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În lumea cărţilor 

Sunt un copil...ca toţi ceilalţi, şi mă bucur în fiecare zi de soarele care răsare deasupra 

munţilor, de văile cufundate în ceaţă, de râul care sclipeşte în depărtare... 

Locuiesc într-o zonă frumoasă şi mă consider, din acest punct de vedere, privilegiată. Mi-aş 

dori să pot eterniza în slove scrise toată această minune, pentru a le putea transmite şi altora emoţia 

pe care o încerc în fiecare zi ştiind că pot să mă bucur de ceva aparte. S-ar putea ca fiecare să simtă 

aceleaşi lucruri despre locurile natale, dar, cu certitudine, au fost scriitori care au reuşit să o facă, 

inegalabil... 

Îmi place să citesc şi consider că a mă refugia sub o salcie cu cartea în mână e cel mai incitant 

joc la care aş putea participa. Fiecare carte mi-a deschis orizonturi noi şi o poartă către o lume 

specială, pe care fiecare o poate vedea aşa cum îşi doreşte. Deschid cu emoţie un volum nou, plăcându-

mi cum miroase foia proaspăt tipărită, pe care o mângâi în încercarea de a stabili un prim contact 

emoţional cu ea... 

  Vouă vă place să citiţi? 

Să ştiţi că sunt un copil ca oricare altul, păşesc spre adolescenţă, mă joc la calculator şi am 

prieteni pe facebook, dar undeva, dincolo de toate acestea, este pasiunea mea pentru lectură, legătura 

cu oamenii deosebiţi care ne-au transmis peste ani înţelepciune şi putere pentru că, oricine este 

,,înarmat” de cunoaştere şi înţelepciune, poate cuceri lumea. 

Cu drag, un cititor ca toţi ceilalţi... 
Anastasia Paicu - clasa a VII-a 

Şcoala Poiana Stampei, Suceava 
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Simpozionul Naţional al cititorului atemporal “Eşti în trend şi 

dacă citeşti”, 2016 

 

Un proiect de promovare a lecturii prin intermediul activităţilor cu caracter sincretic 

 Festivalul cititorului atemporal „Eşti în trend şi dacă citeşti” a debutat timid, 
în anul 2010, doar la nivel judeţean, fiind finanţat încă de la prima ediţie de Centrul 

Cultural Judeţean Arad. În emisiunea „Atitudini”, difuzată de un post local de televiziune 
am fost întrebată cum s-a născut acest proiect, iar răspunsul meu a venit imediat: ‹‹Acest 
proiect s-a născut din dorinţa de a promova activităţile literare desfăşurate în instituţiile 
şcolare din întreaga ţară.›› Astăzi, realizez că acest proiect s-a născut cu adevărat dintr-un 
alt motiv: pasiunea pentru lectură şi din dorinţa de a avea oameni în jurul meu cu care 

împărtăşesc aceeaşi dragoste: literatură. 
 Astfel, de la întâlnirile cercului de lectură „În lumea cărţilor″ desfăşurate încă din 
anul 2009, a debutat primul proiect judeţean, „Eşti în trend şi dacă citeşti – Pe urmele 
personajului meu preferat”, care s-a desfăşurat în perioada mai-decembrie 2011. După 

un an, proiectul s-a extins la nivel naţional în urma unei finanţări de 5000 de euro oferită 

de SC OMV Petrom SA, în cadrul platformei „Ţara lui Andrei, un program de 
responsabilitate socială”. Festivalul cititorului atemporal „Eşti în trend şi dacă 
citeşti” a realizat o cercetare privind evoluţia basmului prin proiectul „De la puterea 
buzduganului, la farmecul ghiocului″, un proiect finanţat de Centrul Cultural Judeţean 
Arad. În anul 2013, promovarea lecturii prin intermediul activităţilor literare cu caracter 

sincretic a continuat sub aceeaşi denumire şi s-a bucurat de o participare a 56 de 
instituţii de învăţământ şi biblioteci şcolare din municipiul Bucureşti şi următoarele 
judeţe: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, 
Călăraşi, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Ialomiţa, Maramureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, 
Suceava, Sălaj, Vâlcea. Datorită acestui număr impresionant de participanţi şi a 

activităţilor desfăşurate, proiectul şi-a atins toate obiectivele vizate.  
În anii şcolari care au urmat, proiectul s-a desfăşurat la nivel naţional, iar în anul 

şcolar 2014/2015 au participat un număr de 76 de cadre didactice şi 26 de elevi din 24 de 
judeţe. La nivel naţional, cadrele didactice au desfăşurat numeroase activităţi literare 
ţinând cont de specificul vârstei, iar la nivel liceal, cadrele didactice de limba şi literatura 

română au profitat şi de profilurile instituţiilor de învăţământ în care îşi desfăşoară 
activitatea. Astfel, au avut loc numeroase întâlniri cu scriitori contemporani, dramatizări, 

proiecte interdisciplinare, cercuri de lectură (cele mai întâlnite forme de desfăşurare a 
activităţilor literare), activităţi cu ocazia diferitelor evenimente istorice sau sociale, excursii 
tematice, vizite şi activităţi desfăşurate în incinta bibliotecilor, a librăriilor etc., editarea 

revistelor literare sau şcolare; într-o expunere lapidară aş putea spune că profesorii de 
limba şi literatura română, învăţătorii şi bibliotecarii profită de orice ocazia pentru a 
promova lectura, încercând să găsească o modalitate cât mai atractivă. Toate proiectele 
realizate de colegii mei din întreaga ţară sunt expuse în prezentul număr al revistei, 
aceasta facilitând un veritabil schimb de experienţă. 

 Prezenta lucrare cuprinde lucrările participante la Simpozionul Naţional al 
cititorului atemporal „Eşti în trend şi dacă citeşti”, desfăşurat la Arad, în perioada 
februarie-septembrie 2016.  
 Participanţii au demonstrat că „universul este o imensă carte” şi numeroşi tineri au 
decis să desfăşoare numeroase călătorii printre rândurile cărţilor. 
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Înainte de-a fi mentor, am fost discipol! 

prof. Szakacs Nadina Maria 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

―Ca să fii dascălul altora, trebuie să fi fost tu însuţi ucenic, destulă vreme!‖ –                

                                                                                                                    proverb latin 

Doar atunci vom reuşi să-i formăm pe alţii, când ne-am desăvârşit pe noi 
înşine. Altfel, nu putem pretinde disciplină, perseverenţă, rezultate.  

M-am îngrijit ca mai întâi să-mi  formez eu o cultură. Şi încă n-am terminat, 
fiindcă la rându-mi, mă formez în continuare. Am citit ca să cunosc, ca să trăiesc, 
ca să pot din ceea ce am simţit ţi-am devenit citind, să transmit mai departe. 

Copiii imită. Şi-atunci, cel mai bun lucru care ne rămâne de făcut este să le 
oferim exemplul personal şi să ne asigurăm că pe acel model, ei înşişi se vor putea 
construi frumos şi sigur. 

Cred şi mi se demonstrează zilnic în activitatea mea că atunci când îţi propui 
ceva, imposibil să nu se realizeze. Măcar o parte din ceea ce ţi-ai propus, iar acea 
parte să constituie un punct de plecare spre ceea ce urmează să realizezi. 

Marea noastră greşeală este că aşteptăm realizări, rezultate dintr-odată. 
Greşim! Ar trebui să ne bucurăm de fiecare reuşită, impuls, oricât de mici ar fi 
acestea. Fiindcă cu paşi mărunţi, dar siguri, se construiesc lucrurile mari, care 
contează cu adevărat. 

De aceea, trebuie multă răbdare şi dragoste în ceea ce faci, iar acea dragoste 
să o simtă şi cel de lângă tine, cel cu care lucrezi şi din partea căruia ai unele 
aşteptări. 

Ca mentor ai un rol foarte important în formarea discipolului şi în acelaşi 
timp, o mare răspundere. 

Trebuie să ai mereu conştiinţa faptului că răspunzi de formarea, respectiv, 
ghidarea acelei persoane şi că uneori rolul acesta nu este uşor, mai ales dacă la un 
moment dat va rezulta că ai avut o contribuţie decisivă în ceea ce priveşte 
parcursul în viaţa cuiva. 

Ai datoria de a cunoaşte nevoile celuilalt, pentru a găsi cea mai potrivită 
abordare în ceea ce-l priveşte. 

Acest lucru te va ajuta să selectezi cu atenţie informaţiile pe care doreşti să 
le transmiţi, care este modalitatea potrivită pentru transmiterea acestora, care ar 

putea fi exemplele potrivite care ar putea însoţi aceste informaţii. Şi este important 
ce deprinderi îi formezi celuilalt, ce trezeşti în el. 

De asemenea, este foarte important să ştii care sunt momentele cheie în care 
poţi face apel la capacităţile de gândire ale discipolului, în vederea dezvoltării 
gândirii sale logice, dar şi a cunoaşterii celei mai potrivite metode pentru a realiza 
acest lucru. 

Din postura de mentor ai datoria de a-ţi reactualiza tu însăţi informaţiile, 
deoarece informaţia corectă şi reactualizată dovedeşte interesul şi implicarea ta în 
actul de formare al discipolului.  

Să nu uiţi niciodată că înainte de a fi mentor, tu însăţi ai fost discipol! 
Trebuie să fii responsabil în ceea ce priveşte formarea discipolului şi să te bucuri 
de paşii mici pe care îi face acesta. Pentru că aceşti paşi mărunţi îl vor creşte ca 
om şi-l vor ajuta să devină! 
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Simpozionul Naţional al cititorului atemporal  

“Eşti în trend şi dacă citeşti” 

≈ Nivel gimnazial ≈ 
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Călătorie în lumea poveştilor 
Activitate cu caracter interdisciplinar- clasele pregătitoare A şi B 

 
prof. înv. primar Turcu Maria-Claudia  

prof. înv. primar Podar Claudia  
Şcoala Gimnazială Iernut, Jud. Mureş 

 
                             

Prof. înv. primar Turcu Maria-Claudia, Iernut, Jud. Mureş 
Unul din momentele importante din viaţa mea a fost cel 

în care am realizat de unde izvorăşte cunoaşterea şi educaţia: 
dintr-un loc numit ŞCOALĂ. Mi-am ales meseria de învăţătoare 
cu toate că ştiam ce greu e să ai în mâini atâtea mici destine al 
căror drum în viaţă începe cu primii ani de şcoală. Aşadar, m-
am înarmat cu multă răbdare, dragoste şi pasiune, construind 
zi de zi, prin muncă şi efort, caracterele elevilor, canalizându-i 
spre valori pozitive. 
 Şi iată că au trecut 30 de ani de muncă neobosită la 

Şcoala Gimnazială Iernut, Jud. Mureş, în care am clădit pas cu pas, cărămidă cu 
cărămidă, temelia unei bune şi solide educaţii pentru multe generaţii de elevi. Sunt 
mulţumită sufleteşte deoarece munca mea încă se oglindeşte în rezultatele elevilor 
la învăţătură şi purtare. Dar şi mai plăcut e să-mi văd foştii elevi deveniţi adulţi, 
să-i aud spunându-mi că au învăţat de la mine lucruri bune şi utile sau că îşi 
aduc aminte cu drag de anii petrecuţi împreună. 

 
Prof. înv. primar Podar Claudia, Iernut, Jud. Mureş 
În toamna anului 1990, mi-am început cariera de dascăl 

la Şcoala Gimnazială Iernut, judeţul Mureş, ca proaspătă 
absolventă de liceu. Am considerat încă de la început că această 
meserie este o artă, de aceea cred că am o misiune pe cât de 
grea, pe atât de frumoasă: de a pune bazele formării 
personalităţii elevilor, care să se poată integra în societate, cu 
mari capacităţi de gândire şi cu un profil moral demn de urmat.  

Sunt învăţătoare de 25 de ani şi am ajuns ce sunt datorită 
profesorilor minunaţi pe care i-am avut. De multe ori m-am 

gândit dacă aş fi putut să-mi aleg o altă meserie, dar nu cred c-aş 
fi putut să fac altceva. Dragostea pentru copii m-a făcut să-mi iubesc profesia, iar 
această dragoste creşte de la o generaţie la alta de elevi. 
 

Pe bună dreptate s-a afirmat că prietenul cel mai devotat este cartea care ne 
aşteaptă cu nerăbdare şi nu ne părăseşte niciodată. E mare bucuria de-a pătrunde 
în universul ei plin de frumuseţe şi înţelepciune. Despre valoarea şi frumuseţea 
cărţilor s-au spus multe cuvinte, dar memorabile sunt cele pline de tâlc ale 
cronicarului moldovean Miron Costin: „Nu este alta şi mai frumoasă şi mai de folos 
în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor.” 

Pentru a trezi dragostea de carte şi micilor noştri elevi, ne-am gândit ca în 
perioada „Şcoala altfel” din acest an şcolar, să iniţiem o activitate interclase (clasele 
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pregătitoare A şi B, în total 50 de elevi), sub forma unui concurs, cu denumirea 
„Călătorie în lumea poveştilor”, având următoarele obiective: 

- să recunoască  personaje din poveşti după imagini; 
- să răspundă corect la ghicitorile despre poveşti şi personajele lor; 
- să clasifice corect personajele pozitive/negative realizând ciorchinele propus;  
- să reconstituie o imagine puzzle; 
- să compună probleme simple de adunare şi scădere; 
- să realizeze o mini-carte de poveşti personalizată. 
 Metodele şi procedeele folosite pentru atingerea obiectivelor au fost: 
conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, ciorchinele, jocul didactic, iar 
mijloacele de învăţământ: cufărul cu poveşti, panou, jetoane cu personaje din 
poveşti, ecusoane, mascote, coli de hârtie A2 pentru realizarea  ciorchinilor şi a 
problemelor, imagini puzzle, prezentare PowerPoint, carton colorat, fişe de colorat. 
 Captarea atenţiei a fost realizată printr-un joc matematic: elevii au ordonat 
crescător numerele de la 1 la 26, obţinând titlul activităţii. 
 În această călătorie sarcinile de lucru au fost stabilite de 
Zâna Primăvară care deţinea cheia de la „Cufărul cu poveşti” unde 
se aflau tot felul de surprize pentru elevi.  

S-au stabilit echipele, câte 5 pentru fiecare clasă, apoi 

numele lor: echipa ursuleţilor, răţuştelor, piticilor, motanilor, 
iezişorilor de la clasa pregătitoare A şi echipa cocoşilor, 
broscuţelor, şoriceilor, albinuţelor, lupişorilor de la clasa 
pregătitoare B. Fiecare echipă a primit mascota corespunzătoare 
denumirii sale, iar elevii au primit ecusoane. 

Câte un reprezentant din fiecare echipă a fiecărei clase a extras numărul de 
intrare în concurs. În total au fost date echipelor concurente 5 sarcini de lucru 
într-un timp stabilit, fiecare sarcină având şi punctaj, după cum urmează: 
 

NR. DE 
INTRARE ÎN 

CONCURS 

 
CLASA PREGĂTITOARE 

A 

 
CLASA PREGĂTITOARE B 

1. Echipa ursuleţilor  Echipa şoriceilor 

Recunoaşte personajul! 
Elevilor li s-au arătat câte 5 jetoane cu personaje din poveste. Ei au 

recunoscut personajele şi au menţionat din ce poveste fac parte. 

Punctaj: 5 p. 

2. Echipa răţuştelor  Echipa albinuţelor 

Ghiceşte povestea! 

Li s-a prezentat elevilor un material în PPT cu câte 5 ghicitori despre 
diferite personaje din poveşti. Fiecare echipă a trebuit să ghicească 

personajele corespunzătoare. 
Punctaj: 5 p. 

3. Echipa piticilor  Echipa cocoşilor 

Pozitiv, negativ! 

Elevii au completat câte un ciorchine astfel: prima echipă cu personaje 
pozitive din poveşti, a doua, cu personaje negative. 

Punctaj: 5 p. 
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4.  Echipa motanilor Echipa broscuţelor 

Un puzzle buclucaş! 
Copiii au primit piese de puzzle care au fost îmbinate în aşa fel încât să se 
obţină două scene din poveştile cunoscute de ei (câte una pentru fiecare 

echipă).  
Punctaj: 5 p., timp de 1 minut 

5.  Echipa iezişorilor Echipa lupişorilor 

Personajele din poveşti le îndrăgim şi probleme-alcătuim! 
Elevii din cele două echipe au compus câte o problemă de matematică 

despre personaje din poveşti, la alegere. Problemele au avut enunţ, 
rezolvare şi răspuns. Echipa clasei pregătitoare A a compus o problemă de 

adunare, iar cea a clasei pregătitoare B, de scădere. 
Punctaj: 5 p., timp de 5 minute 

 
  La sfârşit, s-au totalizat punctele obţinute de echipele clasei pregătitoare A, 
respectiv B. Clasa câştigătoare a primit de la Zâna Primăvară cheia cu care au 
deschis cufărul, descoperind surprizele aflate în el. S-au împărţit fiecărui elev câte 
trei fişe de colorat reprezentând scene din poveştile cunoscute, cu scopul de a crea 
o cărticică personalizată. Alte materiale folosite în realizarea cărţilor elevilor au 
fost: carton colorat pentru copertă, perforator şi şnur pentru prinderea filelor în 
copertă. Elevii au mai fost recompensaţi cu dulciuri şi 
diplome. 

Considerăm că această activitate a fost doar un prim 
pas pentru iniţierea micilor şcolari în lectură- această sursă 
de îmbogăţire spirituală şi de plăcere, ce dispune de valenţe 
estetice şi morale sigure, cultivându-le elevilor simţurile 
frumoase şi sentimentele alese, dezvoltându-le inteligenţa, 
sensibilitatea şi imaginaţia. 

Ne-am propus ca în viitor să mai facem astfel de activităţi sau chiar să 
iniţiem proiecte literare, deoarece lectura va ocupa un loc important în viaţa 
şcolarilor, fiind o sursă inepuizabilă de exemple frumoase de comportare ce 
contribuie la formarea unor atitudini corespunzătoare. Lecturile literare, prin 
accesibilitatea lor, îi vor apropia pe copii de realitate, le vor oferi o diversitate de 
informaţii şi experienţe umane, modele morale, emoţii şi sentimente. De asemenea, 
elevii vor şti să se exprime corect oral şi în scris şi vor dori să aibă o bibliotecă 
proprie. Ei vor înţelege că efortul şi dorinţa spre lectură continuă, sistematică, 
reprezintă condiţia oricărui succes  personal. 
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Proiectul educaţional „Copilul şi cartea” 

prof. înv. primar Negoiţă Irina Elena 
prof. înv. primar Huţanu Alma 

Liceul Teoretic ”Alex. Vlahuţă”  Bucureşti 
    
Motto:  

Cărţile au şi ele viaţa lor! Trăiesc atâta timp cât sunt citite. 
 

Proiectul educaţional  ”Copilul şi cartea”este o pledoarie pentru lectură. 

Proiectul îşi propune ca, prin extinderea experienţelor pozitive din domeniul 

lecturii elevului din ciclul primar, să promoveze cartea şi lectura drept mijloace 

esenţiale în formarea personalităţii copiilor. 

Iniţiatorii şi coordonatorii proiectului sunt: 

1. Irina Elena Negoiţă, profesor pentru învăţământ primar, grad didactic I 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Alma Huţanu, profesor pentru învăţământ primar, grad didactic I 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
După ce au înţeles, din activităţile de la clasă, care este drumul pe care-l 

parcurge o carte până ajunge la cititorii ei, elevii din ciclul primar din Liceul 

Teoretic „Alex. Vlahuţă” din Bucureşti, au participat joi, 29 octombrie 2015,  la 

Sunt profesor pentru învăţământ primar de 19 ani. 
Am urmărit în întreaga mea activitate  adaptarea  

tehnicilor şi metodologiei didactice la particularităţile colectivelor 

de elevi, realizarea unor activităţi instructiv-educative moderne 

care să determine implicarea elevilor la activităţile şcolare. Trăim 

într-o lume a concurenţei, în care eşti în permanenţă în 

competiţie cu tine, dar şi cu ceilalţi.  De aceea am încercat să-mi 

implic elevii, intelectual şi emoţional, în  multe activităţi 

extracurriculare. 

Sunt profesor pentru învăţământ primar de 35 de 
ani... Am ştiut dintotdeauna că acesta este drumul meu în 

viaţă. Sunt partener în învăţare, un bun ascultător şi 
deopotrivă prietena copiilor mei, partenera lor de joacă. Îmi 
încurajez permanent copiii, cred în reuşita lor şi îi laud 
pentru contribuţia lor în timpul activităţilor.  

Trăiesc prezentul folosind ceea ce am învăţat în 
trecut; proiectele şi activităţile pe care le desfăşor cu elevii 
mei îmi oferă energia de care am nevoie în fiecare zi. 

Citat preferat: Ascultă – să-nveţi să vorbeşti, / Priveşte – 

să-nveţi să clădeşti / Şi taci – să-nţelegi ce să faci! / 

Ascultă, priveşte şi taci! (Ion Minulescu) 
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prima activitate din anul şcolar 2015-2016 desfăşurată în cadrul proiectului,  

numită generic „Povestea unei doamne învăţătoare scriitoare”.  

Activitatea, la care au participat aproape 

80 de copii (împărţiţi în două grupuri de  vârstă), 

s-a bucurat de prezenţa unei invitate speciale, 

îndrăgita autoare de carte pentru copii  doamna 

Passionaria Stoicescu, membră a Uniunii 

Scriitorilor din România.  Cei prezenţi – elevi din 

ciclul primar, învăţători, bibliotecarul liceului – 

au fost invitaţi într-o călătorie fascinantă în 

laboratorul de creaţie al scriitoarei. Mărturisirile 

emoţionante ale distinsei invitate au fost urmate 

de lectura unor pasaje din ultima sa carte 

publicată – Carte înaripată – propusă pentru 

Premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 2015. 

Copiii au ascultat-o pe cunoscuta autoare 

povestind despre viaţa cărţilor şi au formulat 

întrebări referitoare la activitatea de scriitor. În finalul întâlnirii, copiii au citit din 

lucrările invitatei, au prezentat creaţii literare proprii realizate în cadrul orelor de 

limba română (elevii claselor a III-a şi a 

IV-a), au primit autografe din partea 

autoarei pe cărţi. 

 Am iniţiat acest proiect din 

dorinţa şi din necesitatea firească de a 

dezvolta potenţialul creator al elevilor, 

de a le stimula aptitudinile, nu numai 

prin activităţile de la clasă, ci printr-un 

portofoliu complex care să le permită 

să abordeze sarcini de lucru incitante, 

neconvenţionale. 

În viitor ne propunem să 

antrenăm copiii în activităţi de genul: 

Minutul de lectură - În vizită la 

prietenii noştri -  preşcolarii (şcolarii 

citesc preşcolarilor; învăţăm să folosim 

cărţile; curiozităţi din lumea cărţilor)  

Înfiinţarea Clubului de lectură şi creaţie literară–ARIPI... 
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Meseria de învăţătoare cred că este una 
dintre cele mai nobile meserii din lume.  Înainte 
să mă îndrept spre această specializarea, eu am 
predat limbi străine. Datorită fiicei mele, m-am 
îndreptat spre partea de învăţământ  primar. Azi 
simt că am făcut cea mai bună alegere.  

Mă simt onorată să fiu învăţătoarea elevilor 

mei şi cred în mottoul „Reuşim împreună”. 

Provocarea cărţilor 

prof.înv.primar  Baboş Ioana-Aurelia 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr‖  

Localitatea Zalău, Judeţul Sălaj 
 

 

 

 

 

 

 

„Provocarea cărţilor” a fost un proiect educaţional care s-a desfăşurat  pe 

durata a patru săptămâni în perioda 7 aprilie - 4 mai 2016. Elevii au fost 

„provocaţi” să citească cartea „Matilda” de Roald Dahl, titlu care se află în 

bibliografia actuală la limba română la clasele a III-a şi a IV-a, după noua 

programă. 

Şi ca la orice provocare, au existat şi nişte premii. Trei mascote mari şi 

frumoase pentru cei mai harnici. 

În clasa mea sunt 21 de elevi. Dintre aceştia 18 au acceptat „provocarea”. Şi-

au dat un interes aparte pentru a-şi comanda cartea. La Biblioteca Judeţeană 

„I.S.Bădescu” toate cărţile s-au împrumutat într-un timp relativ scurt şi s-au făcut 

liste de aşteptare. Unii dintre 

ei şi-au comandat cartea de 

pe internet. Cei care au 

început să o citească au fost 

captivaţi de această carte. 

Până şi părinţii elevilor au 

început să citească cartea, 

fapt care m-a bucurat foarte 

mult. În fiecare săptămână, 

miercurea, făceam un 

exerciţiu mental cu ei, le 

puneam întrebări referitoare 

la întămplările prin care trecea Matilda, personajul principal.  

Matilda este o fetiţă excepţională, deşi părinţii ei o consideră 

o adevărată pacoste. Ei îi place foarte mult să citească şi orice nedreptate o 

supără. Într-o zi, când este atacată de odioasa sa directoare, domnişoara 
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Trunchbull, ea descoperă că are o putere extraordinară, cu ajutorul căreia se 

poate răzbuna pe toţi cei care-i doresc răul. 

Înainte  de finalizarea 

proiectului le-am propus copilaşilor 

ca la sfârşitul „provocării” să vedem 

şi filmul care a fost creat după 

această carte, ca să putem vedea 

diferenţa între ce se citeşte şi ce se 

întâmplă într-un film care are la 

bază o carte.  

Cei 18 elevi s-au implicat 

foarte mult în acest proiect. La 

sfârşitul perioadei, eu le-am dat un 

test ca să verificăm informaţiile pe 

care le-au descoperit în carte. 

Rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor, fapt care a făcut cam greu  alegerea  

câştigătorilor.  

Am ales cei trei mari câştigători: Lămăşanu Luana, Perneş Bogdan şi Treşca 

Răzvan. Testele având un punctaj foarte strâns am decis să mai acord şase 

menţiuni următorilor elevi: Seiche Alexia, Pintea Dan, Pop Diana, Saca Sorana, 

Andreicuţ Mihnea şi Lazăr Eduard.  

Am vizionat împreună filmul în laboratorul de informatică, iar ceea ce m-a 

surprins a fost atenţia pe care copilaşii au acordat-o detaliilor. Vedeau că anumite 

lucruri nu sunt ca şi în carte: descrierea fizică a unor personaje şi întâmplările 

prin care trece eroina noastră Matilda. 

Am încercat prin acest proiect să 

îi fac pe elevi să înţeleagă cât este de 

important să citeşti, să poţi să trăieşti şi 

să îţi imaginezi ce se întămplă într-o 

carte. Cărţile îi ajută mult pe copii să îşi 

dezvolte vocabularul, imaginaţia, 

creativitatea şi atenţia. Odată cu acest 

proiect finalizat, elevii, dar mai ales 

părinţii m-au întrebat care este 

următoarea carte pe care ar trebui să o 

citească, lucru care m-a bucurat enorm 

- mi-am atins scopul „dezvoltarea 

interesului pentru citit”. Următorul 

proiect se va desfăşura pe parcursul vacanţei de vară, iar analiza o vom face la 

începutul noului an şcolar.  
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Nume………………………..                                               Data…………………………. 

Prenume……………………                                                 Clasa a III-a  

PROVOCAREA CĂRŢILOR- MATILDA,  ROALD DAHL 

TEST 

1. Cine este Matilda? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

2. Scrie câteva cărţi pe care le-a citit Matilda, mergând la bibliotecă. 

………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

3. Cum l-a pedepsit Matilda pe tatăl ei? Descrie pe scurt imaginea dată. 

...................................................................................... 

.................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

4. Priveşte imaginea de mai jos şi adu-ţi aminte ce episod descrie ea. Fă un rezumat al 

episodului. 

.......................................................... 

............................................................ 

........................................................... 

.......................................................... 

........................................................... 
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...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

    5.  Cine este domnişoara Honey,  dar domnişoara Trunchbull? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cine este Amanda? Ce detestă Trunchbull cel mai mult la o fetiţă? 

                                            ........................................................................................................... 

                                            ........................................................................................................... 

                                            .......................................................................................................... 

 

     7.  Şcoala devine un câmp de luptă între tabăra copiilor şi directoare. În scurt timp, Lavender 

devine eroină. Prin ce anume? 

.................................................................................................... 

...................................................................................................... 

....................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
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8. Unde locuieşte domnişoara Honey? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

9. Ce mesaj i-a scris Matilda domnişoarei Trunchbull pe tablă, în timpul inspecţiei săptămânale? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

10. Ce se întâmplă în finalul romanului cu Matilda, părinţii acesteia, domnişoara Honey şi 

domnişoara Trunchbull. Descrie pe scurt. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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Stimularea interesului pentru lectură 

                                                                                                     prof. Borz Maria 

                                                                               Prof. înv. primar Bacsadi Izabella 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei 

 

   Motto:  “Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se  orienta în ea. Literatura îi 

satisface această pornire şi îl încântă’’  (George Călinescu ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şcoala are ca obiectiv major formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului 

capabil să înţeleagă şi să aprecieze frumosul din mediul înconjurător, prin 
cultivarea pasiunii pentru lectură. În acest sens este nevoie de cărţi multiple şi în 
acelaşi timp diverse, care să se adreseze nivelului de înţelegere al elevului, în 
funcţie de particularităţile de vârstă şi preferinţele individuale. 

Bacsadi Izabella - profesor pentru învăţământul primar- secţia 

maghiară, titular la Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei, jud. Sălaj. Sunt  

născută la 20 iulie 1970 în oraşul Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj. 

 Am urmat Şcoala Postliceală de specialitate Institutor- 

specialitatea educatoare-învăţătoare în cadrul Şcolii Normale 

„Gheorghe Şincai” din Zalău în anul 1993, iar în anul 2012 am 

absolvit în cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”- Facultatea de 

Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport- 

specializarea: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar. 

