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Festivalul cititorului atemporal “Eşti în trend şi dacă citeşti” 
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 județean, fiind finanțat încă de la prima ediție de Centrul Cultural Județean 

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 dorința de 

a promova activitățile literare desfăşurate în instituțiile şcolare din întreaga țară.›› Astăzi, 

realizez că acest proiect s-a născut cu adevărat dintr-un alt motiv: pasiunea pentru lectură şi din 

dorința de a avea oameni în jurul meu cu care împărtăşesc aceeaşi dragoste față de literatură. 

 Astfel, de la întâlnirile cercului de lectură „În lumea cărților″ desfăşurate încă din anul 

2009, a debutat primul proiect județean, „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 național în urma unei finanțări de 5000 de euro oferită de SC OMV Petrom SA, în 

cadrul platformei Țara lui Andrei, un program de responsabilitate socială. Festivalul cititorului 

atemporal „Eşti în trend şi dacă citeşti” a realizat o cercetare privind evoluția basmului prin 

proiectul „De la puterea buzduganului, la farmecul ghiocului″, un proiect finanțat de Centrul 

Cultural Județean Arad. În anul 2013, promovarea lecturii prin intermediul activităților literare 

cu caracter sincretic a continuat sub aceeaşi denumire şi se bucură de o participare a 56 de 

instituții de învățământ şi biblioteci şcolare din municipiul Bucureşti şi următoarele județe: Alba, 

Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Călăraşi, Cluj, Dâmbovița, 

Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, Maramureş, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Sălaj, Vâlcea.  

Datorită acestui număr impresionant de participanți şi a activităților desfăşurate, 

proiectul şi-a atins toate obiectivele vizate. În anul şcolar 2012/2013, la nivel național, cadrele 

didactice au desfăşurat numeroase activități literare ținând cont de specificul vârstei, iar la 

nivel liceal, cadrele didactice de limba şi literatura română au profitat şi de profilele instituțiilor 

de învățământ 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 activităților literare), activități cu ocazia diferitelor 

evenimente istorice sau sociale, excursii tematice, vizite şi activități 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, învățătorii 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 țară sunt expuse în prezentul număr al 

revistei, aceasta facilitând un veritabil schimb de experiență. 

 Prezenta lucrare cuprinde lucrările participante la Simpozionul Național Eşti în trend şi 

dacă citeşti, desfăşurat la Arad, în data de 22 iunie 2018. Festivalul s-a bucurat de participarea 

a 36 de cadre didactice din 23 de județe.  
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 Participanții au demonstrat că „universul este o imensă carte” şi numeroşi tineri au decis 

să desfăşoare numeroase călătorii printre rândurile cărților. 

 

 
. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Festivalul cititorului atemporal  

“Eşti în trend şi dacă citeşti” 

≈ Nivel gimnazial ≈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



În lumea cărţilor, nr.8                                            prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2017/2018  
 

7 
 
 

 
Prietenii bibliotecii 

prof.Nechifor Mirela Mădălina 

Școala Gimnazială Nr.38 ,,Dimitrie Cantemir’’, Constanța 

 

a) Numărul participanţilor la activitate: 30 de elevi, clasa I A 

b) Descrierea activităţii desfăşurate  

           Ne-am deplasat  la Biblioteca județeană ,,I.N.Roman’’ din Constanța pentru a 

desfășura o activitate în parteneriat , cu ocazia Zilei Internaționale a Cititului 

Împreună- ZICI , 2018. 

D-nele bibliotecare ne-au întâmpinat, elevii au răsfoit câteva cărți, la alegere, 

din secția de împrumut pentru copii. Au fost lăsați să se familiarizeze cu mediul în 

care urma să se  desfășoare  activitatea,  

           La activitatea noastră a luat parte și un actor constănțean Dan Cojocaru. A 

fost o activitate interactivă, s-au citit din diferite cărți fragmente, la alegere, s-a citit 

pe roluri,elevii au fost mici ,,actori’’. La final s-au  schimbat impresii, păreri despre 

modul în care s-a desfășurat activitatea . 

c) Impactul activităţii asupra elevilor 

 Activitatea a fost o formă de îndrumare a lecturii în afara clasei. Printre 

formele de îndrumare a lecturii, elevii au mai făcut cunoștință cu : dezbaterea, 

activitatea cu cartea prin citirea expresivă, recenzia, lecţiile de popularizare a cărţii, 

întâlniri cu un scriitor sau actor, ceea ce s-a și întâmplat în cadrul activității 

prezentate, medalionul literar consacrat aniversăriilui Eminescu . 

       Toate activitățile au avut un impact pozitiv asupra elevilor, care au 

primit de fiecare dată cu entuziasm orice formă nouă de abordare a lecturii. 

d) Sustenabilitatea activităţilor/proiectelor literare: 

     Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. E un instrument 

care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni. 

     Lectura contribuie într-o măsură însemnată la îmbogăţirea 

cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular activ, bogat şi colorat, la educarea 

sentimentelor estetice. 

      Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape toată 

viaţa şi influenţează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărţile pe care le citesc, 

copiii îşi formează o anumită concepţie asupra lumii, cărţile formează la ei anumite 

norme de conduită.‖ Lectura literară este, de asemenea, unul dintre factorii care 

favorizează în cel mai înalt grad cunoaşterea şi folosirea limbii române, îmbogăţirea 

şi activizarea vocabularului sau dezvoltarea capacităţii de comunicare.      

         Şcoala  trebuie să sublinieze importanţa  lecturilor pentru stimularea 

imaginaţiei, pentru informarea copiilor şi, mai ales, pentru educarea voinţei, a 

curajului, a stăpânirii de sine şi pentru cultivarea unor sentimente nobile.                           

e) Planuri „literare‖ de viitor 
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   Cu siguranță ne vom implica și în alte activități ce se pot desfășura în 

colaborare cu biblioteca din școală sau biblioteca  județeană. 

Abordarea lecturii în ciclul primar 
prof.înv.primar Nicoiu Alexandra  

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Călărași 
 
 Lectura este un proces complex. Abordată din perspectiva comprehensiunii, lectura 
apare ca un proces personal, activ, ce presupune interacțiunea a trei factori: cititorul, 
textul și contextul lecturii. O lectură e o preţioasă sursă de exerciţiu empatic, fiindcă 

putem juca multiple roluri, chiar în calitate de cititor al unei cărţi bune, din care să 
învăţăm mai multe decât ne-am fi închipuit vreodată. Lectura este o interacțiune dintre 
domeniul cognitiv „Ce voi afla nou?‖ și cel afectiv-evaluativ „Ce stări, ce emoții îmi trezește 
textul literar?‖. 

 Receptarea lecturii  nu se reduce numai la perceperea exactă a unui text; ea 
declanşează multiple procese psihice: 
 un proces de actualizare a vechilor cunoştinţe, dar şi de noi asocieri, provocate de 
ideile cuprinse într-un text;  
 lectura determină judecăţi şi raţionamente care consolidează sau conduc la 

descoperirea de noi adevăruri;  

 descifrarea semnificaţiilor unui text înseamnă tot atâtea reacţii afective care se 
traduc prin sentimentul de mulţumire sau printr-o stare de insatisfacţie ori de plictiseală;  

 Implicat în actul lecturii, cu întreaga sa cultură, cu predispoziţiile psihologice de 
moment, elevul racordează opera în direcţia propriei sale personalităţi. El poate reconstrui 

un mesaj cu totul diferit de cel al operei, un altul în care amestecă o parte a gândirii 
autorului desprinsă din carte şi alta din gândirea sa.  
 Ţinând cont de acest specific al cititorului, în general, şi al elevului, în parte, 
profesorul va insista în intervenţiile sale asupra formării unui lector care să gândească şi 
să-şi imagineze ceea ce l-ar conduce de la categoria naturală a învăţării la interpretare. 

 Referindu-se la problema comunicării literare, J. P. Sartre afirma, pe bună dreptate, 
că apariţia scrisului o implică şi pe cea a lecturii. Aceasta reprezintă efortul conjugat al 
autorului şi cititorului ce va da naştere acelui obiect concret şi imaginar care este creaţia 
spiritului. Lectura este cea care învolburează, îmbogăţeşte, recreează opera literară. Or, 
această axiomă trebuie să devină principiul călăuzitor al activităţii profesorului, dar şi al 

elevului, în mod special. 
  Tipuri de activități de învățare: 
- exerciţii de identificare / de recunoaştere („Identificaţi şi extrageţi din text opiniile şi 
argumentele personajelor vizavi de execuţia lui Svoboda‖, „Extrageţi din text detalii de 

portret fizic şi moral al personajului‖), de răspuns afectiv („Ce impresii v-a produs 

personajul /romanul?‖, „Completaţi spaţiile libere: Citind cartea unii vor susţine că......; 
Citind cartea, eu consider că......‖); 
- de microselecţie („Desenaţi drumul lui Harap-Alb de la casa părintească şi până la 

palatul lui Verde-împărat, indicând locurile pe unde a trecut şi obstacolele ce trebuia să le 
depăşească‖, „Reconstituiţi biografia personajului principal indicând: locul naşterii, originea 
lui socială (numele şi ocupaţia părinţilor), studiile, profesia, statutul social‖);  
- de explicare („Explicaţi sensul următoarelor cuvinte....‖) 
- de lectură („Alegeţi fragmentul care v-a plăcut cel mai mult şi pregătiţi-l pentru a-l citi 

expresiv‖, „Extrageţi replica personajului şi citiţi-o cu intonaţiile şi tonul adecvate situaţiei 
şi stărilor sufleteşti pe care el le trăieşte‖). 
 De-a lungul anului școlar am încercat să cultiv pasiunea elevilor pentru lectură prin 
diferite lecturi atractive, lecturi care au fost îmbinate cu divese activități (matematice, de 
arte vizuale și abilități practice, muzicale etc.). Am utilizat frecvent de-a lungul orelor de 

comunicare modalități diferite de citire:  
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- cititul repetat (individual),  
- citirea în gând: Se stabileşte un program zilnic de lectură (15 minute); 

                 Elevul îşi alege ce să citească; 

                 Profesorul face acelaşi lucru; 
                 Discuţie – scurt rezumat oral a ceea ce au citit; 

                             Recomandă altora cartea citită 
- cititul cu un prieten: Profesorul citeşte un text proiectat şi urmăreşte cu degetul fiecare 
cuvânt; 

   Se formează perechi (un cititor fluent cu unul mai puţin fluent); 
   Câte doi, copiii citesc pe rând paragrafe ale aceluiaşi text. 
- teatrul cititorilor (grupuri mici, clasa întreagă): Alegerea unui text scurt, cu mult dialog; 
   Citirea cu voce tare de către învăţător, urmată de citirea în ecou; 
   Desemnarea copiilor care vor citi; 

   Exersarea citirii scenei; 
   Prezentarea textului (însoţită de gesturi sau limbaj corporal). 
- cititul în cor şi recitarea cu: Variaţiuni de sunete; 
    Variaţii ale numărului de vorbitori. 
 

Numele activității: Eminescu - poetul României 
Numele cadrelor didactice implicate: prof.pentru înv. primar  Nicoiu Alexandra 
Numărul participanților la proiect: 21 de elevi ai clasei I 
Descrierea activității desfășurate:  
 Vizionarea unei prezentări powerpoint cu date și imagini despre viața și opera 
poetului. Prezentarea powerpoint a poeziei „Somnoroase păsărele‖. Audierea unor poezii 
recitate de mari actori români, descărcate de pe youtube. Citirea poeziei „Somnoroase 

păsărele‖ (model, individual, în gând, cu voce tare, selectiv, în lanț etc), identificarea 
elementelor structurale ale textului, ale coordonatelor spațiale și temporale. O introducere 
în universul textului, pregătirea copiilor pentru înțelegerea și aprofundarea conținutului. 
Elevii au făcut apoi câteva exerciții pe baza textului citit. Sarcinile de lucru sunt notate pe 
inimioare. Fiecare copil va primi corpul lebedei și fișe de lucru cu sarcinile propuse. De 

asemenea, a fost nevoie de foarfecă, lipici, carioci, creioane colorate, o coală de carton 
colorat, de preferință albastru sau negru.  
 Exercițiile propuse sunt:- despărțirea în 
silabe a unor cuvinte selectate din poezie și 
identificarea vocalelor; 

- găsirea unor cuvinte cu sens asemănător / cu 
sens opus pentru cuvinte date; 
- completarea unor propoziții cu informații 

desprinse din poezie; 
- transcrierea urărilor din poezie, ocazie cu care 

ne-am reamintit utilizarea semnelor de 
punctuație; 
- transcrierea unei strofe din poezie, la alegere; 
- desenarea unui tablou pe baza versurilor citite. 
(ca temă pentru acasă) 

 După rezolvarea sarcinilor, am trecut la 
realizarea colajului. Se decupează inimoarele și corpul lebedei. Cel din urmă se lipește pe 
cartonul colorat. Inimioarele vor constitui penele și coada lebedei. Ele vor fi lipite sub forma 
de evantai. Pentru finalizarea tabloului, copiii au adăugat alte elemente descrise în poezie 
(luna, copacii, păsărele care dorm în cuiburi, flori etc.).  

 La finalul activității, le-am pregătit elevilor o lucrare colectivă, realizarea unui poster 
de mari dimensiuni. Cu ajutorul programului „blockposter‖ le-am creat un poster din 9 
coli A4, pe care, după ce le-am îmbinat, copiii l-au avut de colorat. 
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Ce mai citim la Lectura? 

Cartea cu Apolodor 
prof. înv. primar - Grozavu Floriana-Ștefania 

 Școala ,,Nicolae Titulescu”, Călărași 
  
 
 Pentru fiecare dintre noi, cititul 
înseamnă altceva, de aceea am  putea 
enumera și analiza numeroase  motive 
pentru care citim cărți. Pentru noi, „a 
citi‖ înseamnă a descoperi, a intra în 
contact cu alte lumi, alte culturi, alți 
oameni. Cititul reprezintă  mai întâi de 
toate  un mod de relaxare. Nimic nu e 
mai plăcut decât să te lași cuprins de o 
altă realitate și să uiți de griji, pentru că 
atunci când citim găsim echilibrul 

dintre lumea noastră, interioară și cea 
din jur. 

Cărțile sunt și vor fi întotdeauna 
un mijloc de îmbunătățire a cunoștințelor, o nesfârșită sursă de informații care 
dezvoltă imaginația și creativitatea. 

Numai citind mereu creierul tău va deveni un laborator nesfîrşit de idei şi 
imagini  (Mihai Eminescu).  

De asemenea, cărțile reprezintă cel mai simplu și accesibil mod de dezvoltare 
personală și de dezvoltare a cunoștințelor într-un  
anumit domeniu. De cele mai multe ori cărțile 
ne sunt recomandate de prieteni sau de colegi. 
Putem spune din proprie experiență că e plăcut 
și interesant să discuți  cu un coleg despre o 
carte pe care am citit-o amândoi pentru că 
fiecare găsește altceva, judecă personajele altfel 
sau pentru ca fiecare sfârșitul unei cărți 
semnifică altceva. 

Cărțile ne poartă spre alte lumi și prin 
intermediul lor suntem călători ai timpului. 
Putem trece de la o epocă la alta, să înțelegem și 
să cunoaștem o societate prin intermediul 
personajelor care prind viață într-o carte. Tot 
prin cărți putem călători în jurul lumii și putem 
descoperi noi culturi, noi obiceiuri sau noi 
povești de viață. 

Lecția abordata de clasa noastra in cadrul 
a doua ore de lectura au fost  legate de 
pinguinul favorit al genneratiei . Prima ora 

debutează cu momentul întâlnirii de dimineață, urmat de prezentarea unei secvențe 
din filmul de desene animate Happy Feet pentru a capta atenția elevilor și pentru a 
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face legătura cu lecția nouă. Copiii vor fac cunoștință cu Apolodor prin audierea 
unor secvențe din text în interpretarea pe muzică a Adei Milea, având sarcina de a 
reţine locul în care ajunge Apolodor, dar si pesonajele cu care se întalnește. O 
activitate interesantă este aceea de a marca pe planiglob traseul parcurs de 
Apolodor în călătoria sa către locurile natale.Un alt moment cu mare impact la copii 
este confecționarea unei cărticele, colorând, decupând și asamblând imaginile date. 
Lecția se încheie cu completarea în perechi a unei fișe de lectură cu sarcini ce au 
rolul de a verifica înțelegerea conținutului 
textului, dar si sprijinindu-se pe ajutorul unui 
coleg.  
              Cu siguranță, aceste activități au reușit 
să stârnească interesul și curiozitatea copiilor 
pentru a citi cartea lui Gellu Naum, a doua  oră 
chiar domnului director. Emotia acestui moment 
a fost unica. Insirati in biroul dumnealui, cu un 
aer solemn, emotionat, dar plini de nerăbdare, 
elevii (care si-au împărtit textul înaintea 
activitatii, pe bucăț i) au lecturat despre 
intamplarile hazlii ale pinguinului.                                                
            In cadrul orelor de lectura mi-am propus 
ca elevii: să identifice o secvenţă din filmul de 
desene animate Happy Feet şi pe personajul 
principal, Mumble,  să audieze pasaje din text 
puse pe melodie şi să identifice locurile în care 
ajunge Apolodor,  să citească corect, cursiv şi 
expresiv pasaje din textul Cartea cu Apolodor de 
Gellu Naum, să traseze pe planiglob traseul parcurs de Apolodor,  să confecţioneze 
cărticica Itsy-Bitsy, să completeze corect şi în timpul dat fişa de lectură,  să 
manifeste interes şi iniţiativă în activitatea în perechi. 
             Am utilizat si utilizez in cadrul orelor de lectura strategii variate de 
abordare a diferitelor continuturitrategia didactică:  exerciţiul, conversaţia euristică, 
explicaţia, demonstraţia, videoproiector, computer, secvenţă din filmul de desene 
animate Happy Feet, Cd Ada Milea – Apolodor, Cartea cu Apolodor de Gellu Naum, 
planiglob şablon cărticica Itsy-Bitsy , foarfecă, creioane colorate, lipici, fişa de 
lectură. 

