabil s� recunoasc� în viziunea propus� de 
obiect/ disciplina de studiu fragmente din propria sa experien�� (trecut�/ prezent�/ 
viitoare). Mimesisul personal duce implicit, la dep��irea de sine care presupune 
acceptarea Altului / a Celuilalt, numai aceast� mi�care du-te-vino permi�ând experien�a, 
tr�irea caracterului „str�in” al Altuia �i presupune dispozi�ia de a (re)cunoa�te prin sine 
pe Cel�lalt. Niciun individ nu este o unitate, fiecare fiind format din p�r�i contradictorii 
dintre care fiecare este o (alt�) surs� de (noi) dorin�e de ac�iune. Rimbaud a formulat cu 
mult� for�� aceast� condi�ie a individului: “Eu sunt un altul”. 
5 v. SZEKELY Eva Monica, Didactica (re)lecturii. O abordare prgamatic�, Editura 
Universit��ii „Petru Maior” din Târgu-Mure�, 2009, p. 149–161, cap. Sincretismul 
limbajelor artelor. Literatura �i celelalte arte 
 
6«Modalitatea în care mimesis-ul este privit ca un comportament corelativ în care un 
subiect se angajeaz� în mod activ în „a face pe cineva similar cu un Altul” disociaz� 
mimesis-ul de defini�ia sa ca simpl� imita�ie» (Spariosu, 1984: 34). 
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instruirii - prin a oferi  exemple practice �i prin descrierea procedurilor 
de înv��are cognitiv� �i metacognitiv� actul pedagogic are numai de 
câ�tigat în planul calit��ii. Prin urmare, reforma curricular� are ca scop 
�i l�murirea conceptelor de transdisciplinaritate �i de obiective 
transdisciplinare vizând ni�te competen�e-cheie sau competen�e 
transversale urm�rite prin educa�ia pe tot parcursul vie�ii, centrat� pe 
rezultate explicite �i evaluabile ale înv���rii, ca proces �i ca produs în 
acela�i timp, precum �i asigurarea calit��ii educa�iei �i compatibilizarea 
nu numai cu standardele europene7,  ci �i cu cele transatlantice (Canada, 
SUA, Noua Zeeland�, Australia), �i ale Europei de sud-est (Republica 
Moldova) unde înc� din anii 2000 Alexandru Cri�an amintea despre 
ritmul alert al reformei curriculare:  
 

Competen�ele cheie, 
transversale pentru 
profesor / educa�ia 
adul�ilor (cf. CNFPA) 
 

Competen�e cheie, transversale pentru elevi 
(cf. 
Recomandarea Parlamentului European �i a 
Consiliului 
Uniunii Europene privind competen�ele-cheie din 
perspectiva 
înv���rii pe parcursul întregii vie�i (2006/962/EC) 

• competen�e de 
comunicare (verbal� 
/ nonverbal�); 
• competen�e 
interpersonale, 
interculturale, sociale 
�i civice; 
• competen�e de 
sensibilizare la 
cultur� 

 

• Comunicare în limba matern� 
• Comunicare în limbi str�ine 
• Competen�e matematice �i competen�e 

de baz� în �tiin�e �i tehnologii 
• Competen�a digital� /TIC 
• A înv��a s� înve�i 
• Competen�e sociale �i civice 
• Ini�iativ� �i antreprenoriat 
• Sensibilizare �i exprimare cultural� 

 

Tabelul nr. 1.  Competen�ele cheie/  transversale adul�i/ profesori vs. elevi, 
v. Planul cadru pentru înv���mântul gimnazial, pp. 4-5  

      Unul dintre programele de mare amploare �i cu un impact major 
asupra abord�rii competen�elor cheie în educa�ie �i formare s-a derulat 
sub egida OECD (Organiza�ia pentru Cooperare Economic� �i 
Dezvoltare) sub titlul Definition and Selection of Competencies 

                                                 
7 v. Descrierea detaliat� a celor 8 domenii de competen�e-cheie sau competen�e 
transversale urm�rite prin înv��area pe tot parcursul vie�ii, cf. Florea Voiculescu, Suport 
de curs, I,  Proiectul „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continu� a 
didacticienilor din înv���mântul superior”, Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63709, 
Modul I, februarie 2013, p. 78–79. 
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(DeSeCo). Programul – lansat la sfâr�itul anului 1997, coordonat de 
Elve�ia �i asociat anchetei PISA – a antrenat exper�i specializa�i în 
diferite discipline, anali�ti politici �i al�i participan�i din ��rile OECD. 
Scopul asumat de acest proiect a fost acela de a crea un cadru 
conceptual, pertinent pe plan politic, care s� permit� identificarea 
fundamentat� a competen�elor cheie �i ameliorarea calit��ii evalu�rilor 
interna�ionale privind competen�ele adolescen�ilor �i ale tinerilor. Ceea 
ce distinge acest program este viziunea complex� asupra fundamentelor 
conceptuale, axiologice �i politice pe care trebuie s� se sprijine definirea 
�i selectarea competen�elor cheie. În acest sens, proiectul DeSeCo a 
identificat provoc�rile universale ale economiei �i ale culturii 
mondializate, valorile comune care sus�in selec�ia competen�elor, 
recunoscând totodat� diversitatea valorilor �i a priorit��ilor diferitelor 
��ri �i culturi, precum �i dificultatea selec�iei în func�ie de aceste criterii 
cu prioritate în vederea inser�iei sociale a tinerilor. Pe baza 
documentului La définition et la sélection des compétences clés 
(DeSeCo8, cf.  Voiculescu, 2013, I: 82–84), datorit� faptului c� este mult 
mai adecvat �i mai pliat pe competen�a multimodal� media/LMM,  
obiectul principal al studiului nostru pe de o parte,  mai pu�in citat/ 
cunoscut, pe de alt� parte, aleg s� dezvolt mai jos în sintez� 
competen�ele transversale/ capacit��ile �i abilit��ile/ valorile/ atitudinile 
realizate în sintez� dup� documentul mai sus amintit: 

Nr. 
crt 

COMPETEN�E CAPACIT��I ABILIT��I 

1. A utiliza în mod 
interactiv 
instrumente 

Capacitatea de a 
utiliza în 
mod interactiv 
limbajul, 
simbolurile �i 
textele 

a exploata cu bun� �tiin�� 
competen�ele în limbaj oral 
�i scris – un instrument 
esen�ial pentru buna 
func�ionare în societate, la 
locul de munc� �i în 
dialogul cu ceilal�i 

Capacitatea de a 
utiliza în mod 
interactiv 
cunoa�terea �i 
informa�ia 

a reflecta în mod critic la 
natura informa�iei 
(configura�ia acesteia, 
contextul �i impactul social, 
cultural, chiar �i ideologic); 
- s� recunoasc� �i s� 
identifice necunoscutul; 
- s� identifice �i s� 
localizeze sursele pertinente 
de informa�ie �i s� scoat� 

                                                 
8 http://www.oecd.org/dataoecd/36/55/35693273.pdf, accesat 26.11.2013 
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din acestea ceea ce îi este 
necesar; 
- s� judece asupra calit��ii, 
pertinen�ei �i valorii 
informa�iei �i a sursei 
acesteia 

Capacitatea de a 
utiliza în mod 
interactiv 
tehnologiile 

individul s� fie con�tient de 
aportul pe care tehnologiile 
îl pot avea în via�a de toate 
zilele  despre faptul c� 
tehnologiile de informare �i 
comunicare pot s� modifice 
radical modul în care 
indivizii lucreaz� împreun� 
(reducând importan�a 
locului în care se g�sesc), 
acced la informa�ie (f�când 
instantaneu disponibile mari 
cantit��i de informa�ie) �i 
intr� în interac�iune cu al�ii 
(facilitând punerea în re�ea 
�i stabilirea de rela�ii în 
lumea întreag�) 

2. 
A interac�iona în 
grupuri sociale 
eterogene 

Capacitatea de a 
stabili rela�ii 
bune cu ceilal�i 

apanajul indivizilor capabili 
s� respecte �i s� aprecieze 
valorile, convingerile, 
cultura �i istoria altora 
pentru a crea un mediu în 
care ace�tia s� se simt� bine, 
s� se integreze �i s� 
reu�easc� 
s� dispun� de empatie, s� fie 
capabil de a se identifica cu 
cel�lalt �i de a-�i reprezenta 
situa�ia �i punctul de vedere 
ale acestuia; 
s�-�i gestioneze emo�iile, s� 
fie con�tient de sine �i s� fie 
capabil de a interpreta 
emo�iile �i motiva�iile sale, 
precum �i pe ale altora 

Capacitatea de a 
coopera 

capacitatea de a prezenta 
propriile idei �i dea le 
asculta pe ale altora; 
capacitatea de a în�elege 
dinamica unei dezbateri �i 



�

�

 104

de a parcurge o ordine de zi; 
capacitatea de a contracta 
alian�e tactice durabile; 
capacitatea de a negocia; 
capacitatea de a lua decizii 
care nu exclud nuan�ele 
diferitelor puncte de vedere 

Capacitatea de a 
gestiona 
�i de rezolva 
conflicte 

s� analizeze mizele (de 
exemplu: puterea, 
recunoa�terea meritului, 
distribuirea sarcinilor, 
echitatea etc.), originile 
conflictului �i ra�ionamentul 
p�r�ilor, admi�ând c� 
punctele 
lor de vedere pot s� fie 
divergente; 
s� identifice punctele de 
acord �i pe cele de 
dezacord; 
s� reîncadreze problema; 
s� claseze nevoile �i 
obiectivele în func�ie de 
gradul lor de prioritate, s� 
identifice concesiile pe care 
�i unii �i al�ii sunt dispu�i s� 
le fac� �i condi�iile în care 
aceste concesii pot s� fie 
luate în considerare 

3. 
A ac�iona în mod 
autonom 

Capacitatea de a 
ac�iona 
într-un context 
global 

s�-�i fac� o idee despre 
sistemul în care evolueaz�, 
adic� s�-i în�eleag� 
structurile, cultura, 
practicile, a�tept�rile �i 
regulile 
formale �i informale, 
rolurile pe care le joac�, 
legile �i reglement�rile, 
precum �i conven�iile tacite, 
în special normele sociale, 
codurile morale, bunele 
maniere, fiind con�tient de 
constrângerile c�rora trebuie 
s� i se supun�; 
s� identifice consecin�ele 
directe �i indirecte ale 
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actelor sale; 
s� aleag� între diferitele 
planuri de ac�iune reflectând 
la consecin�ele pe care ar 
putea s� le aib� pentru 
normele �i obiectivele 
individuale �i colective 

Capacitatea de a 
elabora 
�i de a realiza 
proiecte de via�� 
�i programe 
personale 

s� defineasc� un proiect �i 
s�-�i fixeze obiective; 
s� identifice �i s� evalueze 
resursele de care dispune �i 
pe cele 
pe care trebuie s� �i le 
procure (timpul �i banii, de 
exemplu); 
s� revad� obiectivele în 
func�ie de priorit��i; 
s� repartizeze resursele 
pentru realizarea mai multor 
obiective; 
s� înve�e din lec�iile 
trecutului atunci când 
prevede rezultate; 
s�-�i urmeze proiectul �i s� 
fac� ajust�rile necesare pe 
m�sur� ce îl pune în practic� 

Capacitatea de a-
�i ap�ra 
�i de a-�i afirma 
drepturile, 
interesele, 
limitele �i 
nevoile 

s� în�eleag� propriile 
interese (cu ocazia unor 
alegeri, de exemplu); 
s� identifice regulile �i 
principiile de drept pe care 
le poate invoca pentru a-�i 
sus�ine cauza; 
s� elaboreze o argumenta�ie 
în favoarea recunoa�terii 
drepturilor �i nevoilor sale; 
s� propun� aranjamente 
amiabile sau solu�ii 
alternative. 