 În anul 2006 am obţinut Gradul Didactic I- în învăţământ cu 

lucrarea „Educaţia pentru sănătate în învăţământul primar, pe baza 

celor şase dimensiuni ale stării de sănătate‖. 

 M-am implicat în numeroaase activităţi curriculare şi 

extracurriculare. 

Maria Borz - profesor titular de limba şi literatura română 

la Şcoala Gimnazială  Pericei, jud. Sălaj. M-am născut la 5 martie 

1974 în comuna Valcău de Jos, jud Sălaj. Am urmat cursurile 

Facultatăţii de Teologie  Greco-Catolică  din cadrul Universităţii 

„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; specializarea Teologie Greco-Catolică 

– Limba şi Literatura Română, iar în anul 2007 am absolvit cursul 

de Masterat la Universitatea din Oradea, Departamentul pentru 

Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic, specializare 

Management Educaţional. 

  În anul 2014,  am obţinut  Gradul I - în învăţământ, cu 

lucrarea ,,Interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate în predarea 

Limbii şi literaturii romăne’’. 

 Am contribuit la amenajarea Muzeului Memorial Iuliu 

Maniu şi la Muzeul Etnografic din localitatea Bădăcin, judeţul 

Sălaj. Am organizat numeroase parteneriate locale, judeţene, 

naţionale şi internaţionale. 
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În acest sens, rolul cadrelor didactice este major în educarea elevilor pentru  
stimularea interesului pentru lectură, receptarea valorilor culturale, dar şi 

stimularea şi formarea competenţelor de lectură în vederea asigurării succesului 
şcolar.  

Elevii noştri trebuie încurajaţi să citească, să-şi dezvolte vocabularul, să 
gândească, să aibă puncte de vedere, dar şi să observe anumite situaţii şi anumite 
tipuri de comportament, să înţeleagă că sunt în trend şi dacă citesc şi dacă 
gândesc. 

Literatura trebuie gândită şi exprimată ca fiind o artă a cuvântului, prin 
intermediul căreia realitatea este creată şi înţeleasă în toată complexitatea ei, 
oferind elevului un univers de gânduri şi sentimente, de îndrăzneli şi aspiraţii, 
entuziasm şi idealuri înalte.  

Literatura oferă elevilor un întreg univers de gânduri şi sentimente, de 
aspiraţii şi îndrăzneli de înaripare entuziastă şi idealuri. Ea este o artă a 
cuvântului, prin intermediul căreia realitatea este recreată în toată complexitatea 
ei. Acest univers se va putea constitui  într-o zestere spirituală  importantă, cu 
condiţia ca opera literară, în ansamblul ei, să răspundă sarcinilor multiple pe care 
le ridică educaţia estetică, intelectuală, morală şi patriotică.  Prin valorificarea 
creatoare a mesajului artistic, etic şi estetic a fiecărei creaţii în parte se stimulează 
interesul, pasiunea elevului pentru literatură, setea de cunoaştere şi se formează 
totodată premisele concepţiei despre lume şi viaţă. Formarea şi modelarea 
caracterelor, deprinderea elevilor cu normele de comportament civilizat precum şi 
cultivarea sentimentelor morale sunt sarcini la realizarea cărora opera literară, 
prin specificul ei, aduce o contribuţie majoră. 

Cadrele didactice au un rol 
major în formarea caracterelor,  în 
formarea intelectuală a elevilor, în 
trezirea sentimentelor de admiraţie şi 
înţelegere faţă de operele literare  
precum şi formarea unei atitudini de 
grijă şi respect faţă de carte.   

În cadrul proiectului educativ 
,,Împreună în diversitate şi 
multiculturalitate’’, ne-am  propus  
spre desfăşurare mai multe activităţi 

dedicate  Poetului  Naţional - Mihai 
Eminescu, dar şi activităţi legate de 
Ziua Culturii Naţionale. 

În acest sens, în perioada 11-14  ianuarie 2016, elevii  şcolii noastre  s-au 
familiarizat cu noţiuni şi aspecte legate de viaţa, personalitatea şi operele marelui 
poet român şi au primit temele pentru realizarea portofoliilor şi a proiectelor  în 
vederea realizării unei expoziţii tematice în  instituţie, iar la final  s-a amenajat o 
expozitie de carte, referate,  portofolii şi proiecte realizate de către elevi.  În Şcoala 
Gimnazială Nr. 1 Pericei o contribuţie considerabilă au avut-o bibliotecarul  şcolii  
şi profesorul  de limba şi literatura română care s-au implicat activ atât în 
pregătirea grupelor de elevi, în pregătirea materialelor necesare cât şi în 
prezentarea lor. 

În data de 15 ianuarie 2016, toţi  elevii însoţiţi de cadrele didactice au  putut 
asista la un moment literar – artistic realizat  cu elevii ce aparţin atât secţiei 
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române, cât  şi secţiei maghiare. Activităţile din cadrul proiectului  au  continuat 
pe tot parcursul săptămânii dedicate 

acestor activităţi. 
Elevii Şcolii Gimnaziale Nr.1 

Pericei au vizitat biblioteca şcolară 
unde au primit informaţiile necesare 
despre modul cum pot împrumuta o 
carte, dar şi recomandarea de ,,a citi„‟ 
mai mult pentru a cunoaşte cât mai 
bine limba română, de a-şi  îmbogăţi 
vocabularul, de a-şi dezvolta 
capacitatea de exprimare, dar şi de a 
deţine mai multe cunoştinţe care pot fi 
folosite la orele de curs, după care au 
vizitat Biblioteca Comunală Pericei, 
unde au  făcut cunoştinţă cu noile volume publicate, au  recitat  poezii,  au  
observat  expoziţia amenajată cu această ocazie şi au  ascultat cu atenţie 
explicaţiile oferite de doamna bibliotecar. 

Următoarea activitate  a  fost  ziua concursurilor de recitări la nivel  de  

instituţie, iar elevii au  fost recompensaţi  pentru munca lor. A urmat  ziua 
dedicată dezbaterilor celor mai importante teme eminesciene, apoi  elevii  au  vorbit  
despre sentimentele  pe care  le  au când citesc din creaţiile marelui poet. În final, 
au fost determinaţi să exprime gânduri şi impresii în urma activităţilor derulate. 

Ziua internaţională a bibliotecarului şi a cărţii - a fost marcată de către elevii 
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Pericei clasele primare şi clasele gimnaziale şi cei ai Liceului 
Tehnologic ,,Ioan Ossian‟‟ din Şimleu Silvaniei,  în data de 23 aprilie 2016, 
împreună cu cadrele didactice, care au derulat o serie de activităţi specific. La final 
de activitate, şi-au propus să organizeze o expoziţie de desene şi proiecte tematice. 

Elevii celor două unităţi şcolare partenere  au vizitat pentru început 
Biblioteca Liceului ,,Ioan Ossian” 
din Şimleu Silvaniei, unde au primit 
toate explicaţiile necesare din partea 
bibliotecarului, care le-a vorbit celor 
prezenţi despre lectură, despre 
poezie şi despre imformaţiile de 
natură tehnologică, care se găsesc 
stocate atât în format digital cât şi-n 
format tipărit, prezente  pentru a fi 
studiate.  

Următorul moment în care s-a 
vorbit mai pe larg despre importanţa 
bibliotecarului şi a cărţii a avut loc 
la Biblioteca Orăşenească 
„Alexandru Şterca Şuluţiu” din 
Şimleu Silvaniei. Le-a fost 

prezentată elevilor toată baza de carte, de către doamna bibliotecar, precum şi 
modul de stocare, catalogare şi păstrare a cărţilor. Elevii au fost îndemnaţi să 
citească cât mai mult, să descopere tainele misterioase ale cărţii, să se familiarizeze 
cu noţiuni noi, să înţeleagă contextul unei epoci, dar şi să-şi dezvolte vocabularul 
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prin noile noţiuni dobândite. 
Le-a fost explicat faptul că: 

sunt în trend şi dacă citesc, şi 
dacă gândesc, şi dacă au un 
vocabular dezvoltat. Au vizitat 
întraga bibliotecă însoţiţi de 
către cadrele didactice care îi 
încurajau mereu pe elevi să 
citească. Cuvinte precum 
„carte‟‟ şi „bibliotecar‟‟ au fost 
cheia discursurilor receptate 
de către elevi.  

Scopul tuturor acestor 
activităţi legate de nevoia de „a 
citi‟‟ au fost realizate, de către 
cadrele didactice implicate,  
pentru educarea elevilor în 
sensul receptării valorilor culturale, stimularea interesului pentru lectură şi 
formarea competenţelor de lectură în vederea asigurării succesului şcolar.  

Obiectivele specifice pentru elevi, care au stat la baza activităţilor realizate 
au fost: formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte, cunoaşterea 
instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea şi păstrarea cărţilor, formarea şi 
dezvoltarea gustului pentru lectură, lărgirea ariei de informaţie a elevilor, creşterea 
interesului pentru cunoaşterea realităţii, cultivarea sentimentelor, a convingerilor 
şi a comportamentelor morale, cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice,  definirea 
şi aprecierea valorilor morale, formarea discernământului etnic, dezvoltarea şi 
activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare, stimularea 
capacităţii creatoare, dezvoltarea capacităţii de a gândi şi de a se exprima în 

conexiuni interdisciplinare şi 
lărgirea orizontului imaginativ, al 
capacităţii de imaginare a unor 
universuri posibile ca o anticipare 
a lumii viitorului.  

,,Un rol foarte mare în 
formarea intelectuală a unui tânăr 
îl are învăţătorul,  profesorul de 
limba şi literatura  română şi 
bibliotecarul, care contribuie 
indirect la evoluţia lui, prin 
oferirea informaţiilor legate de 
cărţile, broşurile şi culegerile care 
îi sunt necesare în obţinerea unor 
rezultate de excepţie la 
concursurile şcolare naţionale şi 

internaţionale‟‟ a concis Pascu Paraschiva - bibliotecar la Biblioteca Orăşenească 
,,Alexandru Şterca Şuluţiu‟‟ din Şimleu Silvaniei.  
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Orfeu şi Euridice 
prof. înv. primar Maghiari Helga 

Şcoala Gimnazială Nr. 18 
 Baia Mare, judeţul Maramureş 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

De-a lungul activităţii mele didactice am avut parte de momente speciale 
trăite alături de elevi şi cel mai uşor i-am atras spre cunoaştere prin poveşti, 
povestiri, istorisiri. 

 
 „Limba este tezaurul cel mai de preţ pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, 
depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu 
sfinţenie de generaţiile ce-l primesc‖( Vasile Alecsandri) 
 
  Cu ajutorul povestirilor adaptate la vârsta copiilor, le putem da un ajutor 
fundamental care în cele din urmă îi va putea conduce, la pubertate, spre o 
înţelegere incipientă a situaţiei culturii şi civilizaţiei actuale. Povestirea judicios 
aleasă şi transmisă din inimă are un acces nemijlocit la sufletul copilului. Prin 
mediul natural al vorbirii, care revelează personalitatea umană, în elev sunt trezite 
imagini vii. Imaginile vii se pot transforma, şi, în cursul dezvoltării unui copil, până 
la vârsta adultă, ele trec prin multe metamorfoze. Materialul narat devine astfel 
pentru copil un ajutor în dezvoltarea lui sufletească. Am folosit mult lectura, 
povestirea pentru a-mi îndeplini diferitele obiective, pentru disciplinele cele mai 
diverse. 

Lectura este un proces complex şi cu cât este exersat mai mult cu atât 
efectele lui sunt mai spectaculoase. Cu cât ne deprindem cu cititul, cu atât în 
creier se petrec procese tot mai complexe, care duc la întelegerea sensului celor 
citite făcând să sporească încet, încet interesul pentru lectură şi pentru 
descoperirea unor lucruri necunoscute anterior. Astfel se ajunge la preocupări 
intense de pătrundere tot mai adâncă în tainele înţelegerii sensului celor citite prin 
utilizarea dicţionarelor, a enciclopediilor sau a unor tratate care să facă posibilă 
înţelegerea. Astfel în timpul lecturii, cititorul gândeşte, compară, apelează la 
cunoştinţe dobândite anterior chiar şi din alte domenii, descoperă, şi sintetizează, 
judecă, apreciaza în ce măsură i-a plăcut sau nu ce a citit şi dacă l-a emoţionat 
sau nu. Cu alte cuvinte el trebuie nu numai să înţeleagă, ci să şi facă aprecieri, să 

Absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe 

ale Educaţiei, specializarea „Pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar”, în cadrul Universităţii de Vest 
„Vasile Goldiş", Arad,  promoţia 2011. Fiind  
absolventă a Liceului  Pedagogic din Sighetu Marmaţiei 
(anul 1990), lucrez de 25 ani ca profesor pentru 

învăţământul primar şi de 8 ani la Şcoala Gimnazială 
Nr. 18 din Baia Mare, judeţul Maramureş. 
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ia o atitudine faţă de cele citite, să descopere valori, să emită judecăţi. Astfel când 
cititorul caută să pătrundă înţelesul fiecărui cuvânt, al fiecărei fraze, să descopere 

profunzimea ideilor şi frumuseţea stilului, el face o lectură activă. 
Cel care „aleargă” cu ochii pentru a parcurge cât mai multe texte, fără să 

pătrundă sensul şi valoarea lor, întreprinde o lectură superficială. Aşa se întâmplă 
că aceşti cititori adesea nu se opresc pentru a întelege, niciodată nu se întreabă 
dacă poate fi adevărat ceea ce citesc. Ei gonesc în lectură ca maniacii vitezei pe o 
şosea; cititorii pasivi –cei ce recunosc semnele, dar nu şi sensul cuvintelor - înghit 
paginile ca şi automobiliştii kilometri. Aşa se întâmplă ca, la finalul lecturării unei 
cărţi ei vor confunda nume, acţiuni, conflicte şi, de 
cele mai multe ori, nu vor putea da nici un răspuns 
coerent asupra celor citite în grabă. Cititorii grăbiţi, 
n-au timp să guste toată frumuseţea unei povestiri, 
să-şi imagineze minunate locuri din ţinuturi 
îndepartate, să lase fantezia să zboare, refăcând în 
mintea lor aventurile fermecătoare, momentele 
palpitante, să trăiască, împreună cu eroii povestirilor 
bucuria sau tristeţea, dezamăgirea sau speranţa. 

De obicei, când le vorbeam de lectură, elevii 

mei se gândeau  imediat la basme, aventuri, povestiri 
sau legende istorice. Este adevărat că aceasta este 
lectura cea mai atrăgătoare în timpul liber, dar e 
bine să le lărgim orizontul indicându-le jurnale de 
călătorie ale exploratorilor celebri, bibliografiile 
oamenilor de seamă, amintirile acestora, ca şi cărţile 
în care se prezintă cele mai noi descoperiri ale 
ştiinţei şi tehnicii, şi care solicită o lectură mai aprofundată, de studiu.  
 Anul acesta, elevii mei au ajuns în clasa a IV-a, şi, le-am propus lecturarea 
„Legendelor Olimpului‖. Originea lor, dincolo de familie, originea omului în general 
a început să-i preocupe încă din clasa a III-a, prin urmare, lumea zeilor şi a 
muritorilor li s-a părut a fi foarte interesantă.  
Numele proiectului: Pe culmile Olimpului 
Timpul de desfăşurare: anul şcolar 2015-2016 
Participanţi: elevii clasei a IV a B (25 elevi) 
Coordonator: d-na învăţătoare Maghiari Helga 

Modalitate de desfăşurare: în ultima săptămână din lună (în ora de lectură) va fi 

prezentat rezumatul unui capitol din voumul I şi al II-lea al “Legendelor 
Olimpului” de Al. Mitru 

 
Activitatea a avut un mare impact. Majoritatea elevilor citeau, plini de 

curiozitate, aduceau completări în ora în care era prezentat capitolul, puneau 
întrebări, cereau explicaţii. Orele de istorie, studiul vechilor civilizaţii (civilizaţia 
greacă, romană) a adus un nou suflu de interes. După ce am vizitat Muzeul de 
Istorie din oraşul nostru, „ne-am întâlnit” cu mumiile faraonilor sau cu vechile 
pieţe greceşti (agora), ne-am hotărât să punem în scenă o secvenţă din viaţa zeilor 
şi a muritorilor. Ne-am oprit asupra poveştii de iubire dintre Orfeu şi Euridice. 

Cât timp Cristina a pregătit prezentarea scenetei, colegii ei şi-au încropit 
costumele (confecţionate dintr-o bucată de pânză albă – nimfele sau neagră – 
eriniile). 
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Povestea de iubire dintre Orfeu si Euridice este o veche poveste grecească de 

dragoste care i-a impresionat deopotriva pe zei si pe pământeni. Este imaginea iubirii 
pierdute, apoi regăsite pentru a fi pierdută a doua oară. 

Orfeu era vestit pentru talentul său prin care fermeca pe oricine si putea 
stăpâni elementele naturii, cântând la lira fermecată, făurită de Hefaistos si primită 
in dar de la zeul Apollo. 

Orfeu s-a indrăgostit profund de frumoasa nimfă 
Euridice pe care a reuşit să o încânte cu măiestria sa şi pe 
care a luat-o de soţie. Aristaeus, zeul grec al pământului şi 
a agriculturii, a fost atras de frumuseţea nimfei si a început 
să o urmărească. În timp ce fugea de zeu, Euridice a păşit 
într-un cuib de şerpi veninoşi şi a fost muşcată, murind la 
scurt timp. 

Cu inima frântă, Orfeu a început să cânte atât de 
trist, încât toate nimfele şi zeii au început să jelească. La 
sfatul lor, Orfeu a călătorit în lumea din adâncuri, unde 
muzica lui a înmuiat inima lui Hades şi a Persefonei, care 
au fost de acord să o lase pe Euridice să se întoarcă la el. 
Au pus însă o condiţie, el să meargă în faţa ei şi să nu se 
uite înapoi până când nu vor fi amândoi pe tărâmul lumii 

de sus. 
Orfeu, frământat de temeri, nu a reuşit să respecte această condiţie; când mai 

avea doar un pas de făcut pentru a ieşi la lumina zilei, el îşi întoarse capul şi îşi 
pierdu astfel iubita pentru a doua oară. În pofida rugăminţilor eroului, care a rămas 
îndelung timp în preajma râului Styx, înduioşând cu lira lui toate animalele sălbatice, 
Hades nu a mai eliberat-o pe Euridice. 
 

Piesa a fost prezentată părinţilor în incinta sălii Planetariului din Baia Mare. 
Orfeu, Euridice, Hermes, Persefona, Hades, nimfele şi eriniile aveau în jur 
constelaţii cu nume de zei şi eroi. Şi iată cum lectura a devenit istorie şi istoria s-a 
revărsat în interpretare artistică ce, până la urmă ne-a determinat să confecţionăm 
costume simple greceşti la orele de abilităţi practice.   

Atitudinile elevilor faţă de lectură pot fi observate pe parcursul anilor de 
studiu, printr-o activitate de investigare a intereselor şi atitudinilor, care să-l ajute 

pe dascăl să-şi regleze în permanenţă demersurile şi strategiile, să aleagă textele 
cele mai potrivite pentru studiu în clasă sau pentru recomandările de lectură 
suplimentară.  
 În concluzie, o bună îndrumare în alegerea a ceea ce vor citi, poate face ca 

elevii să se descopere pe sine, să-şi formeze gustul şi interesul pentru a citi, să 

câştige autonomie în folosirea strategiilor de lectură şi să scrie cu plăcere. Lectura 

şi scrierea creativă pot deschide o cale spre bucuria lecturii, spre cultivatrea 

creativităţii şi spre formarea gândirii critice a elevilor, spre dezvoltarea personală. 
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În lumea basmelor 

prof. înv. primar Porumb Dorina 

Şcoala Gimnazială Nr. 18 
 Baia Mare, judeţul Maramureş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sufletul dascălului poate fi asemuit cu un râu de dragoste ce se revarsă 
necontenit asupra copilului. Pentru că nimic nu este mai de preţ pe lume decât 
această fărâmă de viaţă, încredinţată lui spre a fi educată. Pornind de la această 
cugetare, în care cred, aş putea pune semnul egal între a iubi şi a educa. În opinia 
mea, calitatea cea mai de preţ a dascălului este aceea de a iubi necondiţionat 
copilul, apoi de a poseda informaţiile necesare şi de a şi le  îmbogăţi tot timpul. Să 
cunoaştem  necesităţile copilului, să avem răspunsuri la toate întrebările lui, să 
fim flexibili, înţelepţi, blânzi, duioşi. 

Educaţia este definită ca un proces complex, multinivelar al cărui succes 
depinde de o multitudine de factori (materiali, spirituali, organizatorici) elaboraţi 
riguros. Dascălii sunt cei care îi lărgesc copilului cunoştinţele despre lume şi viaţă 
în complexitatea lor: dragoste de semeni, de natură, apetitul şi apoi dragostea 
pentru carte, etc. Iar dacă noi facem acest lucru cu dăruire şi iubire, cu siguranţă 
că eforturile noastre vor prinde rădăcini în sufletul copiilor. Începutul şcolarităţii 
(clasa pregătitoare), este momentul propice pentru a obişnui copilul cu cărţile, 
pentru a-i deschide apetitul pentru ele, conturând pentru perspectivă viitorul 
cititor. Din experienţa la clasă am ajuns la concluzia că foarte mulţi dintre părinţi 
şi chiar educatori tind să creadă că este prea devreme. Dar oare ce este o carte? 
Poate fi un prieten minunat, un deschizător de drum, un vis frumos ori dătătoare 
de speranţă. Ea ne poate da răspunsul la multe întrebări sau poate lămuri tot 
atâtea nedumeriri. Este un tărâm fermecat al fanteziei împletită cu realitatea, este 
tabloul atâtor crâmpeie de viaţă. Ea ne poate satisface curiozitatea ori ne poate 
purta, prin imaginaţie, în trecut, în prezentul tumultuos ori în viitor, ne poate 
aduce împlinire spirituală şi ne înalţă sufletul. 
  Tot mai frecvent auzim expresii de genul: am trecut pe lângă şcoală, nu-mi 
amintesc ultima carte citită, nu-mi permite timpul să mai deschid o carte etc. 
Copiii şi adolescenţii de azi nu mai sunt interesaţi de carte; i-a acaparat televizorul, 
calculatorul, internetul de unde iau informaţiile cu prea multă uşurinţă. Cu toate 
că unii sunt neîncrezători, cercetătorii arată că citirea poveştilor poate începe chiar 
în primele luni de viaţă. Cu siguranţă că se naşte întrebarea legitimă, de altfel, ce 
va înţelege copilul? Desigur, copilul nu înţelege în sensul pe care adultul îl dă 
conceptului, dar va înţelege în felul lui. Complexul de căldură, de confort, de iubire 

Sunt absolventă a Facultăţii de Psihologie-

Pedagogie, specializarea „Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar”, în cadrul Universităţii „Spiru 

Haret", Braşov,  promoţia 2009. Fiind  absolventă a 

Liceului  Pedagogic din Zalău (anul 1980), lucrez de 

35 ani ca profesor pentru învăţământul primar şi de 

13 ani la Şcoala Gimnazială Nr. 18 din Baia Mare, 

judeţul Maramureş. 
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şi imagini minunate creează un „tot”, ce va rămâne şi se va întări mereu pe măsură 
ce i se va citi. Cu timpul, copilul începe să identifice imaginile şi să construiască 

legături între imagini şi cuvinte. Atitudinea pozitivă faţă de carte, interesul pentru 
ea şi plăcerea de a citi a adultului sunt esenţiale pentru a-i oferi un model 
copilului. O rezonanţă majoră asupra atitudinii copilului faţă de carte o are felul în 
care familia şi învăţătorul pune cartea în valoare. Spunem aceasta pentru că 
perioada de început a şcolarităţii aşază fundamentul dragostei de cărţi şi de citit. 
Acum copilul poate fi antrenat în activităţi precum cumpărarea şi împrumutarea 
lor, pentru a se obişnui cu procurarea cărţilor. Această perioadă eate propice şi 
pentru faptul că selectarea cărţilor pentru copii este făcută de către adult. Astfel ei 
pot fi feriţi de cărţi indezirabile. Cărţile trebuie să cuprindă domenii cât mai 
variate: poezii, poveşti, enciclopedii, întâmplări reale, dicţionare; ele trebuie să fie 
în aşa fel selecţionate încât să se obţină un echilibru între lumea reală şi cea 
imaginară. Este o greşeală să fie prea multă „ştiinţă” în dauna fanteziei, după cum 
este o eroare să pui accentul pe ireal, în dauna realului. Atât părintele cât şi 
învăţătorul trebuie să le citească copiilor cât mai des şi cât mai mult timp.   

Copiilor le place să reia, iar şi iar, aceeaşi carte, să se uite la poze, să asculte 
aceleaşi cuvinte deşi le ştiu pe de rost. Dascălul, cât şi părintele, trebuie să se 
înarmeze cu răbdare şi să accepte acest comportament. El nu exprimă decât 

interesul pentru învăţare al copilului, care, de fapt, exersează, învaţă, îşi verifică 
învăţarea. Copiii sunt îndrăgostiţi de jocurile de cuvinte: le plac poezioarele 

nostime, ritmurile, repetarea 
sunetelor. Le plac repetiţiile şi 
dialogurile din poveşti, le place să 
„intre” în poveste, să participe la ea 
imitând onomatopee ori diferite 
acţiuni pe care le mimează, imitând 
tot felul de sunete care apar în text. 
Foarte importantă este interacţiunea 
dintre cel care citeşte şi copil în 
timpul lecturii. Copilului îi place să se 
uite la imagini şi să le atingă. De 
multe ori se crede greşit că unui copil 

din clasa întâi nu este nevoie să-i citeşti, că acesta aşteaptă să i se citească pentru 
că e leneş. Copilul doreşte să se concentreze asupra acţiunii, să se bucure alături 

de eroi, să-şi satisfacă interesul şi curiozitatea. Să nu cădem în greşeala de a-i 
refuza copilului această plăcere, pe temeiul „ce mai vrei de la mine, eşti deja mare”. 
Refuzul acesta brutal nu îi va stimula copilului interesul pentru carte, nici 
curiozitatea sau dragul de a descoperi misterul din paginile ei. Frustrarea 
determinată de acest refuz, cât şi efortul, uneori prea mare pentru el, îl vor 
îndepărta de carte şi, prin extensie, de învăţătură. 

De-a lungul anilor, ca învăţător am căutat să trezesc la copii dragostea 
pentru lectură. Am amenajat în sala de clasă o bibliotecă unde sunt cărţi: de 
colorat, cu poezii, poveşti ilustrate, cât şi reviste de reclame pentru copii etc. 
Acestea au fost puse în nişte suporturi de pânză confecţionate, astfel încât copiii să 
le poată manevra cu uşurinţă. Ei le pot sorta pe domenii: cele cu poveşti, cu 
animale, cu flori etc.. 
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În acest an, având clasa pregătitoare, am derulat un Proiect tematic „Iubim 
poveştile” prin care copiii au fost familiarizaţi cu numele unor mari scriitori şi cu 

operele acestora. Alte activităţi incluse în acest proiect sunt: 
*Vizita la tipografie pentru a vedea cum se naşte o carte, un caiet, o felicitare etc. 
*Adunarea unor desene cu scene din poveste într-un portofoliu cu titlul „Cărticica 
fermecată” 
*Vizită la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”- Baia Mare 
*Activitate practică: „Cărticica mea de buzunar” 

În cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” am organizat un 
carnaval tematic  „În lumea basmelor”, carnaval care a implicat un număr de 50 
elevi, ai clasei pregătitoare şi clasei I. Ziua de 19 aprilie - 2016 a fost aşteptată cu 
multă nerăbdare, copiii şi-au pregătit prezentările, costumele, măştile (după 
preferinţe). Am gândit această activitate nu doar pentru a concretiza prin 
interpretare basmele citite, ci şi pentru: 

- Dezvoltatarea  dorinţei de lucru în 
echipă a elevilor; 

- Dezvoltarea  simţului artistic, 
gustului  pentru frumos; 

- Apropierea elevilor de   vârste 

diferite prin activităţi commune;   

- Stimularea creativităţii şcolarilor 
prin intermediul artelor plastice şi 

a muzicii; 

 

La carnavalul nostru au fost prezente personaje din basmele clasice: Fata 
moşului şi-a babei, Cenuşăreasa, Albă ca Zăpada, Motanul Încălţat, dar am avut şi 
greieri, furnicuţe, albinuţe. Spre final, am fost vizitaţi şi de Napoleon Bonaparte, 
care a ştiut să ne spună cine este în limba franceză. Parada costumelor a 
continuat cu concursuri (concurs de dans distractiv, ştafetă alergare în sac, 
echilibrul cu oul în lingură etc), acţiuni individuale şi în echipă, dans, iar la final a 
avut loc premierea tuturor participanţilor. Activitatea extracurriculară a fost 
focalizată şi pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale pentru a induce elevilor „starea 
de bine”: relaţii pozitive cu ceilalţi elevi, cu cadrele didactice din şcoală, cu părinţii; 
autonomie, control, sens şi scop în viaţă, dezvoltare personală. 

În final, aş putea spune că, în ciuda amplorii pe care au luat-o mijloacele 
audio-vizuale în difuzarea culturii, cartea a rămas şi va rămâne unul dintre cele 
mai frecvente mijloace de autoinstruire, de formare a omului modern. Mai mult 
decât oricare din tehnicile audio- vizuale, lectura cărţii oferă celui care o parcurge, 
pe lângă satisfacţiile ce le aduce orice fapt inedit, prilejuri unice de reflecţie, de 
meditaţie; ea îndeamnă la introspecţie, angajează valori formativ-educative, care îşi 
pun amprenta în întregul comportament al cititorului. Tocmai de aceea se 
consideră că cititul reprezintă unul din cele mai de preţ instrumente ale activităţii 
intelectuale. El se află printre cele mai răspândite şi intense activităţi ale omului 
contemporan. Aceasta se întâmplă cu atât mai mult cu cât pe piaţă există un 
volum tot mai mare şi mai variat de material pentru lectură sub formă de cărţi, 
reviste, ziare şi mai nou în format electronic. 
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Hoinari în lumea poveştilor 
-proiect educativ interdisciplinar     

                                                         prof. înv. primar Cheţan Luminiţa Lucia 
Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu‖ Luduş, judeţul Mureş 

 

              Nimic nu-i mai frumos, mai nobil decât 

meseria de învăţătoare, de călăuză a celor mai 

curate, mai pline de energie plăsmuiri ale vieţii. 