             
Adânc pãtruns de adevãrul credinţei mele, vã spun tuturor : iubiţi cartea, ea va 
usureaza viata,va ajuta prieteneste sa va descurcati in valmasagul pestrit, furtunos 
al gandurilor, sentimentelor si intamplarilor din viata; ea va invata sa respectati 
omul si pe voi insiva, ea va inaripeaza mintea si inima cu simtamantul dragostei 
pentru lume, pentru om.‖(Maxim Gorki) 
 

 

 BIBLIOGRAFIE: 

*https://bibliocarti.com/de-ce-citim/ 

*Youtube(diverse filmulete) 

*Gelu Naum-,,Cartea cu Apolodor”,ed. Arthur 

 

https://bibliocarti.com/de-ce-citim/
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Paşaport pentru lectură 
                                                                       prof. înv. primar Valea Anica 

                                                Şcoala Gimnazială Iernut, judeţul  Mureş 
 

Motto: 

,, Fiecare carte pare că închide în ea un suflet. Şi, cum o atingi cu ochii şi mintea, 

sufletul ţi  se deschide ca un prieten bun.” Maxim Garki 

 

Lectura este cel mai  puternic instrument la care trebuie să apeleze orice 

dascăl în formarea interesului şi a gusturilor unui copil, ea este cea care îl ajută să 

îşi lărgească orizontul de cunoaştere din toate domeniile, să-şi dezvolte exprimarea, 

să descopere locuri, evenimente, poveşti ale trecutului, să devină un om 

informat,educat, echilibrat.  

Astăzi plăcerea de a lectura în liniştea unei camere sau a unei biblioteci cele 

mai interesante cărţi, farmecul poveştilor citite şi înţelese de micii şi marii şcolari au 

dispărut. Cărţile au intrat astăzi în competiţie cu tabletele şi calculatoarele. Copii 

nu mai găsesc farmecul din paginile unei cărţi, nu vor să înţeleagă că tablete nu 

poate înlocui cartea tipărită cu foi foşnitoare şi miros de tipografie, că actul cititului 

şi împărtăşirea ideilor cu ceilalţi este ceva deosebit. Mulţi copii nu consideră actul 

cititului ca pe ceva personal, care te lasă să visezi şi să trăieşti alături de eroi, zâne, 

prinţese; jocurile tabletelor au dat copiilor o altă dimensiune a dezvoltării personale. 

Ca să-i scoatem pe copii din singurătatea lor, trebuie să-i punem laolaltă cu alţi 

copii şi ideile lor, să dăm o altă însemnătate lecturii. Copii de azi nu mai citesc 

poveşti cu zâne şi zmei; vor altceva, vor cărţi ce se potrivesc mai bine nevoilor lor 

intelectuale, de actualitate, cu un scris uşor de urmărit. 

Ritmul tot mai accelerat de evoluţie al lumii contemporane şi al acumulării 

progresive de informaţii a pus amprenta asupra preocupărilor şi modului de viaţă al 

familiei de azi. ‖Oamenii ocupaţi‖ s-au îndepărtat de lumea cărţilor, iar mijloacele 

mass-media au devenit pentru ei cele mai importante surse de informaţie, făcând 

tot mai rar sau deloc gestul de a citi o carte, de a merge la o bibliotecă, de a intra 

într-o librărie, de a-şi înfiinţa o mică bibliotecă personală. 

Acestea sunt câteva motive care m-au determinat ca şi anul acesta şcolar, să 

demarez o serie de activităţi şi proiecte educative care să stârnească interesul 

copiilor pentru citit încă de la cea mai fragedă vârstă, să-l ajute să înveţe a-şi căuta 

cărţile potrivite sufletului dar şi să aibă capacitatea de a lectura şi de a înţelege şi 

texte ,,mai puţin plăcute‖.  

Anul acest, având sub îndrumare o nouă generaţie de copii-clasa pregătitoare 

A, mi-am propus să-i determin pe elevii mei că doar cartea poate fi un prieten 

adevărat care îi învaţă multe, cu sinceritate şi le îmbogăţeşte aria de cunoaştere, că 

ea este una din marile bogăţii ale vieţii. De aceea, am propus activităţi care să-i 

înveţe să-şi aleagă cărţile pentru lectură şi să procedeze corect atunci când citesc o 



În lumea cărţilor, nr.8                                            prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2017/2018  
 

13 
 
 

carte. Consider că în citirea unei cărţi nu este suficient ca cititorul să înţeleagă 

numai acţiunea, ci să aprecieze şi frumuseţea imaginilor, a expresiilor artistice. 

Având în vedere faptul că la această vârstă micii şcolari abia descoperă 

literele alfabetului, am demarat proiectul cu titlul ,,Paşaport pentru lectură”, un 

proiect amplu care s-a derulat pe parcursul acestui an şcolar şi care ne dorim să-l 

continuăm şi în anii următori, iar prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului 

mi-am propus să promovez o conduită pozitivă a copilului pentru lectură, 

familiarizarea micului şcolar cu spaţiul şi colecţiile bibliotecii, formarea unor 

deprinderi de îngrijire a cărţilor, deprinderi de citit cât mai cursiv şi expresiv, 

dezvoltarea dorinţei de a descoperi singuri noutăţile pe care le ascunde orice carte, 

fie ea veche, nouă, groasă sau subţire, înţelegând că nu trebuie lăsate să fie doar 

nişte exponate pe care să se aştearnă praful  în biblioteci sau librării. 

Prima activitate din cadrul proiectului  a fost ,,De vorbă cu cărţile din 

bibliotecă”, o vizită la biblioteca şcolii, activitate prin care elevii au descoperit tainele 

pe care le ascund în interiorul lor pereţii unei biblioteci. Activitatea a fost o 

adevărată surpriză pentru ei; liniştea din bibliotecă s-a risipit odată cu intrarea 

copiilor care au avut o reacţie extraordinară când au văzut multitudinea de cărţi 

care îi îmbia să le citească cât mai curând. Un ,,wow ‖ imens a răsunat într-un cor, 

moment în care mi-am dat seama că era pentru prima oară când ei au trecut pragul 

unei biblioteci, lucru care m-a întristat puţin, dar în acelaşi timp am înţeles că este 

începutul unei frumoase călătorii pe care o vom parcurge împreună în lumea 

minunată a cărţilor, în anii pe care îi vom petrece împreună. 

Cea dea doua activitate intitulată ,,În lumea basmelor lui Ispirescu”, s-a 

derulat la 27 noiembrie 2017, odată cu împlinirea a 130 de ani de la moartea 

marelui scriitor, în sala noastră de clasă. 

Ea a  fost organizată în colaborare cu 

clasa a V-a A, elevii îndrumaţi de d-na 

profesor Sand Maria s-au oferit ca 

voluntari pentru cei mici, ajutându-i pe 

aceştia să pătrundă în lumea plină de 

farmec a poveştilor lui Petre Ispirescu. 

Aceştia le-au citit fragmente din diverse 

poveşti scrise de acest autor, au realizat 

un colaj care a surprins scene culese din 

basmele povestitorului, au purtat un 

dialog cu elevii clasei mele pe această 

temă, am desfăşurat jocuri de rol împreună, iar marea surpriză a fost sceneta 

,,Sarea în bucate", în care au fost implicaţi şi elevii mei. Activitatea a fost însoţită de 

o expoziţie de carte realizată cu sprijinul  d-nei bibliotecar Gyorgy Eniko. 

Călătoria noastră în lumea lecturii, a continuat cu activitatea  ,,Azi citim 

împreună”, desfăşurată la 1 februarie 2018, cu ocazia Zilei Internaţionale a Cititului 
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Împreună, prilej în care am avut în mijlocul nostru, ca invitaţi şi colaboratori, pe 

elevi din clasa a VIII-a coordonaţi de d-na bibliotecar Gyorgy Eniko. 

Scopul principal al activităţii a fost stimularea interesului pentru lectura 

individuală şi colectivă a elevilor din clasele primar, în vederea dezvoltării şi 

activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală; apropierea 

copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă de carte 

şi de cuvântul scris; formarea unei atitudini de 

grijă şi respect faţă de carte; stimularea 

imaginaţiei şi creativităţii verbale; împărtăşirea 

experienţelor personale şi implicare afectivă. 

Două eleve di clasa a VIII-a şi-au asumat rolul de 

actriţe şi au citit, pentru cei din clasa 

pregătitoare, poveşti cunoscute şi mai puţin 

cunoscute de către cei mici, au interpretat 

secvenţe din diverse basme, apoi i-au antrenat pe 

prichindei în diverse discuţii şi jocuri pe tema 

activităţii. Un joc deosebit de atractiv a fost ,,Recunoaşte personajul/povestea‖, joc 

care a fost propus chiar de copiii din clasa mea, un joc pe care noi îl desfăşurăm la 

orele de lectură şi în care s-au implicat şi copiii care de obicei sunt  mai timizi, mai 

reţinuţi la orele de curs. 

Încă din momentul demarării acestui amplu proiect, i-am informat pe elevi 

despre finalitatea acestuia, şi anume obţinerea ,,Paşaportului de lectură”, pentru 

anii următori de către toţi cei care se vor implica în derularea activităţilor 

proiectului, dacă îşi vor forma o atitudine pozitivă faţă de carte şi vor dovedi dorinţă 

şi interes de a descoperi secretele pe care aceasta le ascunde, citindu-o cu plăcere. 

Am stabilit împreună cu elevii ca acest paşaport să fie o cărticică pe care fiecare 

dintre ei şi-o vor crea şi în care să aibă lipite, poze de la aceste activităţi, desene 

care să redea copertele cărţilor sau secvenţe din poveştile citite de ei, mici 

povestioare create prin efort propriu, tot ceea ce este ţine de lectura cărţilor. La 

finalul proiectului am fost surprinsă în mod plăcut de gândirea pozitivă pe care 

micii şcolar şi-au dobândit-o, toţi au promis că îi vor ruga pe părinţi să le creeze o 

mică bibliotecă acasă şi că, din clasa I, vor frecventa mai des biblioteca şcolii, vor 

preţui mai mult această comoară care este cartea. Cu siguranţă, proiectul nostru se 

va continua şi în anii următori, cu activităţi noi şi benefice pentru micuţii care 

păşesc pragul clasei mele, şi nu numai. 

Noi, cadrele didactice, trebuie să înţelegem că numai propunând şi 

desfăşurând astfel de proiecte şi activităţi (chiar dacă uneori solicitante) putem să-i 

determinăm pe elevii noştri să renunţe la lumea virtuală în a cărei vrajă sunt 

cuprinşi încă de mici şi să-i orientăm către lectura de plăcere, lectura din interesul 

propriu de a descoperi lucruri noi, prin efort personal şi nu doar din obligaţie 

pentru o recompensă sau alta. 
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„Cufărul poveştilor” 
~ evaluare prin proiect ~ 

prof. înv. primar Bojan Monica  
Şcoala Gimnazială Vetiş, Jud. Satu Mare 

 
OBIECTIVE: 

- să citească o poveste adecvată vârstei ;  

- să redea în scris, pe scurt,  conţinutul poveştii citite ;  

- să realizeze,prin resurse proprii : jetoane cu personaje, machete, obiecte din poveste,  

- să prezinte în fata clasei proiectul în mod clar, corect, plăcut colegilor;  

- să motiveze alegerea făcută;  

- să realizeze lucrari frumoase, complexe, dar mai ales originale;  

RESURESELE MATERIALE ŞI UMANE:  
a) materiale – cărţi cu poveşti, hârtie colorată, carton, markere, creioane colorate, 

materiale refolosibile (cutii, pahare plastic,plastilină, etc.) 
b) umane - părinţi, învăţătoare, colegi  

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE:  

 Pe parcursul unei săptămâni elevii au avut sarcina să citească poveşti şi să aleagă 
povestea care le-a plăcut cel mai mult. Apoi aveau de realizat, individual sau în perechi, un 
cufăr cu povestea citită, care să conţină: o cărticică cu povestea (realizată de ei), marionete 

ilustrând personajele poveştii şi diferite elemente surpriză. La o dată stabilită, într-un cadru 
plăcut elevii şi-au prezentat „cufărul‖ într-un mod cât mai atractiv, motivând colegii să 

citească povestea lor. Elevii au avut idei deosebite, au pregătit multe materiale, au 
colaborat, au dat dovadă de multă creativitate iar modalitatea de evaluare a fost una 
plăcută şi antrenantă pentru elevi. Spre deosebire de testele scrise, care de multe ori îi 
sperie pe elevi, o astfel de evaluare integrată este mult mai complexă, implicarea elevului 
este maximă şi rămâne o amintire plăcută pentru toţi cei implicati. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE 
Evaluarea a avut în vedere atât produsul cât şi procesul, conform unor criterii 

cunoscute de elevi. Învăţătoarea a oferit elevilor un feedback privind modul în care s-a 
desfăşurat proiectul, folosind datele identificate prin analiza şi interpretarea unor 
instrumente specifice evaluării complementare.  

IMPACTUL ACTIVITĂŢII ASUPRA ELEVILOR ŞI SUSTENABILITATEA ACESTEIA:  
Tema este foarte importantă deoarece evocă consecinţele comportamentului moral al 

personajelor, formând capacităţi de a aprecia faptele bune şi de a dezaproba faptele rele. 
Valorificând informaţiile poveştilor învăţate, copiii îşi pot exprima diversitatea de opinii şi 
idei cu privire la consecinţele neascultării, apreciază trăsăturile pozitive şi negative ale 

personajelor. Ei sunt puşi în situaţia de a selecta variantele corecte în adoptarea unor 

atitudini faţă de personajele din poveştile cunoscute. Din poveşti copiii învaţă că trebuie să 
fie prietenoşi, toleranţi, că trebuie să facă întotdeauna fapte bune, că este bine să- i ajute  
pe cei care sunt altfel decât ei şi că  faptele bune sunt răsplătite. 

O astfel de temă poate fi reluată şi continuată oricând, totodată poate fi completată 

şi  prezentată părinţilor, elevilor din alte clase sub forma unei expoziţii.  
 
PLANURI „LITERARE” DE VIITOR:  

Pentru viitor îmi doresc să realizez cu elevii mei o cărticică cu poezii compuse de ei şi 
vom organiza periodic şezători literare pe diferite teme. 
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Lectura, bucuria copiilor 
prof. inv. primar Achim Doina,  

Şcoala Gimnazială Nr. 24, Bucureşti 
 

„Cartea –spunea G.F. Morozv- reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii 
omenirii, istoria vieţii sale pentru existenţă, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi 
biruinţele sale toate. Cartea ne este un prieten de nădejde.‖ 

Lectura le dezvoltă elevilor posibilitatea de comunicare contribuind la lărgirea 
orizontului, la formarea unui vocabular activ, bogat, la o exprimare aleasă, corectă, 
literară, la educarea sentimentelor estetice. 

M-am gândit o activitate  de lectură ce am desfăsurat-o cu întreg colectivul de 
elevi al clasei a IV a B de la  Şcoala Gimnazială Nr. 24, sector 2, Bucureşti . 

Fiecare elev a achiziţionat cartea‖ Cum a furat Grinch, Crăciunul‖, de Dr. 
Seuss. Activitatea s-a desfăşurat pe parcursul a 3 etape. 

a) Elevii au citit pe rând câte un fragment pe care apoi l-au povestit. 
b)  A doua parte a lecţiei s-a desfăşurat sub formă de joc de rol. 

Elevii, împărţitţi pe două grupe, reprezentând acuzarea şi apărarea, îl vor 
„judeca‖ pe Grinch în legătură cu  furtul bradului şi al cadourilor, aducând 

argumente de felul următor: 

ACUZAREA APĂRAREA 

Plecarea la furat a fost premeditată şi 
acesta este un lucru foarte grav. 

Nu putea opri bucuria Crăciunului decât 
făcând să dispară cadourile şi bradul 
,simbolul Crăciunului. 

Este viclean şi linguşitor. Dimpotrivă, este respectuos. 

Nu s-a gândit dinainte care vor fi 
consecinţele. 

Până la urmă a înţeles totuşi că a greşit 
deoarece chiar şi fără cadouri sau fără 
brad oamenii sărbătoreau Crăciunul 
care este o sărbătoare a sufletului. 

A furat cadourile copiilor şi bradul. A înapoiat personal tot ceea ce luase 
înţelegând că a greşit . 

 
c) Am dramatizat această operă literară.  
Impactul activităţii asupra copiilor s- a ridicat la 

nivelul aşteptărilor mele.Elevii au fost foarte 
implicaţi mai ales când le-am spus că ei vor fi 
actori în această carte. Fiecare dintre ei s-a  
străduit să intre în personajul pe care  l-a 
interpretat şi au înţeles  că nu e bine să le strici 
bucuria persoanelor din jurul tău şi nici să le faci 
rău. In final, Grinch a fost molipsit de bunătate 
şi a dăruit copiilor ceea ce le luase. 