Tabelul nr. 2. Competen�ele cheie definite în cadrul programului DeSeCo 
     
În acest sens, iat�  mai jos doar câteva competen�e specifice din 
programele actuale de limba �i literatura român� care vin în sprijinul 
realiz�rii dezideratului de centrare pe competen�ele cheie mai sus 
amintite, corelate cu „pilonii transdisciplinarit��ii” dup� Basarab 
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Nicolescu (1999): „a înv��a s� înve�i”, „a înv��a s� fii”, „a înv��a s� 
faci”: 

Pilonii 
trans-
discipli-
narit��ii 

Compe-
ten�e  
cheie 
DeSeCo 

Programa de Limba 
român� matern� 

Programa de Limba 
român� nematerna 

A înv��a  
s� înve�i 
 
 
 

A 
utiliza 
în mod 
interac-
tiv 
instru-
mente 

2.1. Identificarea 
informa�iilor importante 
din texte literare �i 
nonliterare, continue, 
discontinue �i 
multimodale 
2.4. Aplicarea constant� a 
unor strategii de corectare 
a comportamentelor �i a 
atitudinilor de lectur� 
2.5. Observarea 
comportamentelor �i a 
atitudinilor de lectur�, 
identificând aspectele care 
necesit� îmbun�t��ire 
3.3. Analizarea constant� 
a propriului scris/a unor 
texte diverse din punctul 
de vedere al 
corectitudinii, al 
lizibilit��ii, al coeren�ei �i 
al clarit��ii 
4.3. Monitorizarea 
propriei pronun�ii �i 
scrieri �i a pronun�iei �i 
scrierii celorlal�i, 
valorificând achizi�iile 
fonetice de baz� 
4.5.Utilizarea 
competen�ei lingvistice 
în corela�ie cu gândirea 
logic�/analogic�, în 
procesul de înv��are pe 
tot parcursul vie�ii 
2.3. Prezentarea unor 
r�spunsuri personale, 
creative �i critice pe 
marginea unor texte 
diverse 
2.5. Identificarea 

1.4. Sesizarea 
elementelor specifice 
limbii române, 
comparativ cu limba 
matern�, în receptarea 
textelor, pe teme 
familiare 
1.5. Manifestarea 
ascult�rii active fa�� de 
interlocutor/interlocut
ori în interac�iunea 
direct� sau în cea 
mediat� – conversa�ie 
uzual� sau discu�ie pe 
o tem� familiar� 
2.5. Realizarea unor 
interac�iuni verbale, pe 
teme familiare, 
respectând elementele 
de specificitate: 
intona�ie, accent, 
sunete specifice limbii 
române, topic� 
4.1. Formularea unui 
r�spuns personal �i/sau 
creativ pe baza unor 
texte, pe teme 
familiare, care 
actualizeaz� tipuri de 
comunicare 
artistic�/nonartistic� 
1.5. Manifestarea 
interesului �i a 
curiozit��ii fa�� de 
diverse teme care fac 
obiectul unor 
monologuri sau 
dialoguri 
2.6. Manifestarea 
interesului �i a 
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strategiilor de lectur�, a 
volumului �i a diversit��ii 
materialelor citite 
3.4. Analizarea 
dificult��ilor de redactare, 
oferind solu�ii, pe baza 
criteriilor propuse de 
profesor �i discutate cu 
colegii 

curiozit��ii fa�� de 
diverse teme care fac 
obiectul unor 
monologuri/dialoguri, 
în interac�iunea direct� 
sau în cea mediat� 
1.2. Recunoa�terea 
modific�rii 
semnifica�iei/semnific
a�iilor unor enun�uri, 
în func�ie de 
particularit��ile 
comunic�rii orale 

A înv��a 
s� fii 
 
 
 

A 
interac-
�iona în 
grupuri 
sociale 
etero-
gene 

1.1. Identificarea temei, a 
unor informa�ii esen�iale 
�i de detaliu, a inten�iilor 
de comunicare explicite 
�i/sau a comportamentelor 
care exprim� emo�ii din 
texte narative, 
monologate sau dialogate 
1.3. Adecvarea 
comunic�rii nonverbale �i 
paraverbale la o situa�ie 
dat�, eviden�iind ideile �i 
atitudinile, în situa�ii de 
comunicare fa��-în-fa�� 
sau mediat� 
4.4. Respectarea normelor 
ortografice �i ortoepice în 
utilizarea structurilor 
fonetice, lexicale �i 
sintactico-morfologice în 
interac�iunea verbal� 
4.5.Utilizarea 
competen�ei lingvistice 
în corela�ie cu gândirea 
logic�/analogic�, în 
procesul de înv��are pe 
tot parcursul vie�ii 
5.1. Asocierea unor 
experien�e proprii de via�� 
�i de lectur� cu acelea 
provenind din alte culturi 
5.2. Identificarea unor 
valori culturale promovate 

2.6. Manifestarea 
preocup�rii fa�� de 
interlocutor/interlocut
ori în interac�iunea 
direct� sau în cea 
mediat� 
5.1. Manifestarea 
interesului fa�� de 
limba român�, ca 
limb� na�ional� 
5.2. Identificarea 
valorilor promovate în 
literatura român�, 
matern� �i universal� 
5.3. Exprimarea 
respectului fa�� de 
diversitatea lingvistic� 
�i cultural�, fa�� de 
valorile promovate în 
contexte culturale �i 
sociale diverse 
3.7. Manifestarea 
preocup�rii de a 
decoda semnifica�ia 
textelor 
continue/discontinue/ 
multimodale, 
indiferent de tipul de 
comunicare 
1.5. Manifestarea 
respectului �i a 
toleran�ei fa�� de ideile 
�i de punctele de 
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în textele autorilor români 
din diferite perioade 
istorice 
2.3. Prezentarea unor 
r�spunsuri personale, 
creative �i critice pe 
marginea unor texte 
diverse 

vedere ale 
interlocutorului/interlo
cutorilor care 
utilizeaz� diferite 
coduri de comunicare 
4.5. Manifestarea 
preocup�rii pentru 
originalitate 
1.5. Manifestarea 
atitudinii critice fa�� 
de punctele de vedere 
exprimate de 
interlocutor(i), în 
interac�iuni cu diferite 
coduri de comunicare 

A înv��a 
s� faci 

A 
ac�iona 
în mod 
auto-
nom 

1.3. Adecvarea 
comunic�rii nonverbale �i 
paraverbale la o situa�ie 
dat�, eviden�iind ideile �i 
atitudinile, în situa�ii de 
comunicare fa��-în-fa�� 
sau mediat� 
1.4. Realizarea unei 
interac�iuni verbale cu doi 
interlocutori, folosind 
strategii simple de 
ascultare activ� �i 
manifestând un 
comportament 
comunicativ politicos fa�� 
de interlocutor(i) 
2.3. Formularea unui 
r�spuns personal �i/sau a 
unui r�spuns creativ pe 
marginea unor texte de 
diferite tipuri, pe teme 
familiare 
3.4. Observarea 
atitudinilor manifestate în 
procesul redact�rii unui 
text, identificând 
aspectele care necesit� 
îmbun�t��ire 
4.1. Utilizarea achizi�iilor 
sintactice �i morfologice 
de baz� ale limbii române 

2.6. Manifestarea 
preocup�rii fa�� de 
interlocutor/interlocut
ori în interac�iunea 
direct� sau în cea 
mediat� 
4.2. Elaborarea unui 
text, pe baza unei 
structuri oferite ca 
model – de tip narativ, 
descriptiv, explicativ –
, pentru a comunica 
idei �i informa�ii pe 
teme familiare �i/sau 
pentru a prezenta 
experien�e 
tr�ite/imaginate 
4.4. Utilizarea 
achizi�iilor 
metalingvistice în 
elaborarea textelor 
proprii, pe teme 
familiare, prin 
raportare la 
fenomenele de transfer 
�i de interferen�� – 
construirea unor 
enun�uri cu subiect 
subîn�eles sau 
exprimat 
4.5. Manifestarea 
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standard pentru 
în�elegerea �i exprimarea 
corect� a inten�iilor 
comunicative 
4.5.Utilizarea 
competen�ei lingvistice 
în corela�ie cu gândirea 
logic�/analogic�, în 
procesul de înv��are pe 
tot parcursul vie�ii 
2.3. Prezentarea unor 
r�spunsuri personale, 
creative �i critice pe 
marginea unor texte 
diverse 
2.5. Identificarea 
strategiilor de lectur�, a 
volumului �i a diversit��ii 
materialelor citite 
3.4. Analizarea 
dificult��ilor de redactare, 
oferind solu�ii, pe baza 
criteriilor propuse de 
profesor �i discutate cu 
colegii 

preocup�rii pentru a 
scrie lizibil, îngrijit, 
corect �i clar – 
utilizarea semnelor de 
punctua�ie �i de 
ortografie, în func�ie 
de inten�ia de 
comunicare 
2.5. Realizarea unor 
interac�iuni verbale, pe 
teme familiare, cu mai 
mul�i interlocutori, 
respectând elementele 
de specificitate: 
intona�ie, accent, 
sunete specifice limbii 
române, topic� 
3.5. Recunoa�terea 
corectitudinii grafice, 
lexico-semantice, 
morfo-sintactice �i de 
punctua�ie, în texte 
diverse 
1.5. Manifestarea 
respectului �i a 
toleran�ei fa�� de ideile 
�i de punctele de 
vedere ale 
interlocutorului/-lor 
care utilizeaz� diferite 
coduri de comunicare 

Tabelul nr. 3.  Corela�ia dintre „pilonii transdisicplinarit��ii”, 
competen�ele transversale DeSeCo �i programele �colare de gimnaziu de 

Limba �i literatura român� 
 

În concluzie, coroborând datele de mai sus cu planul cadru �i 
programele de Limba �i literatura român� este aproape de domeniul 
eviden�ei inciden�a acestor competen�e cu profilul noului absolvent de 
gimnaziu9 care ar trebui s� fie orientat/ format pentru: • c�utarea, 
colectarea, procesarea de informa�ii �i receptarea de opinii, idei, 
sentimente într-o varietate de mesaje ascultate/texte citite; • exprimarea 
unor informa�ii, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin 
adaptarea la situa�ia de comunicare; • participarea la interac�iuni verbale 

                                                 
9 http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/01 
Llimba%20si%20literatura%20%20romana%20materna.pdf, accesat 18.11. 2018, h. 11.11. 
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în diverse contexte �colare �i extra�colare, în cadrul unui dialog 
proactiv.  

Pân� acum 30 de ani, la disciplina Limba �i literatura român�  se 
studiau în �coala româneasc� numai texte literare, în anii 1999–2000 s-au 
introdus texte nonliterare, iar azi deja ne confrunt�m cu un nou val de 
schimb�ri majore, atât la nivelul con�inuturilor, cât �i al strategiilor 
didactice, al finalit��ilor �i al competen�elor introducându-se pe scar� 
larg� textul oral, dar �i textul discontinuu �i textul multimodal la care 
vom reveni. 