Şi ce poate fi mai greu decât să faci din micul 

„candidat la umanitate” întruparea idealului pe 

care însăşi natura i l-a sădit în suflet? Cu alte 

cuvinte, să „plămădeşti” un om adevărat; acest 

lucru îl poate face numai un om cu o nespusă 

dragoste pentru această profesie şi mai ales 

pentru copii.  

 Mi-am dorit mereu implicarea elevilor în 
activităţi care să le deschidă orizontul de 

cunoaştere şi să-i formeze ca oameni adevăraţi, 

de aceea am organizat şi am participat la 
diferite concursuri,  parteneriate şi proiecte.  La final, gândurile unei simple învăţătoare: 
Copiii sunt florile din primăvara vieţii, sădite de Dumnezeu pentru bucuria oamenilor. 
Destinul lor este să umple sufletele celor din jur. Pentru aceasta, noi, oamenii mari, dar mai 
cu seamă educatorii, trebuie să le dăm copiilor noştri două lucruri: rădăcini şi aripi.      
 

                  

Motto: „Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta în ea. 

Literatura care îi satisface această pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă, 

scrierile pentru copii trebuie să intereseze şi pe oamenii maturi, instruiţi. A ieşi din 

lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru copii.‖

        George Călinescu      

              Lectura cărţilor constituie o activitate fundamentală pentru întreţinerea 

condiţiei intelectuale, îmbogăţirea  cunoştinţelor şi a limbajului, pentru 

cunoaşterea indirectă a diferitelor realităţi. Dar pentru că trăim într-o epocă în 

care televiziunea şi computerul pătrund puternic în viaţa tuturor, dar mai ales a 

şcolarului mic, cu influenţe benefice în evoluţia sa, dar şi cu minusuri, mai ales în 

sfera sa afectivă consider necesară studierea suplimentară a textelor aparţinând 

atât literaturii române, cât şi celei universale. „Cea mai frumoasă şi de folos zăbavă 

a omului“ îi ajută pe copii să diferenţieze binele de rău, să îşi ia drept model 

personaje pozitive, să aprecieze calităţile şi să critice greşelile şi năravurile 

personajelor negative şi îi trimite pe copii  într-o lume „de poveste”, căci vor trăi 

profund  alături de  Feţi-Frumoşi şi de Ilene Cosânzene, de oameni cu minţi 

ascuţite, de animale cunoscute şi de altele cu puteri nemărginite. Cândva mirific, 

acest univers al cărţii trebuie redescoperit de către şcolari, prin iniţierea şi 
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parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut informaţional, cu valenţe 

formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei cu 

sentimente, aspiraţii şi îndrăzneli ca o înaripare entuziastă cu idealuri înalte. 

          Din acest motiv, am ales ca prin lumea fascinantă a poveştilor, prin 

personajele atât de îndrăgite elevilor, să-i ajut pe aceştia să-şi învingă sentimentele 

de teamă şi inhibiţie, să gândească logic, dezvoltând în acest mod, cât mai mult 

posibil, capacitatea de exprimare orală. 

Elevii dobândesc deprinderi de receptare 

corectă a textului citit sau audiat, de 

folosire precisă şi nuanţată a cuvintelor, 

de formulare clară şi personală a unor 

mesaje proprii, de argumentare a unui 

punct de vedere. Activităţile descrise au 

fost organizate la nivelul clasei, toţi elevii 

clasei - 26 de elevi - au participat.  

            În lectura suplimentară, prin 

intermediul cărţilor, elevii s-au „întâlnit” 

cu diferite personaje literare. Pentru ca 

activitatea şcolară să aibă o şi mai mare eficienţă, am continuat orele de lectură cu 

o activitate extracurriculară. „Copil ca  tine sunt  şi  eu” (titlu desemnat prin 

votul elevilor!)- activitatea dedicată Zilei Drepturilor Copilului (20 noiembrie),  elevii 

clasei a IV-a  B au ales câteva dintre aceste personaje şi astfel au urcat pe scena 

improvizată din sala de clasă Cenuşăreasa,  fata babei şi fata moşneagului,  

Lizuca,  fetiţa cu chibrituri şi omul necăjit al lui Sadoveanu. Chiar dacă din 

paginile cărţii copiii cunoşteau destinul acestor personaje, micii „actori” au 

impresionat prin spontaneitatea şi implicarea lor emoţională. Au criticat 

comportamentul brutal sau indiferent al părinţilor acestor copii şi atunci sala de 

clasă s-a transformat într-o sală de judecată. A fost analizat fiecare caz în parte şi 

toţi elevii au condamnat comportamentul părinţilor acestor personaje. Astfel, 

activitatea extracurriculară, prin conţinutul şi prin structura sa a devenit o 

activitate complementară activităţii de învăţare realizată la clasă.  

           A fost o provocare pentru elevii mei, care şi-au exprimat dorinţa de a fi 

„distribuiţi” şi în alte roluri şi de a participa la spectacole de teatru. Dorinţa mea a 

fost să îi implic din nou în realizarea unei noi activităţi extracurriculare, cerându-le 

să citească acasă şi mai mult, pentru a găsi ei alte personaje din lumea cărţilor, pe 

care să le interpreteze. S-a creat astfel o legătură şi mai puternică, care, cred că în 

timp se va amplifica şi mai mult, între elevii mei şi carte. 

           «Cel mai frumos mărţişor » a fost tema hoinărelii din luna martie. Ion 

Creangă, cel mai frumos mărţişor al literaturii române, ne-a invitat în lumea lui 

Nică. Cireşele, pupăza din tei sau dorinţa de a o „şparli„ la scăldat ne-au fost 

alături. Am intrat în această lume de poveste cu mare drag, chiar dacă nu am fost 

întotdeauna de acord cu poznele şi năzdrăvăniile lui Nică. Pentru realizarea acestei 
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activităţi, elevii au avut ca sarcină selectarea unor fragmente  din amintirile,  

poveştile şi povestirile humuleşteanului 

şi a  unor date biografice din viaţa 

marelui povestitor. Unele fragmente au 

fost lecturate, altele au fost memorate şi 

activitatea s-a încheiat cu un concurs 

de pantomimă şi un concurs de ghicitori 

despre personajele lui Creangă, realizate 

de copii. Aşadar, medalionul literar, pe 

lângă memorare şi lectură, a presupus 

şi un demers  de tip creativ. 

         Elevii clasei au fost implicaţi în 

realizarea revistei şcolii « Gând de copil », având ca sarcină culegerea şi redactarea 

articolelor, care, în prealabil a presupus documentarea elevilor despre diferite 

teme: anotimpuri, animale, plante, sărbători, scriitori şi operele lor, geografie şi 

istorie locală, etc. Activitatea interdisciplinară a devenit astfel o componentă 

educaţională valoroasă şi eficientă, ce a asigurat conţinuturile şi formele de 

desfăşurare într-un mod ce a produs atractivitate, satisfacţie şi plăcere. Având un 

caracter atractiv, elevii au  participat într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al acestor activităţi a 

constituit un generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai 

încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi 

pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

           O „reţetă” pentru succesul şi complementaritatea activităţilor desfăşurate în 

afara orelor de curs ar fi ca aceste activităţi: să ofere elevilor dotaţi o îmbogăţire pe 

orizontală şi pe verticală a materiei, să încurajeze lectura suplimentară, să ofere 

posibilitatea de a  discuta modul în care 

poate fi organizat creativ timpul liber şi 

studiul individual al elevilor, să stimuleze 

şi să susţină apariţia pasiunilor, să ofere 

posibilitatea ca talentele să fie descoperite 

şi cultivate, să contribuie la socializarea 

copiilor. Organizarea şi desfăşurarea 

proiectelor educaţionale au generat relaţii 

de prietenie şi ajutor reciproc între elevii 

clasei şi între elevii şcolilor partenere, au 

educat simţul responsabilităţii şi au  

statornicit o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 
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Cartea - izvor de înţelepciune 
                                                                        prof. înv. primar Valea Anica 

Şcoala Gimnazială Iernut, Jud. Mureş 
      

      Cariera mea de dascăl a început în urmă cu 20 de ani, în anul 1997, la Şcoala 
Gimnazială Deag, într-un sătuc mureşean, înconjurat de păduri, 
un peisaj de basm din care cu greu te poţi desprinde. Pe vreme 
când încă eram la liceu, la şcoala din sat dascălii veneau, dar nu 
se statorniceau, apucau calea spre oraş. Aşa a izvorât în mintea 

mea ideea de dascăl al locului. Voiam să fac ceva pentru copiii 
consătenilor mei, să aduc în sat un dascăl în care să îşi poată pune 
nădejdea, un dascăl de viitor, un dascăl care să iubească satul 
românesc, să fie apropiat de omul simplu de la ţară, să-i înţeleagă 

nevoile şi posibilităţile. 
     Am absolvit Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei- Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca. Mi-am dorit să fiu un cadru 
didactic foarte bine pregătit profesional, am căutat să mă documentez şi să aplic în 
desfăşurarea procesului de învăţământ, metodele şi procedeele cele mai adecvate pentru a 

da societăţii copii pregătiţi. În munca mea am pus accent pe formarea şi dezvoltarea 

personalităţii elevilor nu numai în cadrul orelor de curs  dar şi în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Astfel, prin rezultatelor obţinute cu o mână de copii, am dovedit 
oamenilor din sat că se poate şi că esenţele tari stau în sticluţe mici. Din păcate, povestea 

în acest loc s-a sfârşit în 2012, când datorită numărului mic de elevi şcoala s-a închis şi 
de atunci lucrez  ca titular la Şcoala Gimnazială Iernut. Am continuat să muncesc cu 
multă dăruire şi pasiune şi am reuşit de fiecare dată să scot la iveală adevărata valoare a 
fiecăruia dintre elevii mei. La activităţile desfăşurate ni s-au alăturat şi părinţii care ne-au 
sprijini în tot ceea ce ne-am propus să facem. 

Îmi doresc ca şi pe viitor să pot oferi elevilor tot ceea ce este mai bun pentru ca ei să 
poată deveni făuritori ai viitorului.  M-a preocupat  mereu buna pregătire atât a mea, dar şi 
a elevilor mei, de aceea: Progres, performanţă şi reuşită - a fost şi va fi mereu deviza clasei 

mele.  
 

      Dorinţa şi dragostea pentru citit nu vine de la sine, ea se formează în timp, 
pornind din familie şi se continuă în instituţiile şcolare. Noi, dascălii, avem datoria 
să-i convingem pe elevi că o cultură generală serioasă şi un echilibru interior se 
formează şi se menţine în principal prin acei prieteni care nu trădează niciodată, 

care ne stau mereu la dispoziţie, ne oferă adevărate modele de viaţă, prieteni care 
aşteaptă să fie cuprinşi zilnic în jocul ,,Citeşte-mă!‖, aceşti prieteni purtând un 
nume simplu- Cărţi. Cu toţii ne-am gândit cum să sădim în sufletele elevilor noştri 
pasiunea de a citi. Consider că fiecare cadru didactic trebuie să joace un rol în 
fiecare oră, să fie pentru elevii săi un actor, dar şi regizor care va încerca să-i 
atragă pe elevi spre lumea lecturii prin metode şi tehnici cât mai atractive, să le 
formeze  elevilor respectul faţă de carte, faţă de valorile ei. 
      De-a lungul carierei mele didactice, am încercat să le insuflu elevilor mei 
dorinţa de a citi, de a afla lucruri noi, astfel, am conştientizat că este foarte 
important pentru ei să îşi formeze un gust al lecturii, un gust estetic. Munca la 
clasă m-a ajutat să descopăr că foarte important este alegerea cărţii de citit. Se 
recomandă alegerea acelor cărţi care să nu influenţeze în mod negativ 
comportamentul copiilor, ci să le ofere adevărate modele de viaţă. O carte bine 
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aleasă îi poate scoate din momente de monotonie, de oboseală, de agitaţie, le poate 
stârni interesul, curiozitatea şi în final pasiunea pentru citit. 

      În încercarea mea de a forma elevi pasionaţi de lectură, elevi care să citească 
de plăcere şi nu constrânşi de o anumită sancţiune, am organizat diferite activităţi 
cu caracter stimulator, în cadrul cărora să devină parteneri de învăţare. Aşadar, în 
anul şcolar 2015-2016, în acest sens, pe lângă activităţile desfăşurate în cadrul 
orelor de curs (care au cuprins dramatizări, ateliere de creaţie, jocuri de rol, 
recitări), am demarat o serie de activităţi  care au avut ca scop primordial - 
dezvoltarea interesului pentru lectură. Încă de la începutul anului şcolar am 
încheiat contracte de colaborare cu Casa de Cultură a oraşului Iernut pentru a ne 
oferi posibilitatea vizionării unor piese de teatru puse în scenă de remarcabilii 
actori ai Teatrului municipal din Turda.  
      Pentru a atrage elevii spre lectură, am încheiat un proiect de parteneriat cu 
Biblioteca Orăşenească Iernut, intitulat ,,Călătorie în lumea cărţilor‖, proiect amplu, 
care s-a desfăşurat pe perioada întregului an şcolar şi cuprindea activităţi care au 
avut ca scop apropierea elevilor de magia poveştilor, dezvoltarea imaginaţiei şi a 
spiritului critic, lărgirea orizontului de cultură şi formarea lectorului pasionat. Iată 
câteva activităţi desfăşurate în cadrul proiectului: 
      1. Hoinar prin lumea cărţilor - activitate care s-a desfăşurat în luna 

noiembrie şi care s-a concretizat printr-o 
vizită la Bibliotecă orăşenească, unde elevii 
au fost impresionaţi de modul  în care fiecare 
carte îşi avea locul ei pe rafturile numerotate 
şi grupate după autori, au fost captivaţi de 
informaţiile primite cu privire la  serviciile pe 
care le oferă biblioteca publică, criterii şi 
posibilităţi de a deveni un ,,client fidel‖ al 
bibliotecii. Toţi elevii au manifestat un 
interes deosebit pentru răsfoirea diferitelor 
cărţi şi nimeni nu a ezitat în a împrumuta o 
carte cu scopul de a fi imediat citită. 

     2. Dor de Eminescu- această activitate a oferit elevilor posibilitatea de a afla 
lucruri interesante despre viaţa şi activitatea marelui poet, au participat la o 
expoziţie de carte, apoi au recitat poezii scrise de cel care a fost- Luceafărul poeziei 
româneşti. Tot în cadrul acestei activităţi elevii au realizat o mini-expoziţie cu 

desene realizate de ei, inspirate din operele 
marelui poet. 
     3. În lumea poveştilor lui Creangă- 
unde elevii au vizionat un filmuleţ  legat de 
viaţa şi opera marelui povestitor, au făcut 
cunoştinţă cu câteva personaje de-ale lui 
Creangă, după care s-a desfăşurat un 
concurs pe grupe intitula ,,Personaje 
îndrăgite”, elevii  au povestit secvenţe din 
poveştile autorului, în final fiind răsplătiţi 
cu diplome. S-a constatat o mare implicare 
a elevilor, dar şi dorinţă şi dăruire în a-şi 
juca rolul cu succes. 
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      4. Festivalul de teatru pentru elevi –GONG- din luna martie s-a dovedit a fi 
un real succes pentru elevii mei. Organizarea acestui festival a izvorât din dorinţa 

noastră, a tuturor, cadre didactice, elevi şi părinţi, de a oferi posibilitatea micilor 
actori de a-şi scoate la lumină talentul actoricesc de care dispun. De la propunerea 
activităţii, copiii au fost foarte entuziasmaţi, au ales cu rapiditate trupa care să ne 
reprezinte clasa şi pentru că supuneau ei ,,în lumea poveştilor totul este magnific”, 
le-am oferit libertatea de a-şi alege numele trupei pe care au numit-o MAGNIFICII. 
Piesa cu care ne-am prezentat în faţa publicului a avut un real succes. Până la 
intrarea pe scenă, toţi erau extrem de emoţionaţi, dar odată ajunşi acolo au reuşit 
să creeze emoţie şi în rândurile celor care îi urmăreau stârnind ropote de aplauze 
şi lacrimi de bucurie. Am trăit alături de ei, de după cortină, sentimente de bucurie 
şi satisfacţia muncii bine făcute, iar inimile noastre şi a părinţilor, care au fost 
alături de noi, băteau la intensitate maximă când preşedintele juriului a anunţat 
,,Locul I –pentru trupa MAGNIFICII‖. Totul a fost superb, de la pregătirea piesei, a 
costumelor şi până la punerea în scenă, elevii au dat dovadă de voinţă, dorinţă, 
spirit de colaborare, susţinere şi în final, mi-au spus ,,Doamna învăţătoare , acum 
am înţeles de ce ne spuneaţi mereu la orele de lectură! Câtă muncă stă în spatele 
unei cărţi,  a unei poveşti, care mai întâi trebuie creată de un autor, citită de nişte 
pasionaţi ai lecturii, înţeleasă şi apoi pusă în scenă!‖. Este minunat să vezi că 

munca ta şi a micuţilor tăi este încununată de succes.  
      5. Pe tărâmul magic a lui 

Sadoveanu, activitate desfăşurată în 
cadrul proiectului ,,Şcoala altfel”, din 
luna aprilie, unde doamna bibliotecară 
Gurghian Dana, a prezentat o scurtă 
biografie a povestitorului după care, 
copiii au putut viziona filmul ,,Dumbrava 
minunată‖, iar în final, au povestit 
secvenţe din film în faţa colegilor. S-a 
continuat cu un joc pe grupe 
„Recunoaşte personajul”, am fost uimite 
să vedem cât de bine ştiu să intre în 

piele personajului îndrăgit. 
      Prin intermediul acestor activităţi, elevii au reuşit să înţeleagă mai bine rolul 
lecturii în viaţa lor, au promis că nu vor mai lăsa ca praful să se aştearnă 
nestingherit pe copertele cărţilor, adevărate comori de înţelepciune. 
       Consider că dacă reuşim să îi câştigăm pe elevi în demersul nostru, atunci 
lectura nu va mai fi considerată o obligaţie şi un chin, ea se va transforma într-o 
plăcere şi chiar pasiune, una menită să dureze pe tot parcursul vieţii. Omul 
monoton, plictisit, dezinteresat de ceea ce se întâmplă în jurul lui va dispărea, iar 
locul lui va fi luat de cititorul activ, dornic de a descoperi drumul spre o lume a 
speranţei şi renaşterii. 
      Îmi propun ca şi în viitor să realizez astfel de proiecte care să antreneze elevii 
în arta lecturii, să le stârnească interesul şi curiozitate pentru lectura din plăcere, 
să înveţe să iubească şi să respecte orice carte ca pe cea mai de preţ comoară a 
sufletului, deoarece ea, cartea, este un adevărat izvor de înţelepciune şi le poate 
deschide noi orizonturi spre cunoaştere. 
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Proiect educaţional „Plăcerea de a citi” 

Club de lectură „Exploratori în lumea cărţilor” 
prof. Cîrdei Nina Liliana 

Şcoala Gimnazială Poiana Stampei 
 Judeţul Suceava 

 
 
Cercurile de lectură mi se par ideale pentru elevii zilelor 

noastre: le oferă libertate, diversitate şi provocare continuă. 
Elevii citesc şi se bucură de cărţi în continuare, însă trebuie şi 
foarte multă răbdare din partea cadrelor didactice fiindcă 
tentaţiile cu care se întâlnesc zilnic îi atrag tot mai mult. Cadrul 
didactic are misiunea de a ameliora şi de a aprofunda/dezvolta 
unele competenţe de lectură şi de scriere prevăzute prin 
programele şcolare necesare de a-i dezvolta elevului competenţe 
de comunicare. 

O caracteristică generală a dezvoltării competenţelor de 
comunicare este de a apropia elevii de formulele de comunicare reală, aşa cum 
sunt ele conţinute de aspectul actual al limbii, ci trebuie să folosească în 
comunicare ceea ce ştie, să creeze el însuşi situaţii prin care să exerseze şi să-şi 
demonstreze abilităţile dobândite. Evoluţia societăţii impune ea însăşi această 
schimbare,  deoarece în prezent este nevoie de persoane capabile nu doar să 
stocheze informaţii, ci să le valorifice. 

Proiectul educaţional „Plăcerea de a citi” din cadrul clubului de lectură 
„Exploratori în lumea cărţilor”, a avut drept scop să-i îndrume pe elevi înspre ce îşî 
doresc ei şi nu să devină doar purtători de date; apropierea elevilor de lectură, 
descoperirea unor tehnici antrenante, deschiderea spre nou, spre o viziune 
modernă asupra lecturii şi scrierii. 

Printre obiective s-au numărat: stimularea interesului pentru lectură, a 
creativităţii, cultivarea gustului estetic 
şi formarea deprinderilor de lucru în 
echipă; popularizarea experienţelor 
pozitive pentru diversificarea 
strategiilor didactice; stimularea 
expresivităţii prin originalitatea 
interpretărilor. 

Am început cercul de lectură în 
luna ianuarie, oarecum neîncrezătoare 
în posibilitatea derulării lui în mod 
organizat. Interesul elevilor nu a 
întârziat să apară. Propuneam pentru 
lectură texte din lista de lecturi 
suplimentare pentru clasa a III-a, în 
primul rând, pentru că unii copii nu le citeau nici pe acelea, ce să mai vorbim de 
alte cărţi.  

Principiul de la baza proiectului – lectura de plăcere – i-a atras şi astfel am 
putut introduce treptat şi alte cărţi, noutăţi sau chiar texte pe care le citeau unii 
„iubitori de lectură”. Interesul elevilor a crescut treptat şi am folosit tot mai multe 
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tehnici specifice clubului de lectură, la clasă, deoarece sunt mult mai atrctive 
pentru elevi. Am acceptat în lista de lecturi suplimentare şi cărţile propuse de ei 

chiar dacă nu aveau uneori o tematică rezonabilă, deoarece unii preferă cărţi cu 
vrăjitori, cu vampiri şi cu alte personaje negative. 

Încă de la început proiectul mi s-a părut interesant şi mi-am dat seama că 
nu aveam nimic de pierdut. Implicarea în acest proiect mi-a oferit satisfacţia de a fi 
reuşit într-o mare măsură să îi apropii pe elevi de lectură, să descopăr tehnici 
antrenante, dar şi să contribui la lărgirea universului cognitiv al elevilor. 

Înainte de toate, a fost necesar să înţeleg că imperativul, în cazul lecturii nu 
trebuie nicidecum să exprime o poruncă, o constrângere, ci trebuie să tindă să 
devină un îndemn amical, o recomandare venită ca din partea unui prieten 
spiritual. În faza următoare am recurs la modificarea de percepţie în ceea ce îi 
priveşte pe elevii mei deoarece în contextul care s-a creat ulterior, ei au arătat o 
sensibilitate aparte pe care nu aş fi putut să o pun în lumină dacă nu ar fi existat 

prilejul acestor lecturi făcute 
împreună. 

Într-o primă etapă s-a 
popularizat proiectul în rândul 
elvilor, s-a organizat echipa de 

proiect, formată din 16 elevi, apoi 
s-au stabilit şi planificat 
activităţile. S-au împărţit 
responsabilităţile aferente fiecărui 
elev în parte şi sarcinile de lucru 
care au fost diversificate pe 
parcurs. 

La unele activităţi s-au 
observat diferenţele şi 
similitudinile dintre carte şi 

ecranizarea acesteia. Copiii au devenit veritabili critici de film, referindu-se la 
scenariu, regie, costume, coloană sonoră şi imagine. Cel mai spectaculos moment 
a fost dezbaterea publică şi apoi votul secret din care au evaluat jocul actorilor, 
după care s-a organizat o decernare simbolică de premii pentru cele mai bune 
prestaţii. 

În următoarele activităţi echipele de elevi au pus în scenă, sub formă de 

spectacol unele texte literare, fapt care a contribuit la creşterea interesului elevilor 
pentru lectură.  

Lumea poveştilor a devenit şi mai interesantă cu expoziţia de imagini 
reprezentative din expoziţia de lucrări artistico-plastice, realizate de elevi pe teme 
propuse şi concretizată în festivităţi de premiere. În cursul lunii aprilie, când s-a 
stabilit evaluarea proiectului, elevii au devenit ei înşişi scriitori, realizând propriile 
cărţi cu povestiri şi imagini realizate de ei, cu care au participat, la nivelul şcolii, la 
concursul de creaţie literară „Carte frumoasă – cinste cui te-a scris” 

În urma acestui proiect consider că nu am pierdut nimic, nici timpul, nici 
speranţa, ci consider că le-am investit. Am câştigat câţiva elevi mai deschişi spre 
cultură şi aceasta este foarte important. De câte ori s-a ivit un concurs literar, 
elevii care s-au implicat în clubul de lectură au răspuns provocărilor, iar lucrările 
lor au avut mereu rezultate pe măsură. 
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Atelierul de teatru – Actori mici... pe o scenă mare 
prof. Rădulescu Alina 

Şcoala Gimnazială Scuteşti 

Comuna Vadu Paşii, Judeţul Buzău 

        

Am ales această temă pentru a demonstra că elevii pot fi determinaţi să 

citească şi să se implice în propria formare dacă sunt antrenaţi în activităţi bine 

structurate, în timpul cărora li se va da şansa să-şi valorifice acumulările şi 

energia creatoare.  

Pentru a antrena cât mai mulţi copii, am conceput activitatea atelierului de 

teatru  pe două etape:                    

- într-o primă etapă, elevii vor fi îndrumaţi să citească opere epice şi 

dramatice accesibile puterii lor de înţelegere, cerându-li-se, totodată, să reţină atât 

elementele esenţiale, cât şi pe cele de detaliu, să compare textele narative cu cele 

dramatice pentru a observa asemănările şi deosebirile dintre ele, să transforme 

textele narative în texte dramatice şi să le selecteze pe cele mai valoroase, pentru a 

fi reprezentate pe scenă; 

 - într-o altă etapă, elevii vor realiza creaţii originale, după modelele 

descoperite, le vor pune în scenă şi le vor prezenta la concursul naţional de teatru 

şcolar. 

Ideea implicării totale i-a entuziasmat şi toţi membrii atelierului au înţeles că 

vor munci mult pentru reuşita activităţii şi se vor putea manifesta în ritm propriu, 

ceea ce le-a dat încredere în forţele lor. Acţiunile fiecărei etape au fost 

operaţionalizate în aşa fel, încât elevii să conştientizeze faptul că lor le va reveni 

întreaga responsabilitate, că deciziile le vor aparţine şi că finalităţile vor trebui să 

fie pe măsura muncii desfăşurate. Dovada că au înţeles ceea ce vor avea de făcut a 

reieşit din acţiunile lor: au revăzut materia parcursă anterior, s-au documentat, au 

comunicat deschis unii cu alţii, au pus întrebări clare, s-au interesat asupra 

modalităţilor de realizare şi s-au concentrat asupra finalităţilor. Puţinul timp liber 

l-au afectat rezolvării problemelor urmărite şi calculatorul, cu jocurile lui, şi-a 

pierdut din importanţă. De asemenea, procedând aşa, am reuşit să-i activăm la 

ore, să le incităm interesul pentru pregătirea zilnică şi pentru cea suplimentară, 

pentru că au înţeles cât de importante sunt achiziţiile, şi să-i determinăm să-şi 

valorifice talentul, prin crearea de texte originale. Organizată astfel, activitatea 

atelierului de teatru apare ca o completare a activităţii de la clasă, numai că 

participarea pe bază de voluntariat şi competiţia i-a determinat să-şi folosească  

toate resursele pentru a-şi cunoaşte valoarea. Operele literare au devenit lumi 

miraculoase, în care elevii au pătruns cu paşi şovăitori şi au ieşit triumfători. 

 Atelierul de teatru a luat fiinţă, în urma succeselor înregistrate şi a 

premiilor importante obţinute la concursurile şi festivalurile din ultimii ani, atât la 

nivel judeţean cât şi naţional, unde câţiva  dintre elevii noştri entuziaşti s-au 

mobilizat, şi-au sacrificat după-amieze, zile întregi, pentru a inventa şi interpreta 
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scenete, schiţe, cu singurul scop de a destinde şi amuza publicul şcolar şi nu  

numai. La propunerea noii generaţii de elevi talentaţi, am iniţiat o societate secretă 

cu semne şi simboluri magice unde au acces toţi cei chemaţi....de suflul 

imaginaţiei şi al creaţiei dramatice. Acest proiect urmăreşte mai întâi însuşirea de 

către elevi a terminologiei artei dramatice, cunoaşterea operelor marilor dramaturgi 

din literatura română şi apoi universală, studierea marilor umorişti români, de la 

Toma Caragiu, Anda Călugăreanu, Puiu Călinescu, Jean Constantin la Dem 

Rădulescu, Alexandru Arşinel şi Stela Popescu şi generaţia noua (Divertis). Abia 

atunci vom putea interpreta şi pune în scenă savuroasele momente caragialiene, 

de exemplu, dar şi momente dramatice aflate în bibliografia de gimnaziu, aceste 

încercări constituind deci şi mijloace de învăţământ alternative. Diferitele 

festivaluri şi concursuri de peste an vor fi tot atâtea ocazii pentru noi, de a 

interpreta şi scenarii originale.  