Planul de viitor în ceea ce priveşte lectura este 
să realizăm o ‖carte uriaşă‖ pe tema unei lecturi 

citite de elevi. 
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De ce citim? 
                                                                    prof. Căldăruş Anca 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava 
  

Pentru fiecare dintre noi, cititul înseamnă altceva, de aceea am putea 
enumera și analiza numeroase motive pentru care citim cărți. Pentru noi, „a citi‖ 
înseamnă a descoperi, a intra în contact cu alte lumi, alte culturi, alți oameni. Și 
nimic nu e mai frumos decât să  descoperi întotdeauna ceva nou, ceva care te 
atrage și care îți dezvăluie o lume nouă.  

Citim deoarece: 
Cititul reprezintă  mai întâi de toate  un mod de relaxare. Nimic nu e 

mai plăcut decât să te lași cuprins de o altă realitate și să uiți de griji, pentru 

că atunci când citim găsim echilibrul dintre lumea noastră, interioară și cea 
din jur. 

Cărțile sunt și vor fi întotdeauna un mijloc de îmbunătățire a 
cunoștințelor, o nesfârșită sursă de informații care dezvoltă imaginația și 
creativitatea. 

 Citeşte ! Numai citind mereu creierul tău va deveni un laborator 

nesfîrşit de idei şi imagini                        (Mihai Eminescu) 
De asemenea, cărțile reprezintă cel mai simplu și accesibil mod de 

dezvoltare personală și de dezvoltare a cunoștințelor într-un anumit domeniu. 

Cărțile ne poartă spre alte lumi și prin intermediul lor suntem călători ai 
timpului. Putem trece de la o epocă la alta, să înțelegem și să cunoaștem o societate 
prin intermediul personajelor care prind viață într-o carte. Tot prin cărți putem 
călători în jurul lumii și putem descoperi noi culturi, noi obiceiuri sau noi povești de 
viață. 

O carte îți poate trezi curiozitatea datorită  prezentării și modului prin care 
este făcută cunoscută cititorilor. De multe ori ni s-a întâmplat să cumpărăm o carte 
pentru că a avut succes, însă aici intră în discuție și alte variabile, cum ar fi autorul 
sau domeniul căruia îi este adresată cartea. 

Am putea enumera sute de motive pentru care citim cărți, pentru că fiecare 
carte este o poartă spre cunoaștere . Într-o societate în care cultura devine tot mai 
prost înțeleasă, cărțile sunt singurele care ne oferă refugiu și stabilitate.  

 În perioada actuală eminsiunile televizate iau locul cărţilor , părinţii se 
aşteaptă  ca şcoala să trezească în sufletul copilului setea pentru lectură, şcoala se 

aşteaptă ca părinţii prin exemplu personal să-şi îndrume proprii copii. 
Şcoala vine în  sprijinul  elevilor şi părinţilor prin organizarea unor activităţi 

care au ca scop dezvoltarea gustului pentru lectură. 
Clubul de Lectură, parteneriatele realizate de şcoală cu librării, tipografii, 

întâlniri cu autori , monitorizarea lecturilor aferente fiecărei clase sunt doar câteva 
din activităţile realizate de şcoală în claborare cu părinţii  pentru dezvoltarea 
interesului pentru lectură 
Un exemplu de astfel de activitate a fost realizată în   luna noiembrie 2017  de elevii 
clasei a III-a, de la Şcoala Gimnazială Nr. 1  în  colaborare cu Librăria Cărtureşti 
Suceava în cadrul Clubului de Lectură. 
     Am citit într-un mediu relaxant, am primit informaţii despre noile apariţii 
editoriale,am achiziţionat cărţi petrecând împreună timpul plăcut şi util. 
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Am citit în faţa unui auditoriu format din elevii claselor primare în sala de 
sport a scolii cu mult entuziasm şi multă plăcere. 
 
La bibliotecă 

Am citit POVESTIRI ISTORICE şi ne-am confruntat în opinii şi păreri 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
Şi, în cele din urmă am reuşit să răspundem la întrebare...... 
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Importanţa exersării cititului 
prof. înv.primar Bacsadi Izabella 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei, jud.Sălaj 

 
 De multe ori îmi aduc aminte de copilăria mea fericită în care nu exista 

calculator, telefon mobil, programe diferite de televiziune. Poate vă întrebaţi cum am 

putut fi noi fericiţi în acea perioadă a comunismului, când nu ştiam ce se întâmplă 

în alte ţări, ce obiceiuri sunt la modă şi când puteam să ne uităm zilnic doar două 

ore la televizor. Da, noi toţi eram fericiţi. Ne petreceam vacanţele în aer liber 

jucându-ne cu păpuşile, desenam cînd ploua sau chiar adunam floricele din care 

făceam coroniţe pentru fiecare prietenă. Spre seară ne jucam de-a v-aţi ascunselea, 

diferite jocuri cu mingea, cântam stând într-un părculeţ. Câte unul dintre băieţi îşi 

aducea chitara şi cântam, organizam diferite concursuri de gimnastică, de cântece, 

din diferite frunze, confecţionam mai multe tipuri de figuri geometrice, din noroi 

pregăteam torturi ornate cu fel şi fel de flori sălbatice găsite şi adunate de pe deal. 

Într-un cuvânt nu ne plictiseam. Iarna în schimb ne jucam remi şi citeam foarte 

mult. Ne împrumutam cărţi noi între noi fetele din ―gaşca‖ care locuiam în cartier. 

Aveam o prietenă care a deschis o minibibliotecă la bunica ei în bloc. Mergeam, 

împrumutam şi când citeam cartea respectivă o duceam înapoi. Altă bucurie a mea 

a fost atunci când părinţii mei mi-au adus cărţi. Nu ştiu de unde (pentru că şi 

cărţile pe vremea aceea se vindeau la cunoscuţi) dar totdeauna ne cumpărau cărţi. 

Tatăl meu lucra într-un oraş mare, făcea naveta şi acolo cred că se mai găseau şi 

cărţi pentru copii. Acesta a fost norocul nostru. Când începeam să citesc o carte, nu 

îmi mai aduceam aminte că ar mai trebui să şi mănânc sau să mă duc unde mă 

trimiteau părinţii. Da, eram foarte fericită şi totdeauna îmi găseam timp pentru a 

citi.  

 Din păcate copiii de astăzi nu iau o carte în mână, nu doresc să cunoască un 

personaj răsfoind o carte, nu doresc să simtă mirosul unei cărţi, nu văd rostul de ―a 

citi‖ o carte, de a trăi alături de personaje. Sigur, e mai uşor să te uiţi la laptop să 

citeşti n ştiri sau chiar să le asculţi doar, sau să butonezi telecomanda uitându-te la 

nenumărate posturi de televiziune.  

 Sigur vremurile de demult au trecut, dar cărţile şi satisfacţia care ţi-o dă 

citind o carte sau uitându-te la un film nu este aceeaşi. Uitându-te la televizor poate 

adormi, dar citind o carte simţi mirosul plăcut al cărţii, iar dacă ţi-e somn poţi să 

pui un semn de carte şi a doua zi continui cartea respectivă. Poate sunt demodată, 

poate aş dori ca generaţia de astăzi să fie mai conştiincioasă, dar sigur nu depinde 

de mine. Nu pot să schimb lumea şi nici nu doresc. Dar necitind o carte, lucrând 

doar la calculator poate vom ajunge în situaţia când generaţiile viitoare nu vor mai 

şti să scrie sau cine ştie unde va duce această tehnică mereu tot mai performantă. 

 Fiind învăţătoare la clasa a IV-a, am observant că tot mai mulţi elevi citesc 

doar ceea ce se cere. Cei mici mai citesc câte o carte în care sunt şi imagini, dar cei 
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mari doar lecturile suplimentare obligatorii. Şi profesorul se bucură că într-un an 

un elev citeşte măcar două cărţi. 

 Fiind şi bibliotecara Şcolii Gimnaziale Nr.1 Pericei, jud. Sălaj, am observat 

deja de ani şi ani la rând că această tendinţă nu se schimbă, cei mici vin foarte 

regulat la bibliotecă, iar cei mari de două ori pe an. Este foarte trist deoarece cărţile 

nefiind folosite, citite se prăfuiesc pe rafturi, şi paginile îngălbenesc. 

 Elevii nu-şi dau seama ce mare comoară există în fiecare bibliotecă, cât de 

mult ar mai putea să înveţe, dezvoltându-şi viziunea asupra vieţii, a lumii care ne 

înconjoară. 

 Şi în acest an şcolar am reuşit împreună cu doamna director a şcolii şi cu 

colegele de la secţia maghiară să organizăm la nivelul judeţului nostru Concursul 

de citire expresivă ‖Boér Miklós‖. 

  Acest concurs este un concurs judeţean ajuns la a VIII-a ediţie unde au 

participat 17 elevi din clasa a III-a şi 18 elevi din clasa a IV-a. Aceşti elevi au trecut 

de o preselecţie organizată în 

fiecare şcoală participantă. Mi-a 

plăcut faptul că majoritatea 

concurenţilor au sosit cu o carte 

în mână din care au citit textul 

pregătit, şi a doua probă era să 

citească un text la prima vedere. 

Aceste texte pregătite erau în aşa 

fel alese să corespundă vârstei 

elevilor. 

 Cu acest concurs am dori 

să aducem un surplus 

informaţional elevilor şi să 

completăm condiţiile concrete ale 

educaţiei acestora. Astfel, experienţa de învăţare non-formală şi informală vor 

întregi şi lărgi experienţa de învăţare formală. Aceşti elevi care participă la acest 

concurs vor avea şansa de a descoperi şi a înţelege mai bine lumea în care trăiesc, 

să o transforme şi să se cunoască pe sine şi pe alţi elevi, să se transforme, să 

recepteze mesaje şi să transmit mesaje noi, exprimându-şi gândurile şi sentimentele 

prin comunicare verbală şi nonverbală. 

 Însuşirea şi consolidarea tehnicii citirii se realizează prin diferite exerciţii de 

citire. Din perspectiva acestei sarcini, acest concurs vine ca şi răspuns la nevoile cu 

care ne întâlnim zi de zi, motivând elevul să citească, să ia o carte în mână, să nu 

stea în faţa calculatorului sau cu telefonul în mână. 

 Concursul nostru doreşte să stimuleze elevii din clasele primare să fie 

interesaţi de lectură şi în alte momente ale zilei, şi în alte contexte, cum ar fi 

pregătirea pentru a obţine rezultate la un astfel de concurs. 
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Citește ... și vei învăța! 
    prof. înv. primar Bulz Lăcrămioara – Iuliana 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Petroșani, jud. Hunedoara  

   prof. psihopedagogie specială Nagy – Rusu Gabriela – Doris 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad, jud. Arad  

 
Pentru ca elevii să devină cititori, cadrele didactice trebuie să fixeze aşteptări 

mari pentru toţi, să adapteze stilurile de predare pentru a se potrivi cu necesităţile 
elevilor, să creeze un mediu de studiu, să aibă încredere în fiecare, să-l încurajeze, 
să exploreze idei și să-i ajute pe copii să se simtă în siguranţă atunci când citesc, să 
le ofere contacte cu literatura bună şi numeroase oportunităţi de a citi în fiecare zi. 
Din punct de vedere  al dezvoltării, copiii ascultă poveşti înainte ca ei să înceapă să 
citească, clădindu-le vocabularul înaintea citirii şi scrierii cuvintelor.  

În orice clasă copiii citesc cu învăţătorul, cu colegii sau independent. Acest 
stil sensibil de predare încurajează copiii să-şi dezvolte abilităţile de citire şi să se 
privească ei înşişi ca pe nişte cititori. Învăţătoarele joacă rolul important şi unic de 
a crea situaţii, care susţin interesul pentru citit, atât pentru plăcere, cât şi pentru 
informare. Acest principiu se bazează pe formarea deprinderii elevilor de a citi, 

folosind rolul de model şi motivator al părinţilor şi al învăţătorilor.  
Scopul constă în a crea o ambianţă propice folosind o varietate de cărţi care 

sunt la îndemâna elevilor, care dau ocazii de alegere, încurajând discuţiile despre 
cărţi, construind astfel o prioritate în cunoaştere. Motivaţia este cheia în 
desfăşurarea  dezvoltării abilităţilor de cititor a copilului. Astfel, pe viitor, copiii sunt 
cititori atât pentru informare, cât şi pentru plăcerea de a citi. Motivaţia cititului 
poate fi susţinută prin: bogăţie de cărţi în clasă, ocazii pentru alegeri, ocazii de a 
interacţiona social cu alţii şi promovarea adecvată a cititului.  

S-a spus că citim pentru a învăţa şi scriem pentru a gândi. De aceea s-a pus 
un mare accent pe gândire – gândirea sub formă de idei şi felul cum ele influenţează 
omul şi îi afectează pe cei din jur. Pentru a sublinia importanţa gândirii, învăţătorul 
trebuie să pună la dispoziţia copiilor o 
mare varietate de poveşti, piese de teatru 
şi poezii, diferite situaţii care permit 
copiilor să citească pentru a se informa. 
Cel mai important obiectiv în instruirea 
cititului este susţinerea dragostei de a citi.  

În fiecare zi copiii au nevoie să li se 
ofere ocazii de a intra în contact direct şi 
independent cu cărţile. De aceea trebuie 
să li se asigure un spaţiu atractiv şi bogat, 
cum ar fi: afişarea unor liste, semne, pe 
tot cuprinsul sălii, cărţi organizate cu 
grijă, în funcţie de tematica abordată. Toate acestea îi invită pe copii să exploreze 
literatura şi transmite mesajul referitor la importanţa acesteia.  

Sunt momente în care noi, cadrele didactice, suntem prinse între obligaţia de 
a respecta liniile generale ale programei şi dorinţa de a explora situaţii interesante 
de învăţare, iniţiate de copii şi de aceea trebuie să armonizăm temele diverselor 
materii cu planificarea. O temă unică le permite elevilor să vadă legăturile dintre 
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diverse materii, iar cadrele didactice au posibilitatea să organizeze programa în 
jurul unor subiecte pe care copiii le găsesc stimulative.   

 Pentru promovarea dragostei pentru lectură am organizat diferite activităţi. 
Împreună cu elevii, pe parcursul unui an școlar am planificat activităţi cât mai 
atractive, care au fost scrise pe o planşă mare şi afişată în clasă. Exemple de 
activități:L T C” (Lasă Totul şi Citeşte)   - zilnic, timp de 15 minute, copiii au citit în 
gând din diferite materiale aflate în biblioteca clasei (cărţi, reviste,  manuale, 
almanahuri etc.). Această „activitate – joc‖ se poate desfăşura în orice moment al 
zilei, elevii nefiind obligaţi să stea în bănci, alegându-şi un loc în care să se simtă ca 
acasă. După expirarea timpului îşi vor nota pe o fişă individuală câteva idei despre 
ce a citit în ziua respectivă, urmând ca la finalul săptămânii să-şi expună fişa pe 
polistiren, evaluarea făcându-se prin metoda „Turul galeriei‖. Pentru discutarea cât 
mai atractivă a cărţilor vom enumera câteva din cerinţele pe care le-am cerut 
elevilor: În ce zi a lunii este ziua ta de naştere? Deschide cartea la pagina care-i 
corespunde! Fă o listă cu primele cuvinte din următoarele zece pagini, apoi încearcă 
să realizezi o povestire cu acele cuvinte. (organizare) Cartea aceasta se petrece în 
prezent, trecut sau viitor? Realizează un desen despre ceva din povestire care să 
arate cum ai găsit această concluzie. (simţul timpului)  

Alege un personaj dintr-o carte şi un alt personaj din altă carte. Imaginează-ti 

o conversaţie între acestea. Scrie această conversaţie sub formă de dialog . 
(predicţie)  

Alegeţi un personaj. Afirmaţi că ceva ce-i aparţine din textul povestirii a fost 
pierdut. Scrieţi un anunţ pentru ziarul local la rubrica „Pierdut – Găsit‖, în ideea de 
a-l ajuta să-şi regăsească obiectul. (raţionament)  

Este dificil să discutăm despre dezvoltarea cunoaşterii, fără a sublinia 
interrelaţia dintre citire, scriere, exprimare orală, înţelegerea sensurilor. În fiecare zi 
copiii au nevoie să li se ofere ocazii de a intra în contact direct şi independent cu 
cărţile.  

„Sucul poeziei alături de clasa I”  - elevii din clasa I au fost întâmpinaţi cu un 
mesaj, au ascultat poezii recitate de copii, iar la final au primit suc şi au ascultat o 
poezie dedicată acestui eveniment.  

„Oaspeţi cititori din comunitate” - personalităţi din comunitate au răspuns 
invitaţiei noastre, petrecând minunate clipe alături de copiii clasei, care pentru o 
perioadă scurtă de timp au fost reporteri. Acţiunea s-a finalizat prin realizarea unui 
articol al clasei.  

”Istoria ceaiului”   
Alegerea subiectului  

 Deoarece multor copii le place să studieze, să afle lucruri noi şi să înţeleagă 
lumea înconjurătoare, studierea istoriei ceaiului a stârnit mai mult interes decât 
alte teme propuse (exemplu: "Pământul", "Apa", "Anotimpurile", "Animalele" etc), 
fapt accentuat încă din clasa a II-a, odată cu predarea lecţiei despre plante. (când 
am colecţionat diferite ceaiuri), prin citirea mesajelor despre minunile lumii antice şi 
a unor legende din cartea „Povestiri în lumea faraonilor‖  de Constantin Ionescu – 
Boeru.   