 
2. LITERA�IA MULTIMODAL� MEDIA/ LMM: sintez� a 

competen�elor transversale/ transdisciplinare 
Despre volumul colectiv Hermeneutic� �i dialectic�, ap�rut la 

Tübingen în 1970, în care Paul Ricoeur întrebându-se „Ce este un text?” 
afirma: „S� numim text orice discurs fixat în scris”, �tiu probabil foarte 
mul�i filologi; îns� despre faptul c�,  un an mai târziu, G. Wienold10 
vorbe�te „din punct de vedere pragmatic”, de „texte plurimodale” �tiu, 
cu siguran�� mult mai pu�ini.  Umberto Eco pleda (în Semiotica general� 
(1972) pentru ca semnele nonlingvistice (indici, iconi)  s� fie tratate ca 
texte, iar Heinrich F. Plett pretindea în �tiin�a textului �i analiza de text 
(1975) „condi�ia minim� pentru text mediul limbii, fie ea scris� sau 
vorbit�”. „În numai cinci ani, schimb�ri majore în teoria textului, 
citadela textului scris fiind asaltat� �i cucerit� treptat”, observ� pe bun� 
dreptate Lumini�a Mede�an în Argumentul revistei „Perspective” 
(2/2017). 
    Pe baza unor lucr�ri în domeniul alfabetiz�rii multimodale din spa�iul 
anglo-saxon care au fost luate în considerare în noua concep�ie a 
programelor de Limba �i literatura român� pentru gimnaziu, litera�ia 
multimodal� media/ LMM sau alfabetizarea multimodal�  pare a fi 
principala reorientare care le coaguleaz� pe celelalte. Conceptul a fost 
propus ini�ial de Gunter Kress �i  Carey Jewitt de la  Institutul de 
Educa�ie al Universit��ii din Londra (v.  Kress, 1994, 1999, 2003, 2010, 
Jewitt & Kress, 2003, Kress �i colab., 2001, 2005), fiind preluat apoi de 
Van Leeuwen (2005), Berne �i Wolstencroft (2007) ori Maureen Walsh 
(2009). To�i ajung s� considere c� textul multimodal reprezint� 
combinarea diferitelor modele semiotice într-o comunicare (fix� sau 
activ�), un mecanism complex de construire a sensului prin mai multe 
coduri �i contexte,  caracterizat prin interac�iunea complex� a 
cuvântului, a imaginii, a gesturilor, a mi�c�rilor sau a sonorit��ii. Pentru 

                                                 
10 cf. Lumini�a Mede�an, Perspective. Revista de didactica limbii �i literaturii române, 
nr. 2(34)/2017, p. 1. 
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Walsh(2009), ca �i pentru Jewitt, Kress �i colaboratorii (2003: 113), 
alfabetizarea multimodal� are dou� dimensiunicare inten�ioneaz� 
formarea unui elev/ student  „multimodal literat”11: 

1.„alfabetizarea media” – nevoia de alfabetizare pentru 
producerea �i accesarea informa�iilor din  texte multimodale (care 
combin� mai multe resurse semiotice, ca de exemplu, limbaj verbal, 
gest, imagini), 

2. recunoa�terea faptului c� experien�a de predare �i înv��are 
este intrinsec multisemiotic� �i multimodal� (Halliday, 1978: 67).  
     Ca atare, principala schimbare  a curriculumului consider c� este 
formarea elevului/ a studentului astfel încât s� fie sensibilizat la 
poten�ialul �i op�iunile de semnifica�ie oferite de mijloacele media în 
receptarea, dar �i în producerea textului, dovedind o capacitate sporit� 
de a face alegeri deliberate �i eficiente în construirea �i prezentarea 
cuno�tin�elor (O’Halloran, Liu: 2011: 90). Preg�ti�i cu o astfel de 
în�elegere, elevii/ studen�ii nu vor deveni numai consumatori de texte 
multisemiotice, ci vor deveni �i ei produc�tori competen�i ai textelor 
multimodale  coerente (cum ar fi reclame, postere, �tiri, site-uri web, 
documentare, filme) în care interac�ioneaz� �i sunt integrate diverse 
modalit��i de expresie (de exemplu modul iconic, vizual,  coexist� cu cel 
aural, somatic, nonverbal, dar �i cu cel verbal), acesta fiind de fapt 
idealul: lectura �i crea�ia pe orice suport. 
     Desigur, lectura pove�tilor/ povestirilor, ca �i crea�ia de pove�ti/ 
povestiri în orice format este despre a face sens. În timp ce esen�a 
pove�tilor/ povestirilor pe care le spunem poate r�mâne aceea�i, 
modurile în care putem acum împ�rt��i aceste povestiri s-au schimbat 
fundamental prin dezvoltarea tehnologiilor de comunicare 
digital�. Accesul la instrumentele �i resursele de produc�ie media simple 
�i u�or de utilizat, coroborat cu poten�ialul de publicare imediat� �i 
universal�/ online are implica�ii semnificative asupra gândirii �i a 
practicii de alfabetizare. 
     Defini�ia opera�ional� complet� a litera�iei comune pe parcursul 
studiului nostru publicat în anul 201412 a fost: competen�ele de baz� în 
citit-scris pe nivelurile în�elegerii, a utiliz�rii textelor scrise/ orale �i a 
reflec�iei asupra acestora în vederea rezolv�rii unor sarcini-problem�, a 
dezvolt�rii poten�ialului  (meta)cognitiv �i / sau a strategiilor de înv��are 
                                                 
11 http//www.marist.edu/pennings/viswhatis.html,  accesat 18.11.2018, h. 21.33 
12 Eva Monica SZEKELY, About Literacy and / or Researching on the Creative 
Meaning of PISA Test, în  Happiness Through Education,  International Christian 
Conference „The Power to be different”, edited by Ra�� Georgeta, Runcan Patricia, 
Editura Didactic� �i pedagogic�, R.A, ISBN 978-973-30-3745-3, pp. 171-186, 2014, 
http://www.pfa.uvt.ro/ 
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�i a implic�rii active în societate. Convingerea noastr� este c� litera�ia 
multimodal�, concept suprapus litera�iei, pe care îl integreaz� �i îl 
dezvolt� prin alfabetizarea media în domeniul citit-scrisului cu ajutorul a 
multiple resurse semiotice nu ne face nici mai buni, nici mai r�i, în mod 
direct; litera�ia multimodal� ne face îns� mai profunzi, ea ne 
instrumentalizeaz� vederea, sensibilitatea, capacitatea de a gândi �i de a 
reflecta. O consecin�� important� a acestui mod de a concepe/ reprezenta 
cunoa�terea o constituie extinderea sferei semantice a no�iunii de text(e): 
orale �i scrise, continue, discontinue �i multimodale, cum mai spuneam: 
 

Textul continuu Textul 
discontinuu 

Textul multimodal 

a) texte continue 
(alc�tuite din enun�uri 
organizate în paragrafe): 
poezii, proz� clasic� �i 
contemporan�, din 
literatura pentru copii, 
român� �i str�in�, post�ri 
online, texte 
autobiografice, 
instruc�iuni; reprezint� 
un text (sau fragment de 
text) coerent, f�r� 
elemente paratextuale 
(de exemplu: imagini, 
grafice) intercalate (a V-
a); 
fabule, pasteluri, 
povestiri clasice �i 
contemporane, romane 
din literatura român� �i 
universal� pentru copii, 
jurnale, scrisori; e-
mailuri, reportaje, �tiri, 
recenzii pe web ale unei 
c�r�i/ cronici de film; 
regulamente (clasa a VI-
a) 
 poezii lirice �i epice, 
piese de teatru, proz� 
clasic� �i contemporan� 
din literatura român� �i 
str�in� pentru copii, 
romane grafice, jurnale 

b) texte 
discontinue:  
clasa a V-a: tabl� 
de 
materii/cuprins, 
liste, tabele, 
calendare, 
etichete, articole 
din DEX, DOOM 
2; schema; 
clasa a VI-a: 
grafice, diagrame; 
tabele 
clasa a VII-a: 
texte discontinue: 
anun�uri, indexuri, 
glosare;   
clasa aVIII-a: 
cataloage, 
indexuri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desemneaz� un 

c) texte multimodale:  
clasa a V-a: manualul, 
benzile desenate   
clasa a VI-a:  benzi 
desenate, reclame, 
articole de ziar sau de 
revist� ilustrate cu 
imagini articol de 
dic�ionar ilustrat 
clasa a VII-a: texte din 
enciclopedii ilustrate (pe 
suport de hârtie sau 
online) 
clasa a VIII-a: reclame, 
articole din ziare/reviste, 
ilustrate cu imagini.  
Suporturi: 
hârtie: c�r�i, benzi 
desenate, postere, h�r�i, ; 
digital:, diapozitive, c�r�i 
electronice, bloguri, 
postere electronice 
reclame, diagrame, 
spoturi publicitare, video-
clipuri, pagini web �i 
medii sociale pân� la 
jocuri de anima�ie, film �i 
video; 
live: un spectacol sau un 
eveniment. 
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de c�l�torie; articole de 
popularizare a �tiin�ei, 
instruc�iuni pentru 
derularea unui 
experiment (a VII-a) 
 poezii lirice, piese de 
teatru, povestiri, nuvele, 
romane, jurnale, 
memorii; articole de 
opinie, eseuri, maxime �i 
proverbe (a VIII-a); 

 
Text construit pe 
paragrafe/ hârtie/ 

verbalul/ cuvântul 

text (sau fragment 
de text) în care 

redarea 
informa�iei se 

realizeaz� 
predominant prin 

reprezentare 
vizual� 

Iconi/ imagini  
 

 
 

Este este un text (sau 
fragment de text) în care 
se combin� dou� sau mai 
multe sisteme/ resurse 

semiotice: lingvistic, 
vizual, audio, gestual. 

spa�ial. 

Tabel nr. 4. Texte continue/ discontinue/ multimodale13/ �i Anexa 1: Tipuri 
de texte în curriculumul actual al disciplinei Limba �i literatura român� 

 
Studiul literaturii române se face  în rela�ie cu literatura str�in�, la 

nivelul gimnaziului, respectând particularit��ile de vârst� �i interesele de 
lectur� ale elevilor �i propune o abordare pragmatic�, vizând dezvoltarea 
�i stimularea creativit��ii, a libert��ii de receptare �i a pl�cerii lecturii, cu 
scopul de a în�elege valorile universale �i importan�a raport�rii la 
acestea, în procesul des�vâr�irii unei personalit��i autonome. Programa 
se subordoneaz� noii paradigme educa�ionale �i vizeaz�: • adecvarea la 
arhetipul sociocultural na�ional coroborat cu cel universal; • deschiderea 
transdisciplinar� pentru atingerea finalit��ilor educa�ionale, reflectate 
în profilul absolventului de gimnaziu; • corelarea cu programele pentru 
limba �i literatura matern� din România �i din alte ��ri, inclusiv prin 
introducerea recept�rii/ cre�rii de texte multimodale. Exemplific�m mai 
jos din programele �colare: 
     

Textul multimodal în actualele Programe de limba �i literatura român� 
gimnaziu/ Competen�e specifice 

Nr. 
crt. 

Limba român� 
matern�  

Limba român� în �colile cu predare în 
limba maghiar� 

1.  Participarea la 
interac�iuni verbale în 
diverse situa�ii de 
comunicare, prin 
receptarea �i 

2.5. Realizarea unor interac�iuni verbale, pe 
teme familiare, respectând elementele de 
specificitate: intona�ie, accent, sunete 
specifice limbii române, topic� 
1.2. Distingerea sensului unor 

                                                 
13 v. Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017 se aplic� în sistemul de 
înv���mânt  începând cu anul �colar 2017–2018. 
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producerea textului 
oral 
1.1. extragerea 
informa�iilor esen�iale 
�i de detaliu din 
diferite texte; 
♣ Narativul în texte 
multimodale (text �i 
imagine – banda 
desenat�) 

cuvinte/sintagme, prin raportare la context 
�i la particularit��ile comunic�rii orale – 
elemente verbale, nonverbale �i paraverbale 
2.5. Realizarea unor interac�iuni verbale, pe 
teme familiare, cu mai mul�i interlocutori, 
respectând elementele de specificitate: 
intona�ie, accent, sunete specifice limbii 
române, topic� 

2. Receptarea textului 
scris de diverse tipuri 
2.1. Identificarea 
informa�iilor 
importante din texte 
literare �i nonliterare, 
continue, discontinue 
�i multimodale 
2.1. Corelarea 
informa�iilor explicite 
�i implicite din texte 
literare �i nonliterare, 
continue, discontinue 
�i multimodale 
2.1. Recunoa�terea 
modurilor în care sunt 
organizate informa�iile 
din texte literare �i 
nonliterare, continue, 
discontinue �i 
multimodale 
 

3.1. Identificarea, pe baza unor întreb�ri de 
sprijin, a informa�iilor esen�iale �i de 
detaliu din texte 
continue/discontinue/multimodale 
3.6. Recunoa�terea elementelor specifice 
limbii române, comparativ cu limba 
matern�, în receptarea textelor 
continue/discontinue/multimodale, pe teme 
familiare 
3.7. Manifestarea interesului pentru lectura 
unor texte 
continue/discontinue/multimodale, pe teme 
familiare 
3.1. Corelarea informa�iilor explicite �i 
implicite dintr-unul sau mai multe texte 
continue/ discontinue/multimodale 
3.6. Stabilirea elementelor specifice limbii 
române, comparativ cu limba matern�, în 
receptarea textelor continue/discontinue/ 
multimodale 
3.7. Manifestarea preocup�rii de a decoda 
semnifica�ia textelor continue/discontinue/ 
multimodale, indiferent de tipul de 
comunicare 

