
Lectura	  cri*că	  

Cum	  ci*m?	  



Cum	  am	  fost	  obișnuiți	  să	  ci*m?	  

•  Textul	  autoritar	  



Lectura	  cri*că—analogia	  conversației	  

•  Textul	  ca	  parte	  dintr-‐o	  conversație:	  
– Are	  un	  autor	  (uman),	  cu	  o	  perspec*vă	  par*culară,	  
cu	  intenții	  retorice,	  cu	  un	  bagaj	  ideologic,	  de	  
experiențe,	  cu	  limitări,	  talente,	  agende,	  etc,	  care	  
face	  alegeri,	  are	  acces	  (sau	  nu)	  la	  resurse,	  
informații	  etc	  

– A	  fost	  produs	  într-‐un	  anumit	  context	  istoric,	  
poli*c,	  social,	  cultural,	  ins*tuțional	  

– Par*cipă	  și	  se	  raportează	  la	  o	  conversație	  deja	  
existentă	  



Ce	  este	  lectura	  cri*că?	  

•  Pornește	  de	  la	  premisele	  de	  mai	  sus	  
•  Este	  o	  lectură	  ac*vă,	  ce	  pune	  în	  relație	  textul,	  
contextul	  său	  istoric	  și	  disciplinar,	  intențiile	  
retorice	  și	  argumenta*ve	  ale	  autorului/
autoarei	  

•  Este	  o	  lectură	  scep*că	  dar	  nu	  cinică	  
•  Este	  o	  lectură	  ce	  necesită	  *mp	  



Lectura	  cri*că	  

•  CE	  comunică	  textul?	  
•  CUM	  comunică	  textul?	  
•  CE	  FACE	  textul?	  Ce	  semnificație	  are	  textul?	  



CE	  comunică	  textul?	  

•  Teza/argumentul	  
•  Diverse	  date,	  idei,	  informații	  



Ce	  avem	  aici?	  



•  Cățel	  
•  O	  fotografie	  (o	  prezentare)	  a	  unui	  cățel	  
•  Un	  exemplu	  prin	  care	  Claudia	  ne	  ilustrează	  
diferența	  dintre	  CE,	  CUM,	  CE	  FACE	  



CUM	  comunică	  textul?	  

•  Iden*ficăm	  și	  evaluăm:	  
– Arhitectura	  argumentului,	  cum	  este	  construit,	  firul	  
logic	  

– Prezumțiile	  teore*ce,	  morale,	  ideologice	  
– Raționamentele	  u*lizate	  
– Dovezile	  folosite	  pentru	  a	  sprijini	  raționamentele	  



Argument/afirma*e	  
	  

Violența	  de	  la	  TV	  poate	  avea	  efecte	  psihologice	  
nega*ve	  asupra	  copiilor,	  deoarece	  copiii	  expuși	  
*mp	  îndelungat	  la	  ea	  *nd	  să	  adopte	  valorile	  
prezentate	  în	  aceste	  programe.	  	  	  
	  
	  
	  
Adaptat	  după	  Booth,	  W.	  Gregory	  Colomb,	  Joseph	  Williams.	  2003.	  The	  Cra]	  of	  
Research.	  The	  University	  of	  Chicago	  Press.	  

	  



Argument/afirma*e—ra*onament	  
	  

Violența	  de	  la	  TV	  poate	  avea	  efecte	  psihologice	  
nega*ve	  asupra	  copiilor,	  deoarece	  copiii	  expuși	  
*mp	  îndelungat	  la	  ea	  *nd	  să	  adopte	  valorile	  
prezentate	  în	  aceste	  programe.	  	  Expunerea	  
constantă	  la	  imagini	  violente	  îi	  face	  să	  aibă	  
dificultăți	  în	  a	  dis*nge	  ficțiunea	  de	  realitate.	  	  	  



Argument/afirma*e—ra*onament
—dovezi	  

Violența	  de	  la	  TV	  poate	  avea	  efecte	  psihologice	  nega*ve	  
asupra	  copiilor,	  deoarece	  copiii	  expuși	  *mp	  îndelungat	  la	  
ea	  *nd	  să	  adopte	  valorile	  prezentate	  în	  aceste	  programe.	  	  
Expunerea	  constantă	  la	  imagini	  violente	  îi	  face	  să	  aibă	  
dificultăți	  în	  a	  dis*nge	  ficțiunea	  de	  realitate.	  	  Smith	  
(1997)	  a	  descoperit	  că	  pentru	  copiii	  cu	  vârste	  între	  5	  și	  9	  
ani	  care	  s-‐au	  uitat	  la	  programe	  TV	  violente	  trei	  ore	  sau	  
mai	  mult	  pe	  zi	  probabilitatea	  ca	  ei	  să	  spună	  că	  ceea	  ce	  
vedeau	  ei	  la	  TV	  “se	  întâmpla	  cu	  adevărat”	  era	  cu	  25	  %	  
mai	  mare	  decât	  a	  celorlalți.	  	  	  