Elaborarea de idei  
Copiii au stabilit în comun subiectele cărţii printr-o sesiune de brainstorming, 

alegând titluri generice pentru fiecare capitol. 
Familiarizarea cu subiectul  
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BINE AŢI VENIT, MICI JAPONEZI! 
V-aţi gândit vreodată cum a fost descoperit ceaiul? 

Împăratul Shen Nung, ca o precauţie igienică bea numai apă fiartă fierbinte. 
Bucătarii trebuiau să fiarbă permanent apa 24 de ore din 24. Legenda spune că într-o bună 
zi, împăratul intră în bucătărie să bea apă. În acel moment un vânt puternic aduse în 

încăpere frunze şi crenguţe din grădină. Acestea căzură în vasul cu apă clocotită. În faţa 
bucătarilor stupefiaţi, împăratul se apropie de vasul în care apa îşi schimbase culoarea şi 
emana o aromă necunoscută. Împăratul i-a pus pe bucătari să guste şi văzând că aceştia 
au supravieţuit a gustat şi el şi i-a plăcut.  

Astfel a început era ceaiului... era anul 2700 î H.  

Pentru atingerea obiectivelor programei şi realizarea interdisciplinarităţii elevii 
au avut de realizat urrmătoarele sarcini:  
Limba română  
     
- Citiţi legenda ceaiului.     

- Compuneţi poezii, ghicitori despre ceaiuri.  
- Scrieţi o scrisoare sau realizaţi un dialog cu 
împăratul Shen Nung.     
- Scrieţi invitaţii pentru părinţi.        
- Citiţi cărţi documentare despre Japonia  

 
Ştiinţe   
     
 - Faceţi harta Japoniei.      
 - Studiaţi despre ţara ceaiului.   

 
 
 
Evenimente speciale  
 - Invitaţi un profesor de karate.  

 - Organizaţi activitatea „Ceaiul poeziei 
alături de părinţi‖  
- Vizitarea unei fabrici pentru ambalarea 
ceaiurilor 

Matematică  
   
- Desenaţi un termometru unde să arătaţi 

temperatura de fierbere a apei.  
- Învăţaţi să număraţi în japoneză. 
- Desenaţi axa timpului şi localizaţi anul 
descoperirii ceaiului. 
 - Compuneţi probleme despre ceaiuri 

medicinale. 
 
AVAP 
 
- Pictaţi imagini reprezentând aspecte ale 

vieţii în Japonia 
Confecţionaţi îmbrăcăminte japoneză.   
 -  Bucătăria tradiţională din Japonia.  
 
Muzică și mișcare   
- Ascultaţi muzică japoneză. 
- Învăţaţi un dans japonez. 
- Pantomimă cu subiectul prepararea 
ceaiului 

Evaluarea  
Pe parcursul celor două luni de studiu tematic copiii au prezentat modalităţile 

de rezolvare a sarcinilor astfel putându-se observa progresul înregistrat la fiecare 
materie de studiu. Evaluarea s-a făcut pe toată perioada studiului prin: observare, 

înregistrare de date, liste şi prin întrebări adresate copiilor (Ce informaţii noi aţi 
aflat?; Ce v-a plăcut mai mult şi de ce?; etc).  Implicarea părinţilor în această 
activitate s-a făcut trimiţându-le o invitaţie prin care li s-au prezentat orientativ 
mijloacele prin care se pot atinge obiectivele temei abordate. Pentru ca întâlnirea să 
fie cât mai plăcută, părinţii au fost primiţi într-un mod special, respectându-se 
tradiţia japoneză privind servirea ceaiului.     

Alte activităţi care se pot realiza cu elevii sunt: „Reclamă pentru cartea mea‖, 
„Scrisoarea mea cu recomandare pentru o carte‖, „Pagina zilei tale de naştere‖, 
„Maratonul lecturii‖, „Lectura pentru minute‖, „Festivalul tinerilor autori‖, diferite 
chestionare, interviuri, scrisori, piese de teatru, etc.  
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Cartea şi biblioteca, prietenii copiilor 
      prof. Kupás Mónika 

                   Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmăşag 
 
 

„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris 

Încet gândită, gingaş cumpănită; 
Eşti ca o floare, anume-nflorită 

       În mâinile mele, care te-au deschis.” 

(Tudor Arghezi) 

 
 

 Cartea este ca o floare, care dacă este 
răsfoită, îndrăgită îşi deschide foile ca şi florile 
petalele, înfrumuseţând sufletele celor care au 
tangenţă cu ea. 

Proiectul educaţional în parteneriat „Cartea-comoară pentru suflet!”, cu 
Biblioteca Comunală Sărmăşag, reprezentat de d-na bibliotecară Balogh Anetta 

şi Biblioteca  Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmăşag, reprezentat de către d-na 

bibliotecară Erdei Gabriella. 
Ce m-a determinat să optez pentru acest  proiect, vă puneţi întrebarea?  

Ritmul tot mai accelerat de evoluţie a lumii contemporane şi al acumulării 
progresive de informaţii a pus amprenta asupra preocupărilor şi modului de viaţă al 
familiei de azi. „Oamenii ocupaţi‖ s-au îndepărtat de lumea cărţilor, iar televizorul, 
calculatorul, internetul au devenit pentru ei cele mai importante surse de 
informaţie, făcând tot mai rar sau deloc „gestul‖ de a citi o carte, de a intra într-o 
bibliotecă, într-o librărie, de a-şi construi o bibliotecă proprie. 

Acest proiectul educaţional pe care l-am realizat, reprezintă o încercare de a 
repune în drepturi „cartea‖ şi „biblioteca‖, de a le aduce în atenţia copiilor şi 
părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare,  un izvor 
de cunoaştere şi visare fără de egal! Proiectul promovează conduita pozitivă a 
copilului spre literatură. 

Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici. 
Televizorul, calculatorul, internetul au devenit repere pereche pentru fiecare 
generaţie din ultimii ani. Viaţa noastră trăită în secol XXI este marcată de la mic la 

mare de amprenta marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în timp 
foarte scurt. Aceste trei mijloace de informare rapidă şi comodă care oferă elevilor 
meniul complet în orice domeniu al cunoaşterii acoperă deja o plajă substanţială a 
timpului liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci se naşte întrebarea: 
mai este cartea "o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi 
frumuseţi" cum afirma scriitorul român Tudor Arghezi? 

Lectura suplimentară ne devine familiară din anii de şcoală. Sunt foarte 
recunoscătoare fostului meu profesor de limba română, Piţoiu Ioan, care în anii de 
liceu m-a făcut să îndrăgesc literatura, datorită lui am înţeles importanţa şi 
beneficiul cititului, răsfoind multe cărţi, am cunoscut o lume nouă, mi s-a format 
personalitatea, dragostea pentru frumos, stima faţă de oameni, mi s-a întărit 
caracterul de a-mi ţine promisiunea făcută semenilor mei, ceea ce am învăţat încă 
de la părinţii mei. 
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Am înţeles că selectarea lecturii suplimentare revine învăţătorului, care 
cunoaşte cel mai bine afinităţile sufleteşti ale elevilor precum şi conţinutul educativ 
necesar într-o anumită etapă a dezvoltării lor. Dacă elevul începe a citi din 
curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari 
progrese: 

- prin informaţie; 
- prin deprinderea cititului coerent, conştient; 
- prin implicare afectivă; 
- prin însuşirea unui vocabular expresiv; 
- prin îmbogăţirea vocabularului. 
Pornind de la această constatare am încercat prin acest proiect să găsesc 

modalităţi şi tehnici care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru 
lectură. Stârnirea interesului pentru lectură se poate realiza cu mai multă uşurinţă 
dacă activităţile desfăşurate în acest sens depăşesc spaţiul sălii de clasă sau al 
camerei copilului, bibliotecile sau unele case memoriale fiind mediile cele mai 
potrivite ce oferă posibilitatea familiarizării cu ambientul ce păstrează atmosfera de 
lucru şi parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor. 

Doresc, de asemenea, prin schimbul real de experienţă dintre participanţi,  
să-i conving pe copii de valoarea culturală şi spirituală a cărţii, să-i determin să 
descopere şi să înţeleagă că ele sunt rodul marilor spirite ale omenirii, că, la urma 
urmei, pot deveni cei mai fideli prieteni şi mentori. 

  Un copil care creşte în lumea cărţilor este asemeni unei flori care creşte în 
grădina feerică a Naturii Mamă. În ciuda progresului rapid al ştiinţei, cartea rămâne 
nemuritoare în educarea şi formarea personalităţii fiecărui om. 

Aflat în această lume, copilul se regăseşte în lumea Jucăriilor (cartea) în care 
componentele ei sunt conţinuturile viu colorate şi atractive, ori în lumea Poveştilor, 
unde oricine este desprins de firul realităţii şi atras involuntar de peripeţiile 
distractive ale personajelor acestora. Coordonat pe acest drum, micul şcolar, se 
obişnuieşte cu gândul că, oriunde, oricând şi oricum, cartea rămâne cel mai bun 
profesor al omului.Acest prilej deschide elevilor din clasa a II-a B o lume nouă şi 
plăcută. Oferă copiilor amintiri în care retrăiesc momentele frumoase din perioada 
debutului şcolar, şi nu numai. 

 Scopul proiectului este de a oficializa şi motiva intrarea elevilor în lumea 
cărţilor şi de a întării parteneriatul dintre ei şi bibliotecă. La rândul ei, biblioteca va 
trezi în sufletele prichindeilor curiozitatea şi plăcerea de a parcurge paginile cărţilor, 

multiple, variate şi pline de învăţături. Copii vor deveni mai responsabili, mai atenţi, 
mai pregătiţi pentru viitor. Vor descoperi multe din micile (dar esenţiale) secrete ale 
vieţii. Sunt convinsă că relaţia acestui parteneriat se va transforma într-o prietenie 
durabilă şi elegantă, destul de necesară. Mai mult, din punctul meu de vedere, 
lumea cărţilor este însăşi, lumea copiilor care, cândva vor deveni adulţi, asemeni 
nouă. 

 Proiectul educaţional reprezintă încercarea de a reda cărţii locul cuvenit, de a 
educa şcolarii în spiritual preţuirii acesteia. Cartea oferă satisfacţii nebănuite şi 
contribuie la formarea personalităţii şi comportamentului celui care o citeşte.  

Prima activitate din cadrul acestui proiect a avut loc pe 30 septembrie, 
organizat u ocazia aniversării zilei de naştere a marelui scriitor Benedek Elek, zi în 
care se serbează şi  „Ziua Folclorului Maghiar”. 
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Elevii clasei mele au intrat în lumea minunată a cărţilor,  în Sala Bibliotecii 
Şcolare. Acolo au vizionat un basm din folclorul Maghiar, cu titlul  „Koplaló 
Mátyás‖. După vizionarea basmului elevii au fost invitaţi să participe la un concurs, 
care a constat în cinci probe. Elevii au fost împărţiţi pe cinci grupe, apoi şi-au găsit 
un nume pentru echipă, pe care au scris-o pe o foaie colorată, iar apoi s-a 
desfăşurat prima probă. Fiecare echipă a primit o fişă de lucru, unde au trebuit să 
completeze propoziţiile cu cuvintele potrivite pe baza basmului vizionat. După ce 
elevii au completat propoziţiile, le-am adunat, le-am corectat, apoi am prezentet 
punctajul acumulat, pe care l-am trecut pe tablă. 

A doua probă a adus zâmbete pe feţele elevilor mei, când au văzut baloanele. 
Fiecare echipă a primit un balon umflat, a trebuit să-l spargă, să desfacă jetoanele 
cu cuvinte şi să enumere doar acele animale, care au fost personaje în basmul 
vizionat. Fiecare echipă a primit punctajul meritat. 

A treia probă a fost una sportivă, câte un elev din fiecare grupă au format 
perechi, apoi şi-au măsurat puterile prin scander. S-au amuzat foarte bine şi au 
luptat cot la cot, iar ceilalţi au scandat numele elevului, pe care au vrut să-l vadă 
câştigător. 

În a patra probă elevii au primit o scenă din basm în puzzle. Ei au trebuit să 
aranjeze puzzlele în aşa fel încât să găsească ilustraţia din basm. Ei au fost foarte 
încântaţi de noua probă, reuşind să aşeze corespunzător puzzlele, primind 
punctajul meritat. 

Ultima probă a fost la fel de interesantă ca şi celălalte probe. Elevii au primit 
coarde, pe care am făcut noduri. Acea echipă a primit punctajul cel mai mare, care 
a desfăcut cel mai repede nodurile. 

La final elevii au fost premiaţi, iar ca amintire fiecare elev a primit un ecuson 
cu titlul basmului. 

A doua activitate a avut loc pe data de 9 noiembrie 2017 , la Bibliotaca 

Comunei Sărmăşag, organizat împreună cu d-na bibliotecară Balogh Anetta. 
 După o scurtă prezentare a bibliotecii, d-na bibliotecară, împreună cu mine, i-
a invitat pe elevi la un joc , la Căutare de comori. Elevii au fost împărţiţi pe grupe, 
au primit fiecare grupă câte un ecuson, apoi au sustras titlul şi autorul unei cărţi. 
Ei au trebuit să caute acele comori, printre rafturile de cărţi, ţinând cont de cele 
învăţate şi auzite din discursul ţinut de către d-na bibliotecară. 

Copiii s-au avântat cu mult elan şi au căutat cu mare drag şi suspans acele 
comori care au avut un titlu şi un autor, ca apoi să le prezinte colegilor săi, precum 

d-nei bibliotecarei şi mie. 
După ce au găsit cărţile menţionate pe acele jetoane, au trebuit să caute 

citatul corespunzător, fragmentul subliniat sau strofa trecută din poezie, pe care au 
prezentat-o apoi colegilor.   

 Pentru efortul depus elevii au fost premiaţi. 
D-na bibliotecară a fost şi ea premiată cu o carte în care s-au semnat toţi 

elevii şi o diplomă de merit, dar răsplata cea mai mare a fost buchetul de 
îmbrăţisări pe care a primit-o, cea ce se şi citeşte de pe faţa d-nsei, exprimându-şi 
părerea că doreşte să mai organizeze şi alte activităţi asemănătoare cu noi. 

 
După cele două activităţi reuşite pot să confirm că mi-am atins scopul 

propus: 
 Cunoaşterea bibliotecii şi a importanţei acesteia în procesul educaţional; 
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 Cultivarea gustului pentru lectură, pentru frumos, exersarea limbajului şi 
posibilităţilor de comunicare, prin activităţi în parteneriat cu biblioteca; 

 Stimularea interesului pentru lectura individuală şi colectivă în perioada preşcolară 
şi şcolară mică, în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii 
tehnicilor de munca intelectuală; 

 Dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate 
şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru lectură, facilitarea integrării în 
mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 
caracteriale. 

Impactul activităţii asupra elevilor a fost una intensă, deoarece: 
- elevii mai multe zile în şir au povestit despre activităţile la care au 

participat, fiind încă sub vraja evenimentelor trăite;  
-părinţii au povestit cu uimire şi 

entuziasm fericirea şi suspansul cu care au 
vorbit elevii despre cele văzute şi auzite cu 
ocazia acestei zile, după ce au plecat acasă 
de la şcoală; 

-numărul elevilor, care au devenit 
cititori şi membrii activi a bibliotecii şcolare 
a crescut semnificativ; 

- dorinţa de a mai participa la 
evenimente de acest gen este auzită zilnic 
de către învăţători din gura micilor 
învăţăcei însetaţi de dorinţa de a învăţa şi 
de  a-şi dezvolta cunoştinţele şi de a-şi 
forma personalitatea. 

Sustenabilitatea activităţii a fost abordată din mai multa perspective: 
-transferabilitatea: proiectul vizează promovarea existentă a rezultatelor 

obţinute, prin susţinerea dezvoltării ulterioare a procesului educaţional la nivelul 
instituţiei implicate; 

-financiară: nu necesită investiţie materială, învăţătorii rezolvând din resurse 
proprii; 

-din punct de vedere al resurselor umane implicate: doamnele bibliotecare şi 
învăţătorii şi-au expus dorinţa de a mai organiza şi desfăşura activităţi 

asemănătoare, cu ajutorul căreia s-au dezvoltat nu numai cunoştinţele, 
personalitatea elevilor, interesul pentru creaţii lirice, dar s-a şi adâncit relaţia dintre 
pedagogi, bibliotecari şi elevi, încrederea şi devotamentul cu care aceştia s-au 
adresat unul celuilalt este de invidiat, de aceea asemenea activităţi, iniţiative 
trebuie încurajate şi organizate fiind în beneficul educabilului, acelui omuleţ a cărei 
personalitate v-a contribui la dezvoltarea, formarea şi crearea viitorului omenirii, 
pentru a forma generaţii noi de tineri cu personalităţi bine conturate, formate, 
stăpâni pe sine şi demni de a crea o lume mai bună. 