3. Redactarea textului 
scris de diverse tipuri 
clasa a V-a 
3.2. Redactarea, 
individual �i/sau în 
echip�, a unui text 
simplu, pe o tem� 
familiar�, cu 
integrarea unor 
imagini, desene, 
scheme  
Tipuri de texte 

4.1. Formularea unui r�spuns personal 
�i/sau creativ pe baza unor texte, pe teme 
familiare, care actualizeaz� tipuri de 
comunicare artistic�/nonartistic� 
4.3. Redactarea unui text multimodal, cu 
integrarea unor imagini, desene, în format 
letric/electronic, pe o tem� familiar� 
clasa a V-a 
Tipuri de texte recomandate pentru 
activit��ile de redactare: (a) noti�ele, 
bile�elul, sms-ul (b) texte narative: relatarea 
unor experien�e personale, nara�iuni 
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recomandate pentru 
activit��ile de 
redactare: (a) noti�e (b) 
texte narative: relatarea 
unor experien�e 
personale, nara�iuni 
fic�ionale (c) texte 
descriptive: 
autoportretul, 
descrierea unui loc, a 
unei fiin�e reale �i/sau 
imaginare, a unui 
obiect real/imaginar (d) 
texte explicative: 
defini�ii, scheme 
 
 
clasa a VI-a 
3.2. Redactarea, 
individual �i/sau în 
echip�, a unui text 
complex, cu 
integrarea unor 
tabele 
Tipuri de texte 
recomandate pentru 
activit��ile de 
redactare: (a) 
scrisoarea, e-mailul, 
jurnalul, blogul; (b) 
texte narative la 
persoana I/a III-a, 
marcând momentele 
subiectului �i 
circumstan�ele; (c) 
texte descriptive: 
portretul, descrierea 
unui fenomen, a unei 
emo�ii; (d) texte 
descriptiv-narative: 
procese (de exemplu: 
un joc, un experiment 
�tiin�ific simplu). 
 
clasa a VII-a 
3.2. Redactarea, 
individual �i/sau în 

fic�ionale (c) texte descriptive: 
autoportretul, descrierea unui loc, a unei 
fiin�e reale, a unui obiect (de exemplu: o 
juc�rie, o ma�in�, un smartphone, un obiect 
de vestimenta�ie etc.) 
Etapele scrierii: generarea ideilor, 
planificare, scriere: (a) descoperirea unor 
subiecte interesante (brainstorming, 
punerea ideilor în rela�ie, observarea 
detaliilor interesante, lecturi/ 
documentare, în bibliotec� �i/ sau pe 
Internet, discu�ii cu colegii, c�utarea 
unor aspecte inedite); (b) restrângerea 
unor teme generale la subiecte particulare; 
(c) încadrarea în subiect • Prezentarea 
textului: scrisul de mân�, a�ezarea în 
pagin�; inserarea unor desene, grafice, 
fotografii • P�r�ile textului: introducere, 
cuprins, încheiere; paragrafe Stil: 
corectitudine gramatical�, respectarea 
conven�iilor ortografice �i de punctua�ie • 
Planul simplu, planul dezvoltat de idei • 
Elementele auxiliare în scriere (paranteze, 
sublinieri etc.) • Semnele de punctua�ie �i 
ortografie 
clasa a VI-a 
4.1. Redactarea unui r�spuns personal 
�i/sau creativ pe baza unor texte, pe teme 
diverse, care actualizeaz� tipuri de 
comunicare artistic�/nonartistic� 
3. Redactarea unui text multimodal, cu 
integrarea unor grafice, tabele, scheme, pe 
teme date, în format letric/electronic 
Tipuri de texte recomandate pentru 
activit��ile de redactare: (a) afi�, anun� 
de mic� publicitate, scrisoare, e-mail, 
invita�ie, jurnal (b) texte narative la 
persoana I/a III-a, marcând momentele 
subiectului �i circumstan�ele (c) texte 
descriptive (descrierea unei fiin�e 
imaginare, a unui obiect imaginar, a unui 
fenomen (ploaia, r�s�ritul soarelui etc.) (d) 
texte descriptiv-narative: re�ete culinare, 
procese (de exemplu, un joc, un experiment 
�tiin�ific simplu etc.) (e) redactarea unor 
texte explicative (de exemplu, explicarea 
unui tabel, a unui desen) 
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echip�, a unor texte 
diverse, care urmeaz� 
a fi prezentate în fa�a 
colegilor 
3.3. Utilizarea unor 
surse diverse pentru 
realizarea de texte 
originale 
Tipuri de texte 
recomandate pentru 
activit��ile de 
redactare: (a) 
Interpretarea unor 
secven�e din texte 
citite, caracteriz�ri ale 
personajelor, recenzii, 
cronic� de teatru; 
jurnalul de c�l�torie/de 
activit��i zilnice, 
cererea; (b) interviul; 
(c) prezent�ri cu 
ajutorul noilor 
tehnologii 
 
clasa a VIII-a 
1.3. Realizarea unei 
prezent�ri orale 
multimodale în fa�a 
unui public, corelând 
elementele verbale, 
paraverbale �i 
nonverbale în cadrul 
unor strategii de 
argumentare 
2.1. Evaluarea 
informa�iilor �i a 
inten�iilor de 
comunicare din texte 
literare, nonliterare, 
continue, discontinue 
�i multimodale 
3.2. Redactarea, 
individual �i/sau în 
echip�, a unor texte 
pentru a fi prezentate 
în fa�a unui public 

 
clasa a VII-a 
4.1. Compararea r�spunsurilor �i a 
punctelor de vedere exprimate, pe teme 
diverse, care actualizeaz� tipuri de 
comunicare artistic�/nonartistic� 
4.3. Realizarea unor texte multimodale în 
format electronic, pe teme date, pentru a fi 
prezentate în fa�a colegilor 
Tipuri de texte recomandate pentru 
activit��ile de redactare: (a) jurnal de 
c�l�torie/de activit��i zilnice, blog, cerere 
(b) transformarea vorbirii directe în vorbire 
indirect� (c) texte folosite în procesul 
înv���rii (rezumat, conspect, noti�e) (d) 
comentarea unor pasaje din textele citite, 
descrierea unei Limba �i literatura român� 
pentru �colile �i sec�iile cu predare în limba 
maghiar� – clasele a V-a – a VIII-a 25 
Domenii de con�inut Con�inuturi* emo�ii 
(bucurie, uimire, fric�) (e) texte 
discontinue (grafic, schem�, tabel etc. 
clasa a VIII-a 
4.1. Argumentarea punctului de vedere pe 
texte/teme, care actualizeaz� tipuri de 
comunicare artistic�/nonartistic� 
4.3. Realizarea unor texte multimodale, 
pe teme la alegere, adecvate unei situa�ii 
de comunicare 
Etapele scrierii, cu accent pe: prezentarea 
textului în fa�a unui public, evaluarea 
feedbackului primit �i integrarea sugestiilor 
într-o nou� form� a textului sau în textele 
viitoare 
Tipuri de texte recomandate pentru 
activit��ile de redactare: text de opinie, 
text argumentativ, prezentare de carte, 
film, spectacol 
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sau/�i pentru a fi 
publicate 
3.3. Aplicarea 
constant� a normelor 
privind etica 
redact�rii pentru 
crearea unor texte 
originale 

Tabel nr. 5. Competen�e privind textul multimodal prezente în programele 
�colare actuale de gimnaziu  

 
Ideea cea mai important� pe care dorim s� o accentu�m este c� 

litera�ia multimodal� media implic� înv��are de strategii �i proceduri/ 
stiluri de înv��are combinate, coduri �i mijloace de comunicare media 
combinate, corespunzând teoriei  VASK/ VARK (dup� Fleming �i Mills): 
V - vizualul A - Auditiv S – Sris-Cititul (Reading -Writing) - K- Kinetic 
(cf. Bernat, 2010: 34). Combinarea stilurilor de înv��are înseamn� 
implicarea întregii personalit��i/ fiin�e/ „creierul total” (Roco, 2001: 58 
�i urm.), conform teoriei inteligen�ei emo�ionale a lui Goleman,  dar �i 
implicarea inteligen�elor multiple  (Gardner, 2000: 33 �i urm.) – 
inteligen�a logic�, lingvistic�, dar �i natural�, muzical�, kinetic�, 
interpersoanl�, intrapersonal�/ dialogul interior.  
    Cercet�torii din cadrul ORE (Observatorul reformelor din educa�ie) 
din cadrul Universit��ii Quebec din Montreal au fost preocupa�i de cum 
ar putea adapta la exigen�ele curriculare no�iunea de competen�� 
transversal� �i câmpul ei semantic mai larg, care „desemneaz� subiec�ii 
umani în raport cu angajarea lor într-o ac�iune” (Barbier, 2007: 63)14 �i 
„par s� fac� trimitere la o paradigm� mai general� de gândire �i ac�iune, 
care integreaz� teoria subiectului �i teoria activit��ii”15.  
     Care ar fi deci valoarea transdisciplinar�/ transversal� a LMM? Dup� 
p�rerea mea, este vorba despre a facilita  înv��area integrat� (Ciolan, 
2008: 79) prin accesul spre o zon� de cunoa�tere comun� sau 
consensual�, un lucru esen�ial pentru întregul sistem de înv���mânt. Este 
vorba despre capacit��i �i aptitudini pe care �coala �i le formeaz� la 
diverse discipline �i cu care r�mâi în momentul în care ui�i ceea ce ai 
înv��at din disciplina respectiv�. Este un fel de miez de înv���tur�, de 
sâmbure al înv���rii, folosind metafora lui Alexandru Cri�an, „valijoara 
cu care mergi toat� via�a �i în care por�i o serie de lucruri: cuno�tin�e 
fundamentale, dar nu în sensul de cunoa�tere de fapte, evenimente, date, 

                                                 
14 cf.  Philippe Jonnaert, Moussadak Ettayebi, Rosette Defise, Curriculum �i competen�e. 
Un cadru opera�ional, ASCRED, Cluj-Napoca, 2010, p. 74. 
15 Ibidem: 75. 
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ci mai degrab� cunoa�terea de tip procesual”, adic� ar fi vorba despre 
cur��area curriculumului de balast,  de mul�imea de cuno�tin�e (de 
român�, chimie, fizic�, matematic� etc.) pe care oricum le-am uitat �i 
am p�stra doar acele structuri prin care am r�mas cu ceva pentru toat� 
via�a. 
     Altfel spus, prin formarea/ dezvoltarea LMM acumul�m: cuno�tin�e 
procedurale sau strategice, dar �i  pragmatice sau de transfer  – ca �int� a 
demersurilor cognitive (1),  abilit��i/ deprinderi profesionale �i de via�� 
ce �in de înv��area �i transmiterea unor strategii de comunicare asertiv�, 
persuasiv�, munc� prin cooperare, documentare, management al 
timpului etc. (2), precum �i formarea unor atitudini-valori (�inta 
demersurilor metacognitive), bunuri ce î�i r�mân pentru toat� via�a. Mai 
pe scurt, este vorba despre transdisciplinaritate în sensul lui Basarab 
Nicolescu, „a înv��a s� înve�i”, „a �ti s� faci”, „a înv��a s� fii” un 
cet��ean liber, motivat �i activ, responsabil �i autoreflexiv. 
    Ce este interesant de precizat, în mediul anglo-saxon, precum �i în 
Orient (China, Singapore etc.) litera�ia multimodal� media tinde s� 
devin� un metalimbaj, înso�ind disciplinele la topicul discu�iilor marilor 
conferin�e16, dar �i tinzând s� devin� o disciplin� liberal� în sine17, chiar 
o disciplin� matrice precum odinioar�, în perioada interbelic� fusese 
retorica, iar dup� anii ‘60, odat� cu „cotitura lingvistic�”, semiotica.  
Am extras din studiul domnului Alexandru-Viorel Mure�an (2012: 18) 
câteva concepte/  competen�e care, în opinia noastr�,  sunt integrate în 
competen�a transversal� LMM: 
 

Litera�ia multimodal� media/LMM 
Litera�ia „este crucial� în achizi�ia – 
de c�tre fiecare copil, tân�r sau adult 
– a deprinderilor esen�iale care îl fac 
apt s� se confrunte cu provoc�rile pe 
care le poate întâmpina în via�� �i 
reprezint� un pas esen�ial în educa�ia 
elementar� de baz�, care este un 
mijloc indispensabil de participare 
efectiv� la via�a societ��ilor �i a 
economiilor secolului XXI” 
(Penninngs: 2002).  

