
Cum scriem?
Câteva sfaturi



• Avem o lucrare de făcut.  Probleme? 

• alegerea unei teme 

• timpul limitat 

• așteptări neclare 

• multe alte probleme :) 

• scrisul în sine!



Blocajul 

• ce este? 

• de unde vine? 

• cum îl depășim?



• Scrisul—un proces prin care gândim, prin care ne 
dăm seama ce gândim 

• “Nu scriem pentru a fi înțeleși, ci pentru a 
înțelege” (C. Day Lewis) 

• Renunțăm la perfecțiune!



Strategii de depășire a 
blocajului

• Activități pre-scriere: 

• brainstorming 

• hărți mentale/reprezentări vizuale 

• scrierea liberă 

• cercetarea, folosirea notițelor



Strategii de depășire a 
blocajului

• îmbinarea activității de 
cercetare cu cea de 
scriere: 

• notițe analitice 

• scrierea în fragmente



Strategii de depășire a 
blocajului

• asumarea de roluri distincte în funcție de etapa 
procesului de scriere: 

• “artistul”/“inovatorul”/“nebunul” 

• cititorul 

• “judecătorul”/“editorul”



Strategii de depășire a 
blocajului

• Dacă nimic nu funcționează: 

• Cereți ajutor! 

• Discuții libere cu prieteni, colegi, prieteni 
imaginari 

• Schimbați contextul de lucru, odihniți-vă, faceți 
mișcare



Procesul de scriere
• Alegerea temei 

• Plan/cuprins/structură? Opțiuni: de la structură formală (cuprins) până la o listă de 
subteme 

• Activități de cercetare 

• Activități de pre-scriere 

• Scriere 

• Teză, argument? 

• Scrierea pe secțiuni + tranziții + introducere și concluzie 

• Draft inițial 

• Drafturi intermediare 

• Editare: drafturi intermediare 

• Corectură, formatare



• Ghid final dar incomplet pentru puricat lucrarea (corectura): 

• clișee, afirmații nefondate pe argumente sau surse, 
generalități 

• propoziții și fraze incomplete sau prea lungi 

• tragedia i-urilor 

• punctuație, ortografie 

• virgulele! cratimele! 

• narcisismul scriitorului 

• exprimare prea complicată



Tema 6
• Alegeți o lucrare pe care ați scris-o în acest semestru (pentru oricare dintre 

cursurile voastre) 

• Identificați problemele pe care le prezintă textul (din punctul de vedere al 
clarității, exprimării, prezentării datelor, structurării argumentului, gramaticii, 
punctuației, ortografiei).  Prezentați aceste probleme într-un paragraf.  

• Alegeți un paragraf care vi se pare mai problematic/nereușit.  

• Rescrieți paragraful astfel încât să fie mai clar și mai precis, corectați 
eventualele greșeli gramaticale, de ortografie și punctuație. 

• Lucrarea va conține deci 3 paragrafe: diagnoza voastră, paragraful inițial și 
cel editat. 

• Data limită pentru predare: 24 ianuarie 2018