Aceste clipe minuate s-au imprimat în amintirile noastre, am povestit apoi zile 
în şir cu copiii despre cele trăite şi învăţate cu ocazia acestor activităţi, cea ce m-a 
făcut să promit şi să pronunţ demn şi hotărât, că voi mai organiza astfel de 
activităţi cu binecuvântarea şi ajutorul lui Dumnezeu. 
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Lectura – muzica sufletului 

prof. Haiduc Valentina Silvia 

 Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”, Baia de Arieș, jud. Alba 

 

La ce ne ajută literatura? Iată o întrebare pe care elevii de liceu mi-o 

adresează adeseori. Conștientă fiind de era tehnologiei în care cresc și se formează 

adolescenții de astăzi, cu tentații ispititoare precum rețelele de socializare, muzica, 

jocurile pe telefon, cluburi și cafenele, am încercat să le răspund parafrazându-l pe 

Eugen Simion în cuvântul înainte la manualul de Limba și literatura română: Ea nu 

ne ajută să mergem, ne ajută să respirăm. Sau cum scria G. Călinescu, ne ajută să 

trăim o oră pe zi în preajma zeilor. Eu aș zice: literatura ne ajută să trăim, indiferent 

de oră, după un orar 

cosmic și să fim, 

uneori, în vecinătatea 

miturilor, iar lectura 

devine muzica 

sferelor desăvârșind 

această armonie 

între lector și 

literatură... 

Din dorința 

de a spori interesul 

elevilor pentru 

lectură, anul școlar 

trecut, am inițiat un 

parteneriat cu 

biblioteca școlii, 

parteneriat menit de 

a pune la dispoziția 

elevilor materialele necesare formării lor și, totodată, de a monitoriza activitatea lor 

în bibliotecă. Proiectul s-a derulat pe parcursul unui semestru, timp în care elevii 

au avut libertatea de a frecventa biblioteca pentru a lectura diverse materiale și s-a 

încheiat cu o întâlnire în care elevii au putut demonstra abilitățile dobândite prin 

valorificarea textelor citite și prin producerea de mesaje scrise, mai precis creații 

proprii pe o temă dată. Datorită succesului de care s-a bucurat acest parteneriat, în 

anul școlar curent, am prelungit parteneriatul cu biblioteca școlii, implicând mai 

mulți elevi în proiect.  

Dacă anul trecut am încercat să-i responsabilizez vizavi de lectură numai pe 

elevii din clasa la care sunt dirigintă (a X-a Filologie), explicându-le că le recomand 

să-și facă fișă la bibliotecă, dacă își doresc puncte suplimentare la notele obținute la 

disciplina pe care o predau, anul acesta, am încercat să îi implic și pe colegii lor din 

clasa paralelă (a X-a Matematică - Informatică). Binențeles că astfel am făcut primul 
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pas spre reușită: le-am stârnit interesul și totodată dorința de a trece pragul 

bibliotecii. Am întocmit apoi documentația necesară și am rugat-o pe doamna 

bibliotecară să țină o evidență separată a elevilor din clasa cuprinsă în proiect, 

pentru a putea vizualiza cum crește numărul celor care sunt preocupați de a fi luați 

în evidență pr lista elevilor cu 

puncte suplimentare la limba și 

literatura română. Odată 

realizată această listă, le-am 

comunicat elevilor că misiunea 

lor va deveni mai interesantă, 

întrucât vor fi invitați să 

participe la atelierele de lectură 

săptămânale, unde își pot 

împărtăși impresiile de lectură și 

pot afla ce sentimente i-au 

încercat pe alți elevi la lecturarea 

aceleiași cărți. 

Din curiozitate, din 

respect pentru profesor sau, pur și simplu, târâți de colegii interesați de activitate, 

un număr tot mai mare de elevi a început să treacă pragul bilbiotecii. I-am încurajat 

constant să aibă o atitudine pozitivă, deschisă, chiar entuziastă față de lecură, față 

de bibliotecă, față de carte. Atât la ora de literatură, cât și la cercul de lectură, am 

încercat să făuresc o portiță de accedere în lumea complicată a adolescenților 

pentru a o umple cu cărți, cu frumos, cu pasiune, cu suflet, cu trări și sentimente, 

cu căldură, cu optimism, cu dorință și treptat, treptat am reușit să-i determin să 

lectureze cu bucurie și cu inima deschisă. 

Pentru ca această activitate să devină transdisciplinară, reușind să  

transceandă granițele literaturii, atât în cadrul orelor de română, cât și la cercul de 

lectură, le-am recomandat elevilor să creioneze harta geografică a operei literare 

citite. Astfel, am realizat împreună mai multe hărți literare, cele mai reușite fiind 

harta Poveștii lui Harap Alb, precum și traseul Vitoriei Lipan din Baltagul. 

 

Impactul activităţii asupra elevilor: 

Întrebați fiind ce înseamnă lectura în viața lor, elevii mi-au răspuns plini de 

entuziasm cât de mult le-a înfrumusețat viața și că au descoperit în cărţi niște 

prieteni tăcuţi şi constanţi, consilieri înţelepţi şi acesibili, dar şi cei mai răbdători 

profesori. Voi cita câteva din opiniile elevilor mei: 

Lectura este ca un alter ego, un alt eu dornic de a cunoaște lumi noi, personaje noi, 

făpturi gingașe, necunoscute, misterioase, care ne conferă aventuri uimitoare în jungla creației 

autorilor. Cartea este un prieten adevărat, de nădejde, care mă conduce spre bine, mă face să 

mă bucur, să trăiesc emoții nebănuite, să râd, să plâng, să mă simt un zeu muritor, plin de 

imaginație și de creație. (G.R.) 
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Importanța lecturii ar trebui asemănată cu importanța apei în viața noastră. 

Dacă dorim să devenim niște oameni culți, fără teama exprimării, trebuie să citim, 

lectura fiind indispensabilă vieții. Lectura este viață, o lume nouă în care cititorul 

trăiește împreună cu protagonistul, simte, experimentează și suferă alături de el. 

Citind te desprinzi de realitatea în care trăiești și uiți de gânduri. Fără lectură nu am 

avea cultură, am fi niște oameni neajutorați, precum animalele fără adăpost. (A.C.) 

Lectura reprezintă o călătorie interioară. (C.O.) 

Lectura este un sprijin, un bun sfătuitor... Ea ne ajută să înțelegem și să 

pătrundem tainele lumii, ale universului. (R.I.)               

Lectura este aura fiecărui om care înțelege și visează... Cine nu iubește lectura 

este un om care are un gol în suflet. Lectura te face să visezi, să iubești... (I.I.) 

Lectura ne dezvoltă personalitatea și ne ajută să înțelegem lumea în care 

trăim. (C.N.)                  

Sustenabilitatea activităţilor/proiectelor literare 

Pentru anul viitor, îmi propun să implic și mai mulți elevi în proiect, mai ales 

ca elevii cei mici de clasa a V-a, au început să frecventeze cercul de lectură 

însoțindu-i pe frații lor mai mari la bibliotecă și asistând cu interes la lectura 

întreruptă, activitate intitulată sugestiv 1001 de nopți, un tip de lectură publică 

menită să dezvolte abilitățile elevilor de relaționare, de exprimare, să îmbunătățească 

abilitatea de interpretare și să aducă elevul în contact indirect cu cartea. (Lavinia 

Dobra) Elevii din clasele mai mari le citeau elevilor mai mici, ambele categorii 

beneficiind de o serie de avantaje. Lectura fără final sau întreruptă la momentul 

culminat, s-a dovedit a fi cel mai simplu mod de a incita la lectură sau cel puțin de 

a stârni curiozitatea. Nemaiavând răbdare până la întâlnirea următoare, elevii se 

grăbeau să împrumute cartea pentru a afla cum se sfârșește.  

Planuri „literare” de viitor: 

O aspirație pentru anul școlar viitor este să îi încurajez pe elevi să nu 

rămână doar niște umbre pe pânza vremii, să dea glas gândurilor lor și să realizeze 

propriile creații pe care să le promovăm prin prisma cercului de jurnalism și a 

revistei școlii. Consider că transfigurarea elevilor din cititori în creatori ilustrează cel 

mai pertinent faptul că lectura dă aripi gândirii, avânt închipuirii, farmec tinereții, 

viață și veselie tuturor lucrurilor, cum mărturisea Platon despre muzică. De fapt, 

lectura este muzica sufletului!  
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„Cartea preferată” – Jurnalul de lectură 

„Unde fugim de-acasă?” de Marin Sorescu 
prof. Kuschausen Cristina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 Chiar din prima oră de limba română din clasa a V-a, la propunerea doamnei 
profesoare, m-am arătat interesată de a participa la întâlnirile clubului de lectură 
organizat de doamna profesoară. De doi ani de zile, alături de doamna profesoară 
am pășit pe tărâmul minunat al ficțiunii și am cunoscut numeroase personaje. 
 La începutul acestui an, doamna profesoară ne-a propus să citim „Unde 
fugim de-acasă?‖ de Marin Sorescu. Tot la propunerea dânsei, mi-am făcut un 
Jurnal de lectură, în care scriu în mod regulat toate gândurile mele, citatele 
preferate sau realizez desene inspirate de subiectul cărții. De la început, cartea mi 
s-a părut o frumoasă provocare. Primul aspect care mi s-a părut interesant a fost 
stilul jucăuș al exprimării (caracterul ludic, cum i-a spus doamna profesoară).  
 „Unde fugim de-acasă?‖ este o carte a călătoriei imaginare în jurul lumii 
văzută prin ochii copiilor. Astfel, 
călătoria reprezintă jocurile copilăriei, 

iar ultimul capitol anunță că pentru 
fiecare om sosește momentul în care 
trebuie să părăsească vârsta frumoasă 
a jocului și a imaginației. Momentul 
este evidențiat metaforic prin titlul: 
„Nu ne-a rămas decât să fumăm o 
țigară‖. Țigara este simbolul 
„oamenilor mari‖, așa cum spunea 
Micul Prinț. Totodată, țigara este și 
simbolul vieții care arde încet, fără pic 
de entuziasm, spre deosebire de 
copilărie, în care fiecare moment este 
o oportunitate de evadare pe tărâmul 
jocului și al imaginației: „Și după atâta alergare, nu ne-a mai rămas decât să fumăm 
o țigară.‖ 
 În timp ce citeam cartea năstrușnică, mi-a venit și mie o idee năbădăioasă: voi 
scrie jurnalul de lectură în rime. Știu că nu am talent în scrierea rimelor, dar mi-am 

spus că merită să încerc și să răspund provocării stabilită chiar de mine ... pentru 
mine.  

Vă voi transmite câteva din ideile mele, așa cum le-am scris în urma lecturii. 
Unele rime le-am scris chiar eu, la altele m-am inspirat din carte, iar pe alocuri, am 
scris chiar citatele care mi s-au părut distractive. 

 
Capitolul VI : Marea, o apă folositoare 
 

Marea-i pentru toată lumea, mări găsești în toată Lumea. Nisipu-i bucură pe cei 
mici, soarele pe mămici. Da-i mai rău ca la bunici că trebuie să stai numai aici. Bunicii 
s-au făcut mici și când au ieșit din apă pielea le era arici.  
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În apă, creaturi urâte sau frumoase, dar unele nu prea generoase. Aveți grijă 
copii, să nu vă pârliți pe scăfârlie. „Așa le merge gura: Ce faci? Stai aici! Mai rău ca la 
bunicii care s-au făcut mici.” 

Capitolul VIII : De-a Delta Dunării 

 
Am ajuns în Delta Dunării, unde vezi păsări ca la noi prunii. Lișițe, nagâți și 

cormorani stau pe loc așteptând soprani. Anual au expoziție, unde vin păsări cu fițe. 
Cine-i cea mai frumoasă, acasă pleacă cu-o broască țestoasă. Am închiriat un 
cormoran, să ajungem la liman.  

Din excursia am venit, păsări am văzut la infinit. „Unele și le vopsesc cu 
verdeață de alge din fluviul Gange, altele cu untură de crocodil din Nil sau mai știu eu 
cu ce boia din Africa.” După aceea își lustruiesc penele cu un pluș și își fac ciocul cu 
ruj. 

 
Capitolul X : La ce latră Grivei? 
 
Fiindcă îi zi bună, ne-am hotărât și am 

plecat pe Lună. Am urmat o rază de soare, 
și-am ajuns departe-n zare. Luna n-are 
păduri și apă, parc-ar fi decolorată.  

Pe Lună aer n-am găsit, am desumflat 
baloane cât ai clipit. Pe lună vrem să ne 
mutăm acum, folosim girafa ca pe o macara 
cu sau fără fum. „Suntem pe steaua aia 
mare de stei, la care latră noaptea Grivei”. 

 
 

Capitolul XIX : Pe fundul tuturor ploilor 
 

Noi acum suntem la mare, la soare, mai bine zis, în mare la răcoare. Marea 
asta-ntunecoasă este destul de frumoasă. Mulți peștișori colorați stau de parc-ar fi 
pictați. Bărci demult răsturnate, peștii le explorează cu sănătate. Și fiindcă-i întuneric 
mare, se luminează tot cu o dantură sclipitoare. 

 
Capitolul XXVIII : Nu ne-a rămas decât să fumăm o țigară 

 

Noi prin lume ne-am plimbat, o țigară ne-a rămas de fumat. Toate lucrurile 
văzute, amintiri sunt făcute. Am putea ieși din copilărie, dar n-ar fi de mirare nicio 
bacazonie. În copilărie am rămas, cu gândul ne-am retras .... „Și după atâta alergare, 
nu ne-a mai rămas decât să fumăm o țigare” 

 
Cred că pentru orice copil această carte poate fi o provocare. Este o carte 

haioasă, interesantă și ritmantă. Poate veți dori și voi, plecând de la ideea mea, să 
realizați un Jurnal de lectură în rime. Fiecărui capitol, am adăugat un desen 
semnificativ, așa cum m-a îndrumat doamna profesoară. 

Vă doresc o lectură plăcută și rime inspirate! 
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Copilărie și literatură dincolo de story 
prof. Dima Crina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

O sursă importantă de inspiraţie pentru scriitorii romani și străini o 
constituie vârsta de aur a omenirii, copilăria, cu momentele ei specifice, 
cu bucurii și tristeţi care capătă caracter  de general i tate .  Copi lăr ia ,  
e tapă in i ţ ia lă  în  formarea omului ,  este  un univers în care jocul devine 
suprema regulă, un univers în care însuşi cuvântul se supune ludicului ―Nicio 
jucărie nu e mai frumoasă ca jucăria de vorbe‖(T.Arghezi). Unii îşi rememorează 
copilăria cu nostalgie si triteţe (O rămâi– Mihai Eminescu), alţii retrăiesc 
bucuriile copilariei prin prin ochii părintelui, aplecându-se asupra celor mici cu 
grijă şi protecţie (T.Arghezi -Cântec de adormit Mitzura, Cartea cu jucării). 

Privită din perspectivă imaginativă copilăria e spontană, naivă, de o mare 
sensilitate, jocul fiind preocuparea primordială, un adevărat univers creat, fără 
simţul perenităţii. Copilul se comportă naiv şi îi place să fie în ipostaza de subiect şi 
obiect al jocului. Literatura este scena pe care acest tărâm minunat al copilăriei 
prinde mereu viaţă, în toată splendoarea farmecului său, cu toate minunile posibile 

şi imposibile, este modalitatea prin care sentimentele, gândurile şi trăirile 
maestrului scriitor ajung sub diverse forme la sufletul cititorului, pentru a-l 
sensibiliza, pentru a-l emoţiona.  

Vorbind despre literatura pentru copii, aceasta nu poate fi separată de 
literatura naţională şi universală. Apelând la transfigurarea artistică a realităţii, 
creaţiile pentru copii au în vedere faptul că, în primul rând, copilul e curios şi 
nerăbdător de a se orienta în lume, iar literatura este singura modalitate de a-i 
satisface această curiozitate. Pentru a fi o adevărată artă, literatura pentru copii 
trebuie să-i încânte în aceeaşi măsură şi pe adulţi. „Literatura pentru copii 
cuprinde totalitatea operelor accesibile micilor cititori, fie că ele au fost sau nu 
scrise pentru ei. Ea constituie un domeniu al creaţiei literare şi se supune normelor 
estetice ale acesteia. Trăsăturile ei specifice, simplitate, claritate, şi plasticitate 
determină o anumită construcţie a operei, mărindu-i astfel accesibilitatea şi puterea 
de influenţă asupra micilor cititori‖1 

Mark Twain a dăruit literaturii o adevărată monografie a copilăriei, aşa cum 
sunt oglindite şi păţaniile lui Nică din ,,Amintiri din copilărie’’, zugrăvite cu un 
talentul povestitorului înnăscut, Ion Creangă.Aşadar, copilăria a constituit o temă 

mereu reluată şi de marii noştri scriitori, de la cei din generaţia paşoptistă la marii 
clasici şi de la creatorii interbelici la cei contemporani. 

Creangă, a înzestrat literatura română cu primul ,,roman’’ al copilăriei, în 
care autorul este în acelaşi timp şi povestitorul şi eroul –copil. ,,Amintiri din 
copilărie’’ este o carte de căpătâi pentru copiii de orice vârstă, ca şi pentru maturi. 
Ion Creangă înfăţişează copilăria veselă şi nevinovată, sub semnul neastâmpărului 
băieţesc şi al poznelor: ,,Aşa eram eu la vârsta copilăriei, la vârsta cea fericită şi aşa 
cred că au fost toţi copiii de când lumea şi pământul.” Autorul povesteşte istoria unei 
copilării în mediul ţărănesc(Humuleşti), la vârsta maturităţii. Îşi lărgeşte sfera de 
sensibilitate şi înţelegere, se complică sufleteşte şi se formează ca om. 

                                            
1 Ilie Stanciu, Literatura pentru copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968, p. 19 
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În aceeaşi tonalitate Eminescu îşi pune întrebarea: ,,Unde eşti copilărie cu 
pădurea ta cu tot?’’ Poetul îşi aduce aminte şi de satul natal Ipoteşti, unde l-au 
încântat: ,,Poveşti şi doine,ghicitori, eresuri/Ce fruntea-mi de copil o-
nseninară/Abia-nţelese, pline de-nţelesuri.’’ 