Litera�ia media „este o în�elegere 
avizat� �i critic� a mass-mediei. 
Presupune o examinare a tehnicilor, a 
tehnologii-lor �i a institu�iilor care 
sunt implicate în mass-media, precum 
�i abilitatea de a analiza critic mesajele 
din mass-media �i recunoa�terea 
rolului pe care publicul îl are în a da 
un în�eles acestor mesaje” (Liu, 2001: 
6)18 

                                                 
16 https://comunicarjournal.wordpress.com/2015/06/16/the-fourth-international-
conference-of-media-literacy-multidisciplinary-approach-of-media-literacy-research-
and-practice/, accesat 16.11.2018, h. 11.13 
17 https://comunicarjournal.wordpress.com/2015/07/24/xu-wen-media-literacy-
education-as-liberal-education-in-a-chinese-high-school/ 
18 www.media-awareness.ca, accesat 13.11.2017, h. 13.33 
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Litera�ia vizual� „e o arie de studiu în 
curs de apari�ie care se ocup� de ceea 
ce se poate vedea �i cum poate fi 
interpretat acest lucru. Poate fi 
abordat� dinspre mai multe discipline, 
care studiaz� procesul fizic în 
percep�ia vizual� (1), folosesc 
tehnologia pentru a interpreta figurile 
de stil din domeniul vizual (2) �i 
dezvolt� strategii intelectuale folosite 
pentru interpretarea �i în�elegerea 
celor v�zute”(3) (Jing Liu, 2002: 
2013)19 

Litera�ia digital� „apare foarte des 
prin folosirea a pu�ine abilit��i care îi 
permit utilizatorului s� foloseasc� 
eficient un software sau s� execute 
activit��i de baz� (Buckingham, 2007: 
45) 
Defini�ia func�ional� ar însemna 
men�ionarea abilit��ilor de baz� care 
sunt necesare pentru a efectua opera�ii 
specifice în mediul on-line” (Walsh, 
2009: 77) 
 

Tabelul nr. 6.  Competen�e integrate în competen�a transversal� LMM 
 

    Tot atât de adev�rat este c� ne-am înv��at, ca societate/ am fost 
înv��a�i ca profesori s� vedem lumea mass-mediei doar în sens peiorativ, 
în opozi�ie cu educa�ia �i cultura, sau cel mult s� o accept�m în varianta 
de TV/ televiziune drept „cultur� a distrac�iei”, „cultur� a imaginii” �i/ 
sau „cultur� juvenil�” (Sartori, 2006: 28), cu toate c� treptat am ajuns s� 
înv���m prin mijloace mass-media (Piette, 2007:13). Dar acum e 
momentul s� accept�m c� educa�ia informal� �i nonformal� prin 
diversele media atrage tot mai mult aten�ia copiilor/ a tinerilor, prin 
urmare nu mai e cazul s� punem în paranteze/ s� ignor�m for�a 
educativ� a acestor resurse educa�ionale deschise pentru educa�ia  
nonformal�/ informal� în sensul ideii c� elevii trebuie înv��a�i s� 
recepteze produsele �i mesajele mass-mediei pentru a avea acces în timp 
real deopotriv� la �tiin��/ educa�ie/ actualitate. În acest sens, 
Buckingham (2007: 45) refuz� ipoteza conform c�reia mass-media 
conduce spre un comportament agresiv sau antisocial, iar Hobbs (1998: 
27) este sigur c� textul multimodal îi ajut� pe elevi s� identifice coduri 
culturale, s� analizeze modul lor de func�ionare ca parte a sistemului �i 
s� sugereze interpret�ri alternative.  
     Dezvoltarea canalelor de comunicare presupune �i dezvoltarea 
competen�ei de receptare �i producere de mesaje multimodale. Pentru 
valoarea sa euristic� �i didactic�/ metodic�, adopt�m schema litera�iei 
multimodale media propus� de Natalie Lacelle, Monique Lebrune, cadre 
didactice de Didactica limbii materne vs. nematerne la Universitatea din 
Quebec care consider� competen�a multimodal� referindu-se simultan  
la recunoa�terea, analizarea �i aplicarea simultan� a codurilor textuale, a 

                                                 
19 www.marist.edu/pennings/viswhatis.html, accesat 18.11.2018, h. 13.33 
www.media-awareness.ca, 27 octombrie 2017, h. 15.30 
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modurilor de expresie, dar �i a sincretismului limbajelor (2012); în plus, 
se refer� �i la recunoa�terea, analizarea �i utilizarea diverselor media 
(2014). Iat� mai jos tabelul sintetic al acestor componente generale �i 
specifice ale competen�ei transversale LMM în viziunea autoarelor 
amintite, viziune pe care am ajustat-o concep�iei noastre despre 
sincretismul limbajelor artelor (Szekely: 2008, 2009, 2010), ca �i ale 
diverselor media: 

Competen�e 
cognitive �i 
afective (1) 

Decodarea, 
în�elegerea/ 
comprehen-

siunea �i 
interpreta-

rea unui 
mesaj 

multimodal 
(A) 

Producerea 
unui mesaj 
multimodal 

(B) 

Învestirea/ 
implicarea în 
cadrul unei 
comunic�ri 

(C) 

Transfer-
ul unor 
strategii 
multimo-
dale (D) 

Competen�e 
pragmatice 
generale (2) 

 

Recunoa�tere
a �i analiza  
contextelor 
de receptare 
�i/ sau 

producere a 
unui mesaj 
multimodal 

(A) 

Recunoa�tere
a/ analiza �i 
interpretarea 
critic� a unui 

mesaj 
multimodal 
din prisma 

unei ideologii 
(B) 

Raportarea la 
context �i la 

ideologie 
dintr-un 
punct de 
vedere 

personal/ prin 
prisma 

valorilor �i a 
atitudinilor 

personale (C) 

 

Competen�e 
semiotice 

generale (3) 

Compararea 
modurilor de 

tratare/ 
expresie  a 

unei teme din 
diverse texte 
apar�inând 
unui grupaj 

tematic 
(diverse 

media) (A) 

Recunoa�tere
a/ analiza �i 

comunicarea/ 
transmiterea 
de semne �i 
simboluri 

prin mesaje 
multimodale 

(B) 

Recunoa�tere
a �i analiza 
elementelor 

specifice 
narativit��ii  

(diverse 
teorii)(C) 

Aplicarea/ 
transferul 

unor 
tehnici 

recunoscu
te ale unor 
macrostru

cturi/ 
conven�ii 

ce 
traverseaz
� diverse 
media (C) 

Competen�e 
modale 

specifice (4) 
 

Recunoa�tere
a/ analiza/ 
utilizarea 

unor resurse 
semiotice 

Recunoa�tere
a/ analiza �i 
utilizarea 
resurselor 
semiotice 

Recunoa�tere
a/ analiza �i 
utilizarea 
resurselor 
semiotice 

Recunoa�t
erea/ 

analiza �i 
utilizarea 
resurselor 



� �
��	�����������	�����
��	�
�

 121

proprii  
modului de 

expresie 
textual/ scris 

(A) 

proprii 
modului de 

expresie  
vizual (B) 

proprii 
modului de 

expresie  
auditiv/ aural 

(C) 

semiotice 
proprii 

modului 
de 

expresie 
kinestezic 

(C) 
Competen�e 

multi-
modale 

(5) 
 

Recunoa�tere
a/ 

analiza/aplica
rea simultan�/ 

integrat� a 
codurilor/ 

modurilor de 
expresie / a 

sincretismului 
limbajelor 

(A) 

   

Tabelul nr. 7. Componentele competen�ei multimodale/ LMM –  Traducere 
�i adaptare dup� Natalie Lacelle, Monique Lebrune20 

 
Dup� cum putem observa, aceast� competen�� multimodal� nu este 

altceva decât multilitera�ia/ litera�ia multimodal� media �i are la baz� 
competen�a de comprehensiune �i interpretare a unui text (oral �i/ sau 
scris) construit� pe  competen�a pragmatic� – de recunoa�tere �i analiz� 
a contextelor, competen�a semiotic� general�  – de comparare a modului 
de realizare a unei teme cu ajutorul discursurilor �i competen�a 
(multi)modal� – de recunoa�tere, analiz� �i utilizare a resurselor 
semiotice diferite de realizare a textului (multi)modal.  Analiza unui text 
multimodal dezvolt� abilitatea de lectur�, adic� modul în care lectura e 
benefic� vie�ii sociale, modul în care ajut� elevul/cititorul de azi s� 
în�eleag� mai bine lucrurile/imaginile/ textele/ dialogul din jur; cum 
spuneam �i la început, litera�ia multimodal� media în sine  nu ne face 
nici mai buni, nici mai r�i, în mod direct; litera�ia mltimodal� ne face 
îns� mai profunzi, ea ne instrumentalizeaz� vederea, sensibilitatea, 
capacitatea de a gândi �i de a reflecta. 

Capacitatea de a crea mai multe puncte de vedere cu privire la 
text(e), de a judeca �i de a în�elege în mai multe feluri provine din 
caracterul  multifunc�ional al lecturii/ literaturii, din diversitatea 
nivelurilor �i a mesajelor cuprinse. Una dintre tr�s�turile constitutive ale 

                                                 
20 https://www.forumlecture.ch/fachzeitschriften.cfm,  Natalie Lacelle, Monique 
Lebrune, La littératie médiatique multimodale: réflexions sémiologiques et dispositifs 
concrets d'application, nr. 2/2014, accesat octombrie 2017, h. 18.33 
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literaturii în sens larg este tocmai diversitatea mesajelor, ambiguitatea 
în�elesului, caracterul s�u de oper� deschis�, spre deosebire de scrierile 
�tiin�ifice, de pild�. Rezult� c� lectura textului multimodal (inclusiv în 
sensul de interpretare) este etapa final�, de o indiscutabil� importan��, a 
existen�ei (inter)textului. Dup� cum afirmam �i cu alte prilejuri, nu 
exist� lectur�, ci doar re-lectur�, întrucât sensurile g�site în procesul 
decod�rii textului nu sunt întâmpl�toare, ci guvernate de preconcep�ii, 
informa�ii anterioare, nivel cultural (Szekely, 2007: 113; Szekely, 2009: 
119; Ol�reanu, 1979: 123). Oricare ar fi modalitatea �i mijlocul de 
transmitere, (re)lectura este comunicare de la autor la cititor, ea 
reprezentând, simultan �i succesiv, toate elementele comunic�rii 
deoarece lectura este comunicatul, comunicantul, comunicarea, �i ea d� 
na�tere unui informat: cititorul, care la rândul s�u, este cel care creeaz� 
(re)lectura. Prin (re)lectur�, omul încearc� s� capteze �i s� descifreze un 
mesaj care, ca în orice sistem de comunicare, înseamn� determinarea 
unui sens, a unei semnifica�ii. Aceast� receptare nu se reduce numai la 
perceperea exact� a unui text; ea declan�eaz� multe procese psihice. În 
primul rând, „un proces de actualizare a vechilor cuno�tin�e, dar �i de 
noi asocieri, datorate ideilor cuprinse într-un text. În al doilea rând, 
lectura determin� judec��i �i ra�ionamente care consolideaz� sau duc la 
descoperirea de noi adev�ruri. În al treilea rând, descifrarea 
semnifica�iei unui text înseamn� tot atâtea r�spunsuri afective care se 
traduc prin sentimentul de mul�umire sau o stare de desf�tare ori 
nemul�umire, insatisfac�ie, plictiseal� (Groeben, 1978: 79). Cum mai 
ar�tam �i cu alte prilejuri, în interiorul procesului de (re)lectur�, cele 
dou� opera�ii intelectuale apar ca solidare; ele se coreleaz�, se suprapun 
într-o manier� unic�, în a�a mod încât nu este corect, în activitatea de 
lectur� �colar�, s� distingem doi timpi – comprehensiune �i apoi 
interpretare, organizate într-o logic� ce ar merge de la simplu la complex 
– modelizare ce corespunde unei alegeri teoretice datate. Subiec�ii 
cititori se obi�nuiesc r�u cu acest tip de programare, îndep�rtat� de 
drumul lor personal care inten�ioneaz� sincronicitatea/ suprapunerea 
nivelurilor de sens(uri). 
 