Receptorii, fie ei adulţi sau copii, au nevoie de „spectacol”. Privită ca un 

divertisment, reprezentarea unui text dramatic facilitează înţelegerea mesajului, 

pentru că elevii asistă la desfăşurarea acţiunii, iar replicile schimbate cu rapiditate 

le dau senzaţia realităţii. Eliberată de constrângerile orelor de curs, activitatea 

atelierului de teatru apare ca o oază într-un deşert. Elevii vin aici să se elibereze de 

revolta adusă de obligativitatea rezolvării sarcinilor trasate pe un ton necruţător fie 

de părinţi, fie de profesori, vin aici să se „joace”, vin aici să se confrunte cu ceilalţi, 

pentru a-şi cunoaşte limitele, vin aici să se antreneze pentru următoarele 

competiţii. Deşi recurg la bagajul informaţional acumulat la ore, totuşi plictiseala 

dispare, mugurii unui zâmbet inocent apar pe buzele lor şi ceaţa de pe ochi li se 

împrăştie. Privindu-i, înţelegem că, absorbiţi de problemele cotidiene, nu observăm 

când elevii noştri cad în capcanele „modernităţii”, că  noi, profesorii de limba şi 

literatura română, am rămas, poate,  singurul sprijin al unor copii aflaţi în derută 

şi că aceşti copii vin la noi cu bucuria speranţei în priviri, numai că noi îi neglijăm 

din lipsa de timp. Copiii au nevoie de joc, de împlinire, de relaxare! Zidurile cenuşii 

ale blocurilor, ce le îngrădesc spaţiul vital, şi ale şcolii, în care-şi petrec o treime 

din zi, le estompează trăirile şi-atunci se refugiază în jocuri „vulgare” sau în „lumi 

paralele” unde au posibilitatea să acţioneze, să se confrunte cu propriile temeri şi 

să se deconecteze. 

Activitatea desfăşurată la atelierul de teatru „Actori mici…pe-o scenă mare 
!” le oferă elevilor acest context de împlinire prin efort propriu, de aceea membrii 
atelierului vin cu plăcere la toate acţiunile. Bucuria succesului obţinut pe scenă 
depăşeşte, de multe ori, bucuria notelor mari obţinute la obiectele de studiu. Elevii 
se refugiază într-o lume a lor, ruptă de exterior şi guvernată de legile loialităţii, 
pentru a fi ei înşişi, pentru a se confrunta cu propria imagine ascunsă în spatele 
unei „măşti” dintr-o operă literară şi pentru a-i cunoaşte şi pe cei de lângă ei. Cu 
acest prilej îi cunoaştem în toate ipostazele: de parteneri, de inventatori ai unor 
situaţii de comunicare inedite, de autori ai unor texte literare deosebite, de 
interpreţi ai unor roluri şi de beneficiari ai produselor rezultate.  

Atelierul de teatru apare ca un tărâm al împlinirilor ! 
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Proiect educaţional 

Şezătoare pe uliţa franco-română 

prof.  Rădulescu Alina 

prof.  Sandu Otilia 

Şcoala Gimnaziala Scurteşti 

Comuna Vadu-Pasii, Judeţul Buzău 

                 

        Sarcina şcolii de astăzi este de a forma la elevi o conştiinţă europeană, 

încercând să cultive respectul şi solidaritatea europeană faţă de cultura altor 

popoare. 

        Prin descoperirea culturii „celuilalt‟‟ se renunţă la prejudecăţi, la stereotipuri, 

se poate dialoga liber cu parteneri din diferite spaţii culturale. 

        Prin desfăşurarea acestui proiect, încercăm să oferim elevilor posibilitatea de 

a descoperi şi înţelege alte culturi şi de a găsi elemente comune, păstrând propria 

identitate. Proiectul scoate în evidenţă şi importanţa învăţării limbilor străine, în 

cazul de faţă limba franceză. Cu acest proiect încercăm să motivăm elevii să cultive 

spiritul fraternităţii în scopul acceptării diferenţelor ca nişte adevăraţi cetăţeni 

europeni. 

În vremurile progresului pe care îl trăim, ne confruntăm din ce în ce mai 

mult cu diversitatea culturală. Prin prisma locurilor de muncă şi a pieţelor 

economice, locuitorii planetei intră în permanent contact cu interlocutorii ce 

aparţin diferitelor contexte lingvistice şi socioculturale. Ca şi cadre didactice, 

suntem obligaţi să-i formăm şi să-i pregătim pe elevi pentru aceste întâlniri, să-i 

încurajăm să tolereze alte popoare şi culturi şi să depăşească barierele lingvistice. 

 De aceea, considerăm că este oportun să veghem ca adevăratele comori ale 

poporului să nu se piardă în negura vremurilor, din uitare sau neglijenţă. Această 

acţiune pare a fi o modalitate funcţională prin intermediul căreia elevii pot lua 

contact direct cu valorile culturale, se pot întoarce la izvoare, la tot ceea ce este 

mai autentic, pentru a se constitui în ceea ce trebuie să numim cu dragoste şi 

mândrie, identitate naţională.  

Cu ochii mari, dornici de cunoaştere şi de curiozitate, copilul ia contact cu o 

literatură plină de semnificaţii şi emoţii, cu o lume în care imaginaţia nu are 

margini, iar zborul pe aripi de vis este posibil. Aici va găsi mai întâi  lumea 

copilăriei sale, aici îşi va face poate prietenii cei mai fideli, aici îşi va ascunde mai 

târziu secretele numai de el ştiute, de care nu va îndrăzni să râdă nimeni; aici va 

vorbi mării şi va culege florile gândirii umane…Căci aici totul este posibil. Şi nimic 

nu-l va împiedica să interpreteze viaţa aşa cum vrea, să-i dea propria versiune, dar 

neuitând că şcoala reprezintă, pentru fiecare, începutul… 

Cu acest proiect dorim să dezvoltăm capacitatea de comunicare şi relaţionare 

între elevi, să le arătăm acestora că se pot juca şi învăţa împreună, că se pot 

bucura de tot ceea ce-i înconjoară şi o pot face într-o relaţie de respect şi prietenie, 

într-un climat de stabilitate şi bună înţelegere. 
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Proiect educaţional ,,Redescoperindu-l pe Creangă...” 
prof. Dorina Paicu 

Şcoala Gimnazială Poiana Stampei 
Judeţul Suceava 

 
 

,,A fost frumos la Humuleşti…Ploua încet şi personajele 
din curtea muzeului erau acoperite cu folii, ca-ntr-o poveste 
ciudată, ca şi cum ne-am fi jucat de-a ghicitul, căutând să 
descoperim cine se ascunde sub mască. 

Iată cocoşul ducând ţanţoş punguţa ...cu doi bani, iat-o 
şi pe mătuşa Mărioara, furioasă, într-o celebră ipostază a 
babei zgârcite şi afurisite, iată şi căsuţa iezilor, toate într-o 
poveste unică, ce mi-a trezit cele mai frumoase amintiri ale 
copilăriei, aflate pe final… 

Îl iubim pe Creangă pentru că îl simţim prietenul nostru 
dintotdeauna, şi, păşind în camera mică, am închis ochii 

visând copiii de pe laviţă, şi mâţele ce se jucau la vatră, şi 
pruncul din leagăn, ca şi cum povestea ar fi renăscut, iar şi iar, într-o eternizare a 
celei mai fericite vârste…” 

                   (Anastasia Paicu , clasa a VII –a- Jurnal „Şcoala altfel…”) 
 

Am selectat aceste câteva rânduri dintr-un jurnal „Şcoala altfel…”, editat de 
elevi, în cadrul Clubului de lectură „Exploratori în lumea cărţilor”, înainte de a 
realiza evaluarea activităţilor derulate, deoarece un mare impact l-a avut, de 
această dată, incursiunea pe care am făcut-o, împreună cu elevii, în descifrarea 
tainelor operei lui Ion Creangă, redescoperindul-l, cu aceeaşi emoţie a primelor 
întâlniri... 

Proiectul educaţional ,,Creangă-prietenul copilăriei mele” a avut drept 
scop cunoaşterea şi preţuirea operei marelui povestitor, o călătorie prin universul 
minunat al ,,Amintirilor...‖, cu vizitarea Casei memoriale de la Humuleşti. 

Printre obiective, s-au numărat : stimularea interesului pentru lectură, a 
creativităţii, cultivarea gustului estetic şi formarea deprinderilor de lucru în echipă; 
popularizarea experienţelor pozitive din activitatea claselor implicate, pentru 
diversificarea strategiilor managementului educaţional; stimularea expresivităţii 
prin originalitatea interpretărilor. 

La un exerciţiu de spargere a gheţii, când li s-a adresat o întrebare 
referitoare la ce perioadă a vieţii s-ar referi dacă ar deveni scriitori, copiii au 
subliniat faptul că, deşi îşi doresc să crească mari şi să devină independenţi, le-ar 
plăcea să scrie, în primul rînd, despre copilărie şi nu despre vârsta adultă. 
Argumentele au reliefat, încă o dată, faptul că nu este atât de simplu să scrii 
pentru copii, care sunt cititori exigenţi şi pretenţioşi. O altă întrebare s-a referit la 
modul în care este percepută lectura „obligatorie”, răspunsurile fiind diversificate : 
„ne place să selectăm texte-suport variate, care ne plac”, „iubim cărţile pe care le 
citim la Clubul de lectură, cele de editura Arthur, pentru că sunt moderne, 
corespund aşteptărilor noastre...”,  
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„ne place, însă, Ion Creangă, pentru 
că acolo ne regăsim...”. A fost unanim 

acceptată opinia că Ion Creangă este 
citit cu aceeaşi plăcere de copiii de 
astăzi, datorită umorului şi 
farmecului relatării întâmplărilor. 

Într-o primă etapă, elevii au  
venit cu Jurnalele din „Şcoala altfel -
să ştii mai multe, să fii mai bun” (din 
2015), unde aveau notate impresiile 
din excursia efectuată la Humuleşti, 
la Casa memorială a autorului. Au 
realizat un PowerPoint prin care s-a 
urmărit motivarea tuturor elevilor, în 
sensul aprofundării cunoştinţelor referitoare la viaţa şi opera marelui povestitor şi 
a impactului pe care opera sa o are şi astăzi asupra tinerilor cititori. Fiind din 
ţinuturi apropiate, elevii se simt aproape acasă în judeţul Neamţ, limitrof Sucevei, 
recunoscând foarte mulţi termeni ai limbajului popular care se utilizează şi astăzi 
în zonă. 

Activităţile au debutat în luna ianuarie, când „Ne-am amintit de Creangă…” 
Pentru început, s-a popularizat proiectul în rândul elevilor; s-a organizat echipa de 
proiect, formată din 20 de  elevi, apoi s-au stabilit şi planificat activităţile. Cu acest 
prilej, s-au prezentat date biografice, apoi s-a realizat o audiţie cu Mihail 
Sadoveanu citind un fragment din „Amintiri din copilărie”, un moment emoţionant 
pentru toţi cei care îl auzeau pentru prima dată. S-au împărţit responsabilităţile 
aferente fiecărui elev în parte şi sarcinile de lucru (colectarea de date biografice, 
imagini, prezentările PowerPoint etc.).  

În cadrul orelor de opţional de la clasa a VIII-a , la capitolele referitoare la 
Cinematografie, s-a vizionat filmul 
„Amintiri din copilărie”, în regia regretatei 
Elisabeta Bostan. La prezentarea 
filmului, elevii au subliniat faptul că, 
ecranizând povestirile reunite de Ion 
Creangă sub celebrul titlu „Amintiri din 
copilărie", Elisabeta Bostan dă viaţă pe 

ecran celor mai minunate pagini ale 
literaturii româneşti pentru copii. În 
seara de Ajun, în bojdeuca lui din 
cartierul Ţicău al Iaşilor, Ion Creangă, 
interpretat de marele actor Ştefan 

Ciubotăraşu, îşi aminteşte cu duioasă nostalgie de copilăria sa petrecută în satul 
natal Humuleşti, de poznele şi aventurile sale, atribuite în carte personajului Nică 
a lui Ştefan a Petrei. 
   În următoarele ore s-au observat diferenţele şi similitudinile dintre carte şi 
ecranizarea acesteia. Copiii au devenit veritabili critici de film, referindu-se la 
scenariu, regie, costume, coloană sonoră şi imagine. Cel mai spectaculos moment 
a fost dezbaterea publică şi apoi votul secret care au evaluat jocul actorilor, după 
care s-a organizat o decernare simbolică de premii pentru cele mai bune prestaţii. 
Trofeul a revenit interpretului băiatului, Ion Bocancea, care ,,croieşte personajul 
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cu o naturaleţe şi candoare cuceritoare. Cu şotiile şi năzbâtiile sale, Nică atrăgea 
toate necazurile lumii intrând mereu în cele mai mari buclucuri, pe care trebuia să 

le rezolve tot el, într-o manieră care atrage simpatia tuturor”, s-a subliniat în 
comentariile ulterioare. Elevii au mai apreciat redarea culorii epocii, veridicitatea 
scenelor şi frumuseţea graiului moldovenesc. 

În final, s-a precizat cu mândrie...naţională că acest film a obţinut premii 
importante: Marele premiu „Osso pardo asturiano" şi Premiul special al Juriului la 
Festivalul Internaţional al filmului pentru copii şi tineret de la Gijon, Spania - 1965  
şi Premiul special al Juriului la Festivalul Internaţional al filmului din La Plata, 
Argentina – 1965. 

La următoarea activitate, echipele de elevi au prezentat PowerPoint-urile 
realizate de la debutul proiectului, care au relevat aspecte reprezentative din viaţa 
şi activitatea literară a marelui povestitor. S-au remarcat mesajele finale adresate 
de generaţia de astăzi lui Creangă, emoţia şi frumuseţea percepţiei asupra 
poveştilor şi amintirilor, dar şi scrisorile …către un prieten, elevii dovedind 
adevărate veleităţi epistolare în conceperea 
textelor ce urmează a fi trimise…la căsuţa lui 
Creangă. 

Ca urmare a vizitelor efectuate la Casa-
Muzeu Poiana Stampei şi la Muzeul de Etnografie 
Vatra Dornei, elevii au avut prilejul să admire, 
încă o dată, obiecte din gospodăria ţărănească de 
altădată, cu identificarea denumirilor, potrivit 
textului original al lui Creangă, unele dintre ele 
regăsindu-se şi astăzi pe la casele bunicilor. 
Finalitatea a constat în realizarea unui mic 
dicţionar de regionalisme şi arhaisme, accentul 
punându-se pe recunoaşterea obiectelor care se 
mai folosesc şi astăzi şi câte din denumirile vechi 
se mai păstrează în limbajul curent. 

Lumea poveştilor lui Creangă a căpătat o 
altă dimensiune odată cu expoziţia de fotografii şi 
imagini reperezentative pentru opera marelui 
povestitor, având în completare desene realizate 
de elevii cei mai talentaţi, care au ilustrat sugestiv scene din universul operei 

marelui povestitor. 
Pe data de 1 martie, cînd s-a stabilit evaluarea proiectului, elevii au venit cu 

cîte o punere în scenă a uneia dintre scenele din „Amintiri...", câţiva dintre 
protagonişti dovedindu-se veritabili actori. Pupăza din tei a devenit personajul 
cheie şi mascota micilor actori, iar mesele „de împăcare" pe care le întindea 
altădată Smaranda au devenit prilej de etalare a măiestriei culinare a elevilor 
implicaţi în proiect şi nu numai. 

Mesajele pe care elevii le-au trimis peste timp povestitorului au fost 
emoţionante, urmând ca, anul viitor, să pornim în realizarea unui film, „pe urmele 
...lui Creangă", într-o călătorie veritabilă prin locurile unde a trăit, printre 
obiectivele principale situându-se oraşul Iaşi, cu povestea prieteniei deosebite ce   
l-a legat pe marele povestitor de cel mai de seamă poet al nostru, Mihai Eminescu. 
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Zoopovestiri, zoopoezii 
prof. Gîtlan Daniela 

Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” Târgovişte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul interdisciplinar „ZOOPOVESTIRI, ZOOPOEZII” a fost propus de la 
începutul anului, la clasa a VI-a C, la care predau limba română şi sunt dirigintă.  
Proiectul este organizat în trei perioade:  

a. poezii (minipoeme), povestiri, catrene, cvintete, acrostihuri, ghicitori 

(oct.- nov.);  
b. fabule - specie nou studiată (aprilie – „Şcoala Altfel”) 
 c.  basme, legende, snoave (iunie). 

Pentru redactarea de texte, am urmărit formarea unor competenţe specifice, 
în cinci etape:  

1. selectarea informaţiilor din surse diferite, contacte directe cu lumea 
animalelor – vizită la Grădina Zoologică, Târgovişte (1 oct. 2015); 2. informare din 
lecturi ştiinţifice şi literare; 3. redactarea de texte narative, descriptive sau poezii; 
4. prezentarea creaţiilor într-un cadru special (Laboratorul de biologie), în faţa 
colegilor (02.11.2015); 5. organizarea unui panou în şcoală cu cele mai apreciate 
creaţii (03.11.2015). 

a. Prima experienţă 
Inedită a fost abordarea informării la Zoo: elevii au avut sarcini diferite – 

unii au selectat informaţii ştiinţifice, alţii au transcris sau au fotografiat textele 
literare expuse alături (M. Eminescu, O. Cazimir, I. Miclea). Grădina zoologică din 
Târgovişte se mândreşte cu multe atracţii, printre care şi colecţia de poezii despre 
animale. Unii elevi nu dăduseră importanţă acestor texte până acum. 

Un băiat ne-a uimit pe toţi cu erudiţia sa în domeniul zoologiei şi plăcerea de 
a oferi aceste informaţii (Gabriel Butoiu). M-au impresionat unii dintre elevi, care 
erau la fel de dornici să revadă animalele, curioşi şi încântaţi.  

Profesor de limba română la Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” 
Târgovişte 
Fostă elevă a şcolii, director în perioada 2007-2014 

Absolventă a Universităţii Bucureşti, 1985 
Pasionată de folclor (master Universitatea „Valahia” Târgovişte – 
2006), teatru şi jurnalism, iniţiator de reviste şi ziare şcolare 
Rezultate meritorii la concursuri şi olimpiade (judeţene, naţionale şi 
internaţionale) 

Autoare de auxiliare didactice (10 (zece) din zece la română - 2009, 
Activităţi şi evaluări interdisciplinare şi transdisciplinare - 2011, 
Evaluare finală standard – 2013, Edit. Paralela 45) 

Metodist IŞJ, formator, mentor, îndrumător practică pedagogică, 
membru în Corpul experţilor în managementul educaţiei 
Iniţiator şi coordonator de concursuri / simpozioane naţionale 

(Cuvinte care zidesc, Şcoala şi biblioteca – factori mediatori ai 
contactelor culturale, Armonie în diversitate etc.) 

Premii şi distincţii personale: Premiu special pentru auxiliare 

didactice la Simpozionul Naţional „Şcoala modernă” de la Piatra – 
Neamţ, mai 2005; Distincţia „Gheorghe Lazăr”, clasa a II-a, 2007. 
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Inedite au fost şi unele lecturi citite în clasă, la Centrul de Documentare şi 
Informare din şcoală sau acasă: „Bietul Tric”, de I. Al. Brătescu-Voineşti, „Ciuş”, de 

Geo Bogza, poezii din cărţile Anei Blandiana – „Întâmplări din grădina mea”  sau 
texte ale unor autoare dâmboviţene (profesoare de limba română): Ioana Dana 
Nicolae – „Poveşti cu vrăbii şi cu Zgriburici”; Viorica Vlad- Ghica – „Zoopovestiri”. 
Ultimul titlu a fost şi sursa pentru genericul activităţii. 
Cum au lucrat, cum s-au distrat elevii   

Pentru a-i stimula să fie atenţi la detaliile de la Zoo, am iniţiat un 
pseudoconcurs  pentru „Cele mai multe informaţii, cele mai multe poezii despre 
animale”. Încântaţi de idee, elevii au avut şi iniţiativă: s-au ajutat unii pe alţii, au 
făcut fotografii poeziilor...şi apoi au realizat fişe, planşe cu informaţii sau poezii, 
utile şi pentru colegi. 

Elevii au fost impresionaţi 
de câteva povestiri citite în clasă 
sau ca lectură suplimentară 
pentru acasă: întâmplarea de la 
vânătoare a câinelui bătut pe 
nedrept de stăpân (Bietul Tric), 
povestea fericită a lui Liviu, salvat 

de cancer de către delfinii de la 
Constanţa, încercările de a învăţa 
a zebrei Zebu sau povestea 
ursuleţilor din Ţara de gheaţă 
care, atunci când era iarnă grea, 
născoceau ghicitori... (din cartea 
Zoopovestiri). 

Pe parcursul celor două 
săptămâni în care elevii au lucrat în clasă şi acasă pentru realizarea creaţiilor, ei 
au colaborat şi în funcţie de inteligenţele multiple: „scriitorii” au făcut echipă cu 
„desenatorii” sau cu „savanţii”. Plăcerea majorităţii elevilor a fost ilustrarea textelor 
create cu desene sau grafică, în alb-negru sau color. 

În ziua prezentării, creatorii (13 elevi) au interacţionat cu spectatorii, aceştia 
din urmă făcând aprecieri, punând întrebări, cerând explicaţii, aplaudând şi, în 
final, alegând cele mai reuşite lucrări pentru panou. 
Care sunt rezultatele   

Elevii au învăţat de ce şi cum să se informeze înainte de a crea un text, un 
desen; să îmbine informaţii exacte, ştiinţifice cu cerinţele unei compuneri creative. 

A scrie un text înseamnă: a avea idei, a pune ideile în ordine, a exprima 
ideile corect şi din punctul de vedere al punctuaţiei şi al ortografiei, a convinge pe 
cititori. Astfel, cu ajutorul profesorului, au învăţat să-şi pună întrebări: ce m-ar 
interesa pe mine; dar pe colegii mei?; am o idee originală?... 

Elevii au avut libertatea de a alege să prezinte animale de casă sau sălbatice, 
în proză sau în versuri, în texte narative sau descriptive. În orele de literatură, au 
fost reluate anul acesta specificul celor două tipuri de texte. 

Creatorii au înţeles pe parcurs, după consultarea profesorului, să renunţe la 
forma versificată, dacă nu au simţul „muzical”, să folosească un limbaj simplu, 
evitând repetiţiile sau rimele forţate. Cele mai multe creaţii au pornit de la 
animalele sălbatice, dar au fost personaje şi pescăruşii sau câinele de la bunici. 
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Iată topul speciilor preferate : 1) ghicitorile ; 2) minipoemele – catrene, 
cvintete ; 3) povestirile. Începutul a fost greu, iar „produsele” puţine şi „chinuite”. 

Exemplific: ghicitori – E. Miron: „E frumos şi colorat/ şi puţin cam îngâmfat; / are 
pene minunate / şi le-nfoaie pe toate” (fazanul); M. Stanciu: „Animal cu trup tărcat/ 
şi cu gât nemăsurat‖ (girafa), „Urechiat  cu haine sure/ Stă pe câmp şi în pădure.‖ 
(iepure); „Zboară-n sus/ Zboară-n jos/ Este neagră foc/ De la coadă pân’ la cioc‖; 
minipoeme: A. Ghergu: „O maimuţă cenuşie/ Pierde ziulica toată /Potrivind o 
pălărie / Dintr-o frunză de salată: / O aşază când pe frunte,/ Când pe ţuguiatul 
creştet / Şi se strâmbă, să te-nfrunte/ Ca să izbucneşti în râset‖.   

Fragment din povestirea elevei A. Cobianu - „Cronicile din Ţara Vrăbiilor. 

Partea I. Prieteni cu pene”:  

 „În butoiul  neacoperit, din tindă, de sub fereastră, intră vâjâind o vrabie şi 
nu o mai văd; aud doar bătaia penelor în butoiul gol... Mă duc să văd ce a păţit. 
Vrabia parcă... plângea !  
 - Ce s-a întâmplat, vrăbiuţo ? am întrebat-o eu. 
 - A dispărut ! A dispărut !! mi-a răspuns impacientată. 
 - Ce anume ? 
 - Bobul !! 
 - Care bob ?!... 

 - Bobul Vrajitorului ! Bobul magic din care oricâte înghiţituri ai lua, el nu se 
termină niciodată ! Ajută-mă să-l caut ! 
 Aplecându-mă să caut 
bobul, am alunecat şi m-am 
trezit în fundul butoiului : era 
ciudat... – ori butoiul se mărise, 
ori eu mă micşorasem, şi în orice 
caz se vedea foarte departe gura 
deschisă a butoiului... Mă 
simţeam cam ca Alice în Ţara... 
vrăbiilor ?!... 
 - Dar de ce cauţi tu tocmai 
un astfel de bob ? 
 Parcă abia aştepta să 
povestească cuiva viaţa ei de 
până acum : Când a ieşit din ou, 
aveau foarte multă mâncare în 
cuib, dar apoi, încetul cu încetul, 
porţiile se micşorau, până când n-au mai avut ce mânca !... 
 - … După aceea, în tot Satul Cuibărescu se ajunsese la o flămânzire grea ! Şi 
ştii de ce ? Pentru că oamenii deveniseră foarte răi şi nepăsători şi nu ne mai 
dădeau nimic... Cel puţin, aşa am crezut eu în tinereţe, zise vrăbiuţa. Dar, după un 
timp, am aflat că, de fapt, Maleficul – un vrăjitor temut chiar şi de extratereştri – fura 
mâncarea de la oameni pentru a făuri Bobul Magic !... Dar nu dădea nimănui din 
Bob, până când, într-o zi, n-am mai suportat... Suratele mele zburatoare mureau, 
vrăbii erau izgonite, mamele ronţăiau penele celor mici pentru mâncare !! Un măcel 
întreg pentru un vierme cât o unghie !! Asta a fost prea mult, de ajuns ! Aşa că l-am 
rugat pe vrajitor să ne dea şi nouă puţin din Bob... “ Dacă veţi răspunde la 
ghicitoare, vi-l dau pe tot !‖ a zis el. 
 - Şi cum sună ghicitoarea ? am intrebat eu. 
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 - «Ce te încălzeşte şi nu e foc ?» ... Nimeni nu a ştiut să răspundă, dar, după o 
vreme, Maleficul ne-a dat Bobul. Ne-am bucurat prosteşte... 

 - Nu era ce v-aţi dorit ?! Nu era bine?! 
 - NU !!! spuse vrăbiuta,  ca şi când ar fi durut-o întrebarea. 
 - De ce ?!... 
 - Pentru că am aflat curând înşelătoria: oricine mânca din acel bob devenea 
sclavul Vrăjitorului ! 
 - Si tu ai mâncat ? am întrebat-o îngrijorată. 
 - Doar îţi povestesc toate astea, nu ? a spus ea, pe un ton ironic. 
 - Aşa este ! şi zâmbesc uşurată. (...)” 
 

b. Al doilea pas  
Proiectul a continuat pe întreg anul şcolar, adăugând cerinţe noi şi specii 

literare noi, de exemplu, fabula (aprilie 2016): elevii au citit texte variate din 
literatura română şi universală, au vizionat fabule dramatizate de alţi elevi 
premiaţi la concursuri artistice şi au creat fabule. Elevii s-au mobilizat mult mai 
bine, au înţeles ce trebuie să facă, şi-au căutat singuri resursele, au lucrat singuri, 
dar şi în grup, iar calitatea creaţiilor va fi superioară; deocamdată sunt în etapa 
finisării... 

c. Aproape ... autori 
Urmează, după lucrările semestriale şi 

evaluarea naţională (clasa a VI-a), etapa a treia 
a proiectului, axat pe creaţii literare narative: 
basme, legende, snoave. De data aceasta, 
lecturile de la care pornim sunt basmele, 
legendele şi snoavele populare româneşti şi 
universale, care au în centru animalele. Sursele 
literare recomandate de profesor sunt de două 
tipuri: culegeri de texte „la îndemână” (existente 
în clasă – volumele „Din comoara  neamurilor”, 
Edit. Paralela 45, CDI, în bibliotecile elevilor) şi 
culegeri „inedite” din „colecţia” personală a 
profesorului: Folclor din Dâmboviţa (basme), O. 
Păun, S. Angelescu, 1981; Legende populare 
româneşti, Edit. Albatros, 1983. Plai domnesc, C. 

Manolescu, Legende populare româneşti, Al. 
Nicolescu, Edit. Bibliotheca, 2003. Din literatura 
cultă românească şi universală am propus 
elevilor texte inedite şi autori mai puţin 

cunoscuţi: V. Voiculescu (Revolta dobitoacelor – lectură în clasă dramatizată); R. 
Kipling (Simple poveşti), Jean-Claude Carriere (Cercul mincinoşilor). Elevii vor avea 
de citit Micul prinţ , de A. De Saint-Exupery şi vor viziona filmul. 

Sunt sigură că şi de acum înainte vor încerca să fie originali, să-şi găsească 
formula potrivită de compuneri în concordanţă cu profilul lor spiritual (glumeţ, 
grav, aventuros...) şi cu tipul de text preferat. 
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Popas în lumea cărţilor 

director adjunct prof. Baban Diana 
secretar Cosma Smaranda 

Şcoala Nr.18 Baia Mare, Maramureş 
 

Pe data de 23 aprilie 2016, am poposit în 
lumea cărţilor, în biblioteca Şcolii Nr. 18 Baia 
Mare, Maramureş. 

Trăim în era computerelor, a internetului, 
a televizorului. Poate că de aceea cărţile rămân 
undeva, prăfuite, pe un raft de bibliotecă. 

O carte înseamnă sentimente, experienţă 
personală, imaginaţie, joacă „de-a cuvintele” 
etc. Toate acestea nu pot fi redate într-un film 
sau într-o pagină de internet, unde informaţia 
este, de mult ori, „gata mestecată” şi trecută 

prin filtrul raţiunii şi profilului afectiv al celui care a realizat cele de mai sus. O 

operă literară este rodul imaginaţiei (experienţei personale) şi a talentului autorului 
său, dar oferă posibilitatea de a te regăsi, ca şi cititor, în diferite moduri acolo. O 
carte te face să visezi, să-ţi creezi imagini. O operă literară ajută la dezvoltarea 
vocabularului şi a capacităţii de exprimare orală şi scrisă. Cartea îţi poate deveni 
cel mai bun prieten, atât prin informaţiile pe care le conţine, cât şi prin faptul că-ţi 
poate fi tovarăş într-o călătorie sau  în serile ploioase de toamnă, când nu poţi 
merge la joacă, afară. 