Dacă Mihai Eminescu evocă duios propria copilărie în spaţiul său poetic de 
neegalat, dacă Ion Creangă ne zugrăveşte copilul săteanului obişnuit, în universul 
său asemeni unui ,,clopot vast, în care omul nu se poate sufoca, dar nici rătăci’’2, 
după cum observa criticul Pompiliu Constantinescu, fiind în acelaşi timp 
povestitorul şi eroul-copil, I.L.Caragiale prezintă în cele două schiţe: ,,Vizită’’ şi 
,,Domnul Goe’’ portretul copilului aparţinând familiilor înstărite şi urmările unei 
educaţii greşite. Cei doi eroi sunt ridiculizaţi de marele dramaturg. 

Astfel, imaginea copilăriei în literatura română a fost prezentată nu numai 
sub aspect poematic, ci şi sub acela al dificultăţilor de creştere şi adaptare la 
mediul şcolar. În acest sens, Mircea Sântimbreanu este preocupat de felul cum 
copilul, ajuns şcolar, depune eforturi pentru a se adapta noului mediu social, care-i 
limitează libertatea absolută, cunoscută la vârsta şcolarităţii.  

Volumele sale de schiţe: ,,Cu şi fără ghiozdan’’; ,,Sub lupă’’;,,Recreaţia mare’’; 
Schiţe vesele’’ ;,,Caramele cu piper’’ş.a. conţin o bogată tipologie a elevului zilelor 
noastre şi dintotdeauna, într-un ton satiric de neconfundat. Schiţele lui 
Sântimbreanu contribuie la formarea unor trăsături pozitive de caracter. De cele 
mai multe ori îşi cenzurează duioşia, păstrând o atitudine de indiferenţă 

Aşadar, evocarea copilăriei este o temă predilectă în scrierile pentru copii, 
aceasta dând naştere celor mai cunoscute capodopere din literatura română, dar şi 
din cea universală. Cine nu-l cunoaşte pe Nică din ,, Amintirile din copilărie‖ ale lui 
Ion Creangă? Cine nu a suferit împreună cu băiatul genovez, de treisprezece ani, 
Marco, din Cuore. ,,Inimă de copil’’, plecat în căutarea mamei lui? Cine nu s-a 
bucurat , ori s-a întristat de năzdrăvăniile Olguţei din ,,La Medeleni’’, scris de Ionel 
Teodoreanu? Cine nu a călătorit împreună cu micul prinţ, lăsându- şi imginaţia să 
zboare? Sunt întrebări care, desigur, îşi găsesc răspunsul, pe buzele tuturor copiilor 
îndrăgostiţi de literatură. 
  Din toate exemplele date şi din multe altele care s-ar putea da, e bine să 
învăţăm să rămânem de-a pururi copii, socotind că acest diamant sufletesc e o 
fărâmă tainică de dragoste, un gând gata să zboare ca un fluture  ţinut în palmă, o 
năzuinţă, o sclipire de vis, ochi de copil ce se deschid şi privesc uimiţi viaţa – 
aceasta e cu adevărat copilăria. 

Pentru ca literatura destinată copiilor să aibă succes, aceasta trebuie să fie 
corect aleasă, iar învăţătorii şi profesorii să fie ei însuşi pasionaţi de lectură, pentru 
a putea să deschidă calea spre universul cunoaşterii. Omul zilelor noastre este tot 
mai puţin aplecat asupra lecturii, ceea ce nu face decât să-l sărăcească sufleteşte. 
Desigur, această sărăcie sufletească poate fi contracarată cu lecturi potrivite vârstei, 
recomandate de şcoală. 
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M.Sorescu, Unde fugim de-acasa?, Ed.Tineretului, Bucureşti, 1966, 

                                            
2 G. Călinescu, Cronicile optimismului, E.P.L.Buc. 1964, p. 274 
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Scriitori  de  ieri  și  de  azi 

prof. dr. Bejan-Krizsanovszki Izabella 

Școala Gimnazială nr. 18 Baia Mare 
 

Am absolvit Facultatea de Litere a Universității de 

Nord din Baia Mare. Sunt profesor titular de limba și 

literatura română la Școala Gimnazială nr. 18 Baia 

Mare, Maramureș.  Experiența la catedră a fost dublată (10 ani) de cea de bibliotecar 

școlar.  Semnez trei volume: Elemente mitico-magice în proza lui Ion 

Agârbiceanu (Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, 167 p), Fascinaţia 

enogastronomică în literatura română (Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2010, 450 p) 

şi Itinerarium in Cucania (Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2015, 250p). 

Pe tot parcursul carierei mele de dascăl, m-am străduit să trec dincolo de 

limitele impuse de curriculum-ul școlar – nu doar cantitativ ci, în primul rând, 

calitativ. În acest demers, farul meu călăuzitor, deviza ce mă ghidează permanent e 

Non scholae, sed vitae discimus. Receptivitatea elevilor se dezvoltă dacă menținem 

vie flacăra curiozității, dacă încurajăm fantezia, dacă susținem creativitatea. În acest 

scop, literatura, ca punct de pornire, combinată cu alte discipline, poate fi GPS-ul 

fermecat, cu care ghidăm învățăceii noștri pe o cale ce le poate deschide orizonturi 

culturale nebănuite, ce le poate oferi repere solide, cu caracter permanent, în 

dezvoltarea personală. Experiența estetică îmbobocește la vârstă fragedă, trebuie 

stimulată cu pricepere și ocrotită cu responsabilitate. Roadele efortului se culeg în 

timp, căci dascălul e doar semănătorul care sădește „sămânța bună‖, în speranța că 

aceasta va încolți în terenul fertil al sufletelor și va rodi înzecit, însutit, înmiit.  

Între aceste coordonate se înscrie activitatea „Scriitori de ieri şi de azi” 

care, în ciuda titlului convenţional, ascunde potenţialităţi nebănuite. Desfăşurat cu 

aproximativ 60 de elevi ai claselor a VI-a şi a VII-a, conceput inter/transdisciplinar, 

proiectul îşi propune nu atât cartografierea peisajului literar clasic/contemporan, ci 

apropierea de scriitori şi de operele lor reprezentative, abordate însă într-o manieră 

inedită. Concret, conţinuturile alese sunt discutate ţinându-se seama de două 

aspecte: mesajul pe care-l transmit fiecărui elev în parte şi reprezentarea lor 

creativă, personalizată.  

Dintre operele pe care s-a lucrat, amintim Sobieski şi românii, de C. 

Negruzzi, Fapt divers, de Ana Blandiana şi Metamorfoza, de Adina Popescu.  
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Apropierea de textul lui Negruzzi a fost facilitată de înţelegerea contextului 

istoric, realizată prin căutarea şi prezentarea unor informaţii despre Cetatea neamţ, 

despre regele Sobieski, despre clasele sociale ale epocii. Filonul poliţist al poeziei 

Fapt divers a fost urmărit cu mare interes, elevii fiind deja familiarizaţi cu 

„personajele‖ din „grădina‖ autoarei. Derularea scenariului crimei, investigaţiile şi 

surprinzătorul deznodământ au fost reprezentate în manieră neconvenţională, sub 

forma jurnalului. Sensurile profunde ale naraţiunii Metamorfoza au fost decriptate 

prin dramatizare, prin construirea  machetei şi prin ilustrarea sub forma benzii 

desenate. 

Feedback-ul pozitiv a certificat faptul că operele abordate au fost bine alese şi 

că metodele/mijloacele de explorare au fost eficiente. Ingredientele reţetei de succes: 

text bun, ghidaj imperceptibil, fantezie debordantă, posibilităţi de realizare 

nelimitate, nonconformism, inventivitate, curaj etc. 

Prezentul atractiv prefigurează un viitor incitant: extinderea explorărilor 

transdisciplinare în sfera literaturii universale. Iată cum literatura devine puntea 

spirituală ce uneşte generaţii şi spaţii culturale dintre cele mai diverse, aripa ce 

înalţă sufletul spre lumină, petală din „corola de minuni‖ a lumii. 
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Cartea – comoară pentru suflet 
                                                         prof. Suciu Marilena 

                                                           prof. Văcariu Marius 
Școala Gimnazială Sânandrei, Timiș 

 
      Cu toții știm că cititul este una dintre aptitudinile fundamentale ale copilului, 
care trebuie stăpânite de către copil, pentru ca acesta să aibă succes la școală și în 
viață. Aproape tot ceea ce facem include cititul într-o formă sau alta și este fără 
îndoială una dintre cele mai bune practici prin care se stimulează dezvoltarea 
intelectuală a copilului. Copiii noștri trebuie să citească, elevii noștri trebuie să 
citească, iar noi trebuie să-i lăsăm să vadă că și noi citim. Din punctul nostru de 
vedere totul ar trebui să înceapă foarte devreme, în primele luni de viață. Atunci 
începe copilul să descopere lumea minunată a poveștilor. Mai târziu, disciplinele 
opționale, cercurile de lectură, proiectele care vizează întoarcerea copiilor înspre citit 
sunt o modalitate de atragere a elevilor către un univers plăcut,atractiv și relaxant și 
vor fi mereu binevenite în întâmpinarea acestui neajuns. Universul lecturii trebuie 
să fie redescoperit de către copii, prin parcurgerea unor teme interesante, bogate în 
conținut informațional.          

     Activitatea din cadrul proiectului desfășurat aduce o mare contribuție la 
descoperirea și stimularea aptitudinilor copiilor, la cultivarea interesului pentru 
lectură. Prin tematica transdisciplinară, diversitatea activităților,cadrul și atmosfera 
relaxantă de desfășurare, proiectul Cartea - comoară pentru suflet, realizat la Școala 
Gimnazială Carani, Structură a Școlii Gimnaziale Sânandrei împreună cu cei 
doisprezece elevi ai clasei a V-a, susține promovarea activităților extracurriculare. 
Activitatea a îmbrăcat forme diverse: lectură, audiții muzicale, concurs de cultură 
generală, concursuri de desene și ‚, plimbări‖ pe harta României.  Am început în 
prima zi din săptămână, într-un cadru propice, să descoperim balada Miorița. Apoi 
am ascultat interpretarea extraordinară a baladei , de către cântărețul și 
compozitorul Tudor Gheorghe. În întâlnirile următoare, elevii au descoperit pe hartă 
zonele despre care se amintește în baladă iar apoi au reușit cu succes să surprindă 
momente și imagini superbe în desenele realizate în echipă. Ultima activitate a fost 
concursul de cultură generală, realizat de asemenea pe echipe. Câteva dintre 
motivele pentru care vom continua acest proiect este faptul că într-o zi unul dintre 
elevii participanți la proiect a amintit de romanul Baltagul și a oferit detalii care m-
au determinat să cred că totuși copiii încă citesc. De asemenea momentele în care i-

am surprins pe unii dintre elevi fredonând versurile baladei sau ,,îngrămădeala‖ de 
la hartă, unde fiecare dorea să își etaleze cunoștințele de geografie, au fost factor 
determinant în alegerea noastră și am considerat că s-a deschis o ușă, pe care, cu 
siguranță ne vom lupta să o păstram deschisă. 
     Prin urmare, să îi învățăm pe elevi să citească de plăcere, să descopere 
importanța lecturii, să îi sensibilizăm și să îi stimulăm în vederea participării la 
activități similare. Rezultatele obținute ne obligă să continuăm acest proiect și cu 
siguranță vom îmbogăți activitățile desfășurate pentru a reuși să dăm valoare unui 
proiect care deja strălucește. 
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La ceas aniversar - Aron Cotruş și alte activități literare 
prof. Țifrea Rodica-Florina 

Școala Gimnazială Aurel Vlaicu, Fetești 
 

Lectura în viața elevului este primordială pentru că îl formează așa cum nimic 
altceva nu cred că reușește. Din păcate tot mai puțini adolescenți citesc lectură 
particulară în timpul lor liber. Unii din lipsa timpului, altora pentru că nu le place 
această activitate, iar alții sunt atrași de calculator și nu de cărți. Dacă un tânăr nu 
citește este în primul rând vina părinților. Copiii trebuiesc învățați încă de mici cu 
acest obicei. Uneori chiar obligați. Pentru că un copil neîndrumat, foarte rar va face 
o astfel de activitate din propria inițiativă, de aceea este bine să le insuflăm de mici 

copiilor noștri iubirea pentru lectură. 
        Un copil neîndrumat de părinți foarte târziu își va 
cunoaște vocația și pasiunea pentru ceva, de aceea este 
bine să facem tot ce ne stă în putință pentru a călăuzi 
copilul către activități care să îl formeze frumos ca om. 
Dacă sportul și dansul menține sănătatea fizică și îi face 
disciplinați, lectura însă are mult mai multe beneficii. 

Poate că unii dintre voi nici nu știți cât de mult bine face 
să citești măcar o oră din zi, atât pentru psihic cât și 
pentru suflet. Cititul este cea mai frumoasă și mai 
înălțătoare îndeletnicire din punctul meu de vedere și 
poate transforma un om la 360 de grade. Adevărat, în 
bine sau în rău, depinde ce citești și cum folosești 
informațiile pe care le asimilezi, dar per total, cartea nu 
aduce decât lucruri bune și frumoase. 
 De aceea, pentru a le capta atenţia elevilor mei am 

organizat mai multe activităţi ce au avut drept scop punerea in prim plan a marilor 
scriitori ce ne-au lăsat o adevărată ―Comoară literară‖. 
 Astfel pe 15 ianuarie 2015 am realizat împreună cu elevii claselor V-VIII de la  
Şcoala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Feteşti Proiectul Dor de Eminescu ce a cuprins 
prezentări Power Point despre viaţa şi opera poetului, realizarea unor lucrări plastic, 
proiecte şi portofolii şi un concurs de recitări. 
 Pe 3.XI.2014 am desfăşurat activitatea La ceas aniversar-Aron Cotruş ce a 
avut drept scop cultivarea gustului pentru lectură.Elevii au prezentat materiale şi  
referate realizate cu ocazia sărbătoririi zilei lui Aron Cotruş.Folosind metoda Turul 
Galeriei, elevii au văzut toate materialele şi au jurizat cel mai bun material. 
 Pe 5.XI.2014 am aniversat 134 de ani de la naşterea lui Mihail 
Sadoveanu.Împreună cu elevii a fost vizionat filmul ―Hanul Ancuţei‖, au fost purtate 
discuţii privind povestea în ramă, au fost prezentate material Power Point cu date 
ale marelui scriitor şi a materialele realizate de copii: colaje, portofolii, referate. 

 Activităţi se pot face multe, iar toate au avut drept scop cultivarea gustului 
pentru lectură. Părinții ar trebui să-şi îndemne tinerii spre dragostea de lectură, 
astfel vom avea o lume mai bună, un viitor mai deosebit și niște oameni adevărați pe 
care să ne putem baza. Generația de astăzi este cea care ne va face cinste, generație 
care fără lectură nu va cunoaște ambiția, dreptatea și importanța adevărului. 
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Aventura în lumea lecturii şi a istoriei 
                                                                            prof. Barlog Elena Marcela 

Şcoala Gimnazială Ion Breazu, Mihalţ/                                                                                                                                                       
Şcoala Gimnazială  Stremţ 

 
Opţionalul  transdisciplinar Aventura în lumea lecturii și a istoriei   îşi propune să 

transforme calculatorul tuturor elevilor într-o fereastră spre lumea fascinantă a lecturii si a 

istoriei şi de a dezvălui lumea copilului de altădată. Fiecare lecţie poate fi transformată într-
o poveste captivantă şi plină de învăţăminte. Clasicele lucrări de control şi teme au 
dispărut, acestea fiind înlocuite de momente interactive  antrenându-i în aventura 
cunoaşterii. Învăţarea poate fi o activitate plăcută şi distractivă, iar elevii să se bucure de 

plăcerea de a învăţa. Lecţiile, aplicaţiile şi joculeţele educative îl conduc pe elev în aventura 
cunoaşterii, aducându-i bucuria descoperirii. 

Prin exerciţiu, prin joc, descoperind mereu lucruri noi, elevii deprind pe rând 
secretele fiecărei discipline. Iar marele premiu îl reprezintă tocmai rezultatele şcolare mai 
bune obţinute. 

Curiozitatea  copiilor  este  stimulată  prin  intermediul  tematicii  propuse. Elevii pot 
obţine răspunsuri  multor  întrebări  care  îi  preocupă  la această  vârstă,  totul  adaptat  
nivelului  lor  de  înţelegere. Nivelul  informaţional  al  copilului  creşte,  se  îmbunătăţeşte,  
iar  scopul,  acela  de  a  stimula  interesul  pentru  cunoaştere, poate  fi  atins.  Dorinţa  

elevilor  de  a  experimenta  le  poate  influenţa  creativitatea,  imaginaţia,  originalitatea  şi  

gustul  estetic. Se foloseşte jocul  pentru  a-i  determina  să  le  placă  ceea  ce  fac,  să  
accepte  competiţia.  Inventivitatea  le    este  pusă  la  încercare,  stimulându-se astfel  
potenţialul  creativ.  

Prin lectură elevii sunt conduşi să-şi formeze capacitatea de a surprinde, de a 
descoperi conţinuturi şi forme ale realităţii, exprimate într-o multitudine de modalităţi de 

expresie, de a le asocia unele cu altele, ceea ce le permite copiilor  să-şi extindă astfel aria 
cunoaşterii.Elevul poate intra în această aventură a lecturii si a istoriei  cu pasiune, cu 
perseverenţă, cu încredere şi va avea numai de câştigat! Deci, calculatorul , poate fi călăuza 
lor în drumeţii virtuale, trecând prin aventuri şi folosind noţiuni de limbă şi literatură 
română, TIC si istorie. 