3. LMM folosit� în cadrul programelor de formare continu�. 
Avantaje vs. dezavantaje vs. bune practici 

În vederea c�ut�rii, a select�rii, a ordon�rii �i apoi a prelucr�rii 
materialelor media/ prin diverse media se fac programe de formare 
continu� în statele din mediul anglo-saxon  (Canada, SUA, Anglia, 
Australia, Noua Zeeland�), dar �i în diverse alte zone ale extremului 
Orient precum Singapore �i China, de exemplu. Am încercat mai jos s� 
contur�m posibile coordonate de formare continu� în vederea folosirii 
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mijloacelor media/ a prelucr�rii diverse media, dar �i în vederea cre�rii 
de resurse educa�ionale deschise/ RED  prin diverse media: 
 

(Ar constitui) 
AVANTAJE 

DEZAVANTAJE EXEMPLE de 
BUNE PRACTICI 

S� ac�iona�i 
date fiind progresele 
extraordinare în 
tehnologie �i accentul 
tot mai pronun�at pe 
crea�ie �i inovare, 
nevoile educa�ionale 
ale elevilor din secolul 
al XXI-lea evolueaz� 
în mod constant: elevii 
comunic� �i 
achizi�ioneaz� 
informa�ii în moduri 
noi �i complexe,  
extinderea no�iunii de 
text(e), de la orale vs. 
scrise/ continue vs. 
discontinue, la 
multimodale 
impune restructurarea 
didacticii oralului, pe 
de o parte, unde dar �i 
a lecturii în sens larg, 
pe de alt� parte, prin a 
valoriza sensul �i 
semnifica�iile 
construc�iilor textuale 
propuse spre receptare 
�i interiorizare, 
defini�iile tradi�ionale 
ale citirii, scrisului �i 
comunic�rii sunt 
redefinite pentru a 
include noi texte 
multimodale, 
rolul social al 
limbajului (M.K.A. 
Halliday) ca principal 
mediu de interac�iune 
social� va conduce la 
con�tientizare de 

Probleme dificile:  
redimensionarea 
oralului; nu avem o 
tradi�ie în ascultarea 
activ� a textelor (deci 
nu exist� nici grile de 
evaluare); 
modelul de receptare a 
literaturii cu deosebire 
ar trebui adaptat prin 
noi grile de lectur�/ 
receptare de text care 
s� contracareze 
eventualele efecte 
negative ale 
multiplic�rii textelor; 
accentul pus pe 
cantitate/ form�/ tipar 
textual/ num�rul de 
limbaje/ moduri de 
expresie implicate �i 
nu pe crearea de sens 
�i semnifica�ii; 
 programele se 
confrunt� cu 
numeroase bariere în 
calea preg�tirii 
eficiente în domeniul 
educa�iei multimodale 
(nu exist� mijloace 
media facile/ 
accesibile în fiecare 
clas�/ �coal�, de 
exemplu); 
mul�i profesori  intr� 
în programele de 
educa�ie cu sisteme de 
credin�e profund 
gre�ite cu privire la 
utilizarea tehnologiei 
în procesul litera�iei 

Practicile pedagogice 
sunt reinventate, 
precum �i reimaginate 
pentru a sprijini în mod 
optim nevoile elevilor 
în schimbare rapid�, 
(Learn & Vision: Citim 
împreun�: p�rin�i, 
bunici, nepo�i) 
Programele de educa�ie 
a cadrelor didactice 
joac� un rol esen�ial în 
preg�tirea cadrelor 
didactice cu 
cuno�tin�ele, abilit��ile 
�i experien�a necesare 
pentru a integra aceste 
noi media �i tehnologii 
digitale în instruire 
(CRED, 2017–2021) 
Pentru a sprijini 
nevoile curente de 
alfabetizare ale 
elevilor, programele de 
formare continu�  a 
cadrelor didactice 
trebuie s� creeze 
contexte �i spa�ii de 
înv��are care s� 
permit� cadrelor 
didactice s� î�i 
examineze 
convingerile cu privire 
la utilizarea tehnologiei 
în procesul de predare-
înv��are-evaluare (v. 
TALIS, gradul de 
mul�umire elevi vs. 
profesori) 
 



�

�

 124

valori �i atitudini, 
l�rgirea tipurilor de 
texte studiate în 
gimnaziu, abordarea 
tematic� a literaturii – 
cale de cunoa�tere a 
sinelui, a rela�iilor cu 
ceilal�i �i cu lumea, 
utilizarea manualului 
digital �i a 
portofoliului tematic 

media/ a  alfabetiz�rii 
multimodale dup� 
mul�i ani de practici de 
predare conven�ionale; 
 Adesea, profesorii 
manifest� reticen�� în 
utilizarea tehnologiei 
în scopuri educa�ionale 
�i practici formale de 
predare 

S� asigura�i o 
practic� distribuit� 
Idei oferite ca 
schimb�ri ale practicii 
pe care programele de 
formare a cadrelor 
didactice le pot lua în 
considerare în 
preg�tirea cadrelor 
didactice pentru a 
integra instrumentele 
litera�iei multimodale, 
Extind înv��area 
cursurilor TIC din 
trecut �i pot demonstra 
puterea 
transformatoare a noii 
litera�ii media în 
înv��are, 
Practic� semnificativ� 
cu tehnologiile digitale 
pe parcursul tuturor 
programelor de studiu, 
programele de formare 
a cadrelor didactice ar 
fi bine s� ofere o 
modelare autentic� a 
integr�rii alfabetiz�rii 
multimodale în cadrul 
curriculum-ului, 
Profesorii pot fi 
împuternici�i s� 
exploreze �i s�-�i 

NU exist� programe 
constante de formare 
continu� coerent�, au 
existat/ exist� proiecte 
POSDRU/ POCU 
limitate la perioade de 
2–4 ani f�r� 
continuitate între ele, 
dup� care exist� 
perioade de adev�rate 
blocaje,  

În�elegând puterile 
predictive de auto-
eficacitate �i atitudinile 
pozitive fa�� de 
tehnologie, programele 
creeaz� în mod 
obi�nuit cursuri de 
integrare tehnologic� 
care modeleaz� 
utilizarea formatelor 
multimodale �i 
experien�e autentice, 
practice de înv��are 
(CRED, 2017–2021)21 
Programele pot lucra 
pentru a reduce 
decalajul dintre 
cuno�tin�e �i instruire 
în domeniul educa�iei 
multimodale �i al 
integr�rii tehnologiilor 
digitale. Prin infuzarea 
practicilor inovatoare 
care acord� prioritate 
explor�rii unei lumi din 
ce în ce mai textuale în 
toate domeniile 
cursurilor, programele 
de formare a cadrelor 
didactice pot preg�ti 
profesorii de gimnaziu 
pentru a inspira 
investiga�ii/ cercet�ri �i 

                                                 
21 http://www.ise.ro/cred, accesat august – 21 noiembrie 2018, h. 21.33 
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modeleze propriile c�i 
de în�elegere între 
contexte �i experien�e 
conexe. Oferite ca 
standarde de practic�, 
aceste metodologii 
infuzate au poten�ialul 
de a extinde �i de a 
spori înv��area 
cadrelor didactice �i, 
de asemenea, pot servi 
drept cadru pentru 
instruirea în s�lile de 
clas� ale viitorului. 

pentru a transforma 
înv��area în s�lile de 
cursuri viitoare 
(CRED, v. obiective) 

S� proiecta�i spa�ii de 
înv��are colaborative 
Schimbarea designului 
spa�iului de înv��are 
care poate ac�iona ca 
un catalizator, 
Reexaminarea 
peisajului clasei �i a 
metodelor de instruire, 
programele de educare 
a cadrelor didactice 
pot promova 
angajamentul �i pot 
oferi oportunit��i de 
colaborare în re�ea/ 
parteneriate, 
Rolul profesorului de 
la un lector îndep�rtat 
la un facilitator al 
înv���rii: schimbarea 
rolurilor profesorilor �i 
al elevilor/ studen�ilor 
poate permite fiec�ruia 
s� fac� parte din 
schimbul de idei �i 
schimbul de 
cuno�tin�e, 

Nu exist� o 
preocupare constant� 
pentru: 
schimbarea designului 
s�lilor de clas�: în 
continuare, în 
majoritatea spa�iilor 
educa�ionale avem 
b�nci din care elevii 
din spate v�d doar 
ceafa colegului din 
fa��... 
promovarea metodelor 
colaborative 
(dezbaterea de tip Karl 
Popper, panel, mozaic, 
evaluarea de proces vs. 
de produs final - 
portofoliu etc.) 

Împreun� într-un spa�iu 
de înv��are 
interdisciplinar �i 
transgenera�ional, 
sus�inut de tehnologie 
�i media, toat� lumea 
poate explora simultan 
ca un consumator, dar 
�i ca un creator/ 
produc�tor de texte 
multimodale, 
Propunerea de proiect 
extracurricular „TRED 
- Târg de resurse 
educa�ionale deschise 
la Târgu-Mure�”, 
UMFST/ 2018–2019), 
respectiv 
Proiect extracurricular 
„Educa�ie �i preven�ie. 
Pentru c� ne pas�”, 
UMFST Târgu-Mure�, 
2018–2019 

S� v� concentra�i pe 
verbe 
Schimbarea focaliz�rii 
de la „substantivele� 
educa�iei mereu în 

NU exist� resurse 
media �i leg�tur� 
direct� la internet în 
toate s�lile de clas� 
folosirea telefonului 

Motiva�ia real� a 
cadrelor didactice �i a 
elevilor/ studen�ilor 
recunoa�terea public� a 
valorii muncii lor, 
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schimbare la „verbele� 
de descoperire 
îndemnând continuu 
elevii: s� se angajeze 
�i s� creeze �i s� se 
conecteze �i s� 
exploreze în timp real, 
alegând materialele �i 
metodologiile cu 
ajutorului telefonului 
mobil folosit ca PC/ 
surs� de c�utare, 
Proiectele de interes 
care prioritizeaz� 
vocea elevilor/ a 
studen�ilor, 
creativitatea �i 
alegerea prezent�rii- 
comunic�rii lor pot s� 
le permit� profesorilor 
s� lege teoria de  
practic� în moduri 
puternice �i 
personalizate 

mobil personal ca 
resurs� didactic� ar 
putea constitui o ispit� 
pentru a fi pe 
facebook, social media 
etc. �i nu de a 
r�spunde sarcinilor de 
c�utare adecvate 
temelor discutate 

creditele de formare 
continu�/ voluntariatele 
ca acumulare de 
experien�� etc. 
 
 
a asculta + a vizualiza 
+ a analiza + a critica 
discursuri media 
motiva�ionale poate fi 
model pentru 
discursurile elevilor- 
studen�ilor 

Încuraja�i ancheta �i 
investiga�i lumea 
Solicitându-le elevilor 
s� caute solu�ii la 
probleme de 
importan�� global�, 
Subiecte sensibile cu 
baze profunde 
disciplinare �i 
interdisciplinare pot 
oferi elevilor/ 
studen�ilor 
posibilitatea de a gândi 
critic, 
Profesorii pot folosi 
textele multimodale 
pentru a examina 
problemele, pentru a 
aduna informa�ii �i 
pentru a comunica 
decizii, 
Prin acest proces de 

Cronofag – cere 
resurse de timp, 
energie, efort 
constant atât pentru 
explicarea cerin�elor/ 
crearea de resurse, 
cât �i pentru 
evaluarea acestora, 
dar merit� tot 
efortul. 