În vremurile noastre, oamenii se află într-o continuă goană după bani, lăsând 
în plan secund ceea ce ţine de „hrana spirituală”. Ar fi nederept să angajăm la nivel 
micro, desigur şi copiii în această alergătură. Ar fi nedrept să-i lăsăm să îşi aleagă, 
în jocurile lor, doar personaje violente (atât de mult prezente în filmele destinate 
lor). Ar fi nedrept să-i învăţăm, de pe acum, ce este războiul, ce înseamnă grija zilei 
de mâine, adică, realitatea. Introducerea 
copiilor în lumea poveştilor, a poeziilor 
amuzante sau a necuvântătoarelor mi se 
pare un mod firesc şi necesar de păstrare 
neîntinată a copilăriei. 

Ne numărăm printre cei care AU VRUT 
să înveţe să citească, pentru a putea 
pătrunde singuri în această lume minunată 
a cărţilor, o lume în care evadezi, o lume 
care-ţi permite să fii prinţesă, chiar şi 
atunci când eşti, în viaţa reală, o 
cenuşăreasă. Astfel, propria plăcere de a 
citi şi toate cele expuse mai sus ne-au determinat să participăm la activitatea 
desfăşurată în biblioteca şcolii noastre „Popas în lumea cărţilor”, unde am 
poposit împreună cu grupe de elevi, am lecturat, am schimbat idei, impresii, 
păreri, am pătruns în lumea mirifică a împlinirilor atâtor personaje, atâtor eroi şi 
pentru o clipă, a împlinirilor personale. 
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Călătorie prin cultură, artă şi tradiţii 
director, prof. Cosma Simona 

bibliotecar, prof. Holczli Aurelia 
Şcoala Nr.18 Baia Mare, Maramureş 

 
 

Pornind de la idea că elevul 
trebuie să intre în relaţii cu semenii şi 
comunitatea, am iniţiat proiectul de 
parteneriat  „Călătorie prin cultură, 

artă şi tradiţii”, ce a putut fi realizat 
prin îmbinarea activităţilor curriculare 
cu cele extracurriculare şi extraşcolare, 
între clasele V-VIII din Şcoala Nr. 18 
Baia Mare şi elevi de la Colegiul Tehnic 
Aurel Vlaicu Baia Mare, pe toată 
perioada programului „Şcoala altfel”. 

Călătorind prin cultură artă şi 
tradiţii am descoperit că reuşim să legăm noi prietenii, să comunicăm prietenilor 
cunoştinţele, trăirile, obiceiurile şi tradiţiile noastre. Ca o prioritate a fost călătoria 
noastră la biblioteca şcolii pentru a întreba cărţile dacă doresc să ni se descopere. 
Am reuşit, am călătorit prin poezie, prin poveste, am redescoperit cultura noastră 
românească, obiceiurile şi tradiţiile noastre - Lăpuşene. Treptat, am primit curaj şi 
hotărâţi am încercat modest şi am reuşit să desfăşurăm activitatea „Povestea 

mea în versuri şi proză”, susţinută de un grup de elevi din clasele a V-a şi a VI-a, 
elevi deosebit de receptivi care şi-au exprimat în versuri şi proză povestea vieţii lor 
de până acum, gândurile, ideile, trăirile, bucuriile şi tristeţile. Cu emoţii şi-au 
arătat talentul de creatori, unii de recitatori, alţii de povestitori. Creaţiile lor au fost 
din cele mai diverse, de la descrierea copilăriei, întâmplări hazlii, la poezii despre 
anotimpuri, despre bunici.  

Ne-a emoţionat poezia unui elev cu tema „Vreau să rămân mereu copil”, 
prin care şi-a exprimat puţin teama de-a deveni adult într-o lume agitată în raport 
cu liniştea copilăriei pe care o trăieşte. Unele creaţii au fost completate cu desene 
în ton cu trăirile din poezie sau poveste. 
Au fost recitate şi alte poezii ale 
poeţilor noştri, alese de elevi. Copiii au 
pus suflet în creaţiile lor, ceilalţi au 
apreciat, şi-au arătat admiraţia prin 
aplauze, a fost interesantă conversaţia 
între „Muncă şi Lene”, spectatorii 
recunoscându-se într-o postură sau 
alta, la final au fost alese două din cele 
mai frumoase creaţii. Toţi elevii au fost 
încântaţi, crescându-le încrederea în 
forţele lor de creatori, recitatori sau 
povestitori, alţii şi-au arătat dorinţa de 
a compune la rândul lor, au îmbinat 
melancolia amintirilor, cu bucuria trăirilor 
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şi şi-au exprimat dorinţa de a forma împreună un grup de creaţie literară, unde să 
păstrăm realizările, desenele, povestirile, poeziile, toate materialele pentru a le 

înmănunchea mai apoi într-o revistă şcolară. Nota festivă sub care s-a desfăşurat 
activitatea a provocat multe emoţii elevilor, emoţii care au impregnat momentului o 
aură de sensibilitate. 

Activitatea i-a obligat pe elevi să 
citească, să se inspire, să se documenteze, 
comportamente ce ne-am dori să se 
transforme în obişnuinţă.  

Activitatea a fost un moment prielnic 
de încurajare a elevilor timizi, dar în 
acelaşi timp a condus şi la dezvoltarea 
gustului pentru o lectură activă şi o 
memorizare conştientă, venită de la sine, 
fără a fi impunsă din exterior.  

Ei şi-au ales poeziile, le-au citit, le-
au memorat, iar apoi, le-au recitat 
conduncându-ne în acea lume a poezieilor. 
Compunerile au pus în valoare atât bogăţia 

ideilor, cât şi atenţia deosebită acordată 
expresiilor frumoase care zugrăvesc spaţiul creativ. 

 
Călătoria noastră nu s-a sfârşit. Am continuat prietenia cu cartea pentru a 

ne descoperi originile, portul, tradiţiile şi obiceiurile, şi astfel am îndrăznit să 
desfăşurăm încă o activitate cu tema „Obiceiuri şi tradiţii de Sfintele Paşti în 

Maramureş”. Elevi în port popular de la Şcoala nr.18, Baia Mare, ne-au prezentat 
creaţiile lor, colecţiile lor de obiecte vechi, casa şi gospodăria bunicilor lor. 
Împreună, am punctat obiceiurile şi tradiţiile vechi ale bunicilor din trei zone 
Chioar, Lăpuş şi Maramureş, apoi am vopsit ouă roşii, am aşternut ştergare, am 
împărţit tuturor elevilor ouă şi bucate 
tradiţionale. Bucuria, preocuparea lor, 
încântarea celorlalţi, curiozitatea altora 
care ne-au trecut pragul, prin toate s-a 
evidenţiat munca, hărnicia şi dăruirea 
oamenilor din zonele reprezentate, a 

copiilor lor, prin cântec şi recitare de 
poezii, s-a simţit emoţia transmisă 
tuturor, în prag de sărbători. 

Călătoria noastră prin cultură, 
artă şi tradiţii, nu s-a sfârşit, căutând 
mereu printre filele prietenelor noastre, 
am descoperit un univers larg, o lume 
de vis, ne-am descoperit pe noi şi ne-am 
convins că „Suntem în trend dacă şi 

citim”, suntem horărâţi să rămânem în lumea cărţilor şi să ne continuăm 
călătoria prin cultură, artă şi tradiţii. 
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5 minute de lectură 
administrator Reţea AeL, Bobb Laura şi 

psiholog şcolar, prof. Ciobanu Corina Diana 

Şcoala Nr.18 Baia Mare, Maramureş 

 
 
„Ai carte, ai parte!’’ Este proverbul pe 

care adeseori ni l-au spus ca îndemn 
învăţătorii, părinţii şi bunicii. 

Pornind de la acest proverb, împreună cu 
un grup de elevi din Şcoala Nr. 18 Baia Mare, 
am făcut o incursiune la biblioteca şcolii, 
pentru a ne alege cartea preferată, pentru a ne 

delecta, desfăşurând activitatea „5 minute de lectură”. 
Făcută să lumineze mintea omului, să-i încălzească sufletul şi să 

călăuzească viaţa, cartea este purtătoarea 
peste milenii a înţelepciunii şi a cunoaşterii 
umane. Cartea este foarte important în viaţa 
fiecărui om. Este o comoară fără preţ, te face 
să te bucuri, să râzi şi să plângi. Cartea îţi 
dezvoltă vocabularul şi ne face să fim mai 
buni. Asemenea unui profesor, cartea a avut 
grijă să ne înveţe, să ne povăţuiască, să se 
ocupe de educaţia noastră. 

Am ales cartea preferată, fiecare elev, a 
comunicat pe rând celorlaţi părerile lor despre cartea preferată. 

Legătura  dintre  om  şi  o  carte  are  o  poveste  îndelungată.  Lectura  a  
fost,  este  şi  va  fi  un  mod  de  a-ţi  îmbogăţi  cunoştinţele.  Dacă  sunt  înţelese 
cum  trebuie,  cărţile  vorbesc  lucruri  interesante. Cititul  este  ca  o  hrană  
spirituală  şi  cărţile  sunt  elemente  principale  ale  universului  nostru. Ne 
regăsim de multe ori în cărţile pe care le citim şi începem şi noi să trăim 
sentimente, devenim din ce în ce mai dependenţi de carte. Am cules şi 
înmănunchiat aici câteva impresii ale elevilor. 

„Cartea este cel mai bun prieten al meu 
şi fără ea nu aş fi fost unde sunt astăzi şi 
unde voi călători mâine”, spune elevul Holczli 
Andrei dinclasa a VI-A. 

„În unele cărţi m-am descoperit parcă 
pe mine”, ne spune eleva Filip Diana din clasa 
a VI-B. Am descoperit de asemenea, citează 
eleva, „că mă atrag cărţile cu conţinut religios, 
mă fascinează lumea unor martiri, viaţa unor 
sfinţi, puterea şi răbdarea lor, am simţit 
bucuria şi suferinţele lor. Cu fiecare cartea 
citită parcă descopăr un mister. Ultima carte 

religioasă a fost Quo Vadis, tradusă în limba română ,,Încotro mergi”. Este o carte 
minunată şi o recomand tuturor.” 
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Cartea este singura care ne oferă şansa de 
a pătrunde tainele lumii în care trăim, oferindu-

ne spre analiză felii de viaţă reală. Elevii Ciceac 
Alina, Spaler Andreea, Oancea Natalia, Man 
Mihai, Man Maria, Jisa Bianca, Mikloş Mădălina 
din clasa a VI-A; Puşcaş Alexia, Unguraş Denisa 
din clasa a VI-B ne-au transmis că „fără visul 
cărţilor şi fără poezie” viaţa ar fi pustie şi noi am 
fi mai reci. Căutând, răsfoind şi citind, spun 
elevii, vom descoperi o lume adevărată, oameni 
adevăraţi. Cu ajutorul cuvintelor comunicăm 
impresiile, socializăm, acceptăm, transmitem emoţiile, putem devein eroii din 
cărţile citite, vom fi mereu în trend. 

 
„Ea este pentru mine făclia de lumină care mă conduce prin viaţă, îmi dă 

siguranţă şi încredere, este prietenul care nu mă dezamăgeşte”, spune elevul Radu 
Tudor din clasa a V-A.  

 
„Cer senin şi fără nori, 

Aer proaspăt cu balsam de flori, 
Râu cristalin cu murmur spumegat, 

Te-am descoperit şi îndrăgit, 
Eşti comoara mea, de dorit 
Aici, acum şi-n orice veac!” 

(transmite cu emoţie eleva Rogojan  Alexandra 
din clasa a VI-A) 

La finalul activităţii, elevii au ales un 
slogan deosebit: „Dorim să poposim mereu în 
mirifica lume a cărţilor”. 
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2 Aprilie - „Ziua internaţională a cărţilor pentru copii” 

bibliotecar Andreca Cristina 
Şcoala Gimnazială „Dr. Victor Babeș‖, Baia Mare, Maramureș 

  
Activitatea a fost concepută din dorinţa de 
a stimula interesul pentru lectură al 
elevilor, acum când aceştia, atraşi tot mai 
mult de mijloace moderne, uită că, de 
fapt, cartea a fost şi este un bun de 
valoare, un tezaur în care se concentrează 
gândurile şi experienţa omenirii, pentru a 
se transmite urmaşilor. 
 Elevul trebuie să ştie că doar cartea 

poate fi un prieten care îi învaţă multe şi le îmbogăţeşte sufletul. Cartea este una 
din marile bogăţii ale vieţii. 
 Lectura ne introduce în viaţa celor care le-au scris şi astfel, devenim 
moştenitorii lor. În educarea şi instruirea elevilor, lectura ocupă un loc important. 
Acest lucru se observă la elevii cu o lectură suplimentară bogată, au cunoştinţe 
mai bogate şi posedă posibilităţi de expunere şi argumentare mai mari. Am dorit 
să-i atragem pe elevii noştri în realizarea acestui proiect pentru a-i învăţa să-şi 
aleagă cărţile pentru lectură şi să procedeze corect atunci când citesc o carte. 
Considerăm că nu este suficient ca în citirea unei cărţi, cititorul să înţeleagă 
numai acţiunea, ci să aprecieze şi frumuseţea imaginilor, a expresiilor artistice. 
 Am stabilit împreună cu elevii ca deviza noastră să fie: „2 APRILIE – ZIUA 

COPILULUI CARE CITEŞTE”. 

2 Aprilie – Ziua internaţională a cărţilor pentru copii, este prilejul ideal 
pentru promovarea literaturii pentru copii şi pentru stimularea dorinţei de lectură 
a celor mai mici cititori. Ziua internaţională a cărţilor pentru copii a fost iniţiată în 
anul 1967. 

Data nu a fost aleasă întâmplător ca sărbătoarea cărţilor pentru copii, ea 
coincide cu ziua de naştere a celui mai 
îndrăgit autor de basme, cel care avea să fie 
numit, încă din timpul vieţii, regale 
basmului, Hans Christian Andersen 1805 -

1875 
           Elevii au fost antrenaţi în discuţii pe 
tema necesităţii lecturii particulare. Fiecare 
dintre aceştia a adus un argument, conform 
căruia, cartea a fost şi rămâne prietenul 
tăcut, dar de încredere al fiecăruia dintre 
noi.  
 Activitatea s-a dovedit a fi una foarte 
apreciată de către elevii participanţi, 
organizatorii sperând că citatul marelui nostru poet Mihai Eminescu: „Citeşte. 

Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi 
imagini”, va fi călăuza elevilor pe parcursul vieţii lor. 
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„English stories-writing and telling” 

Proiect de activităţi literare interdisciplinare 
prof. Ramona-Larisa Ciurean 

Şcoala Gimnazială „Gh. Lazăr‖ Zalău 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acest proiect a demarat când elevii din clasa a VI-a B au studiat lecţia de 

limba engleză „Books and libraries”. Cei 26 de elevi au înţeles ce elememte sunt 

prezente pe coperta unei cărţi, au discutat despre 

genul de cărţi preferate şi au schimbat opinii despre 

cele mai populare cărţi ale momentului, făcându-le 

colegilor de clasă recomandări. Apoi au citit şi audiat 

câteva poveşti clasice reinterpretate de autorul 

englez Roald Dahl în maniera sa atât de cunoscută, 

amuzantă pentru unii, dar, în acelaşi timp, 

deranjantă pentru alţii. Cum era firesc, părerile au 

fost împărţite, o parte din elevi dorind să citească 

mai multe astfel de poeme, iar alţii manifestând 

dorinţa de a rămâne la clasicele întâmplări 

cunoscute din copilărie. 

 Drept urmare a acestor activităţi, elevilor li s-a 

dat un termen până la care să (re)citească mai multe 

poveşti clasice sau actuale şi ca sarcină de lucru, să 

scrie prima lor carte de poveşti în limba engleză.  

Aceasta putea fi sub forma rescrierii uneia clasice, 

dar cu propriile cuvinte, introducerea unor elemente 

reale sau fantastice noi, puteau combina elemente şi personaje din mai multe 

poveşti sau creearea unei poveşti din propria imaginaţie/experienţă. Într-un final, 

textul trebuia pus în pagini şi însoţit de desene atractive şi sugestive, iar coperta 

să cuprindă toate elementele studiate. 

Fiind profesor de limba engleză de aproape 

15 ani, am desfăşurat în acest timp multe proiecte, 
dar dintre toate, cele mai dragi mie şi elevilor, au 
fost întotdeauna activităţile care implică poveşti. 
Nemuritoarele poveşti clasice din literatura 
universală motivează în continuare zeci de elevi, 

astfel încât nu mi-a fost greu să îmbin în acest 
proiect lectura cu scrisul, cititul şi povestirea 
acestor izvoare nesecate de întâmplări miraculoase, 
personaje ireale şi tărâmuri fermecate din lumea 
fraţilor Grimm sau a filmelor Disney. Iar rezultatele 

au fost şi de data aceasta minunate, copiii 
încântaţi, iar eu, un profesor mulţumit. 
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 După două luni de 

muncă, cele 26 de creaţii 

literare au uimit atât pe 

micii autori, care a trebuit 

să le prezinte şi să le 

recomande, cât şi pe colegi, 

şi pe mine ca profesor-

recompensându-i cu note 

bune, aprecieri şi laude. Dar 

marea lor mulţumire şi 

emoţie au trăit-o în timpul 

„Săptămânii Altfel”, când, 

prin colaborarea în cadrul 

acestui proiect cu clasa aII-a B, învăţătoare Rodica Lazăr, autori de carte, a trebuit 

să îşi prezinte opera astfel încât să-i facă pe mai micii cititori dornici să le 

răsfoiască paginile, curioşi să cunoască mai bine personajele şi chiar să 

împrumute cartea pentru a o citi integral. Cei 30 de elevi de clasa a II-a au putut 

cere explicaţii ale cuvintelor necunoscute din 

limba engleză, să pună întrebări autorilor atât 

despre poveste, dar şi despre experienţa în sine de 

a scrie o poveste şi a redacta o carte. De 

asemenea, la final, ei au vizitat expoziţia de cărţi, 

au răsfoit şi au dat note, alegând fiecare patru 

cărţi după următoarele criterii: cea mai 

interesantă poveste, cea mai amuzantă, cele mai 

reuşite desene şi cea mai bine realizată din punct 

de vedere artistic. După ce au votat şi s-au pus de 

acord micii lecturiaşi, cărţile câştigătoare au fost 

aplaudate şi autorii lor fotografiaţi ca la 

adevăratele lansări de carte.  

Emoţiile au fost de ambele părţi, impactul 

asupra elevilor mici fiind unul foarte mare, aceştia 

dorindu-şi să devină şi ei într-o zi autori de carte, 

şi nu orice fel de carte, ci în limba engleză. Elevii 

de clasa a VI-a le-au povestit cât au citit, cum au 

lucrat în limba engleză şi le-au sădit dragostea de lectură, cu toţii dorind să repete 

astfel de colaborări şi păstrând în minte şi în suflet această experienţă deosebită. 
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Din  bibliotecă în teatru de păpuşi 

prof. Mihaela Bulai  
Biblioteca ,,Nemira‖, Şcoala Gimnazială nr.3 

Structură a şcolii Gimnaziale ,,Sfântul Nicolae‖ 
Comuna Lieşti, Judeţul Galaţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Când ai o ,,bunicuţă‖  bibliotecară  poţi să te aştepţi la orice! Nu doar să te 

pună  să citeşti, ( şi, dacă mai e şi doamna profesoară, să te oblige chiar!) ci şi să-ţi 

pună acul în mână, să-ţi dea idei şi personaje să transformi ideea ta în poveste şi, 

hop! În spatele cortinei: Poftiţi la teatru de păpuşi ! Azi vă invităm la spectacolul cu 

piesa ,,Behăiţa‖ după o idee de Iulia Constantin din clasa a V-a. Cum ,,o idee” mă 

veţi întreba. Păi, uite aşa! Dar, hai mai bine să o luăm de la început: 

     Pătrundem în lumea basmului cu elevii de clasa a V-a şi, timp de două 

săptămâni intrăm în poveste. Pentru asta e nevoie şi de puţină magie şi doamna 

profesoară se transformă în vrăjitoare iar elevii în umili şi năstruşnici ucenici. 

Semn de recunoaştere – tichia fermecată. Şi, ca s-o recunoaştem, fiecare îşi coase 

pe ea un talisman (adică un nasture colorat adus din cutia Bunicuţei împreună cu 

Gândindu-mă acum la lucrurile care mă definesc, mi-

am dat seama că pe toate le-am deprins în copilărie.  Unele au 

crescut odată cu mine devenind parte din fiinţa mea, altele au 

stat în aşteptare, ca seminţele în pământul umed şi hrănitor 

aşteptând să le vină timpul să răsară şi să înflorească. Le-am 

primit pe toate cu bucurie şi cu încredere, le-am dăruit apoi 

cu bucrie şi cu încredere şi, odată cu ele am dăruit şi ceva din 

sufletul meu. Şi, de aceea cred că pot să spun că sunt ceea ce 

îmi place să fac. Ce-mi place? Să citesc, să cos, să ascult 

muzică, să râd cu copiii, să mă joc, să tricotez, să-mi aşez 

timbrele în clasor, să stau de vorbă cu copiii, să jucăm teatru 

de păpuşi, să facem păpuşi, să colecţionez tot felul de lucruri, 

să adun tot felul de nimicuri, să scriu......îmi plac norii, 

crăiţele, râsul copiilor, mirosul cărţilor noi, florile de măr, 

ghemele pufoase, rechizitele noi, îngheţata cu vanilie şi fistic, 

păpuşile, mohairul colorat, pădurea, norii, norii... 

     Pentru mai multă exactitate, m-am născut la Predeal de Bunavestire a anului 1960, 

sunt absolventă a Facultăţii de Litere (română-cehă) a Universităţii Bucureşti, promoţia 

1988, sunt profesoară de limba şi literatura română la şcoala din Lieşti, Galaţi, şi, pe 

lângă asta, coordonez două activităţi în şcoală- un cerc de filatelie (Cercul de filatelie 

,,Ştefan Petică”; doi ani am avut şi un curs opţional Micul filatelist), şi Atelierul 

,,Bunicuţa” unde copiii deprind lucru manual). Sunt căsătorită, am două fete şi nu sunt 

încă bunicuţă☺! 
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ac şi aţă). Ne împărţim  în 6 grupe de câte 4 copii şi, aşa, gătiţi, pătrundem în 

poveste în fiecare oră: citim basme din frumoasele cărţi din Bibliotecă, vorbim 

despre basme şi despre eroii lor, 

colorăm, desenăm, facem planşe, 

completăm rebusuri. Profesoara-

vrăjitoare are grijă mereu să-şi 

îndulcească ucenicii  pentru ca ora să 

fie mai dulce (şi mai ales amintirea ei!). 

Proba finală, de foc- fiecare grupă de 

minivrăjitori în devenire  trebuie să 

alcătuiască un basm. Zis şi făcut! S-au 

citit apoi pe rând basmele celor 6 

grupe, s-au pus note, s-au completat 

planşele. Basmul câştigător va fi 

dramatizat şi, în săptămâna Şcoala 

altfel va fi transformat în spectacol de 

teatru de păpuşi. Şi uite aşa se face că, 

la timpul cuvenit,  Vrăjitoarea s-a 

transformat în Bunicuţă cu ochelari, ac 

şi aţă, resturi textile, carton şi mărgele şi 

hai la treabă: altă numărătoare, alte 

grupe, de astă dată câte doi şi 

personajele poveştii au început să prindă 

contur: o oiţă albă din stofă de lână 

molcuţă- Behăiţa, o fată de împărat cu păr galben mătăsos- Mioriţa, un Împărat 

Roşu- evident cu părul roşu şi coroană pe cap, nelipsita Vrăjitoare cu negi din 

mărgele pe nas dar şi prietenii devotaţi: Inorogul (sau unicornul cum îi place 

Elvirei să-i spună), un fluture  şi o pasăre. Muncă multă dar cu spor. Copiii sunt 

creativi şi Bunicuţa uşor nedumerită – se cam obişnuise să-i dădăcească! - se 

bucură că nu cer ajutorul, că ştiu ce au de făcut. Ba mai vin şi cu idei: ,,parcă mai 

bine este aşa dacă-i desenăm capul separat” sau ,,tichia Vrăjitoarei să stea pe o 

parte şi-i coasem şi un păianjen din mărgele pe ea”. Dacă la început Bunicuţa a 

fost sceptică şi a plecat acasă aproape plângând şi cu durere de cap, în zilele 

următoare a trebuit să înveţe ea de la copii lecţia răbdării: pentru că, pe măsură ce 

personajele prindeau contur, creatorii lor erau tot mai creativi şi mai dornici de a 

termina ce au început.  

        Între timp, la Atelierul de Teatru de păpuşi distracţia este în toi. Îi las pe 

micii artişti să studieze scenariul şi să vă povestesc ce-i cu atelierele astea. În 

şcoala noastră am încercat să organizăm activităţile Săptămânii altfel cât mai 

atractiv pentru elevi. S-au făcut şi excursii şi drumeţii, ca peste tot, dar ne-am 

petrecut mult timp şi în şcoală. Fiecare cadru didactic a propus unu sau două 

ateliere cu teme cât mai variate oferindu-le elevilor prilejul să aleagă ce activitate 
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doresc să desfăşoare. Un atelier durează două ore şi cuprinde aproximativ 20 de 

elevi.  În fiecare zi se desfăşoară câte trei serii de ateliere a câte două ore iar elevii 

merg la 2 sau 3 ateliere după cum ar fi avut ore în ziua respectivă. Anul acesta eu 

am propus două ateliere:,,Atelierul Bunicuţa” (aflat de acum la al treilea an de 

existenţă şi în care ne-am propus să 

confecţionăm păpuşi pentru povestea 

Iuliei) şi atelierul  de „Teatru de 

păpuşi” în care să folosim jucăriile 

realizate împreună. Pentru a-mi asigura 

reuşita activităţii, i-am rugat pe elevi ca, 

odată înscrişi la aceste activităţi, să vină 

la toate întâlnirile ca să putem termina 

ce am început. Şi mare a fost bucuria 

mea că ei au înţeles şi au respectat 

această condiţie.  
Aşadar, iată-ne la teatrul de 

păpuşi unde facem cunoştinţă cu 

Behăiţa şi povestea ei. Pentru încălzire 

şi ca să nu speriem participanţii ne 

jucăm puţin învăţând să ţinem păpuşa 

deasupra cortinei sau să improvizăm un 

cântecel. Ne ajută jucăriile găsite în 

bibliotecă şi o carte de la editura Aramis 

în care găsim dramatizări în versuri 

pentru câteva poveşti cunoscute. 

Alegem Turtiţa (un balon roşu pe care 

desenăm în grabă o gură mare şi doi 

ochi), citim textul, punem versurile pe 

muzică şi .....distracţie pe cinste! Cu mai mult curaj încercăm Scufiţa Roşie şi 

deja suntem foarte siguri pe noi. Putem ataca povestea Behăiţa, text de 7 pagini, 

basm în toată regula şi, citind, ne gândim la altă melodie, la decoruri şi la câte 

toate... Ce păcat însă că „Şcoala altfel” a durat doar o săptămână! Nu-i nimic, ne 

vom pregăti  povestea pentru un spectacol dăruit grădinarilor noştri pe 1 iunie! 

       Şi povestea nu e gata. Din Traista ei fermecată, Bunicuţa ar mai putea să vă 

spună şi alte poveşti: cu copii care se întrec într-un concurs de lectură aflat deja la 

a III-a ediţie şi care se numeşte Personajele au plecat în căutarea cititorilor; 

sau ar putea să vă împărtăşească din experienţa ei cu Poştaşul Bibliotecii dar o 

să-mi spuneţi, ei, cine mai scrie scrisori astăzi!? Dar, ca orice Bunicuţă care se 

respectă, se aşează în fotoliu, îşi ia ghemele şi andrelele şi începe să împletească o 

nouă poveste. Pe  care să v-o spună cu altă ocazie..... 
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Parabolele babilionene, George S. Clason – o lectură practică 

ec. Pop Aurica  contabil şef – Şcoala Gimnazială Nr.18 Baia Mare 

ec. Sabau Gheorghina  Aurica  contabil şef – Gradiniţă  P.P. „Floare de Colţ‖ 

 

Pe măsură ce lumea evoluează şi devine din ce în ce mai complexă şi mai 
automatizată, deţinerea de cunoştinţe despre educaţia financiară şi experienţă în 
relaţia cu banii, a devenit o necesitate incontestabilă, reprezentând fundamentul 
bunăstării şi a sănătăţii financiare a fiecăruia. 

Învăţamântul tradiţional, deşi este foarte important, nu mai este de ajuns. 
Astfel, ajungem la concluzia că, de mici, copiii trebuie să înţeleagă ce sunt, la ce 
folosesc, cît sunt de importanţi, cât de greu se obţin şi cu câtă grijă trebuie să se 
cheltuiască BANII. Toate aceste lecţii, copiii de la Şcoala Gimnazială nr.18 din Baia 
Mare le-au învăţat prin intermediul „Parabolelor babiloniene”, de George S. Clason, 
în cadrul proiectului „Fii inteligent cu banii tăi!”.  