Acest opţional şi-a propus sa stimuleze interesul elevilor din casa a V- a pentru 
lectură şi cultivarea gustului  pentru frumos, exersarea limbajului și posibilităților de 
comunicare, prin activități în parteneriat cu biblioteca și cu școala.  

Opţionalul se adreseaza elevilor din clasa aV-a , iar urmatoarele continuturi  având 
un mare succes in rândurile elevilor : 

Copilăria o lume magică .  
Familia – darul cel mai de preţ .  

Farmecul sărbatorilor de iarnă ( de odinioară/ din prezent) . 
Eu şi prietenii mei . 
Călătorie în  lumea scrierii şi a cărţii:   - cartea oglinda sufletului .  

Printre activităţile realizate de-a lungul anului şcolar se remarcă : şezătoarea literară, 
expoziţiile , portofoliul  şi dramatizarea. 

 In  semestrul al doilea  ȋmpreună cu elevii am desfăşurat activităţi dedicate  zilei de 
8 martie care au fost finalizate cu mesaje dedicate zilei mamei  iar in aprilie am organizat o 
şezatoare literară, fiecare elev a trebuit să citeasă o carte iar apoi să o prezinte sau sa ne 

citească un fragment care l-a impresionat .  
Am remarcat formarea spiritului competitiv la nivelul colectivului de elevi , 

stimularea creativităţii şi participarea activă a elevilor din clasa a V-a pentru a duce la bun 
sfârşit sarcini-le primite .  
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Să  creștem  CITIND ! 
bibliotecar prof. Holczli Aurelia 

director prof. Cosma Simona 
Școala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare, Maramureș 

 

 

 
A citi este o artă depinde de experienţa şi cultura 

individuală. Lectura este contactul cititorului cu textul literar. Termenul de 
„lectură‖, o ştim cu toţii, nu se prea potriveşte însă formelor radiofonice, televizate, 
electronice de difuzare a literaturii. În această situaţie e mai bine să folosim 
cuvântul „receptare‖, pentru că lectura şi receptarea sunt, de fapt, noţiuni 
sinonime. Căutând, descoperim comori, călătorim prin cultură, artă și tradiții. 

Azi, lectura are rivali redutabili care ne amăgesc pe toți. Televizorul, 
calculatorul, internetul au devenit repere pereche pentru fiecare generaţie din 
ultimii ani. Viaţa noastră trăită în acest secol, este marcată de la mic la mare de 
amprenta marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în timp foarte 
scurt. Aceste trei mijloace de informare rapidă şi comodă care oferă elevilor meniul 
complet în orice domeniu al cunoaşterii, acoperă deja o plajă substanţială a 
timpului liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci se naşte întrebarea: 
mai este cartea "o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi 

frumuseţi", cum afirma scriitorul român Tudor Arghezi? 
Rămâne aşadar obligaţia părinţilor, dar și a noastră, de a repune cartea în 

drepturi. Scriitorul român Ion Luca Caragiale afirma acum aproape un secol: "O 

carte bună de citire, în vârstă fragedă, este, 
poate, una din împrejurările cele mai 

hotărâtoare ale vieţii unui om. Multe cariere 

intelectuale nu se datoresc altei împrejurări 

decât unei cărţi căzute la vreme bună în 
mâinile unui copil, tot aşa precum umbra 

multor stejari seculari se datoresc căderii 

unei ghinde pe pământ prielnic".  
Se înţelege că gustul pentru lectură se 

formează mai timpuriu decât interesul pentru 
cartea ştiinţifică. De aceea în clasele mici, 
informaţiile sumare legate de mediul 

înconjurător cu eroii povestirilor, vor revenirea sau continuarea povestirii, ba chiar 
lectura proprie pentru a o comenta cu alţi colegi sau prieteni. Dacă lectura elevilor 
este sistematic organizată şi îndrumată, ţinându-se seama de particularităţile de 
vârstă şi individuale ale elevilor, interesul pentru lectură creşte. Când lectura este 
neglijată, tratată superficial, formulându-se numai simple cerinţe, această activitate 
nu-şi mai aduce contribuţia atât de necesară la formarea personalităţii elevilor din 
punct de vedere al limbajului, al comunicării şi al îmbunătăţirii lor spirituale. Dacă 
elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite, el 
va realiza mari progrese. 

Pornind de la această constatare am încercat să găsim modalităţi şi tehnici 
care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru lectură. Stârnirea 
interesului pentru lectură se poate realiza cu mai multă uşurinţă dacă activităţile 
desfăşurate în acest sens depăşesc spaţiul sălii de clasă sau al camerei copilului, 
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bibliotecile sau unele case memoriale, fiind mediile cele mai potrivite ce oferă 
posibilitatea familiarizării cu ambientul, ce păstrează atmosfera de lucru şi 
parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor. 

Având un colectiv de elevi provenit din diverse categorii sociale, cu posibilităţi 
de adaptare şi socializare modeste, am ales această temă din dorinţa de a stimula 
gustul pentru lectură, de a familiariza elevii cu realizarea de fişe de lectură, de a 
dezvolta comunicarea, de a încuraja elevii să socializeze, să se accepte,  de a 
dezvolta personalităţi, de a dezvolta capacitatea elevilor de a se exprima, de a 
analiza şi a argumenta opinii, păreri, idei, de a se integra, de a fi acceptaţi de 
ceilalţi, de a dezvolta stima de sine. 

Tema se încadrează într-o serie de acţiuni izvorate din dorinţa vie de a cauta 
să  formez la toţi elevii priceperi şi deprinderi de comunicare si, mai ales, de a le 
forma gustul, dragostea pentru dialog, pentru comunicare în orice formă ar întâlni-
o. Trăim în era computerelor, a internetului, a televizorului, poate că de aceea 
cărţile rămân undeva, prăfuite, pe un raft de bibliotecă. 

În vremurile noastre, oamenii se află într-o continuă goană după bani, lăsând 
în plan secund ceea ce ţine de „hrana spirituală‖. Ar fi nedrept să angajăm şi copiii 
în această alergătură. Ar fi nedrept să-i lăsăm să îşi aleagă, în jocurile lor, doar 
personaje violente din filmele 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. Îmi propun să trezesc în 
sufletele fragile şi avide de cunoaştere ale copiilor dorinţa de a se apropia de carte, 
dorinţa de a citi, dorinţa de a pătrunde încă de mici în universul liniştit al 
bibliotecii, respectul faţă de carte,  faţă de cel care a scris-o. 
       Mă număr printre cei care AU VRUT să înveţe să citească, pentru a putea 
pătrunde singură 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 m-au 
determinat să tratez această temă. 
       Să îndrăznim să devenim ceea ce suntem, cu dezvoltăm talanţii cu care am 
fost creaţi; Există posibilităţi minunate în fiecare fiinţă, să ne convingem împreună 
de forţa noastră, să conştientizăm mereu că în orice situaţie fiecare depindem 
numai de noi. 

Să  creștem citind, asta ne dorim, să urcăm scările cunoașterii, spre lumi noi, spre 

vise ce vor deveni realități. O carte înseamnă sentimente, experienţă personală, 
imaginaţie, joacă „de-a cuvintele‖ etc. 
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Cu ocazia şezătorilor literare sunt invitaţi şi părinţii elevilor; cu această ocazie 
se poate demonstra părinţilor ce valoare au cărţile citite de copiii lor. Tot pentru 
stimularea interesului pentru lectură, folosim şi jocurile literare în diferite forme: 
jocuri de rol, jocuri de stimulare, jocuri de povestire prin desen, jocuri de creaţie, 
jocuri de competiţie pentru memorare şi recitare ale unor versuri sau replici şi 
descrieri din diferite locuri, trăiri, creații. Introducerea elementului de concurs în 
activităţile de lectură stimulează dorinţa elevilor de a câştiga întrecerea, 
determinându-i să citească cât mai mult. 

Activităţile la biblioteca şcolii 
contribuie la dezvoltarea interesului 
pentru lectură. În calitate de mentori 
spirituali este necesar să-i convingem pe 
elevi că nici computerul, nici televizorul nu 
vor duce la dispariţia cărţii, că lectura va 
continua să joace un rol cardinal în viaţa 
oamenilor, că accelerarea progresului va fi 
mereu însoţită de remedierea 
compensatoare a unui spaţiu liber pentru 
închipuire, visare şi căutare de sens. 
Dorim, de asemenea, prin schimbul real de experienţă dintre participanţi,  să-i 
convingem pe copii și părinți, de valoarea culturală şi spirituală a cărţii, să-i 
determinăm să descopere şi să înţeleagă că ele sunt rodul marilor spirite ale 

omenirii, că, la urma urmei, pot deveni cei mai fideli 
prieteni şi mentori. 

Sfioasă purtătoare a logosului în lume, cartea 
începe să existe cu adevărat doar în momentul cănd 
e citită. Apropierea copilului de carte poate începe 
de la vârste fragede, raportul privigeliat dintre copiii 
și carte fiind consolidat în perioada școlară. Un rol 
esențial în acest sens îl are biblioteca.  De aceea, 
facilităm redescoperirea, de către elevi și a părinților 
lor, a universului fascinant al cărților și al 

bibliotecilor, oaza de spiritualitate și hrană pentru fiecare ființă umană, prin cercuri 
de lectură, prin redescoperirea valorilor, prin șezători literare îmbrăcați în port 
popular, prin concursuri de creație și descoperire a cărților preferate, prin activități 

de voluntariat, printre rafturi. 
Astfel, în special în săptămâna de ‖Școala altfel‖, am încercat să continuăm 

activitățile noastre de cititori, de lecturanți, de căutători de comori nepieritoare și 
dacă tot este școala altfel am reușit și ora de 
‖lectură altfel‖, adică am lecturat în port 
popular, am realizat expoziție cu creațiile 
noastre. 

Ne-am transpus în eroii din poveștile 
populare alese, am schimbat păreri, opinii, 
iar la ultima întâlnire ne-am împărtășit 
bucuria cunoașterii noutăților, a trăirilor, am 
admirat toate creațiile grupului. 

Cărţile  sunt  glasuri  eterne  în  spaţiu.  
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„Prin  mijlocirea  lor,  strângem în jurul nostru, lucrurile, locurile, oamenii şi 
vremurile.‖... și am strâns părinți, prieteni, colegi și profesori, care au fost încântați 
să ne vază, în timpul desfășurării activităților noastre. 

 
„Din  cărţi  culegi  înţelepciune”,  ne spune  marele povestitor Ion  

Creangă, de aceea am căutat și căutăm mereu să creștem citind, să comunicăm 
între noi, să împărtășim bucurie, să socializăm. 

,,Povestirile, baladele, legendele istorice sunt adevărate mărgăritare cusute pe 
straiul măreț al trecutului, prea adesea 
însângerat și sfâșiat de furtunile veacurilor‖, 
ne spune Dumitru Almaș. 

„Citește  asimilând, nu simplu citind – 
că nu-i vorba de-a împlini o normă, ci un 
canon – aceasta-i norma sau principiul.  
Citește  trăind,  nu memorizând. A citi 
trăind, bucurându-te de frumusețea unei 
idei, te construiește conștient și 
subconștient, iar timpul scoate cele sădite 
acolo așa, cândva, ca pe ale tale.  Ceea ce 

rămane după ce ai uitat tot ce ai citit, aceea 
îți aparține cu adevărat; aceea ai asimilat. 

Deci nu te îndrum de-a citi ca să-ți încarci memoria, aceasta e bibliografie și slavă 
deșartă; ci de a crește sufletul și pe aripile artei mântuirii‖, ne  spune, atât de 
frumos, Părintele Arsenie Boca în scrierile sale. 

Cărţile sunt cei mai credincioşi amici ai sufletului, care ne sprijină în 
singurătate, ne ajută să uităm asprimea oamenilor şi a lucrurilor, ne potolesc 
patimile şi grijile şi adorm în noi plictiseala, sunt ca nişte drumeţi ce au străbătut 
înaintea noastră căile suferinţelor şi ne întind mâna, chemândune lângă dânşii 
atunci când ne simţim în restrişte. Înţelepciunea, tristeţea şi bucuria lumii toată, se 
află în cărţi.  

Aceștia suntem noi, 
grupul de cititori, mereu 
prezenți la bibliotecă, care 
căutând, descoperim mereu 
comori și astfel călătorim tot 

timpul, prin bibliotecă, 
cultură, artă și tradiții, 
iubim cartea și citind puțin 
câte puțin, vom rămâte în 
universul de lângă noi și 
vom fi mereu în trend! 

Cărţile copilăriei lasă în 
noi, odată cu subiectul lor, 
imaginea locurilor şi a 
zilelor în care le-am citit  și 
"Fiecare copil pe care-l 
instruim, este un om pe care-l câștigăm" - Victor Hugo. 
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Unirea, națiunea a făcut-o! 
 administrator ec. Rozs Tunde 

Școala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare, Maramureș 
 

Pentru că revelaţia unirii desăvârşite aceasta e: 

te regăseşti pe tine în clipa când te pierzi.  (Mircea 
Eliade -„Nuntă în cer”) 

Marea Unire, aniversată în ziua de 1 decembrie 1918, este cea mai importantă 
sărbătoare a românilor de pretutindeni. În această zi, prin efortul oamenilor de 
rând, a politicienilor, precum şi a unei conjuncturi internaţionale favorabile, 
Transilvania s-a unit cu patria mamă, România. Astfel, pentru prima dată în istoria 
românilor provinciile istorice – Transilvania, Muntenia, Moldova, Banat, Crişana, 
Bucovina, Basarabia – duceau la îndeplinirea visul atâtor înaintaşi ai spaţiului 
românesc, exprimat metaforic prin: „Unirea în cuget şi simţire‖. 

Unirea provinciilor româneşti sub un singur steag, un singur nume şi un 
singur conducător a fost rezultatul unui proces de lungă durată. În spaţiul 
românesc, delimitat aproximativ de graniţele actuale ale României, populaţia 
băştinaşă a încercat de-a lungul timpul să se unească într-o singură organizare 

statală. Cea mai veche tendinţă de unire, cunoscută de istoria locuitorilor spaţiului 
carpato-danubiano-pontic, a avut loc în urmă cu mai bine de 2000 de ani. Sub 
conducerea lui Burebista, liderul geto-dacilor, vechea populaţia locuitoare a acestui 
spaţiu, are loc formarea primului stat care se întindea pe toată suprafaţă României 
de astăzi. Unirea din timpul regelui geto-dac a constituit o moştenire simbolică la 
care se vor raporta şi la care vor visa mai toţi liderii care s-au perindat la 
conducerea diferitelor provincii româneşti. 

La peste 1500 de ani distanţă faţă de înfăptuirea regelui Burebista, are loc 
punerea în practică a visului unui Regat Dacic. Prin strălucite campanii militare şi 
eforturi diplomatice, Mihai Viteazu reuşeşete în 1600 să fie domn al Ţării 
Româneşti, al Ardealului şi Moldovei. Deşi 
unirea provinciilor din spaţiul românesc a 
fost de scurtă durată, reuşita domnului 
Mihai Viteazu a fost o faptă care a menţinut 
viu idealul locuitorilor autohtoni ai acestui 
spaţiu, încă de la Burebista şi anume 

formarea unui stat unic sub un singur 
conducător. Redescoperite în 1848, 
personalitatea lui Mihai Viteazul şi unirea 
înfăptuită de el a fost un factor care a făcut 
posibilă transformarea conştiinţei de neam 
în conştiinţă de ţară. Mugurii Unirii care 
avea să fie înfăptuită câteva decenii mai 
târziu apar în timpul Revoluţie din 1848 din 
Ţările Române. Acum, au loc întâlniri în ţară şi străinătate, în care discursurile 
oamenilor politici se axează pe apărarea drepturilor tuturor moldo-valahilor. 
Intelectualii şi figurile reprezentative ale celor 3 mari provincii româneşti, printre 
care Avram Iancu, Simion Bărnuţiu, se întâlnesc pe Câmpia de la Blaj, unde 
hotărăsc să lupte împotriva alipirii Transilvaniei la Ungaria. 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Mircea+Eliade
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Mircea+Eliade
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Mircea+Eliade&d=Nunt%E3+%EEn+cer
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Un alt punct important în evoluţia ţărilor române şi avansarea spre idealul de 
unire, înfăptuit abia în 1918, este domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Prin dubla 
alegere ca domn al Moldovei şi al Ţării 
Româneşti şi prin reformele socio-politico-
economice, provinciile româneşti păşesc pe 
drumul spre Marea Unire. Prin diverse 
metode politice şi diplomatice, Cuza îi 
sprijină pe românii din afara Principatelor 
Unite, menţinând prin aceste acţiuni 
conştiinţa apartenenţei la un singur neam. 