Programele de educare 
a cadrelor didactice pot 
încuraja profesorii de 
gimnaziu s� se 
angajeze în înv��area 
profund� printr-un 
proces de cercetare �i 
investiga�ie, 
 Crearea de artefacte 
digitale poate oferi 
transparen�� în 
perspective �i 
împ�rt��irea solu�iilor, 
iar înv��area poate 
inspira o schimbare 
relevant� �i 
semnificativ� 
De exemplu, pornind 
de la „Top 10 
probleme ale lumii 
contemporane”,  
S�r�cia... în Târgu-
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cercetare, elevii/ 
studen�ii �i cadrele 
didactice pot folosi 
tehnologii digitale �i 
se pot deplasa în timp 
�i spa�iu, de-a lungul 
unei continuit��i a 
integr�rii tehnologice, 
de la trecut la viitor, 
prin prezentul 
continuu 
 

Mure�/ jude�ul Mure�/ 
România/ Europa/ 
lume 
înv��are de strategii de 
c�utare/ investigare/ 
baze de date/ statistici/ 
analiz� comparativ� a 
datelor �i interpretarea 
lor 

Sprijini�i auto-
eficacitatea prin 
reflec�ie 
Dedicarea timpului �i 
a gândirii pentru 
discu�ii/ dezbatere 
poate pune accentul pe 
gândirea �i reflec�ia 
metacognitiv�, 
 Programele de 
educare a cadrelor 
didactice pot promova 
auto-eficacitatea 
profesorilor prin 
încurajarea inova�iei, 
inspirând curiozitatea 
�i oferind oportunit��i 
sigure de a-�i asuma 
riscuri prin explorarea 
ideilor 

Nu se provoac� 
întotdeauna reflec�ia/ 
transferul celor 
înv��ate 
Înc� ...�i azi, în ciuda 
reformelor pe care le-
am tot 
traversat...simpla 
informa�ie este l�sat� 
în seama memoriei  
 

Profesorii  pot fi 
invita�i s� exploreze 
împreun� sisteme de 
credin�e adânci �i s� 
descopere c�i de a lega 
practica multimodale 
în practic� pentru a 
spori înv��area �i 
exprimarea 
perspectivelor. 
Împreun�, programele 
de educare a cadrelor 
didactice �i profesorii 
de gimnaziu pot 
redefini practicile de 
instruire pentru a 
inspira schimbarea 
colectiv� în c�utarea 
lor de a face diferen�a 
în s�lile de clas� de 
ast�zi �i din viitor 
 

Tabel nr. 8. Litera�ia multimodal� media/ LMM. Avantaje vs. dezavantaje 
vs bune practici 

 
     Inten�ia noastr� explicit� este ca, prin activit��i  bazate pe educarea 
litera�iei multimodale media22, în timpul tuturor activit��ilor, nu numai 
din cadrul disciplinei Limba �i literatura român�, ci �i al celorlalte 
discipline (geografie, istorie, educa�ie civic�, �tiin�e etc.) studentul/ 
elevul s� î�i formeze reprezent�ri clare privind corela�iile parte-întreg, 
moduri de expresie �i succesiunea tipurilor de expresie privite ca un 

                                                 
22http://vassarliteracy.pbworks.com/f/Pedagogy+of+Multiliteracies_New+London+Grou
p.pdf, accesat 13.11.2018, h. 20.50 
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proces progresiv, de cre�tere a gradului de dificultate a textului  prin 
introducerea treptat� a câte unui nou mod de expresie, conform 
principiului accesibilit��ii �i al abord�rii progresive. Consider�m c� 
aceste activit��i este nevoie s� aib�, cantitativ, un spa�iu mai larg afectat 
în mai multe ore, la toate disciplinele, tocmai pentru c� pornind de la 
diferite tipuri de texte ca suporturi generatoare de discu�ii, s� se poat� 
crea contexte problematice cât mai largi, în care s� poat� fi incluse 
metode conversa�ionale complexe (brainstorming, problematizarea, 
discu�ia re�ea, descoperirea, dezbaterea), dar �i metode mizând pe munca 
în echip�, prin cooperare, medita�ie �i reflec�ie. „Construc�iile deliberate 
ale gândirii �i imagina�iei sunt de neconceput f�r� medita�ie personal�. 
F�r� reflec�ie nu exist� cunoa�tere, elaborare, crea�ie. simpla informa�ie 
este l�sat� în seama memoriei care înc� nu este cunoa�tere adev�rat�; ea 
are nevoie �i de reflec�ia elevului, dup� posibilit��ile vârstei sale”23. 
 

4. Crearea de texte multimodale. Un exemplu de bune practici 
Pretutindeni în mediul anglo-saxon exist� site-uri (v. bibliografia 

online) care sunt, de regul�, site-uri compilate, în evolu�ie, a resurselor 
concepute pentru a sprijini dezvoltarea competen�ei de litera�ie 
multimodal� a elevilor/ studen�ilor la toate nivelurile. Acestea ofer� 
exemple de diferite tipuri de compozi�ii multimodale pentru elevi/ 
studen�i, pentru a demonstra o varietate bogat� de op�iuni disponibile, 
împreun� cu resurse practice pentru a sprijini produc�ia de texte. 
    Multimodalul este definit în curriculumul anglo-saxon/ australian 
drept folosirea strategic� „a dou� sau mai multe moduri de comunicare" 
pentru a construi sens, de exemplu imaginea, gestul, muzica, limba 
vorbit� �i limba scris�. De�i dezvoltarea alfabetiz�rii multimodale este 
puternic asociat� cu dezvoltarea tehnologiilor de comunica�ii digitale, 
multimodalul nu este sinonim cu tehnologia digital�. Prin urmare, 
alegerea mijloacelor media pentru crearea de texte multimodale este 
întotdeauna un aspect important. Un text multimodal poate fi creat/ 
difuzat pe/ în urm�toarele medii:  

• hârtie - cum ar fi c�r�i, benzi desenate, postere; 
• digital - de la prezent�ri de diapozitive, c�r�i electronice, 

bloguri, postere electronice, pagini web �i medii sociale pân� la jocuri 
de anima�ie, film �i video; 

• live - un spectacol sau un eveniment; 
• transmedia - în cazul în care povestea este spus�  folosind  

„mai multe canale de livrare" printr-o combina�ie de platforme media, 

                                                 
23 https://creatingmultimodaltexts.com, by Annemarie O’Brien, 2018, accesat 
18.11.2018, h. 15.33 
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de exemplu, c�r�i, benzi desenate, reviste, filme, serii web �i medii de 
jocuri video �i  toate lucreaz� ca parte a aceleia�i pove�ti:  

„Transmedia storytelling represents a process where integral 
elements of a fiction get dispersed systematically across multiple 
delivery channels for the purpose of creating a unified and 
coordinated entertainment experience. Ideally, each medium 
makes it own unique contribution to the unfolding of the story”24. 
 „Naratiunea transmedia/transmediatic�  reprezint� un proces în care 
elementele componente ale unei fic�iuni se disperseaz� în mod 
sistematic de-a lungul canalelor de distribu�ie în scopul cre�rii unei 
experien�e unitare �i coordonate de divertisment. În condi�ii ideale, 
fiecare mediu î�i aduce propria contribu�ie la desf��urarea 
povestirii.” (trad. ns.) 
Transmedia este un termen contestat, iar Henry Jenkins merit� citit 

pentru mai mult� experien��. Jenkins sus�ine c� transmedia înseamn�  
mai mult decât folosirea a multiple platforme media, fiind vorba despre 
rela�iile logice dintre aceste extensii media care încearc� s� adauge ceva 
la poveste, pe m�sur� ce se mi�c� de la un mediu la altul, nu doar prin 
adaptare sau reluare. Transmedia permite dezvoltarea ulterioar� a lumii 
povestirii prin intermediul fiec�rui mediu nou; de exemplu oferind o 
poveste înapoi, un epilog, „episoade� suplimentare sau o mai bun� 
în�elegere a caracterelor �i a elementelor de intrig� (Jenkins, 2011)25. De 
asemenea, poate necesita un proces de produc�ie mai complex, cum 
spune �i autorul. 

Ce înseamn� crearea de texte multimodale? Crearea este definit� 
în curriculumul australian26 ca „dezvoltarea �i / sau producerea de texte 
vorbite, scrise sau multimodale în forme tip�rite sau digitale� �i 
reprezint� o a�teptare de alfabetizare încorporat� în toate disciplinele. 
Dezvoltarea cuno�tin�elor �i a abilit��ilor de alfabetizare multimodal� 
pentru a permite elevilor/ studen�ilor s� elaboreze �i s� transmit� în mod 
eficient sens prin texte atât de bogate �i poten�ial complexe, trebuie s�fie 
un deziderat foarte îmbr��i�at azi, când ne plângem c� se cite�te  pu�in în 
România raportat la media UE, c� se vorbe�te prost, c� studen�ii vin în 
anul I cu un nivel de frazare de clasa a VII-a/ a VIII-a. Desigur, 
producerea/ crea�ia de texte multimodale de calitate necesit� noi abilit��i 
�i cuno�tin�e de proiectare a alfabetiz�rii multimodale pentru a permite 
                                                 
24 http://henryjenkins.org/blog/2011/08/defining_transmedia_further_re.html, accesat 
18.11.2018, h. 18.33 
25 http://henryjenkins.org/blog/2011/08/defining_transmedia_further_re.html, accesat 
18.11., h. 19.00 
26 https://creatingmultimodaltexts.com, by Annemaree O'Brien, Introducere în crearea de 
texte multimodale, accesat 18.11.2018, h. 21.55 
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elevilor/ studen�ilor s� fac� alegeri în cuno�tin�� de cauz� în cadrul �i în 
modurile de comunicare disponibile pentru a construi în mod eficient 
sensul. Crearea unui text multimodal, de exemplu, a unei anima�ii 
digitale, este un proces complex de proiectare care necesit� orchestrarea 
strategic� a unei combina�ii de moduri de expresie, cum ar fi imaginea, 
mi�carea, sunetul, designul spa�ial, gestul �i limbajul verbal. Procesul de 
construire a unor astfel de texte este, de asemenea, cu adev�rat 
un proces de alfabetizare interdisciplinar�/ multilitera�ie, bazat pe 
tehnologiile informa�ionale digitale �i pe arte (media, muzic�, teatru, 
arte vizuale, design) pentru a aduce la via�� în�elesul/ sensul. 

În func�ie de nivelul cerin�elor tehnologiei digitale care variaz� de la 
op�iuni foarte simple, cum ar fi prezent�ri de diapozitive pân� la forme 
complexe, sofisticate, care necesit� un nivel mai ridicat de competen�e 
mediatice �i tehnice, alegerea fiec�rui elev/ student/ profesor  poate fi în 
func�ie de priceperea �i experien�a acestuia, nivelul de încredere, 
resursele �i instrumentele disponibile. Un site interesant creat în sprijinul 
cre�rii/ producerii de texte multimodale este  
https://creatingmultimodaltexts.com care con�ine trimiteri la: 

• exemple de texte multimodale – descriu aici diferite posibilit��i 
media - atât digitale, cât �i pe hârtie;  ofer� leg�turi c�tre 
exemple de ghiduri de lucru �i de produc�ie ale elevilor; 

• texte multimodale tip�rite pe baz� de text care includ benzi 
desenate, povestiri de tablouri, romane grafice, postere, ziare �i 
bro�uri; 

• texte multimodale digitale  – includ prezent�ri de 
diapozitive, anima�ii, remorci de c�r�i, povestiri digitale, filme 
de ac�iune live, videoclipuri muzicale, povestiri „digitale 
n�scute" �i diverse texte web �i social media.  