Pe această tema, am avut plăcerea de a participa la câteva ore de „Educaţie 
financiară” poposind în mijlocul elevilor clasei a IV-a, înv. Maghiari Helga. Folosind 
un limbaj simplu şi jocuri distractive, sub deviza „Fii inteligent cu banii tai!” am 
încercat să le stârnesc curiozitatea despre un subiect important din viaţa noastră 

şi anume «finanţele personale». Este important să ştie că, pentru a îmbunătăţi 
«relaţia cu banii» nu e vorba de câţi ai, ci de cum îi organizezi. Pentru aceasta, este 
bine ca în viaţă să ne stabilim câteva obiective clare în funcţie de nevoi, priorităţi şi 
durata în timp. Din banii câştigaţi prin muncă putem: să cumpărăm  bunurile şi 
serviciile care ne satisfac nevoile şi dorinţele, să economisim în mod eficient şi 
sigur sub forma economiilor păstrate în bănci şi să investim într-o afacere care ni 
se pare profitabilă, adică afacere din care să rămânem şi noi cu ceva după ce se 
scad toate cheltuielile efectuate cu activitatea respectivă.  

Se spune că: „Leagănul principiilor de bază ale lumii financiare, preţuite şi în 
zilele noastre şi puse în practică în întreaga lume, este tocmai îndepărtatul 
Babilon. Celebrele „parabole babiloniene” ale lui George S.Clason sunt considerate 
a fi adevarate surse de inspiraţie, ce tratează atâtea subiecte dureros de actuale 
precum planificarea şi obţinerea succesului financiar, asigurarea unui venit solid 
pentru viitor, dar si principii financiare extrem de solide. Deşi vechi de mii de ani, 
aceste povestiri fascinante, bogate în sfaturi şi informaţii extrem de utile, au 
devenit un model demn de urmat. 

Le-am redat una din parabole, şi anume: „Dimensiunea succesului tău este 
măsurată de puterea dorinţei tale, de mărimea visului tău şi de cum gestioneză 
dezamăgirile pe drumul către succes”.  
 La finalul activităţii, pentru cei interesaţi de acest subiect, au fost 
recomandate câteva cărţi foarte interesante, cum ar fi: 

 Tată bogat, tată sărac. Educaţia financiară în familie de Robert T. Kiyosaki, 
Sharon L. Lechter vă învaţă ce şi cum să le spuneţi copiilor despre bani, astfel 
încât să aibă succes financiar în viitor. 

 Copil bogat, copil isteţ de Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechtedenta este 
scrisă pentru părinţii care pun preţ pe educaţie, care vor să le asigure copiilor un 
start avantajos în viaţă - financiar şi şcolar - şi care sunt gata să se implice în 
acest proces. 
 

http://ttap.co/1uuXb6j
http://ttap.co/1zofl1a
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Frânturi din viaţa celor de demult 
prof. Kuschausen Cristina 

prof. Szakacs Nadina 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 Zilele din programul „Şcoala altfel” oferă posibilitatea atât profesorilor, cât şi 
elevilor să petreacă ore minunate în cadrul unor activităţi diferite faţă de cele cu 
care suntem obişnuiţi în restul orelor de curs. Anul acesta am propus elevilor să 
închinăm o zi obiceiurilor legate de şezători şi clacă. 

 În prima parte a zilei, având ca 
suport cartea „Folclorul românesc‖, de 
Ovidiu Bârlea, vol. I, am vorbit elevilor 
despre importanţa acestor activităţi în 
microuniversul satului de demult. Aceste 
şezători sau clăci se desfăşurau în perioada 
serilor lungi de toamnă târzie şi iarnă. 
Femeile şi fetele se adunau în grup ţinând 
cont de vecinătate sau de vârste, în funcţie 

de mărimea satului, pentru torsul lânei şi 
al cânepei. În cadrul şezătorilor munca era 
îmbinată cu petrecerea, întrucât se cântau 
cântece, se spuneau poveşti, snoave. Tonul 
cântecelor era glumeţ, în general fiind 
adresat tinerilor îndrăgostiţi. Măsura 
versurilor era de 4-6 silabe, adesea cu 
refren hexasilabic, dar mai adesea 
octosilabic. De obicei, se surprindea o 
singură idilă, iar principala temă era despre 
tânăra care urma să se căsătorească. Când 
una dintre fete devenea mireasă, la ultima 
şezătoare la care participa i se cânta un 

cântec de rămas bun din care răzbate mai curând invidia decât părerea de rău 
pentru despărţirea din ceata fetelor. După finalizarea torsului, începea să se ţeasă 
în război. 

În cea de-a doua parte a activităţii ne-am deplasat la un atelier de ţesut al 

unei doamne care locuieşte în cartierul Bujac dornică să ţină încă în viaţă obiceuri 
demult apuse. Ajunşi la atelierul de ţesut, elevii au putut admira un război de 
ţesut. Dacă la încput elevii au putut admira procedeul prin care cu ani în urmă se 
făceau covoare, prosoape, „şterguri”, aşa cum au fost ele numite de bunicile 
noastre, feţe de masă şi alte materiale folositoare vieţii, după aceea, unii elevi chiar 
şi-au făcut curaj şi au ţesut şi ei în război. Copiii au putut admira numeroase 
ponevi (covoare), şterguri şi măsăriţe foarte vechi atât din zona noastră, cât şi din 
zona Maramureşului. 

Copiii au fost impresionaţi de multitudinea „ponevilor” pe care le-au putut 
admira, conştientizând durata, dar şi măiestria de care au dat dovadă femeile 
ţărănci atunci când făceau astfel de ţesături. Bucuria noastră a fost completată 
când gazda noastră ne-a servit cu dulciuri şi suc. 
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Bucuria lecturii 
Prof.TulbureMihaela Adriana,  

Liceul cu Program Sportiv Braşov 

 

Din dorinţa de a-i atrage  către tărâmul fascinant al  
lecturii, le-am propus elevilor  din clasa a V-a să realizeze 
postere cu tema „Schiţele lui Caragiale”, deoarece posterul este 
o metodă interactivă prin care elevii  investighează cu plăcere 
teme care pot părea plictisitoare. Elevii au avut ocazia să-şi 
expună opiniile personale participând la un joc care stimula mai 
multe tipuri de abilităţi (desen, organizarea materialului,  
împărţirea sarcinilor de lucru, munca în echipă) şi să-şi exprime 
spontan trăirile intime faţă de textele literare pe care le-au citit. 

Am ales dintre schiţele lui Caragiale pe cele mai 
cunoscute, care să le trezească interesul copiilor prin tematica 
abordată adecvată vârstei lor  „Dl. Goe…”, „Bubico”, 

„Bacalaureat”, în care copii de diferite vârste manifestă un comportament bazat pe 
lene, obrăznicie, vicii. 

Activitatea s-a desfăşurat în grupe de câte cinci elevi. Fiecare grupă a primit 

o schiţă pe care trebuia să o citească şi apoi să o rezume, pentru a  o putea 
prezenta colegilor din celelalte echipe. Cu deosebită încântare elevii au împărţit 
textele în fragmente, fiecare a citit partea care i se cuvenea, după aceea au scos 
ideile principale şi le-au consemnat pe fişă. După ce au realizat rezumatele 
schiţelor, elevii au avut de ales imaginea potrivită fiecărei schiţe în parte şi au 
justificat pe ce s-a bazat alegerea lor. Ei au găsit reperele după care să-şi 
argumenteze alegerea: Dl. Goe-  „marinerul”, Bubico – „căţelul”, iar opera 
„Bacalaureat” a fost recunoscută după cele două personaje – „mama şi prietenul” 
pe care aceasta  l-a rugat să intervină pentru a-i fi schimbată nota la Morală fiului 

ei, Ovidiu Georgescu. Pe poster au lipit şi 
aprecieri referitoare la schiţele menţionate, iar 
partea finală a constituit-o crearea unui 
element sugestiv pentru fiecare operă analizată. 
Elevii au fost foarte preocupaţi ca posterul lor 
să fie cel mai frumos. Reprezentantul  a 
prezentat posterul realizat de întreaga grupă şi 

ulterior acesta a fost afişat pentru a putea fi 
comparat cu posterele create de celelalte echipe 
prin turul galeriei. 
 Copiii şi-au exprimat opiniile referitoare 
la modalitatea în care familiile devin pepinierele 
unde se nasc şi se formează aceste 
personalităţi lipsite de coordonarea valorilor 
morale. Cu ajutorul cadrului didactic elevii au 
ajus la concluzia că eroii lui Caragiale trăiesc 
într-o „soţietate fără prinţipuri”, în care 

educaţia oferită de familie cultivă parazitismul, imoralitatea şi impostura. Ionel 
Popescu, Goe, Ovidiu Georgescu sunt tot atâtea exemple  ale unei educaţii greşite. 
De aceea, într-o astfel de lume lipsită de substanţă, se găsesc doamne care 
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compensează lipsa de ocupaţie şi de inteligenţă prin dragostea exagerată faţă de… 
un căţel. 

 
 
 Cu ocazia zilei de 8 Martie în cadrul cercului de lectură, într-o atmosferă 
destinsă, elevii din clasele a V-a şi a VI-a au participat la o activitatea „Chipul 

mamei”. Pornind de la însemnarea poetului Cincinat Pavelescu: „Cea mai mare 
parte din comoara sensibilităţii 
şi imaginaţiei poeţilor este 
moştenirea directă a sufletului 
delicat, blând şi iubitor al 
mamelor. Dar care poet, cât de 
necunoscut, sau literat, cât de 
modest nu simte în ochii lui 
arzând o lacrimă de emoţie şi 
recunoştinţă când, pronunţând 
cuvântul „mamă” evocă fiinţa 
iubită, ce se apleacă înfrigurată 
de griji peste leagănul copilului 

sau peste nădejdile 
adolescentului?”. După ce au 

evidenţiat rolul femeilor, în general, şi al mamelor, în special,  în vieţile lor, elevii 
au  citit  texte la prima vedere dedicate fiinţelor care le-au dat viaţă şi, sub 
coordonarea  doamnei profesoare de limba română, au analizat operele literare. 
Printre acestea s-au numărat fragmentul din „Amintiri din copilărie” de Ion 
Creangă,  poeziile cu acelaşi titlu, „Mama” , scrise de George Coşbuc şi Panait 
Cerna şi poezia „O, mamă” de Mihai Eminescu. 

Cântecele dedicate mamei, interpretate de copii au însufleţit atmosfera, iar la 
finalul activităţii, elevii s-au aflat în postura de scriitori, aşternând pe hârtie 
sentimentele pe care le nutresc pentru mamele lor sub diverse forme: scrisori în 
care îşi exprimă recunoştinţa sau scurte texte lirice. 

Într-o perioadă în care apetenţa copiilor pentru  lectură este afectată de 
distractori precum: jocurile pe calculator şi emisiunile de la televizor, scopul 
educaţiei este de a cultiva plăcerea de a citi. Iar aceste activităţisunt doar două 
dintre exemplele prin care profesorii şi elevii cred cu tărie că „Esti în trend şi dacă 

citeşti!”. 
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 Fantezie şi realitate prin …raze din cuvinte 

bibliotecar Vâlcu Păuniţa  

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare‖ Galaţi 

 

La fiecare clasă, programa şcolarăeste atât de încărcată încât nu dă 
libertatea profesorului de limba şi literatura română să atragă elevii spre lectura de 
plăcere, spre cadrul fantastic al întâmplărilor care se pot petrece în alte spaţii şi în 
alte dimensiuni, cu altfel de personaje. 

Aici intervine un „compartiment” pe care îl deţine orice instituţie şcolară 
publică – biblioteca – resursă prin care se pot valorifica multe oportunităţi de a 
dezvolta elevilor zilelor noastre apetitul pentru tot felul de activităţi inter-, pluri- şi 
transdisciplinare. Pe lângă activităţile pe care le facem pe parcursul întregului an 
şcolar, biblioteca a introdus, a găzduit şi a clădit de mai bine de patru ani cercurile 

de lectură din şcoală. În cadrul şcolii noastre, cel 
adresat elevilor de la ciclul gimnazial, „Raze din 
cuvinte”, ţine să stimuleze interesul pentru 

lectură şi pentru carte în general; să valorifice 
deprinderile, aptitudinile şi  talentul fiecărui elev, 
să stimuleze imaginaţia, originalitatea şi 
creativitatea; să cultive un sistem de valori, 
toleranţa, exersarea abilităţilor de comunicare, 
cât şi lucrul în echipă; să-şi însuşească 
instrumente de analiză şi de valorizare a operelor 
literare prin implicarea şi încurajarea aplicării de 

idei novatoare; să încurajeze cunoaşterea personală prin cultivarea gândirii 
autonome şi reflexive, dar şi încrederea în forţele proprii. 

Ca şi în anul precedent, activităţile desfăşurate la bibliotecă, în cadrul 
cercului de lectură gimnazial au fost numeroase, bogate, cu elevi inimoşi şi 
frumoşi, nu doar la exterior, ci şi în interior, ţinând cont de activităţile avute. 

 
 „Cronicile din Narnia: Nepotul magicianului‖: 

Şi pentru că la începutul discuţiei aduceam aminte de alte tărâmuri, de 
întâmplări fantastice, de fapte care se petrec şi în alte spaţii, putem vorbi despre o 

activitate desfăşurată la clasa a V-a D, unde există un efectiv de 28 de elevi 
minunaţi care au participat la activitatea „Cronicile din Narnia: Nepotul 
magicianului”. Elevii, nişte obişnuiţi ai 
bibliotecii în marea lor parte, au fost încântaţi 
atât de conţinutul cărţii, cât şi de propunerea 
de a face o activitate altfel decât cele de la clasă.  

Activitatea a debutat cu încercarea a 
patru elevi de a de transpune pe scaunul 
autorului rememorând faptele cele mai 
importante ale primului volum dintre cele şapte 
pe care le are poveste. Ei au discutat cu multă 
seriozitate despre conţinutul cărţii, încercând 
să lămurească cât mai bine toate aspectele pe 
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care colegii lor le-au considerat neclare.  
Împărţiţi în grupe dinainte stabilite, pentru a nu 

avea în vedere acelaşi moment al poveştii, elevii au 
continuat activitatea prin încercarea de a confecţiona cel 
mai interesant colaj. Originalitatea şi creativitatea au avut 
frâu liber de a se manifesta prin îmbinarea de citate, 
desene, culori, imagini color scoase la imprimantă sau 
portretizarea unor personaje din carte. După expirarea 
timpului alocat acestei activităţi, grupele de elevi şi-au 
prezentat colajele făcute, le-au comentat şi au răspuns 
întrebărilor adresate de către celelalte grupe.  

Colajele au fost aşezate unul lângă altul pentru a 
putea  diferenţia cât mai clar munca fiecărei echipe 
participante. După ultimul colaj prezentat, elevii au fost rugaţi să observe colajele 
în totalitatea lor, prin metoda turul galeriei, pentru a vedea care sunt elementele pe 

care le mai puteau adăuga sau, din contra, 
care au fost cele care au făcut diferenţa 
între cele reuşite şi celelalte. Pentru că 
începutul „Cronicilor din Narnia” este un 

bun prilej de a descoperi câteva calităţi 
umane pe care fiecare dintre cei prezenţi 
este necesar să le aibă, elevii au fost 
solicitaţi să dea o serie de „recomandări” 
celor două personaje negative ale volumului 
întâi: unchiul Andrew şi regina Jadis. Elevii 
au plecat cu o curiozitate: de a afla şi 

celelalte întâmplări care se vor desfăşura în volumele următoare; pentru efortul 
depus au fost răsplătiţi cu diplome de participare. 

 
 

 „Târg de carte”: 
O altă activitate interesantă s-a desfăşurat la clasa a VI-a A – „Târg de carte” 

– a ţinut să evidenţieze că nu doar cărţile recomandate de către profesor sunt pline 
de înţelesuri noi, ci şi cele pe care ţi le recomandă colegii de clasă pot fi bune.  

Împărţiţi în patru grupe dinainte stabilite, elevii au ales o carte cât mai 

bogată în înţelesuri pentru vârsta lor spre a o prezenta colegilor. Printre cărţile 
alese au fost: J. K. Rowling – „Harry Potter şi piatra filozofală”, M. Ende – „Lungul 
drum spre Santa Cruz”, J. Gaarder cu lucrările „Misterul cărţilor de joc” şi 
„Misterul de Crăciun”.  

Prima carte prezentată a fost „Harry Potterşi piatra filozofală” a scriitoarei J. 
K. Rowling, celebră şi în urma ecranizărilor. Elevii au venit cu rebusuri 
interesante, cu bileţele în care povesteau doar începutul normal al acţiunilor prin 
care a fost nevoit să treacă Harry la şcoala de magie. Următoarea carte a fost a 
scriitorului J. Gaarder -  „Misterul cărţilor de joc”- o poveste bine construită din 52 
de capitole, exact numărul cărţilor de joc dintr-un pachet. Elevii au prezentat nu 
doar fragmente incitante din carte, ci şi desene, recomandări pentru a putea trece 
graniţa mai uşor între realitatea noastră şi fantezia întâmplărilor care se petrec în 
carte, amintind de „Alice în ţara minunilor” a lui Lewis Caroll. 
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O altă carte prezentă la târgul nostru a fost cea a binecunoscutului autor 
german M. Ende  - „Lungul drum spre Santa Cruz”, la prezentarea căreia elevii au 

ales un desen al copertei cărţii, un afiş profesional realizat, un rebus care încântă, 
dar şi o caligramă în formă de sticlă cu informaţii despre carte.  

Ultima carte este „Misterul de Crăciun” tot a lui J. Gaarder pentru care 
grupa de elevi a susţinut o discuţie liberă despre călătoria pe care o descurcă eroul 
cu ajutorul calendarului primit pentru a descoperi şi ajuta un alt copil din carte. 
Prezentarea elevilor a fost însoţită de pliante, materiale care au ţinut să-i îndrume 
pe ceilalţi colegi spre cartea lui Gaarder. 

La finalul activităţii, fiecare grupă a încercat să comenteze prezentările 
colegilor folosind metoda unul stă, ceilalţi circulă pentru lucrurile frumoase ale 
prezentărilor de la grupele partenere şi pentru gradul de motivare în a citi cartea.  
Produsele tuturor grupelor au fost apreciate în funcţie de originalitate, de 
consistenţă şi de modul lor de prezentare.  

Susţinerea şi libertatea de alegere a cărţilor citite de plăcere le arată elevilor 
încrederea care le este acordată pentru formarea gustului pentru lectura 
sănătoasă, plină de modele literare adecvate vârstei lor. 

Funcţionarea cercurilor de lectură le dă elevilor posibilitatea atât de a alege 
supravegheat lecturi, de a-şi dezvolta limbajul pentru a promova ceea ce au citit, 

cât şi de a-şi exprima părerea despre întâmplările pe care le găsesc în diverse cărţi 
ale autorilor români sau străini. 
 
Impactul activităţii asupra elevilor: 

 desfăşurarea unor activităţi extracurriculare ce respectă competenţele 
generale şi  specifice ale nivelului şcolar precizat; 

 apropierea elevilor de literatura universală specifică vârstei lor; 
 dezvoltarea interesului elevilor pentru literatura de tip: SF, aventură, 

memorialistică etc.; 
 descoperirea unor modele ficţionale ce pot fi demne de urmat; 
 dezvoltarea imaginaţiei prin realizarea unor creaţii literare şi plastice; 
 empatizarea elevilor cu personajele operelor studiate; 
 dezvoltarea capacităţii de argumentare, prin motivarea alegerilor făcute în 

diverse situaţii date; 
 descifrarea cu mai multă uşurinţă a codurile textelor literare;  
 formarea unui public avizat în ceea ce priveşte cultura. 

Sustenabilitatea activităţilor/proiectelor literare: 

 descoperirea propriilor abilităţi şi deprinderi: plastice, literare, lucrul cu 
diverse softuri educaţionale etc. 

 dezvoltarea gustului pentru lectură; 

 dezvoltarea spiritului de echipă; 

 îmbogăţirea propriului bagaj cultural şi informaţional. 
Planuri „literare” de viitor: 

 desfăşurarea unui număr cât mai mare de astfel de activităţi plecând şi de la 
opera propusă de ei şi pe care să le promoveze în faţa colegilor; 

 realizarea unui schimb de experienţă culturală între elevii din clase de nivel  
diferit; 

 organizarea unor activităţi, în cadrul cercului, susţinute de ei înşişi, dar  
aflate sub îndrumarea profesorului. 
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Simpozionul Naţional al cititorului atemporal  

“Eşti în trend şi dacă citeşti” 

≈ Nivel liceal ≈ 
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Lumea ca teatru, teatrul ca lumea… 

prof. Paula Cîmpeanu, 
Prof. Ionela Nistor, 

 Colegiul Tehnic Energetic-Bucureşti 
 

Pentru că astăzi tinerii sunt tot mai 
departe de lectură, cauzele fiind mai mult sau 
mai puţin obiective, ne-am gândit să-i 
apropiem de literatură şi de magia cuvintelor 
prin intermediul teatrului. 

Pornind de la ideea că lumea întreagă e 
o scenă (un loc comun în literatură), iar noi 
suntem actorii ei, constatăm că fiecăruia 
dintre noi îi revine un rol. Din Grecia antică, 
începând cu tragediile lui Eschil, Euripide, 
Sofocle şi comediile lui Aristofan, până în 
zilele noastre, teatrul este asemeni omului. De 

aceea, noi, cei de Colegiul Tehnic Energetic, am încercat să ne cunoaştem pe noi şi 
pe ceilalţi prin aşa-zisa terapie a teatrului, ajungând cât mai aproape de catharsis. 

 Formele de manifestare a spiritului histrionic au fost variate: teatrul 
autentic, realitate, cuvânt, sunet, joc, mai ales, pasiune, creativitate, inventivitate, 
sentimente reprimate.  

 De aproape cinci ani ne străduim să-i cooptăm pe elevii noştri într-o trupă 
de teatru, majoritatea pieselor din repertoriu fiind comedii cunoscute în literatura 
română, şi în teatrul românesc, mai ales (O noapte furtunoasă, de I.L.Caragiale,  
Întâmplare  din capitală, de T.Muşatescu). Anul acesta, însă proiectul nostru 
artistic a prins contur, ajutaţi fiind şi de o echipă inimoasă de studenţi de la 
U.N.A.T.C. …Şi, cum ar spune nenea Iancu, după lupte seculare care au durat cinci 
ani, nu comedia ne-a adus succesul, ci tragedia! Astfel, şase elevi  împreună cu 
noi, coordonatorii lor, au reuşit să impresioneze la Festivalul Naţional pentru 
adolescenţi  Jos pălăria! de la Bucureşti, organizat  de Teatrul de Comedie. 
          Proiectul Lumea ca teatru, teatrul ca lumea s-a derulat începând cu luna 
ianuarie a acestui an şi a fost finalizat cu două reprezentaţii ale piesei Pisica 
verde de Elise Wilk, una pe data de 18 aprilie 2016 în Şcoala Altfel, cea de-a doua 
pe scena Colegiului Naţional Mihai Viteazul din Bucureşti (7 mai), cea din urmă 
oferindu-ne incredibile bucurii prin cele trei premii câştigate. 

Cei mai entuziaşti adolescenţi ne-au reprezentat prezentul şi viitorul  într-o 
echipă armonioasă. Cei şase liceeni, sub masca personajelor Dani, Bianca, Robert, 
Flori, Roxana şi Boogie au vrut să ne ofere o lecţie tragică despre dilemele 
adolescenţilor, despre limite şi despre gestionarea defectuoasă a emoţiilor.  

Impactul activităţii asupra elevilor a fost evaluat prin aprecierile membrilor 
trupei, dar şi prin cele ale publicului. În timpul pregătirilor Georgiana ( Georgiana 
Proca, clasa a IX-a A, membră a trupei de teatru) mărturisea cu sinceritate că:    



În lumea cărţilor, nr.6                                                                                        prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2015/2016 
                                     

 
66 

 

 ”Probabil vă întrebaţi de ce scriu despre asta aici. Scriu pentru că sunt mândră, 
nu de mine, ci de noi. Sunt mândră că am reuşit să ajungem să acceptăm să facem 
parte din proiect, să ne pierdem orele nu degeaba, pentru că noi nu facem asta 
degeaba, o facem pentru noi.  În orele acelea, mai multe sau mai puţine, în care alţii, 
probabil, sparg seminţe în faţa blocului sau cine ştie ce mai fac, noi suntem aici, 
repetând ca să putem să ajungem acolo unde ne dorim.  

     Suntem 6. Suntem noi. Andrei, 
Mirona, Cristian, Andreea şi eu, 
Georgiana. De fapt, nu, nu suntem 6. 
Suntem 11. De ce 11? Pentru că din 
echipa noastră mai fac parte în primul 
rând doamna profesoară Cîmpeanu 
Paula şi cei 3 traineri de teatru: 
Andreea Jicman, Mihaela Drăghici si 
George Năstase, doamna director 
Ionela Nistor. 

Nu am mai facut teatru înainte, 
nu ştiam nimic despre asta, în afară de 
faptul că mai mergeam să vizionez unul 
sau să mă uit, pur şi simplu, la filme în 
timpul meu liber. Pot să vă zic că încă 
nu am aflat în întregime, probabil 
nimeni nu ştie, probabil totul e un mister şi asa o să rămână. !‖ 

Aş vrea să vă spun că îmi pare rău dacă nu vă place ce a ieşit, dar nu o să 
spun asta, pentru că nouă ne place, nu e clar?!‖ 
 În încheiere, n-am mai putea adăuga decât faptul că ne dorim continuarea 
acestui proiect care să ne ofere noi satisfacţii sufleteşti. 

  

Cronica lunii martie sau Rolul purificator al artei 
prof. Cornelia Ediţoiu 

Liceul Teoretic „General Dragalina‖, Oraviţa 
 

  Pentru mine, luna martie e luna florilor, a  bucuriei, e un fel de Duminica 
Floriilor înainte de Paşte (de obicei, în Prier). E luna în care serbăm frumosul: 

viaţa, femeia, poezia, (1 Martie,  8 Martie, 20 martie - Ziua Internaţională  a 
Poeziei, 27 martie-Ziua Teatrului, 31 martie- 
aniversarea lui Nichita Stănescu), ne bucurăm 
de Buna Vestire, ne purificăm sufleteşte prin 
artă. 

 Pentru că poezia (parte din arta 

cuvântului) nu are prea mulţi fani,  caut să o  

„livrez”, ca pe vremuri, „la pachet” cu ceva ce 

place.  Ca în fiecare an, am conceput proiecte, 

activităţi  în care  am asociat-o cu muzica, cu 

teatrul pentru a putea realiza spectacole 



În lumea cărţilor, nr.6                                                                                        prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2015/2016 
                                     

 
67 

 

educative şi atractive, dar şi pentru a descoperi farmecul, puterea de a sensibiliza 

a  cuvântului, a artei. 

La clasa a IX-a am propus proiectul „Femeia în literatura română” prin care 

am urmărit, pe de o parte, angrenarea elevilor în exprimarea unor opinii pornind 

de la texte studiate, cum ar fi: Venere şi Madonă, De la noi, la Cladova, Sara pe 

deal, Scrisoarea Veronicăi Micle, Amintiri din copilărie, Moromeţii, La hanul lui 

Mânjoală, grupate astfel pe teme în manual: Adolescenţa, Iubirea, Personalităţi, 

exemple modele, Familia, Lumi fantastice, pe de altă parte descoperirea altor 

ipostaze ale femeii, în alte texte. Practic am demonstrat că toate textele din manual 

prezintă femeia ca iubită, mamă, soţie, amantă, în funcţie de perspectiva 

bărbatului, autorului, curentului literar, speciei, ea apărând fie ca bacantă, ispită, 

vrăjitoare, amantă, fie ca Doamnă,  fidelă, supusă, sfântă, model de sacrificiu şi de 

dăruire şi am cerut, ca prin lectură, să descopere şi alte ipostaze. 

În prima etapă a proiectului, elevii clasei a IX-a au avut de căutat creaţii 

literare lirice, epice şi dramatice precum şi filme  în care femeia apare ca model de 

dăruire, sacrificiu.  

Am selectat pentru discuţii şi spectacolul final două poezii (care au primit 

cele mai multe voturi/buline roşii, însemnând puterea de a emoţiona) şi  un film: 

„Se mai întâmplă”, pe care l-am analizat atât ca produs al cinematografiei 

(americane), cât şi sub aspectul păcatului, culpei, hybrisului. 

          În a doua etapă , elevii au avut de prezentat subiectul unei opere din 

literatura română ce are ca titlu un nume de femeie - personajul eponim (Mara, 

Chiriţa, Maitreyi,  Enigma Otiliei, Adela, Fefeleaga) Pentru că majoritatea s-au 

arătat interesaţi de Chiriţa (comedia are mereu câştig de cauză), am decis să 

punem în scenă farsa Chiriţa în balon, în felul acesta  elevii familiarizându-se cu o 

nouă specie a genului dramatic, ce presupune îmbinarea codului verbal cu cel 

melodic. 

     Cu cele două poezii  şi farsa, ne-am alăturat profesorului de matematică şi 

celui de limba engleză care au pregătit cântece şi scenete pentru a compune un 

spectacol dedicat femeilor. 

          Invitaţii (doamnele, domnişoarele şi domnii profesori) au putut urmări de 8 

Martie:  melodii interpretate de prof. Mihael Lazarov, elevii Naomi Sfercoci, Radu 

Liliana, Vlad Ediţoiu, Alexandra Minyov, poezii recitate de Nadia Popescu (De vorbă 

cu mama), Amalia Ciublea (Cântec femeiesc), scenete regizate de profesorul de 

limba engleză (Bogdan Imbri) şi farsa „Chiriţa în balon” pusă în scenă cu sprijinul 

elevilor din IX SN. 

  Distribuţia  farsei Chiriţa în balon a fost următoarea: 

    Cucoana Chirita: Simion Bianca 

    Grigori Bârzoi, sotul ei: Bakcsi Silviu 

    EllienMoghior, aeronaut ungur: Cerbu Remus 

    Nae Năucescu: Guiman Virgil 

    Despa, sotia lui: Minyov Alexandra 
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    Costică Hazliul: Mărilă Paul 

    Lică PangLică: Micu Cristina 

    Un Comisar: Gagiu Darius 

    Un Vânzător de alune prăjite: Presnescu Ionuţ 

O activitate reuşită a fost si cea din seria „Întâlnire cu scriitorii”. Momentul e 

descris în articolul din revista şcolii: 

          Marţi, 15 martie, începând cu orele 12, Liceul Teoretic „General Dragalina‖  l-a 

avut ca oaspete pe scriitorul Tudor Creţu, în cadrul unui eveniment cultural 

organizat, la iniţiativa referentului cultural Raul Bribete, de Primăria oraşului şi Casa 

de Cultură ‖ MotoiaCraiu‖. 