Argument/afirma*e—ra*onament—dovezi—
explica*i	  alterna*ve—raspuns	  la	  alterna*ve	  

	  Violența	  de	  la	  TV	  poate	  avea	  efecte	  psihologice	  nega*ve	  
asupra	  copiilor,	  deoarece	  copiii	  expuși	  *mp	  îndelungat	  la	  
ea	  *nd	  să	  adopte	  valorile	  prezentate	  în	  aceste	  programe.	  	  
Expunerea	  constantă	  la	  imagini	  violente	  îi	  face	  să	  aibă	  
dificultăți	  în	  a	  dis*nge	  ficțiunea	  de	  realitate.	  	  Smith	  
(1997)	  a	  descoperit	  că	  pentru	  copiii	  cu	  vârste	  între	  5	  și	  9	  
ani	  care	  s-‐au	  uitat	  la	  programe	  TV	  violente	  trei	  ore	  sau	  
mai	  mult	  pe	  zi	  probabilitatea	  ca	  ei	  să	  spună	  că	  ceea	  ce	  
vedeau	  ei	  la	  TV	  “se	  întâmpla	  cu	  adevărat”	  era	  cu	  25	  %	  
mai	  mare	  decât	  a	  celorlalți.	  	  Este	  bineînțeles	  posibil	  ca	  
acei	  copii	  care	  *nd	  să	  se	  uite	  mai	  mult	  la	  programe	  
violente	  au	  deja	  valori	  înclinate	  spre	  violență,	  însă	  Jones	  
(1989)	  a	  arătat	  că	  copiii	  care	  nu	  aveau	  nici	  o	  predispoziție	  
spre	  violență	  erau	  la	  fel	  de	  atrași	  de	  programe	  violente	  ca	  
cei	  care	  aveau	  o	  istorie	  personală	  în	  acest	  sens.	  
	  



CE	  FACE	  textul?	  Ce	  semnificație	  are?	  

O	  lectură	  care	  pune	  textul	  în	  relație	  cu	  intențiile	  
retorice	  ale	  autorului/autoarei,	  contextul	  în	  care	  
a	  fost	  produs	  și	  mai	  ales	  cu	  conversația	  la	  care	  
par*cipă.	  



Strategii	  prac*ce	  de	  lectură	  

-‐  Scopul	  lecturii?	  	  
-‐  De	  ce	  ci*ți	  textul,	  pentru	  ce	  fel	  de	  informație	  
ci*ți?	  

-‐  Cum	  veți	  folosi	  informațiile?	  



Strategii	  prac*ce	  de	  lectură	  

-‐  Pregă*ți-‐vă	  sufletește	  și	  cu	  un	  buget	  de	  *mp	  
adecvat	  



Strategii	  prac*ce	  de	  lectură	  

-‐  Ac*vități	  de	  “pre-‐lectură”	  



Strategii	  prac*ce	  de	  lectură	  

-‐  Contexte	  de	  referință	  
-‐  Teza/argumentul	  principal	  



Strategii	  prac*ce	  de	  lectură	  

-‐  No*țe:	  
-‐  Cum	  luăm	  no*țe?	  
-‐  Cum	  le	  ges*onăm?	  



•  Exemplu	  de	  sisteme	  de	  ges*onare	  a	  no*țelor	  
și	  a	  materialelor	  bibliografice:	  
– Zotero	  

















Strategii	  prac*ce	  de	  lectură	  

-‐  Evaluarea	  textului	  
-‐  Contextualizarea	  textului	  



Tema	  4	  
•  Ci*ți	  cu	  atenție	  ar*colul	  atașat.	  
•  Scrieți	  o	  lucrare	  schema*că	  în	  care:	  

–  Iden*ficați	  teza/argumentul	  principal	  al	  ar*colului	  
–  Deliniați	  contextul	  disciplinar	  la	  care	  se	  raportează:	  care	  este	  

“conversația”	  din	  sociologie	  la	  care	  par*cipă	  acest	  ar*col?	  	  Cum	  se	  
poziționează	  ar*colul	  în	  raport	  cu	  această	  “conversație”?	  

–  Prezentați	  și	  evaluați	  modul	  în	  care	  construiește	  autoarea	  argumentul:	  
Care	  este	  structura	  sa	  (ideile	  componente	  care	  construiesc	  
argumentul,	  firul	  lor	  logic)?	  Ce	  fel	  de	  dovezi	  folosește,	  cum	  le	  
colectează,	  cum	  le	  folosește	  pentru	  a-‐și	  sprijini	  argumentul?	  	  

–  Prezentați	  semnificația	  acestui	  ar*col:	  Ce	  face	  ar*colul,	  ce	  încearcă	  să	  
realizeze?	  (Care	  este	  contribuția	  sa,	  intervenția	  sa	  în	  conversația	  
disciplinară	  pe	  care	  ați	  iden*ficat-‐o,	  care	  ar	  fi	  semnificația	  sa	  raportată	  
la	  contextul	  social	  mai	  larg	  al	  României	  contemporane)?	  

•  Lucrarea	  trebuie	  să	  aibă	  maxim	  1	  pagină	  la	  un	  rând,	  font	  12	  Times	  
New	  Roman	  sau	  echivalent.	  	  Data	  de	  predare:	  	  14	  decembrie	  2017.	  	  