Aceste exemple de diferite tipuri de compozi�ii multimodale ale 
elevilor sunt oferite ca idei �i puncte de plecare �i pot oferi, de 
asemenea, modele pentru introducerea unor noi forme de „scriere�/ 
producere de texte elevilor dumneavoastr�. Construc�ia tehnic� a 
textelor digitale multimodale este întotdeauna o considera�ie important� 
pentru profesori. Informa�ii practice despre resursele tehnologiei de 
comunicare �i instrumentele media digitale sunt furnizate acolo unde 
este posibil pentru a sprijini  cu succes conexiunea autorului multimodal 
cu anumite concepte din clasa de litera�ie. Examina�i aceste resurse ca 
punct de plecare pentru a dezvolta idei care s� se potriveasc� situa�iei 
dumneavoastr�, oferi�i modele elevilor dumneavoastr� �i solicita�i întâi 
receptarea/ analiza critic� a unor  texte multimodale, abia apoi trecându-
se la a fi surs� de inspira�ie, nu de imita�ie/ copiere. Explica�i elevilor 
no�iuni precum plagiat, copyright, drepturi de autor, proprietate 



� �
��	�����������	�����
��	�
�

 131

intelectual�, licen�e libere, respectiv obliga�ia de citare prin linkuri 
directe c�tre aceste site-uri.  

Cum func�ioneaz� acest site27? Vom încerca s� provoc�m 
curiozitatea dumneavoastr� aducând aici în traducerea noastr� doar 
câteva dintre indica�iile pe care autoarea Annemaree O'Brien le ofer� 
privind crearea de texte multimodale, element deja intrat cu adev�rat în 
curriculumul australian, elemente care sper�m s� v� fie de folos prin 
re�eaua de alte informa�ii/ linkuri la care au poten�ialul de a v� conecta 
în timp real, prin click pe linkul/ pagina de internet la care fac trimiteri: 

Limba 
englez� 

Limba 
român� 

Exemple Pagina/ linkuri 

Literacy Litera�ia reprezint� un nod al 
curriculumului australian 
implic� elevii în ascultarea 
activ� �i lectura, textelor 
diverse, dar �i lectura �i 
crearea textelor orale, 
scrise, continue/ 
discontinue �i multimodale 

https://www.austr
aliancurriculum.e

du.au/ 
 

 

Produc-

tion 

Process 

 

Procesele de 
produc�ie 
 reprezint� o 
prezentare 
general� a 
celor trei 
etape de 
produc�ie în 
crearea unui 
text 
multimodal 
 

Pre-produc�ie 
� Dezvoltarea/ 

imaginarea pove�tii, a 
spa�iului-timpului, a 
personajelor 

� Scrierea  
� Jurnal de scriere a 

pove�tii 
Produc�ia 
Aducerea textului la via�� 
folosind instrumentele 
alese �i resursele semiotice 
la îndemân� pentru a crea 
sens 
Post-produc�ia 
� Cea dintâi 

„t�ietur�” 
� Efectele de sunet 
� Muzica 
� Titlul �i  
� Ultima „t�ietur�” 

 
https://www.make
movies.co.uk/ 
 
http://www.filmed
ucation.org/resour
ces/primary/teachi
ng_with_film/pri
mary_animation/ 

Media Resursele 
media  

solicitare a dreptului de 
atribuire �i folosire de  

https://search.crea
tivecommons.org/ 

                                                 
27 https://creatingmultimodaltexts.com, by Annemaree O’Brien, Introducere în crearea 
de texte multimodale, accesat 18.11.2018, h. 21.55 
 



�

�

 132

Resour-

ces 

Folosirea 
imaginilor �i 
a sunetelor 
necesit� o 
procedur� 

copyright / licen�e libere de 
mai jos: 

� Creative 
Commons 

� Public Domain 
 

https://ccsearch.cr
eativecommons.or
g/ 
https://en.wikiped
ia.org/wiki/Public
_domain 

Copy-
right 
and 
Attributi
on 

Drepturile 
de autor/ 
Atribuirea  
furnizeaz� 
informa�ii 
despre  

cum s� creeze �i s� 
utilizeze materialele 
digitale în mod 
responsabil; 
înv��a�i s� crea�i 
întotdeauna bibliografie 
prin care s� cita�i toate 
resursele folosite în munca/ 
produc�ia voastr�; 
furnizeaz� date pentru 
educa�ie/ resurse copyright/ 
�tiri în domeniu 

https://creatingmu
ltimodaltexts.com
/production-
resources/ethicall
y-sourcing-
images-and-
sounds/https://ww
w.nothingbeatsthe
realthing.info/inde
x 
 

Modes 
and 
Meaning 
Systems 

Modele �i 
sistemele de 
în�eles  
exploreaz� sis
temele cheie 
de 
considerare a 
no�iunilor pe 
care le putem 
folosi pentru 
a crea 
semnifica�ii 
 

furnizeaz� leg�turi c�tre o 
multitudine de resurse 
audio �i imagini digitale 
care pot fi utilizate sub 
licen�� creativ� comun� 
se pot utiliza cinci sisteme 
semiotice/ resurse 
semiotice pentru a crea 
sens: scris/ lingvistic/ 
verbal, vizual, aural, 
gestual �i spa�ial 

New London 
Group (1996)28p. 
83 

Peda-
gogy 

Pedagogia of
er� un scurt 
ghid pentru 
predarea 
textelor 
multimodale 

elevii �i noi, profesorii lor 
avem nevoie s� �tim cum 
diferite moduri de expresie 
construiesc sens, separat 
sau împreun� 

https://creatingmu
ltimodaltexts.com
/pedagogy/ 

Digital 
Story-
telling 

Povestirea 
digital� 

aduce împreun� antica 
tradi�ie a povestirii orale cu 
noua tehnologie media 
generând un puternic 
proces de înv��are 
interdisicplinar prin video, 

https://creatingmu
ltimodaltexts.com
/digital-
storytelling/ 
http://digitalstoryt
elling.coe.uh.edu/ 

                                                 
28http://vassarliteracy.pbworks.com/f/Pedagogy+of+Multiliteracies_New+London+Grou
p.pdf, accesat 18.11.2018, h. 12.30 
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fotografii, art�, muzic�, 
povestire, tip�rituri �i 
efecte sonore folosind 
resurse multimedia 

Visual 
Literacy 

Cunoa�terea 
vizual�29

 
ofer� o privire mai 
aprofundat� asupra unuia 
dintre modurile principale 
de luare a în�elesului, cu 
scopul de a dezvolta un 
metalimbaj comun pentru a 
vorbi despre modul în care 
este construit sensul vizual. 

https://www.austr
aliancurriculum.e
du.au/GeneralCap
abilities/Literacy/
Organising-
elements/Visual-
knowledge 

Reading 
Multi-
modal 
Texts 

Citirea 
textelor 
multimodale  
 

ofer� resurse pentru 
deconstruc�ia �i analiza 
modului în care diferitele 
sisteme modale 
func�ioneaz� pentru a crea 
semnifica�ie într-un text 
multimodal vs. text 
continuu vs. discontinuu 
Concepte necesare pentru 
analiza textelor 
multimodale: semne, 
coduri �i conven�ii 

http://www.englis
hbiz.co.uk/downlo
ads/filmanalysis.p
df 
 

Trailers Trailere foarte scurte montaje video 
tradi�ionale create pentru a 
promova un film 
C�r�i 
Filme 

https://creatingmu
ltimodaltexts.com
/book-trailers/ 
https://creatingmu
ltimodaltexts.com
/book-
trailers/film-
trailers/ 

Tabel nr. 9. Traducerea �i adaptarea indica�iilor autoarei  Annemaree 
O’Brien, v. https://creatingmultimodaltexts.com 
(Introducere în crearea de texte multimodale) 

 
Concluzii 
Cunoa�terea trebuie adaptat� nevoilor societ��ii umane �i marile, iar 

adev�ratele probleme ale umanit��ii sunt transversale, transna�ionale, 
multidisciplinare, pentru solu�ionarea lor fiind necesar� implementarea 
viziunii transdisciplinare, care ofer� o perspectiv� global�, holistic�. 
Multiplicarea canalelor de comunicare, explozia mijloacelor media �i 
extraordinara diversitate lingvistic� �i cultural� de azi face necesar� o 

                                                 
29 v. �i http//www.marist.edu/pennings/viswhatis.html, accesat 15.11.2018 
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nou� manier� de organizare a cunoa�terii. Litera�ia multimodal� media/ 
LMM sau multilitera�ia face posibil acest fapt, crearea unui spa�iu 
comun între discipline/ arii curriculare prin abordarea unei teme prin o 
diversitate de texte (orale �i scrise; continue, discontinue, multimodale. 
Reiter�m convingerea noastr� c� litera�ia multimodal�, concept suprapus 
litera�iei/ alfabetiz�rii func�ionale, pe care îl integreaz� �i îl dezvolt� prin 
alfabetizarea media cu ajutorul a multiple resurse semiotice nu ne face 
nici mai buni, nici mai r�i, în mod direct; litera�ia mltimodal� ne face 
îns� mai profunzi, ea ne instrumentalizeaz� vederea, sensibilitatea, 
capacitatea de a gândi �i de a reflecta.   

Cu atât mai mult, domeniul educa�iei nu are cum s� nu reflecte 
aceast� tendin�� de dep��ire a frontierelor rigide dintre discipline, motiv 
pentru care transdisciplinaritatea este spa�iul comun vizat �i în reformele 
curriculare. Multilitera�ia/ litera�ia multimodal� media devine un  spa�iu 
comun între disciplinele inclusiv ale nivelului primar �i gimnazial în 
care competen�ele transversale sunt u�or de decriptat, iar 
transdisciplinaritatea devine fapt didactic posibil, nu doar un miraj, o 
provocare incredibil de atractiv� prin posibilit��ile latente de schimbare 
pe care le promoveaz�. Litera�ia multimodal� media/ LMM �i 
deschiderea sa spre transdisciplinaritate nu reinventeaz� totul, ci 
reorganizeaz� elementele deja existente ale litera�iei tradi�ionale într-o 
nou� perspectiv�, citit-scrisul ca instrumente intelectuale de baz� având 
ca imperativ, într-o manier� integratoare, în�elegerea  la toate nivelurile 
(ra�ional, afectiv-emo�ional, senzorial, kinetic, aural).  

Limbajul verbal a devenit s�rac,  comun, neînc�p�tor în sensul de 
dep��it. Prin deschiderile spre multiple negocieri ale diferen�elor 
culturale �i lingvistice din societatea noastr�, prin accesul facil �i rapid 
la informa�ii de actualitate din diverse domenii ale �tiin�ei, dar �i din 
via�a public� �i privat� a elevilor/ studen�ilor/ indivizilor, elevii/ 
studen�ii multimodal litera�i vor avea acces la mizele educa�iei 
transdisciplinare/ transversale: o cale de acces spre un limbaj integrat, 
mai nou, mai creativ, mai puternic pe de o parte, respectiv instrumente 
pentru o mai implicit� angajare critic� necesar� pentru imersia social� a 
tinerilor, o mai bun� angajare pe pia�a muncii �i succesul lor profesional. 

În concluzie, cel pu�in  patru niveluri socio-cognitive sunt atinse 
dac� LMM este practicat� cu succes la cât mai multe activit��i, nu numai 
de Limba �i literatura român�, ci la toate disciplinele din ciclul 
gimnazial: se creeaz� situa�ii de înv��are practice prin care se simuleaz� 
experien�a vie, a rela�iilor care se vor stabili la locul de munc�, dar �i în 
spa�iul public, �coala realizându-�i astfel dezideratul deweyan de a 
reprezenta, în mic, societatea cea mare; la nivelul în�elegerii, înv��area 
devine mai sistematic�, mai creativ�, mai profund� �i, totodat�, mai 
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aplicat� pe diferite niveluri/ moduri de a construi sens; ofer� un cadru 
critic de interpretare a sensului, de corelare �i transfer în contexte socio-
culturale de la cele mai apropiate pân� la cele mai îndep�rtate de 
obiectul de studiu/ disciplina primar�; în planul filosofiei practice, ofer� 
un spa�iu dialogic în care interac�ioneaz� om �i disciplin� de studiu, om 
�i institu�ie, om �i om, un spa�iu de „academie platonician�” ca loc de 
reflec�ie �i ac�iune care multiplic� în�elepciunea prin transferul acesteia 
în practica (re)construc�iei de sine prin construc�ia de sens(uri) �i a�az� 
sensul transformat s� lucreze spre  partea formativ�, a valorilor �i a 
atitudinilor: responsabilitate, asumare, credibilitate, disponibilitate 
colaborativ�, promptitudine, rigoare, flexibilitate, cump�tare, 
reflexivitatea, libertate, creativitate. 
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