           Oaspetele a fost 

întâmpinat, în mod tradiţional, 

cu pâine şi sare,  de un grup de 

elevi îmbrăcaţi în costume 

populare şi condus spre Sala de 

festivităţi unde, timp de două 

ore,  a dialogat cu cei prezenţi pe 

teme precum: literatura 

contemporană, importanţa 

lecturii, antologia de poezii 

‖Studio live‖ şi romanul 

‖S…Casete martor‖. 

               Despre cele două cărţi, purtând semnătura şi marca Tudor Creţu, au 

vorbit Raul Bribete şi profesoara Cornelia Ediţoiu. Dacă doamna profesoară, prin 

analogie cu arta culinară sau tehnologia, a etichetat operele drept „produse master 

chef” sau de „ultimă generaţie” datorită perspectivelor, tehnicilor narative şi stilului  

utilizat, Raul Bribete s-a arătat încântat de impresia oferită de lectura cărţilor şi 

anume aceea de reality show, de felul în care autorul „glisează” dinspre un 

domeniu spre altul.  

       Atât elevii (clasele IX F, IX SN , XI F) cât şi profesorii (Ranga Maria, Duca 

Oana, Mutaşcu Lenuţa, Mitroi Ramona, Cerbu Alina, CiubleaIca, Dana Bodnea) 

prezenţi au apreciat capacitatea oratorului Tudor Creţu de a capta şi menţine 

atenţia auditoriului,  maniera relaxată cu care a moderat  dialogul şi a relaţionat 

cu elevii, pasiunea cu care a lecturat pasaje din opera sa şi a explicat crezul său 

artistic, convingerea cu care a vorbit despre utilitatea lecturii pentru minte şi 

suflet. 

       Iată două fragmente din cele două cărţi semnate Tudor Creţu : 

 

            ‖Bâcă, emisiunea se reia zilnic la trei, ne-a chemat şi el. Nu putea rămâne 

indiferent. Pia faţă cu Cârţu şi Roşianu, de la SindEtic. Pe mine m-au luat prin 

telefon. Eram în Kaufland, la Legume. Cârţu jubila, ţinea cu palma, un ritm sprinţar. 

Tricou-i era roşu deschis, nuanţa bulionului albit cu aspirină, diluat. 
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— Deci, doamna Pia, atât...Io am prezentat cazu’, mai mult, instanţa, v-am 

spus... La bară, ne vedem. Şi acolo, cu mâna, se opri, ridică ghioamba, pe sfânta 

scriptură, o să spun...Păi da ce vreţi, s-o iau de la capăt: Econoama m-o jignit, m-o 

acuzat c-am exercitat presiuni, când... 

Bâcă citea ziarul. Pia se juca cu Bic ul, rînjind în gol. 

— Eh, Cârţu, Cârţu...Şi cre’ că numa’ scutece, numa biberon nu ţi-am luat. Pe 

agenda culturală, pe riscul meu deci. Şi, uite, ca să fiu şi io, ca-n faţa lui Dumnezeu, 

sinceră, chiar am crezut, când te-am auzit cu Ava Ghelasie, acuma, lucrând la 

contract, chiar am crezut, zic, c-ai mai evoluat. C-un grad, c-un centimetru măcar, da’ 

şi isihasmul, ava – apropo, pusi părinte – să mă ierte, şi isihasmu are limitele lui. Ca 

sindicalist senior, Roşianu se năpusti: 

— Vedeţi, haloo, domnu’ Bâcă... 

— Da, domle, da ce, am plecat? Ia 

uitaţi ce zice aici: „Pe lângă că-s puţini, şi ei, 

şi banii, funcţionarilor de-a Casă li se 

îngrădeşte...‖ 

— O clipă, tâmpla, palmele îi 

transpirau, asta chiar i-o prostie cu 

îngrăditu’, da ce i-am închis în ţarc, i-am 

împrejmuit cu pari de salcâm... Bâc o 

înăbuşi: — „Li se îngrădeşte, da, şi dreptul 

legal de a opta pentru o bancă anume de la 

care să-şi ridice salariile. Astfel, econoama 

şef, zisă şi Ghionoaia, a declarat, în exclusivitate pentru Click, că n-ar fi vorba decât 

de un cancan sindicalist, menit să îmbârghie şi să dea, a proasta, de lucru 

contabilităţii‖. Am intervenit şi eu. Într-un târziu. 

— Deci domn Bâcă, dacă tot m-aţi... Îşi masa, obosit, nasul. 

— Spuneţi, spuneţi, că nu vă-ngrădeşte nimeni.‖ 

                                                Pagina 257, S…(Casete martor II) de  Tudor Creţu 

 

O altă activitate interdisciplinară a avut loc vineri, 25 martie,  pe scena 

Teatrul Vechi din localitate, unde elevii clasei a VIII-a şi a IX-a SN au prezentat 

sceneta „O  inspecţie şcolară” şi un recital de poezie  religioasă („Psalmi” din creaţia 

lui Vasile Voiculescu şi Stefan Augustin Doinaş) pentru a aduce un omagiu  femeii 

creştine (Buna Vestire) şi Thaliei (Ziua Internaţională a Teatrului fiind pe 27 

martie). 

           Spectacolul reprezintă activitatea finală a proiectului interdisciplinar  numit 

„Purificarea prin artă”. 

          Realizat în colaborare cu profesorul de religie, el  a urmărit, în principal,  

explicarea conceptelor, termenilor de  artă, catharsis şi de psalm.  

        În prima etapă, elevii au avut de însuşit, din dicţionare, sensurile celor  trei 

cuvinte, de admirat colecţia mea de albume de artă şi  de citit  poezii religioase din 
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creaţiile poeţilor Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu, Macedonski, Ştefan Augustin 

Doinaş. 

În etapa a doua a proiectului, profesorul de religie le-a prezentat psalmul 

biblic şi sensul cuvântului Catharsis în domeniul religios, iar elevii au avut de 

realizat fişe de lectură: de tip citat, cu versuri din creaţiile care le-au plăcut şi a 

doua cu apelativele folosite de psalmişti în relaţia cu divinitatea. O parte din elevi 

au avut de realizat o scrisoare către Dumnezeu, iar cealaltă un dialog cu 

Dumnezeu, pentru a exersa dialogul şi textul epistolar. 

În etapa a treia, li s-a dat elevilor de parcurs textul psihologului dr. Doinita 

Benţa, numit Funcţia cathartică.(reprodus  mai jos) 

„Termenul de catharsis (Κάθαρσις) este derivat din cuvântul grecesc καθαίρειν 

(katharein), care semnifică a curăţa, la rându-i derivat din „kathares‖, care 

înseamnă pur, curat, fără pată. Conceptul este utilizat în discursul contemporan în 

context literar, religios, medical şi al tradiţiilor învăţate. 

„Catharsis‖ este un concept estetic care exprimă purificarea conştiinţei 

spectatorilor de orice pasiune, prin arta tragediei. Formulat pentru prima dată de 

Aristotel, cu sensul de acţiune de medicaţie care se aplica în antichitate cu 

ajutorul muzicii, la vindecarea unor cazuri de extaz sau entuziasm orgiastic. Unele 

opinii platonice şi pitagoreice considerau că melodiile, îndeosebi cele „entuziaste‖, 

pot provoca o înălţare a emoţiei, căreia îi urmează, în mod necesar, o descărcare a 

preaplinului afectiv, deci o reducere sensibilă a afectelor. Aristotel observă că nu 

numai exaltaţii pot fi eliberaţi de zbucium prin muzică, ci şi cei stăpâniţi de alte 

afecte ca: frica şi mila. Şi în vechile practici mistice, acţiunea cathartică a muzicii era 

un lucru obişnuit. Misterele, ca de pildă cele dionisiace, în timpul cărora se intonau 

melodii „entuziaste‖, erau socotite cathartice. 

Platon este primul care aplică termenul la artă. În „Sympozion‖ şi 

„Phaidros‖ (Platon, 1998) relevă valoarea erosului generator de trăiri estetice prin 

care suferinţa se preschimbă în bucurie a creaţiei. Platon condamnă arta întemeiată 

pe pornirile iraţionale ale sufletului fiindcă excită în om pasiunile inferioare. 

Aristotel elimină o parte din fondul turbulent al omului prin arta care purifică. 

El adoptă o poziţie complet opusă celei platonice. Lărgind sfera de acţiune cathartică, 

atribuită numai anumitor ramuri ale muzicii, a considerat şi catharsisul tragic drept 

un fenomen pozitiv care nu duce la năruirea echilibrului sufletesc, ci, dimpotrivă, la 

deplina lui restabilire. Aristotel consideră, în opoziţie cu Platon, favorabilă acţiunea 

tragediei asupra omului. Teoria catharsisului este o încercare de a lămuri în ce 

constă influenţa favorabilă şi în ce constă esenţa satisfacţiei pe care o încearcă 

receptorul. 

Schiller, în „Scrieri asupra educaţiei estetice‖, transpune ideea prin 

kantianism: „Frumosul eliberează omul de constrângerea lumii reale, 

mediază între sensibil şi raţional, înalţă omul în planul raţional din cel 

sensibil, eliberându-l” (Schiller).  
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Schopenhauer recunoaşte puterea cathartică a artei. Realitatea ideilor, esenţa 

numenală a realului pot fi descoperite prin cunoaşterea intuitivă artistică, separând 

omul de contingent. Adevărul absolut se poate atinge prin funcţia cathartică a artei. 

Bergson atribuie artei funcţie hipnotică: „Funcţia artei este de a adormi puterile 

active ale personalităţii noastre şi de a ne conduce la o stare de docilitate perfectă, 

fie că realizăm ideea pe care ne-o sugerează, fie că simpatizăm cu sentimentele 

inspirate‖. 

Benedetto Croce asociază teoria aristotelică a catharsisului cu teza kantiană a 

„desprinderii artei de orice interes practic‖; arta înalţă din pasionalitatea imediată la 

contemplaţia universalului. 

Despre catharsis scriu exegeţii români: D.M. Pippidi, traducător şi comentator al 

„Poeticii‖ şi Raoul Teodorescu în „Aristotel ca teoretician estetic‖. În „Estetica‖ sa, 

Tudor Vianu subliniază cu privire la catharsis: „Omul care se pregăteşte pentru 

întâlnirile artei trebuie să opereze în sine acel Catharsis, acea purgare a pasiunilor 

care nu este numai un efect al artei, dar şi o condiţie a ei‖ (Anghelescu, Ionescu, 

Lăzărescu, 2007). 

Termenul de catharsis a fost utilizat de-a lungul timpului în diferite contexte, 

respectiv: 

– context literar – catharsis-ul este definit ca eliberare de pasiuni, 

purificare de emoţii, în special de acelea de milă şi teamă, în primul rând 

prin intermediul artei. Aristotel este cel care utilizează acest concept ca pe o 

metaforă în lucrarea „Poetica‖, spre a descrie efectele tragediei asupra spectatorului. 

Filosoful grec afirmă că scopul tragediei este acela de a trezi catharsis-ul (Aristotel, 

1998). În lucrarea „Poetica‖, Aristotel utilizează acelaşi termen, definindu-l ca 

sentimentul de a fi posedat de un fel de inspiraţie în momentul ascultării unei melodii 

care trezeşte un fel de excitare de natură religioasă, prin care se obţine starea de 

calm, ca şi când auditorul ar fi supus unui tratament medical de purificare. 

– context religios şi tradiţional – în cadrul istoriei religiilor, comportamentul şi regulile 

cathartice se înregistrează în diferite medii culturale, purificarea fiind o acţiune de 

îndepărtare a păcatelor rezultate din violarea unui tabu. În tradiţia Greciei Antice, 

evocarea acţiunilor cathartice este întâlnită în poezia homerică, în poemele lui Hesiod 

şi în cultele misterelor de la Delphi şi Eleusis. Ele se practicau în cadrul unor ritualuri 

cu scopul izbăvirii de păcate din punct de vedere spiritual şi etic. 

– context medical – sensul termenului catharsis este acela de purgaţie şi este strâns 

legat de perspectiva religioasă. 

Păcatele religioase şi morale erau asociate în antichitate cu boala şi pedeapsa. 

Pedeapsa era considerată un tribut survenit ca urmare a comportamentelor 

individuale sau colective ce constituiau o violare a legilor Zeului Naturii. În tragedia 

lui Sofocle, „Regele Oedip‖, asupra cetăţii Theba se abate ciuma din cauza incestului 

săvârşit de Oedip. 

Grecii care au înţeles de timpuriu relaţia între minte, corp şi suflet, au văzut 

foarte clar legătura între muzică şi medicină. În Evul Mediu, artele ocupau o poziţie 
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ambiguă. Pe de o parte muzica şi artele vizuale erau puse în serviciul lui Dumnezeu. 

Pe de altă parte, muzica profană şi, bineînţeles, dansul erau văzute ca instrumentele 

Diavolului. 

Anumite boli în Italia erau vindecate prin catharsis, obţinut prin dans, muzică 

şi culori simbolice. În epoca Renaşterii, reapare interesul pentru artterapie, în special 

utilizarea în scop medical a muzicii. Valoarea majoră a muzicii în medicina curentă 

prin utilizarea ei ca influenţă catarhică şi de calmare, în special în tratarea 

tulburărilor mentale (ex.: melancolie si depresie). 

În secolul al XVIII-lea, un număr crescut de medici au observat şi au investigat 

efectele psihologice ale muzicii, în special relaţiile dintre ritmurile corpului şi cele ale 

muzicii şi dintre puls şi măsurile de muzică. Ei au observat efectele muzicii asupra 

respiraţiei, circulaţiei sângelui şi asupra stărilor (dispoziţiilor). Recunoaşterea 

legăturii dintre corp şi psihic a făcut ca în psihoterapiile moderne să fie inevitabilă 

aprecierea rolului nonverbalului în procesul terapeutic.‖ 

Elevii au descoperit în acest text nonficţional informaţii noi, au aflat de o 

funcţie specială a comunicării, au urmărit un demers logic, argumentat pentru 

sensurile cuvântului catharsis. 

Activitatea finală a fost 

spectacolul de Buna Vestire. 

Fiindcă ziua de 25 martie este  

importantă pentru creştinii 

ortodocşi care sărbătoresc 

femeia creştină , iar data de 27 

este declarată Ziua Teatrului, 

am combinat poezia cu teatrul 

sperând ca  pentru o oră cei 

prezenţi să uite de frigul din 

sală şi să participe intens la  

actul artistic. Elevii au intrat 

astfel în atmosfera de 

sărbătoare, au luat contact cu 

poezia religioasă a lui Stefan Augustin Doinaş, cu principiul Ridendocastigasmores 

aplicat de autor în sceneta O inspecţie şcolară şi au experimentat funcţia cathartică 

alimbajului artei. 

La spectacol au fost prezenţi colegii protagoniştilor, părinţii şi profesorii: 

Duca Oana, Ciorman Cosmin şi  Răducu Valerică. Deşi sceneta a fost una comică, 

la sufletul adulţilor au ajuns, conform mărturisirilor din final, versurile poeziilor 

religioase. 
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140 Brâncuşi - cel care a făcut piatra să cânte pentru omenire 
bibliotecar Lazăr Elisabeta  

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu‖, Baia Mare 
 

Având ca punct de pornire 

citatul „Lumea poate fi mântuită prin 

artă‖, am desfăşurat în cadrul  

Bibliotecii Colegiului Tehnic „Aurel 

Vlaicu” din Baia Mare în parteneriat cu 

elevi ai Şcolii Gimnaziale nr. 18 Baia 

Mare, o activitate interdisciplinară 

dedicată aniversării a 140 de ani de la 

naşterea celui care „a făcut piatra să 

cânte pentru omenire” - Constantin 

Brâncuşi.  

 Împreună cu elevii celor două 

instituţii, am călătorit prin artă şi am descifrat arhitectura lăuntrică a creaţiei 

„…micului ţăran din Gorj care a făcut pentru ţara lui ceea ce pentru alte ţări n-au 

putut face decât regii şi împăraţii…”(Geo Bogza). Maestru al sculpturii, un 

deschizător atât de drumuri cât şi de suflete, el a reuşit să transpună realitatea 

prin lucrul minţii şi mâinilor sale, al sufletul său în sute de forme simple, ce nasc 

gânduri şi simţiri complexe. Mesajul transmis de noi, bibliotecarii, a fost acela de 

mândrie deoarece să vezi o lucrare de-a lui Brâncuşi este pentru oricine, pentru 

orice român, un prilej formidabil de bucurie, pentru că Brâncuşi este considerat 

cel mai important sculptor modern, făuritorul sculpturii moderne la nivel mondial, 

operele lui fiind prezente în cele mai prestigioase muzee din lume.  

 Brâncuşi era fascinat de proverbele românilor sau de diverse episoade 

din Biblie, dar şi de metafizica indiană „era inspirat deopotrivă de formele plastice 

din folclorul românesc şi de cele din arta primitivă şi arhaică, orientală şi 

universală; de asemenea căuta să exprime sacrul prin arta sa nouă şi să „elibereze” 

astfel oamenii. A fost un  „artist mistic‖. Filosofia sa este desprinsă din viaţa satului 

românesc. „Această înţelepciune cu iz arhaic provenea în mod cert nu numai din 

experienţa lui de viaţă ci şi din proverbele şi zicalele româneşti. Una din lecturile 

constante şi dragi lui Brâncuşi era monumentala lucrare Proverbele românilor de 

Iuliu Zane, în care P. Pandrea consideră că se afla „izvorul principal subteran al 

filosofiei, oralităţii şi comportamentului său etic în viaţa pariziană, care l-a diferenţiat 

faţă de amicii săi de boemă, prin care a rămas pilduitor şi chiar legendar‖. 

Pătrunzând în lumea mirifică a gândirii brâncuşiene, am descoperit Omul 
creator, sculptor şi filozof deopotrivă:  

,,Eu vă dau bucurie curată. 
Priviţi sculpturile mele până ce veţi ajunge să le vedeţi cu adevărat. 

Cei care sunt mai aproape de Dumnezeu au ştiut să le vadă...’’ 
„Privindu-mi operele, de fapt, citiţi în  sufletul meu!‖ 
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Orice influenţă educativă trece prin filtrul personalităţii celui asupra căruia  

se exercită, iar efectul ei depinde de amploarea şi profunzimea cu care aceasta 

reuşeşte să pătrundă în straturile acestei personalităţi.  

Am călătorit prin artă toţi cei implicaţi: elevi, cadre didactice, părinţi, 

bibliotecari, prin valorificarea experienţei de viaţă şi prin oferirea unor posibilităţi 

pentru îmbogăţirea ei prin antrenarea în diferite acţiuni practice. Cea mai eficientă 

cale o reprezintă activitatea concretă care în desfăşurarea ei presupune şi oferă 

condiţii prielnice pentru încurajarea activităţii de grup, a originalităţii şi 

spontaneităţii, exersarea şi activizarea limbajului, stabilizarea trăsăturilor pozitive 

de caracter. Proiectul a implicat parcurgerea unor procese de colectare de date, de 

prelucrare, analizare, interpretare a lor în urma unor  demersuri investigative, de 

cercetare, din publicistica scriitorului Marin Sorescu şi mă refer aici la volumul  

Insomnii  (Editura Albatros, Bucureşti, 1971)  care se deschide cu un  medalion 

cultural-literar, prin care este evocată personalitatea complexă a lui Brâncuşi, un 

adevărat cult pentru acest titan al pietrei, precum şi  realizarea unui dosar 

tematic, fiind valorizate, cuantificate şi măsurate obiectiv eforturile depuse de elevi.  

La baza documentării elevilor au stat, în primul rând maximele despre omul 

Brâncuşi, ca şi despre opera acestuia. Într-adevăr, nu putem vorbi despre Artist şi 

Arta sa, decât şlefuind cuvintele până la stilizare. Cine se apropie de opera lui, ca 

să ia contact cu ea trebuie să recurgă la un adevărat ritual:   

„La intrarea în opera lui Brâncuşi ar trebui o răzătoare, să te ştergi pe picioare 

de toate legendele care le-ai auzit despre el”.  

 

Mesajul scriitorului e clar: îţi trebuie o anumită stare de curăţenie spirituală, 

pentru a păşi pe teritoriul sacrului, căci Arta brâncuşiană are ceva sfânt în ea, iar 

cea care ne ajută să ne ridicăm sufletul de la profan la sacru este  Coloana fără 

sfârşit: „Fără coloana lui, cerul s-ar lăsa mai repede cu noi.” (Sorescu, Marin - 

Insomnii, Editura Albatros, Bucureşti, 1971, p. 7).  

În cadrul proiectului am urmărit valorificarea conţinutului textelor literare, 

dezvoltarea atitudinii critice şi participative, stimularea unor aspecte mai puţin 

cunoscute din viaţa şi opera lui Brâncuşi, interesului pentru cunoaşterea 
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îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, încurajarea creativităţii elevilor prin 

metode interactive. Participarea unui număr însemnat de elevi care prin implicarea 

lor directă, prin candoarea specifică vârstei, i-au oferit operei brâncuşiene 

cunoştere, apreciere, un plus de farmec, prospeţime şi actualitate. Cu ajutorul 

tehnologiei, elevii au un control mai mare asupra produselor finale (poster, pliant, 

imagini pentru panou), precum şi posibilitatea de a personaliza aceste produse. Pe 

parcursul proiectului, întrebările cheie i-au provocat pe elevi să gândească şi să 

facă legătura cu concepte care contează în lumea reală. Fiecare grup a putut 

realiza materialul comun utilizând GoogleDocs, elevii având astfel posibilitatea de 

a-și exprima punctul de vedere vizavi de tema propusă în cadrul forumului dedicat 

acestei teme. 

Brâncuşi rămâne dorul care va 

fi cioplit şi amestecat cu pulberea 

materiei purtate de vânt înspre alte 

zări, sau poate înapoi, spre acasă…, 

materia devenită idee, mit, alegorie, 

emoţie…Brâncuşi sau drumurile care 

s-au deschis ca apele… dar nu printr-

o minune, ci prin smerenie, post şi 

rugăciune, prin credinţa 

nestrămutată a simplităţii, a ajungerii 

la esenţă… Brâncuşi sau somnul 

lumii care atinge perfecţiunea unei 

frumuseţi stelare până la acel oval al cărui luciu de oglindă o apropie de 

nestemate… Brâncuşi din mâinile căruia a renăscut lumea printr-un Ou, simbol al 

încolţirii, ivit din apele primordiale din care s-au desprins apoi toate câte există, 

din mâna căruia s-au născut Păsările, Peştii, Zborurile, Măiastrele… Cuvintele sale 

proverbiale rămân moştenire generaţiilor viitoare: „Trebuie să încerci necontenit să 

urci foarte sus, dacă vrei să poţi să vezi foarte departe.‖ noi, le-am transmis doar 

mai departe…şi călătorind prin artă, lecturând în cărţi, descoperind tradiţiile, vom 

fi mereu în trend, noi elevii clasei a X-a de la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu‖ Baia 

Mare. 
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Întoarcere în timp... Comunismul. Literatura românească 

proletcultistă 
prof. Manicu Carmen Elena  

prof. Marinca Ana-Maria  
Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa‖, Alba Iulia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proiectul „Întoarcere în timp...Comunismul. Literatura românească 
proletcultistă” a avut drept scop dezvoltarea abilităţilor intelectuale ale elevilor prin 
cercetarea unor izvoare documentare şi lecturarea unor opere literare, 
desfăşurându-se în perioada martie- aprilie 2016 

Obiective specifice urmărite au fost: 

 Selectarea, utilizarea şi analizarea informaţiilor furnizate de surse istorice 

 Compararea faptelor istorice, stabilind asemănări şi deosebiri 

 Dezvoltarea simţului critic al elevilor prin cunoaşterea operelor literare din 
diverse perioade istorice 

 Aprecierea şi promovarea informaţiilor valoroase în activităţi literare 

 Dezvoltarea creativităţii elevilor prin actul lecturii 
Activităţile desfăşurate au avut în centru lucrul elevilor cu cartea, cea mai 

eficientă metodă de a obţine informaţii şi de a le forma un orizont de cunoaştere. 

Pe o perioadă de două săptămâni, elevii s-au documentat asupra temei, 
consultând: dicţionare, cărţi de istorie, cărţi de critică literară, atlase, volume de 
poezii. Apoi, informaţiile culese s-au concretizat în activităţi precum: prezentări 
PowerPoint, susţinerea de eseuri, realizarea unui mini-cerc de lectură, comparaţii 
între poezia interbelică cenzurată şi poezia aservită comunismului. 

Perioada comunistă, despre care elevii de liceu au auzit de la părinţi sau 
bunici, a schimbat definitiv cursul istoriei. Lucrurile săvârşite atunci se mai văd şi 
astăzi, de aceea este absolut firesc ca elevii să aibă ocazia să afle cât mai multe 
despre o realitate istorică recentă şi deosebit de importantă pentru români.  

Profesor de limba şi literatura română în cadrul Colegiului 
Tehnic „Alexandru Domşa‖, Alba Iulia, gradul didactic I. 

 Sunt absolventă a Facultăţii de Istorie şi Filologie din cadrul 

Universităţii 1 DECEMBRIE 1918, ALBA IULIA- promoţia 2006 şi 

declar cu mândrie că anul  acesta împlinesc 10 ani la catedră, 

practicând zi de zi o meserie care îmi face o deosebită plăcere. 

Faptul de a fi înconjurată zi de zi de peste o sută de copii care îmi 

transmit căldura lor sufletească, îmi dă suficientă energie să 

desfăşor cele mai variate activităţi cu elevii mei, să îmi doresc 

permanent să le transmit cunoştinţele din frumoasa disciplină pe 

care o predau şi să le insuflu dragostea şi interesul pentru 

literatura română. Lucrul elevilor cu cartea mi se pare esenţial, 

aşa că îmi îndrept întotdeauna atenţia înspre acel gen de lecţii şi 

activităţi care să implice contactul direct al acestora cu lumea 

cărţilor. 
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În urma ocupaţiei militare a României de către forţele armate sovietice şi a 
înţelegerii între I.V.Stalin şi W. Churchill de la Moscova (în toamna anului 1944), 

România a intrat în sfera de influenţă sovietică, comunismul devenind sistemul 
său de guvernare. Comuniştii, beneficiind de sprijin sovietic, au pătruns treptat în 
justiţie, administraţie şi în cadrul guvernului. Preluării puterii de către comunişti  
i-a urmat naţionalizarea întreprinderilor şi colectivizarea pământurilor după 
modelul sovietic. Întreprinderile industriale, minele, băncile şi sistemul de 
transporturi erau administrate conform economiei planificate. În 1951, au fost 
introduse planuri de cinci ani pentru dezvoltarea industriei şi a agriculturii. Dar în 
anii '60, sub conducerea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej şi a succesorlui său, Nicolae 
Ceauşescu, Partidul Comunist Român a început să promoveze o politică externă 
independentă de modelul sovietic. Proprietatea socialistă de stat şi planificarea 
economică au grăbit dezvoltarea industriei grele şi au transformat România dintr-
un stat agrar în unul industrial. În perioada anilor '70, Ceauşescu a încercat să 

forţeze ritmul creşterii 
economice investind în 
industrie sume uriaşe, 
împrumutate de la instituţiile 
de credit ocidentale. Din cauza 

acestui proiect grandios de 
dezvoltare, poporul român a 
fost supus în anii 1980 unui 
program sever de austeritate, 
deoarece Ceauşescu intenţiona 
să achite datoriile acumulate 
într-un timp foarte scurt. 
Nivelul de trai al populaţiei a 
scăzut considerabil, pentru că 
România exporta mari cantităţi 

de petrol şi hrană. Populaţia era controlată de către poliţia secretă (securitate), iar 
guvernul, dominat de membrii clanului Ceauşescu, a risipit o mare parte din 
avuţia naţională, ridicând construcţii megalomane şi organizând grandioase 
manifestări cu caracter festiv. Când regimurile comuniste din estul Europei au 
început să se prăbuşească, în 1989, Ceauşescu s-a împotrivit mersului istoriei 
reafirmându-şi politica sa de forţă, antipopulară. Toate aceste lucruri şi multe 

altele au stârnit nemulţumirea poporului şi au condus la înlăturarea forţată a 
regimului de dictatură în decembrie 1989. Spre mijlocul lunii decembrie a acelui 
an au izbucnit demonstraţii populare antiguvernamentale în principalele oraşe ale 
ţării; când armata română  s-a alăturat demonstranţilor, Ceauşescu s-a văzut 
nevoit să fugă din Bucureşti. A fost arestat din ordinul noului guvern provizoriu, 
judecat şi executat (25 decembrie 1989), astfel luând sfărşit regimul comunist în 
România. 

Regimul comunist a reprezentat controlul de către politic asupra culturii, cu 
predilecţie asupra literaturii. Aceasta s-a caracterizat prin următoarele aspecte: era 
îndrumată de către Partid; genurile şi speciile literare slujeau ideologiei comuniste; 
s-au impus scriitori şi critici fideli regimului, ceilalţi fiind consideraţi un pericol şi 
înlăturaţi, adesea închişi; operele erau supuse cenzurii, verificării stricte, dar nu pe 
criterii estetice; poezia avea un mesaj simplu şi direct, care trebuia să ajungă la 
clasa muncitoare şi care evidenţia prezentul luminos, în antiteză cu trecutul 
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întunecat, plin de greutăţi;  proza trebuia să ilustreze efectele benefice ale 
industrializării şi ale transformărilor din agricultură, frumuseţea erolui comunist. 

Documentarea a constituit forma cea mai atractivă a activităţilor 
desfăşurate, luând forma unui cerc de lectură, desfăşurat zilnic pe o perioadă de o 
săptămână. În prima zi, elevii au consultat dicţionarele de istorie, atlasele din care 
au extras informaţii despre periodizarea comunismului, trăsăturile acestui regim 
politic, stilul de viaţă al „oamenilor noi", familiarizându-se cu termeni precum: 
proletcultism, dictatură, cultul personalităţii, tezism, activist, Epoca de Aur, 
informare politică, muncă  patriotică, origine socială, raţie etc. Apoi, s-a pus accent 
pe identificarea trăsăturilor generale ale literaturii din perioada comunistă şi apoi 
pe lectura efectivă a fragmentelor din opere şi autori reprezentativi, precum: Marcel 
Breslaşu, Nicolae Tăutu, Mihai Beniuc, Victor Tulbure, Demostene Botez etc. S-au 
realizat comparaţii ale textelor cu poezii lirice ale poeţilor: Lucian Blaga, A. E. 
Baconsky. Elevii au avut libertatea de a face dezbateri şi de a-şi consulta opiniile 
într-o atmosferă deschisă şi relaxantă. Au fost foarte surprinşi să constate 
caracteristicile unei etape istorice total diferite de cea a zilelor noastre. După aceea, 
cunoştinţele au fost  
aprofundate  şi s-au diseminat 
prin eseuri şi prezentare 

PowerPoint. 
Evaluarea elevilor s-a 

realizat prin analiza produselor 
activităţii şi impactul asupra 
elevilor. 

În urma documentării 
elevilor, aceştia au prezentat 
eseuri cu caracter 
interdisciplinar, au recitat 
poezii, au realizat desene. 
Materialele lor au fost strânse 
într-un portofoliu de activităţi 
extracurriculare. Elevii au 
devenit mai conştienţi şi mai responsabili privind necesitatea cunoaşterii 
trecutului istoric şi a valorii operelor literare româneşti. 

Prin activităţile desfăşurate elevii şi-au îmbunătăţit cunoştinţele de istorie, 

şi-au dezvoltat vocabularul de specialitate şi creativitatea. Totodată, au devenit mai 
responsabili şi au aprofundat abilităţile de a coopera. 

Activităţile desfăşurate au implicat elevi coordonaţi de profesori şi în 
colaborare cu biblioteca şcolii şi cu Biblioteca Judeţeană, având un impact pozitiv 
asupra celor implicaţi. Ca atare, susţinem şi promovăm în continuare orice 
activitate de acest gen, dorind să motivăm implicarea elevilor în documentarea şi 
realizarea de produse finite cu caracter interdisciplinar. 
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Concursul de teatru popular „Tradiţie şi umor” 
prof. Kuschausen Cristina, Liceul cu Program Sportiv Arad 

prof. Farcaş Angelica, Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu‖, Arad 
 

Prin tematica propusă şi diversitatea activităţilor, proiectul „Cultură, 
tradiţie şi folclor românesc” susţine implementarea şi promovarea activităţilor 
educative extracurriculare şi extraşcolare care subliniază diversitatea culturală a 
celor care învaţă şi transformă educaţia într-un spectacol al minţii, al sensibilităţii, 
al intuiţiei, al valorilor culturale naţionale, al creativităţii, al gândirii critice şi 
comunicării interculturale, promovând dialogul, toleranţa, înţelegerea şi respectul 
reciproc. 

În ansamblul culturii populare, tradiţionale, obiceiurile formează un capitol 
important, deoarece întreaga viaţă a omului, munca, diferitele ocupaţii, relaţiile cu 
semenii şi întruchipările mitologice erau şi în trecut întreţesute cu acestea. Valorile 
culturii şi tradiţiei româneşti trebuie promovate, având în vedere integrarea 
României în Uniunea Europeană. Resursele locale şi cele umane reprezintă un 
element important în vederea integrării europene. 

În folclorul românesc, s-au păstrat până astăzi forme ample de desfăşurare în 
care vechile rituri se îmbină cu acte ceremoniale, cu manifestări spectaculoase. Ele 
sunt adevărate sărbători populare bogate în cântece, dansuri, poezie, acte mimice şi 
dramatice. Ca domeniu interdisciplinar, folclorul integrează contribuţiile teoretice şi 
metodologice nu numai ale psihologiei şi sociologiei, ci şi ale altor ştiinţe despre om, 
natura şi societate, oferind spre reflecţie celorlalte ştiinţe socio-umane rezultatele 

cercetărilor din propriul domeniu, 
concepte, teorii şi metode de 
investigare. Motivaţia prezentului 
concurs are în vedere valoarea 
deosebită a folclorului românesc, 
încă prezent sub diferite aspecte în 
cadrul vieţii rurale. Cunoaşterea, 
respectarea şi valorificarea sa sub 
diferite forme constituie şi ar trebui 
să devină o preocupare constantă. 

Liceul cu Program Sportiv în 
parteneriat cu Şcoala Gimnazială 
nr.5 şi Liceul Tehnologic „Iuliu 
Maniu” Arad au organizat prima 
ediţie a Concursului „Tradiţie şi 
umor”. În data de 21 aprilie 2016 la 

Şcoala Gimnazială nr. 5 s-a desfăşurat concursul „Tradiţie şi umor” pe trei secţiuni: 
monolog, teatru şi caricatură. 

Din partea Liceului cu Program Sportiv au participat elevele Pleşa Ioana şi Borza 
Alexandra. Cele două eleve au participat la secţiunea monolog cu poeziile lui George 
Coşbuc: Duşmancele şi La oglindă. La această secţiune cele două eleve au obţinut 
menţiune. 
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Simpozionul Naţional al cititorului atemporal  

“Eşti în trend şi dacă citeşti” 

~ Gândurile lecturiaşilor ~ 

Despre profesori şi cărţi 

În ultimii 11 ani am crescut învăţând aproape zilnic câte ceva nou. Am trecut prin mâinile multor 

profesori din mai multe oraşe.  

Când mă aşteptam mai puţin, a apărut ea. O altfel de profesoară, un altfel de om. Niciodată nu am 

avut o pasiune pentru cărţi până în clipa în care această profesoară mi-a arătat cât de frumos e să 

citeşti, să-ţi imaginezi fiecare rând şi să fii parte din poveste.  

Până acum mai puţin de un an, eram ca marea majoritate a adolescenţilor. 

 

 

Autor: Buboiu Andreea Daniela 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

Coordonator prof. Szakacs Nadina 

 

 

Ce înseamnă pentru mine lectura… 

Sunt un copil...ca toţi ceilalţi, şi mă bucur în fiecare zi de soarele care răsare deasupra munţilor, 

de văile cufundate în ceaţă, de râul care sclipeşte în depărtare... 

Locuiesc într-o zonă frumoasă şi mă consider, din acest punct de vedere, privilegiată. Mi-aş dori 

să pot eterniza în slove scrise toată această minune, pentru a le putea transmite şi altora emoţia pe care 

o încerc în fiecare zi ştiind că pot să mă bucur de ceva aparte. S-ar putea ca fiecare să simtă aceleaşi 

lucruri despre locurile natale, dar, cu certitudine, au fost scriitori care au reuşit să o facă, inegalabil... 

Îmi place să citesc şi consider că a mă refugia sub o salcie cu cartea în mână e cel mai incitant joc 

la care aş putea participa. Fiecare carte mi-a deschis orizonturi noi şi o poartă către o lume specială, pe 

care fiecare o poate vedea aşa cum îşi doreşte. Deschid cu emoţie un volum nou, plăcându-mi cum miroase 

foia proaspăt tipărită, pe care o mângâi în încercarea de a stabili un prim contact emoţional cu ea... 

  Vouă vă place să citiţi? 

Să ştiţi că sunt un copil ca oricare altul, păşesc spre adolescenţă, mă joc la calculator şi am 

prieteni pe facebook, dar undeva, dincolo de toate acestea, este pasiunea mea pentru lectură, legătura cu 

oamenii deosebiţi care ne-au transmis peste ani înţelepciune şi putere pentru că, oricine este ,,înarmat” 

de cunoaştere şi înţelepciune, poate cuceri lumea. 

Cu drag, un cititor ca toţi ceilalţi... 
Autor: Paicu Anastasia -clasa a VII-a 

Şcoala Poiana Stampei, Suceava 

Coordonator prof. Paicu Dorina  
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Carte, carte - cinste cui te-a scris... 
Autor: Vasi Daniela Estera 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
Coordonator: prof. Szakacs Nadina Maria 

 
 

Pentru mine cartea este asemeni unei raze de lumină. Îmi călăuzeşte paşii 

spre universul cunoaşterii, îmi dă şansa de a mă regăsi pe mine însămi în / prin 

ea. Desluşindu-i tainele reuşesc să o pătrund mai uşor, să explorez minunata lume 

a cifrelor sau a literelor.  

Imagini inedite, de o frumuseţe deosebită mi se arată odată cu atingerea 

paginilor. Mâinile-mi fermecate nu se pot desprinde de filele plăcute la atingere. 

Când citesc, vibrăm împreună: ea – dezvăluindu-şi tainele ca o doamnă aflată în 

plin fruct, desăvârşită; eu – luându-i toată seva, îmbogăţindu-mă cu experienţele şi 

cuprinsu-i. 

Cartea îmi este cel mai bun prieten. Ea mă sfătuieşte, ea mă face să-mi pun 

întrebări, datorită ei caut, stărui, mă frământ şi înţeleg. Îmi arată calea spre 

adevăr. Mă îndrumă spre drumul fără întoarcere: cunoaşterea. 

Cartea, prietena mea, dragă. Ea, cea care mă poartă pe toate cuprinsurile 

lumii. Mă învaţă să mă comport. Cât să dau, cât să iau, cât să cer. Să fiu în toate 

şi în tot cu bun simţ şi măsură. 

Niciun joc din lume, nicio altă îndeletnicire nu se compară cu citirea unei 

cărţi. Pentru mine miraculoasa carte reprezintă un templu mereu nedefinit, un 

templu care trebuie la nesfârşit finisat. Cea care mă ajută să devin. Prin prisma 

căreia văd altfel lucrurile.  

Cartea e mereu învăluită de mister. Cuprinde comori ce aşteaptă să fie 

găsite, explorate, însuşite, definite, împărtăşite.  

Cărţile există de când e lumea şi vor exista până la ultima atestare a lumii şi 

a fiinţei. Cărţi s-au scris şi se vor scrie. Sursa scrierii lor e inepuizabilă, asta 

fiindcă oamenii sunt un arsenal inepuizabil de idei. 

Am să aleg întotdeauna să mă destind în compania unei cărţi. Să îi calc pe 

urme, să-i adulmec mirosul, să-i descifrez „privirile” furişe, să nu-i pătez numele 

sau să mă îndoiesc de menirea ei. 

Cartea va fi mereu puntea între mine şi lumea aceasta. O punte care poate 

crea legături sau dimpotrivă, poate ţine la distanţă ignoranţi care nu ştiu să 

preţuiască cartea, nu pentru valoarea ei materială, fiindcă lucrurile materiale sunt 

trecătoare, pe când lucrurile de suflet sunt menite să fie însuşite, adorate, păstrate 

de-a lungul timpului. 
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Cartea, comoara cea mai de preţ 

Autor: Voinea Luminiţa Maria 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

Coordonator: prof. Kuschausen Cristina Teodora 
 

Cartea, este în viaţa fiecărui adolescent un element important pentru a avea 
un psihic sănătos şi pentru a ne mări limitele minţii. 

O carte este comoara cea mai de preţ a fiecăruia dintre noi, unde gândurile 
cele mai frumoase sunt adunate şi  înşirate pe paginile pline de însemnătate ale 
unei cărţi, pentru ca noi să putem descoperi lucruri neştiute.   

 Pentru mulţi dintre adolescenţii de astăzi, cartea este văzută ca un simplu 
obiect, ca o adunătură de foi legate între cele două coperte ,punând pe primul loc 
internetul, însă cartea este mai mult decât atât, ea este un bun prieten care ne 
oferă sfaturi, ne învaţă lucruri noi şi folositoare, este un mod de comunicare care 
ne ajută să înţelegem mai bine tainele universului şi a tot ceea ce ne încojoară zi 
de zi. 

Atunci când citim, putem să avem diferite sentimente, de tristeţe de bucurie, 
însă cel mai important lucru este acela că ne putem exprima sentimentele fără să 
ne fie teamă de părerile celor din jurul nostru. 

În ziua de astăzi, cartea începe să fie subestimată de noi, oamenii moderni, 
şi alegem să lăsăm cartea deoparte şi să citim altceva.  

Însă citim, fie că citim ziare, reviste, o facem conştient sau inconştient. Un 
teoretician în una din lucrările sale spunea: „că nici computerul, nici televizorul nu 
va duce la dispariţia cărţii”, deoarece cartea a jucat dintotdeauna un rol primordial 
în viaţa oamenilor cotidieni. 

Singurul lucru care îţi oferă posibilitatea de a avea mai multe vieţi într-una 
singură este cartea, deoarece parcurgând-o avem şansa de a descoperi orizonturi 
noi şi a ne îmbogăţi imaginaţia. 

Cu fiecare carte citită mai adăugăm o nouă cărămidă imaginaţiei noastre, 
lăsând la o parte limitele. 

Personal, îmi place să citesc pentru că în acel moment uit de lumea 
cotidiană, şi tot ce mă înconjoară şi las frâu liber imaginaţiei, iar în acel moment 
îmi pot imagina că aş putea purta o discuţie cu luna:  

 
„Seara s-a lăsat şi o linişte deplină cade peste mine. Merg pe drum, iar în 

jurul meu nu se vede nimeni. Mă năpădesc lacrimile şi melancolia mă cuprinde, aş 
vrea să vorbesc cu cineva să-i spun cât de singură şi tristă sunt. 

Privesc în sus, către cer, iar ea, luna, rotundă şi mare parcă stă să cadă 
peste mine, întind mâna şi parcă o ating. Merg, iar ea merge după mine, parcă 
spunându-mi să mă opresc câteva momente în loc şi să stăm de vorbă.  

Tu, regina nopţii, asemenea unei mingi de foc ne priveşti de sus în fiecare 
seară, eşti atât de aproape, şi totuşi atât de departe. De-ai putea să vorbeşti oh, 
câte mi-ai mai spune!  

O pală de vânt trece prin părul meu, este târziu, iar tu zâmbind uşor în 
colţul gurii, imi spui „Noapte bună!” Iar în acel moment revin la realitate, şi 
zâmbesc , mă uit la lună şi îmi dau seama că totul a fost doar imaginaţia mea, şi 
că luna nu mi poate vorbi.” 
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Despre carte. Gânduri închinate cărţii 
Autor: Zaharie Damaris Emanuela 

Liceul cu Program Sportiv 

Coordonator: prof. Szakacs Nadina Maria  

 
 

Cartea este şi va rămâne întotdeauna un foarte bun prieten, prieten care mă 

susţine în momente nu prea bune, care mă ridică pe culmi când viaţa însăşi e 

curcubeu. Mă va susţine în tot ce-mi propun şi în tot ce voi face. De mână, strâns, 

fără a lăsa vreodată prăpastia să îşi facă sălaş între mine şi ea. 

O idealizez ca pe o iubită. O aştept ca pe o ploaie caldă de vară. Îi admir 

straiele. Îi pipăi filele şi îi sărut rândurile. Cu o sfinţenie neînchipuită. Cu un dor 

de carte imens.  

Vreau să-i redau respectul pe care-l avea cândva. Să-i sărut mâna gingaşă şi 

să-mi împletesc gândurile cu ale ei. Să o regăsesc în cuprinsul ei şi-n acelaşi timp 

în cuprinsul meu. Să fim un tot, să o înţeleg la fel de bine cum reuşeşte de multe 

ori să mă înţeleagă ea. 

Ea este sursa de cunoaştere şi de înţelepciune. Prin intermediul ei pot 

călători, pot visa, pot imagina. Fie că sunt angrenat în aventuri, fie că devin prinţul 

fermecător sau o bestie, ea îmi dă viaţă. Îmi dă şansa să fiu cine vreau să fiu, să 

fiu ceea ce sunt. Să răzbesc, să lupt, să iubesc, să dăruiesc, să iau, să primesc, să 

fiu harnic, viteaz, serios, copilăros, omenesc sau fictiv. 

Cărţile înseamnă basm. Prinţi, prinţese. Elementul negativ ce se interpune în 

calea lor. Mai înseamnă şi abilitatea celui pozitiv de a învinge întotdeauna. 

Presupune muncă, suflet curat, dragoste. Dar duce mereu la un final fericit. 

Cărţile înseamnă poezia, muzicalitatea ei. Versuri de glorie, de luptă, 

dragoste şi dor... versuri pentru mine, pentru tine, pentru ea, pentru el, pentru noi 

toţi. Cărţile înseamnă istorie, eroi, luptă pierdută. Te poartă spre victorie, îţi 

înfăţişează dinaintea ochilor fapte petrecute demult. 

Din vechi timpuri cartea a fost o mărturie a civilizaţiei care reflectă 

inteligenţa umană. Cartea este profesorul fără grai. Pentru mine a citi o carte 

înseamnă a-mi hrăni spiritul însetat de cunoaştere. 

„Deschidem cartea pentru a învăţa ce au gândit alţii, închidem cartea pentru 

a gândi noi înşine.” 

Aşa cum spune şi marele Eminescu: „Citeşte! Numai citind mereu, creierul 

tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi imaginaţie.” 
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O altă faţă a universalului 
Autor: Petrean Theodora Maria 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

Coordonator: prof. Kuschausen Cristina Teodora 
 
 

Deseori, viziunile asupra vieţii se combină şi se caracterizează una pe 
cealaltă. Personal, am o imagine mai diferită asupra intermediarilor cotidieni şi a 
piedicilor care intervin în ducerea la bun sfârşit a unui scop final. 

În multe situaţii, imaginaţia îşi face calea ei în viaţa noastră şi ne ajută la 
îndeplinirea cerinţelor sociale. Nu ştiu dacă problemele care apar cauzal unei 
persoane sunt tratate corespunzător, dar ştiu că o atitudine optimistă şi o 
perspectivă corespunzătoare poate aduce soluţionare. 

În concepţia mea, stilurile funcţionale ale vieţii îmi energizează trăirea şi îmi 
aduc suspansul cu fiecare clipă care trece în vânt. Percepţia prin simţuri este 
înnăscută şi trebuie să fim recunoscători că putem avea parte de toate frumuseţile 
inedite din lumea controversată. 

Trăim într-o lume nebună, atât de nebună încât neantul pare un fleac şi 
momentul prezent nu este trăit la timp exact aşa cum ar trebui. Indirect, roadele 
creaţiei noastre ca oameni au o continuitate pentru semeni, dar sunt de părere că 
suntem adânc inscripţionaţi cu implicaţii ontologice influenţabile. 

Toate aceste chestiuni de viaţă sunt sigură că ne apasă zi de zi, dar totuşi 
faptul că trăim este un dar şi nimeni nu poate contesta acest fapt. 

În opinia mea, cea mai importantă latură a viziunii asupra trăirilor constă în 
năzuinţa puţin forţată a omului de a cunoaşte realităţile din jurul lui, de a-şi crea 
un univers propriu în care să se dezvolte şi să-i fie optim fiinţării crescătoare. 

Cunoaşterea celor dinafara a mers înaintea cunoaşterii proprii ceea ce duce 
la dezavantaje în scopul realizării binelui personal. Cum spuneam şi mai sus, totul 
se rezumă la viziunea pe care doreşti să o creezi şi nu la cea care ţi se oferă. 

Dacă stăm bine să ne gândim, la început de cunoaştere nu suntem 
multumiţi de ce primim, ci aspirăm la mai mult, la o întrecere cu sine şi cu 
mulţimea paşilor pe care îi putem utiliza în urcarea supremă spre o mulţumire 
corespunzătoare. 

Taina existenţei şi a experienţelor fără răspuns au o influenţă pozitivă 
asupra omului, la fel şi modul său de percepere a situaţiei, dar şi lecţia învăţată la 
final. Ca sacerdot al imaginaţiei şi soluţiilor multiple în lume, omul este dator să-şi 
creeze atât ostilitatea şi punctele slabe, cât şi tăria în punctele în care trebuie să fie 
cel mai bun. 

Nu toţi avem un mod de viaţă stabilit. Unii ne lăsăm în voia sorţii, iar ceilalţi 
încearcă să îşi controleze cât de cât viaţa, şi acest lucru este indicat, cum spuneam 
şi mai sus, mereu suntem datori să avem aspiraţii care de care mai înalte şi să ne 
îndreptăm spre apogeul fericirii prin existenţă. 

Un nou orizont abordat în concepţia mea poate fi faptul că omul îşi face atât 
problemele, cât şi fericirile. Mereu limbajul are de-a face cu interpretarea 
interpersonală şi din acest motiv, conflictele şi nedumeririle apar în cazuri 
nefavorabile. 



În lumea cărţilor, nr.6                                                                                        prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2015/2016 
                                     

 
85 

 

În momentul când doreşti să te exprimi, să îţi exprimi viziunea asupra unui 
nou proiect sau a unei noi idei inovatoare, trebuie să îţi găseşti exact cuvintele şi 

să fi sigur că ar avea un rezultat pozitiv. 
Într-o reprezentare mentală proprie, enigma unei conversaţii se poate sfârşi 

în momentul când decizi că limbajul tău trebuie modificat şi făcut pe înţelesul 
interlocutorului. Nu doresc să ajung de aici la formule matematice sau fişe 
ştiinţifice, dar optimizarea culturii şi aspiraţia asupra acel ceva-ului ce te face 
mulţumit niciodata nu va strica în niciun fel cotidianului. 

O latură extravagantă a orizonturilor minţii se poate percepe ca fiind o 
prostie sau un lucru făcut fără cusur, dar în adevărul său propriu. Dezvoltarea 
este necesară, aceasta fiind singura hrană spirituală posibilă. 

Evidentiez faptul că eul are nevoie de multe, şi prin multe, mă refer la 
confort material, nivel spiritual ridicat şi bunăstare în mediul colocvial. 

Concluzionez aici prin faptul că nu doresc să schimb viziunile nimănui, ci 
pur şi simplu am un mod mai încurcat de a percepe orice gest sau vorbă umană şi 
îmi doream de ceva timp să relatez acest subiect. 

 
 

Printre gândurile imaginaţiei 
 

 Pe parcursul anului şcolar, elevii claselor a V-a şi a VI-a au participat la 
întâlnirile cercului de lectură „În lumea cărţilor”. Elevii au devenit şi membri ai 
clubului de lectură al Editurii Art. Pe parcursul acestor întâlniri, elevii alături de 
doamna profesoară Kuschausen Cristina au desfăşurat numeroase activităţi 
literare. Elevii au descoperit numeroase personaje, dar au fost puşi şi la încercarea 
„imaginaţiei”. Astfel, ei au scris foarte mult cu diferite ocazii: Basmul toamnei, Cel 
mai frumos loc unde am citit sunt doar câteva activităţi ale cercului. De-asemenea, 
elevii au avut de scris şi compuneri imaginative pe diverse teme. Mai jos, sunt 
câteva compuneri ale elevilor participanţi la cercul de lectură. 
  

Un loc vrăjit 
Autor: Hărăbor Diana 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
Coordonator: prof. Kuschausen Cristina Teodora 

 

A fost o vară mirifică, călduroasă, dar zâmbitoare. O familie a plecat spre 

mare. În drum spre vrăjita mare, maşina şerpuia spre şoseaua fierbinte. Munţii 
printre care au trecut erau măiestuoşi, iar copacii vorbitori au cântat alături de 
vânt. 

Au ajuns. Oraşul a fost vesel, iar soarele dogoritor ardea încontinuu. Niciun 

nor sihastru nu s-a văzut. Ei s-au cazat la un hotel şi au pornit la pas spre mare. 
Nisipul fin şi cald strălucea, iar copiii s-au aruncat bucuroşi în apa 

albastră ca cerul. Părinţii au rămas pe mal, admirând peştii multicolori cum 

dansau alături de delfinii jucăuşi precum copiii lor. 
O zi minunată era pe cale să se stingă, aşa cum anunţa soarele roşu 

care se pregătea să dispară în mare. Apusul multicolor s-a strecurat în sufletul 

lor făcând ca soarele să răsară în inimile lor. Ei au adormit pe plajă fericiţi şi cu 
sufletul împăcat ca cerul plin de stele. 
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Colţ de rai 
Autor: Iescău Adelina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
Coordonator: prof. Kuschausen Cristina Teodora 

 

Nisipul arzător se scaldă în razele aurii ale soarelui. În marea albastră ca 

cerul se plimbă de zori peştişorii mari, dar şi cei mici, coloraţi şi aurii. Din 

depărtare se poate zări o balenă albastră şi jucăuşă care parcă ar zbura printre 
valuri ca o pasăre printre nori. 

În apă, copiii aleargă şi zburdă ca nişte mieluşei cu mingile de plajă 

multicolore. Pe mal, stau părinţi sub umbrele colorate pentru a se feri de soarele 
de foc. 

După multă distracţie în mare, copiii s-au apucat să culeagă scoici: unele 

mai mari, altele mai mici, altele mai cârlionţate, altele mai drepte, unele mai 
înnegrite, iar altele albe sau colorate. Fetele îşi fac coliere, iar băieţii caută scoici 
imense pe post de pălării. 

De departe, se vede o broască ţestoasă. Copiii o observă şi o urmăresc cu 

atenţie. Broasca se plimbă pe mal, parcă bucurându-se şi ea de clinchetele 
zâmbetelor copiilor. După ce se odihneşte puţin în soarele dogoritor, intră tiptil în 
mare şi se lasă purtată de valurile uriaşe. 

Racii se plimbă căutând un loc mai ascuns de soarele roşu ca lava unui 
vulcan. Cerul e senin. Păsărelele voioase zboară. Cocotierii sunt de mare ajutor. 
Stând pe un hamac, între doi cocotieri, oamenii beau sucuri delicioase de nucă de 
cocos. 

Ce frumos! Un colţ de rai! 
 
 

Paradisul verii 
Autor: Detari Rebeca 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
Coordonator: prof. Kuschausen Cristina Teodora 

 

O dimineaţă răcoroasă în staţiunea Mamaia. Cerul azuriu găzduia soarele de 

aur. Câţiva norişori albi şi pufoşi ţineau compania soarelui. Marea liniştită 

mângâia nisipul mătăsos şi aducea câteva scoici mititele la mal. 
Soarele mângâia feţele copiilor care se jucau un joc plin de farmec. 

Marea era împânzită de oameni care înotau şi se băteau cu picăturile de apă 

cristalină sub supravegherea unui salvamar rapid şi curajos. 
Nenumărate castele de nisip mai şi mai mari erau răspândite pe plajă. 

Toate fortificaţiile participau la marele concurs de castele. Unele împodobite cu 

scoici albe ca zăpada şi steguleţe colorate, altele cu scoici negricioase şi alge verzi. 
Mingile colorate ca un curcubeu, unele mai mari sau mai mici săreau de 

colo-colo pe plajă. Standul cu îngheţată răcoritoare era foarte aglomerat. 
Seara, soarele de aur încet, încet a coborât de pe cer. Turiştii stăteau pe 

plajă şi priveau cum apune soarele. O zi plină de veselie s-a terminat, iar alta 

nouă, în curând, se va naşte. 
 



În lumea cărţilor, nr.6                                                                                        prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2015/2016 
                                     

 
87 

 

Micul poet 

 „Micul poet” este un concurs organizat anual de către Palatul copiilor Arad. 

Acest concurs încurajează creativitatea elevilor din ciclul primar şi gimnazial. 

Activitatea desfăşurată la Liceul cu Program Sportiv Arad a fost coordonată de 

doamnele prof. Szakacs Nadina şi Kuschausen Cristina.  

 Elevii au obţinut rezultate foarte frumoase la acest concurs: Man Denisa – 

premiul I, Nistor David – premiul al III-lea,  Feceu Beatrice – menţiune, Varga 

Denis – menţiune, Şulea Lucas – diplomă de participare, Ciulca Ramona – diplomă 

de participare, Hărăbor Diana şi Sasu Antonia – premiul al II-lea. 

 În continuare, veţi putea citi creaţiile elevilor noştri. 

 

Simfonia naturii 

 

 Şulea Lucas Daniel 

 

 

Dorm toate 

Respectându-se în rând, 

Mi şi do tot repetând, 

Farmecul nedesluşind. 

 

Solul iar s-a subţiat, 

Lacul, de când a secat. 

Simfonia norului e-aceeaşi cu 

Dorinţa corului. 

 

 

Bucurie 

 

 Varga Denis 

 

Doarme copil, frumos visează, 

Revenindu-şi din somn, el danseză 

Miracol şi taină, cum ştie dansa 

Farmecul îl reprezintă prin ţinuta sa. 

Soluţia paşilor săi este demnă de toată 

Lauda, aplaudă sala 

Sincer, copilul zâmbeşte 

Dornic, în paşi de dans, în culise păşeşte. 

 

 

 

 

 

Dorul 

 

 Ciulca Ramona 

 

Dorul de casă mă copleşeşte, 

Revederea mă nelinişteşte, 

Mica mea casă o privesc de departe 

Fără să ştiu dacă a pătrunde înăuntru se 

poate. 

Soluţii nu găsesc, neliniştea mă-

mpresoară 

Lacrimile în colţul ochilor încep să apară. 

Simt inima, cum iar îmi plânge, 

Dorul de voi toţi, astăzi, mă frânge. 

 

Copilăria 

 

 Feceu Beatrice 

 

Dorita primăvară se scălda-n a mea 

copilărie 

Renăscută-n floare, cu bucurie. 

Minune-n fiecare pas făcut pe cale, 

Fantastica melodie, era visul ei cel mare! 

Solitară-n jocuri, aprinzi totuşi în inimi 

focuri, 

La amintiri ne îndemni biruitori, 

Sigilată-n inimi, mi te-ai adus mereu mie 

Dorită şi frumoasă, primăvară! Eşti o 

copilărie! 
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