Anul 1877 aduce România în prim 
planul unei lupte dintre Imperiul Rus şi 
Imperiul Otoman. În acelaşi an, în 21 mai, 
parlamentul României (România era formată 
din Moldova şi Ţara Românească) declară independenţa absolută a României. 
Independenţa, sfinţită prin luptele la care au participat armatele române, a fost 
recunoscută şi consfinţită în mai toate cancelariile străine. Astfel, drumul spre 
Marea Unire continua. 
Primul război mondial aduce cu sine mai multe schimbările la nivelul politicii şi a 
factorilor de putere în spaţiul european. Datorită unui context intern şi extern 
favorabil, la 9 aprilie 1918, Basarabia se declară unită cu România. Câteva luni mai 
târziu, în 28 noiembrie 1918, are loc unirea Bucovinei cu Regatul României. Unirea 
provinciilor româneşte cu Regatului României nu rămâne fără ecou nici în 
Transilvania. La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, are loc o Adunare naţională a 
tuturor românilor din Transilvania şi Ungaria. În cadrul plebiscitului care are loc la 
Alba Iulia, populaţia venită în număr foarte mare din Transilvania, Banat, Crişana, 
Maramureş îşi alege reprezentanţii şi formează Marele Consiliu Naţional Român. 
Consiliul numeşte un guvern provizoriu, Consiliul Dirigent al Transilvaniei, condus 
de Iuliu Maniu. Câteva zile mai târziu, consiliul trimite la Bucureşti o delagaţie 
condusă de Miron Cristea, care înmânează regelui Ferdinand I declaraţia de la Alba 
Iulia. La 24 decembrie Ferdinand I promulgă decretul prin care este confirmată 
legislativ unirea Ardealului cu Regatul României.  

Iată o scurtă trecere în revistă a principalelor evenimente unioniste, 
desfăşurate pe mai bine de 2000 de ani, evenimente care confirmă faptul că Marea 
Unire este în fapt o dorinţă a locuitorilor spaţiului românesc, care îşi are originea 

undeva departe în negura timpului. Deşi ar putea părea că Marea Unire este un 
rezultat exclusiv al secolului XX, observarea atentă a evenimentelor din istoria 
spaţiului cuprins între Carpaţi şi Dunăre relevă încercări periodice de înfăptuire a 
unui mare regat românesc, mai mult sau mai puţin în graniţele fostului Regat 
Dacic. Succesiunea evenimentelor şi condiţiile specifice fiecărei perioade menţionate 
anterior nu au permis realizarea dezideratului de unire al celor care au locuit 
spaţiul românesc decât la 1 decembrie 1918. Prin înfăptuirea unirii de la Alba Iulia, 
provinciile româneşti devin un tot unitar, Marea Românie Unită, un vis şi un 

ideal implinit al conştiinţei şi al sufletului românesc. 
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Cititul ne face mai buni 
                                      bibliotecar Ionescu Mirela  

 Școala Gimnazială Nr. 1 Onești 
 

                                 
 

LINIȘTE, COPIII CITESC! 
     

 În data de 1 februarie 2018, Citim Împreună România a celebrat, împreună 

cu mii de copii și sute de educatori, învățători, profesori, bibliotecari, librari și 

pasionați de lectură din întreaga țară, Ziua Internaţională a Cititului Împreună 

(ZICI).  eveniment global marcat de milioane de oameni în peste 100 de ţări, 

organizat de către Lit World.  

 La școala Gimnazială Nr.1 Onești, la inițiativa bibliotecarei Mirela Ionescu, 

timp de o oră între orele 10-11 toată școala, elevi, cadre didactice, personal auxiliar 

și de întreținere, au citit timp de o oră. Dragostea de lectură și de cărți este unul 

dintre cele mai mari daruri pe 

care orice adult le poate oferi 

unui copil și de aceea participanții 

au hotărât să citească împreună 

cu cât mai mulți copii, cărți 

frumoase în moduri atractive. 

Credem că atunci când citim 

împreună cu copiii, schimbăm 

lumea!. Cititul împreună, în 

special între adulți și copii, este 

una dintre cele mai frumoase 

activități din lume, mai ales dacă 

e făcută cu drag și cât mai des.  

Ca bibliotecar  la o școală 

gimnazială m-am confrunatat de-

a lungul anilor cu lipsa de interes a elevilor noștri pentru lectură. Cu părere de rău 

am realizat că sunt din ce în ce mai solid argumentate afirmaţiile de genul ―tinerii 

de azi nu mai citesc nimic‖, atâta timp cât mulţi dintre elevi alocă cea mai mare 
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parte a timpului liber jocurilor pe calculator, tablete sau telefoane mobile. Fără a 

afirma că aceste preocupări sunt inutile, consider că pot deveni dăunătoare atunci 

când ele se substituie total actului şi plăcerii de a citi.  

 De regulă, o mare  parte dintre elevi citesc din ―constrângerea‖ notei din 

catalog.  Astfel, de multe ori lectura se transformă în asimilarea de cunoştinţe noi, 

fără ca cititorii să fie cu adevărat  afectaţi de lectură. Prin urmare, este absolut 

necesar să-i învăţăm pe elevi cum să citească de plăcere, cum să se relaţioneze cu 

textul şi cum să acţioneze ca răspuns la ceea ce au citit, cum să treacă de la 

reproducerea naivă la analiza complexă a textului. Consider că este de datoria şcolii 

şi cu atât mai mult a bibliotecarului, a învățătorului, a profesorului de limba şi 

literatura română de a găsi strategia 

adecvată şi puntea de comunicare prin care 

să cultive la elevi plăcerea de a citi. Acesta 

este şi scopul prezentei activități  și demers 

didactic. S-a urmărit în principal cultivarea 

în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi 

conştientizarea de către aceştia a 

importanţei pe care o are lectura în 

construirea şi desăvârşire personalităţii lor. 

Paradoxal, în aceste vremuri agitate, în care 

timpul nu mai are rabdare cu noi, elevii 

găsesc în interiorul lor, dorinta de a citi. De aceea, profesorul de Limba și literatura 

română împreună cu bibliotecarul, au un rol important în a stimula copiii de a găsi 

în permanență noi metode care să îi incite la lectură. Totul pare un joc, destindere și 

relaxare, a citi de dragul de a citi! Fiecare elev are disponibilitatea sufletească 

necesară apropierii de lectură și trebuie încurajate aceste impulsuri sau sclipiri. 

Menționăm faptul că în aceeași idee, la Școala Gimnazială Nr. 1 Onești ziua de 1 

februarie a fost o adevarată sărbătoare, elevii din toate clasele s-au întrecut ca să 

citească, chiar și în Limba engleză! Inițiativa sărbătoririi astfel a acestei zile a fost 

"una de nota 10", fapt ce a făcut ca mai multi elevi și cadre didactice să propună ca 

această activitate să se desfășoare în fiecare lună, iar de anul viitor vor fi activități 

mult mai complexe care să marcheze acest eveniment important!  
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Festivalul cititorului atemporal  

“Eşti în trend şi dacă citeşti” 

≈ Nivel liceal ≈ 
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Hai să ne împrietenim cu cartea 
prof. documentarist Anghel Anca Zenaida 

Liceul Teoretic Lucian Blaga 
 

 

Lectura este un mijloc esențial de educare a copiilor. 
Inițierea elevilor în tehnica lecturii conștiente, contribuie la disciplinarea 

timpurie a gândirii, voinței și atenției. Cultivarea gustului pentru lectură vizează 
reducerea distanței culturale și psihologice dintre elev și carte, crearea unor situații 
care să motiveze elevii pentru lectura de orice tip (lectura documentară, lectura de 
plăcere, lectura imaginii), precum și formarea unor cititori activi, capabili de 
discernământ și spirit analitic în atitudinea lor față de informație.  

Prin definiția sa, Centrul de Documentare și Informare (CDI) al școlii este un 
centru de resurse pluridisciplinare ce pune la dispozitia elevilor, cadrelor didactice 
și a comunității informații pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio și 
video, calculatoare conectate la Internet,), desfășoară activități pedagogice (inițiere în 
cercetarea documentară) și pune în practică proiecte de animație culturală, fiind 
astfel un spațiu destinat stimulării creativității elevilor. 

CDI este un loc resursă și un instrument de promovare a lecturii în unitatea 
școlară, de aceea fondul documentar multi-suport al CDI trebuie să fie suficient de 
bogat și diversificat pentru a răspunde intereselor de lectură ale tuturor categoriilor 
de utilizatori (literatură pentru copii, pentru tineret, literatură clasică, română și 
străină, literatură contemporană, lucrări documentare, periodice, manuale, 
materiale de referință). 
 Activitățile instructiv - educative au în vedere o nouă abordare a învățării prin 
activități motivante și plăcute. Abordarea transdisciplinară a învățării, organizarea 
activităților culturale nonformale şi informale la care să aibă acces un numar cât 
mai mare de elevi, asigură completarea orizontului de cultură din diverse domenii și 
oferă un mediu propice 
exersării și cultivării diferitelor 
înclinații, aptitudini și capacități 
creatoare ale elevilor.  

Varietatea activităţilor 
programate cât şi a celor 
neprogramate ce se desfaşoară 

în CDI şi care se încadrează în 
tipologia educaţiei nonformale 
şi informale, răspund nevoilor 
de informare ale utilizatorilor şi 
vin să completeze achizitiile 
căpătate în cadrul educaţiei 
formale.  
 Proiectul “Hai să ne împrietenim cu cartea!” se adresează elevilor din 
ciclul primar       (clasele pregătitoare şi clasele I—IV) şi urmăreşte familiarizarea 
elevilor încă din primii ani de şcoală cu Centrul de Documentare şi Informare , 
cunoaşterea modului de funcţionare al CDI       (ROI, organizare, spaţii, program, 
tipuri de activităţi) şi implicarea CDI în procesul de învăţare al elevilor de la clasele 



În lumea cărţilor, nr.8                                            prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2017/2018  
 

50 
 
 

pregătitoare şi clasele I-IV (aproximativ 250 elevi). Ca atare, proiectul se încadrează 
în secţiunea  ―Micii lecturaşi‖. 
 Scopul urmărit la organizarea acestui proiect este stimularea interesului 
pentru lectură individuală şi colectivă în perioada claselor pregătitoare şi şcolară 
mică, în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de 
munca intelectuală. 

 Obiectivele urmărite în cadrul 
proiectului ―Hai să ne împrietenim cu 
cartea!‖ sunt : 
 - apropierea elevilor de la clasele 
mici de carte şi cunoaşterea elementelor 
de identificare a cărţii (titlu, autor, nr. de 
inventar); 
 - familiarizarea elevilor cu diferite 
tipuri de documente ( cărţi, enciclopedii, 
atlase, dicţionare) şi utilizarea lor pentru 
informare, efectuarea temelor etc. 

- formarea unei atitudini de grijă si 
de respect faţă de carte; 

Desfăşurarea activităţii: 

 Fiecare clasa de elevi a venit la 
CDI însoţită de învăţător. Pe mese au 
găsit o mulţime de cărţi: cărţi de poveşti, 
cărţi de poezie, enciplopedii, dicţionare, 
atlasuri, reviste etc. Pe unele, copiii le-au 
recunoscut şi au spus cu entuziasm că 
le-au citit şi le ştiu.  

Pe unele însă, nu le-au recunoscut. 
Despre acele cărţi pe care nu le ştiau am 
discutat, şi anume, despre encicplopedii, 

dicţionare, atlasuri. Ce sunt ele, la ce folosesc, de câte feluri sunt, cum le folosim, 
cum căutăm informaţia dorită. 

Elevii au aflat ca aceste tipuri de documente se numesc documente de 
referinţă , că în ele pot găsi informaţii interesante din orice domeniu, cu ajutorul 
cărora pot rezolva teme sau pot întocmi un referat. 

În cadrul activităţii copiii au aflat şi despre elementele de identificare ale 
cărţii, cum pot împrumuta o carte de la bibliotecă, cum o caută la raft, cum se 
notează cărţile în fişa de împrumut şi care sunt condiţiile ca să poată să împrumute 
o carte. 

Stimulaţi de atmosfera plăcută de lucru, elevii au fost curioşi şi interesaţi să 
afle mai multe despre lumea cărţilor. 

La finalul activităţii am format cu toţii ―cercul prieteniei‖ în care fiecare copil  
a spus ce i-a plăcut mai mult, ce l-a impresionat, ce ar mai vrea să afle. 

Ca temă, fiecare elev a avut de scris sau de desenat ce anume l-a impresionat 
mai mult din timpul activităţii.  
Proiectele literare de viitor au în vedere doua aspecte: 1) Continuarea proiectelor 
deja implementate şi pe care copiii le cunosc pentru că le-am dezvoltat împreună, 
unele dintre ele venind ca un răspuns firesc la nevoile şi cererile lor: 
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a) proiectul ―Hai să ne împrietenim cu cartea‖ 
b) proiectul ―Cartea audio‖ – prin care copiii au ascultat atât poveşti dar şi 

opere literare studiate la şcoala (ex. ―Popa Tanda‖ de Ioan Slavici, Chiriţa de Vasile 
Alecsandri) 
  c) Vizionarea unor ecranizări dupa operele scriitorilor români (schiţe, piese de 
teatru, romane): (ex. „Amintiri din copilarie‖ de Ion Creangă,  „Vizita‖ şi „Dl. Goe‖ de 
I. L. Caragiale 
―O scrisoare pierdută‖ de I.L.Caragiale,‖ Ion‖ de Liviu Rebreanu,  ―Moromeţii‖  de 
Marin Preda) 

d) Lecţii de prezentare şi familiarizare cu funcţionarea CDI – prezentări ppt, 
fişe de documentare, fişe de lucru (ex. prezentarea ROI al CDI, prezentarea CDI şi a 
organizării sale specifice, spaţiile specifice, elementele de identificare a cărţii – titlu, 
autor, editură, loc/an de apariţie, nr. inventar, explicarea circuitului cărţii de la 
intrarea şi pâna la la ieşirea din bibliotecă 

e) Cufărul cu legend - Pornind de la idea că identitatea culturală a fiecărui 
popor este fi reflectată de miturile şi legendele care l-au însoţit pe tot parcursul 
dezvoltarii lui, în fiecare lună sunt prezentate, citite şi afişate la spaţiul expoziţional 
al CDI, legendele specifice lunii pe care o parcurgem (ex. în Martie: ―Legenda lui 

Mărţişor‖, ―legende şi tradiţii de 
Bunavestire‖, în aprilie ― Luna lui 
Prier, Florariu şi Traistă-n baţ‖) 

f) Un proiect asupra căruia aş 
vrea să insist mai mult pe viitor 
constă în promovarea creaţiilor 
literare proprii ale elevilor.  

Avem elevi care au publicat 
articole în revista şcolii ce constau în 
propriile creaţii jurnalistice sau 
referate ale participărilor la diferite 
simpozioane, dar aş dori să realizăm 
o echipă de redactori formată din 
elevi. 

g) Iniţierea unor noi proiecte 
cum ar fi organizarea unor 

spectacole astfel: 

-cenaclu literar artistic – muzică şi poezie 
-organizarea unui club de teatru  
Într-o lume din ce în ce mai tehnologizată, în care informaţia este la un clik 

distanţă, atragerea copiilor şi tinerilor în biblioteci pentru a citi sau a pentru a 
participa la diferite activităţi culturale, este o provocare pentru profesori şi 
bibliotecari. 

Pentru ca elevii să descopere că ―Eşti în trend dacă citeşti‖ este nevoie de 
activităţi interesante şi atractive dar care să răspundă nevoilor de informare ale 
elevilor. 
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Jocul cu cartea 
prof. Onisie Camelia  
Liceul de Artă, Sibiu 

 

       Motto: Am avut o copilărie tristă.  

        Fără jucării... 

       Aveam cu mine numai închipuirea. Cu ea 

       mi-am plăsmuit personaje și complicații, o  

       viață pe care o alimentam după voia mea... 

       Fără lumea asta nu mai puteam trăi. 

                                               Cella Serghi 

 

O poveste..., poate mai mult decât o poveste, o realitate..., poate mai 

mult decât o realitate, un citat..., poate mai mult decât un simplu citat, 

pentru că intensifică nuanțele 

contrastante ce descriu 

copilăria astăzi: cele mai 

frumoase păpuși, dar nimeni 

nu se joacă,  nimeni nu 

vorbește cu ele, cele mai 

sofisticate jucării, dar puțini 

de bucură de prezența lor; 

jucării uitate prin colțuri 

umbrite la fel ca și visele lor 

care nu au aripi. Pentru a 

aduce puțin echilibru, mi-am 

provocat elevii la o exercițiu de 

imaginație cu o finalitate concretă: scrierea unei cărți, pentru că noi, generația 

postmodernă avem curajul să dăm aripi viselor noastre. Au renunțat pentru o 

clipă la păpuși, la mașini, la ursuleți de pluș, la console și la multe alte lucruri 

indispensabile vârstei lor și au acceptat provocarea cu acel yes! specific 

exprimării lor și cu multă bucurie.  
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Cred cu tărie că implicarea elevilor în experiența lecturii de plăcere 

rămâne provocarea dascălului de limba română în era științei și a tehnologiei 

avansate. Plecând de la premisa că a citi o carte de plăcere reprezintă 

imperativul care trebuie să marcheze permanent activitatea noastră 

didactică, am inițiat acest proiect de scriere și lectură împreună cu elevii 

clasei a V-a, secția de muzică de la Liceul de Artă. Activitatea a început ca un 

joc. Jocul de-a scriitorii. Un joc care pe măsură ce se desfășura devenea tot 

mai mult un lucru serios. În fața noastră se deschidea o lume nouă cu 

multiple posibilități de explorare – o călătorie plină de necunoscut și emoție 

convertită într-un proiect propus elevilor și derulat în trei etape. Prima etapă 

s-a constituit în faza preliminară de pregătire a activității, etapă în care li s-a 

prezentat structura proiectului, cerințele propriu-zise ale procesului scrierii, 

cât și modul de evaluare a produsului lor. Am discutat cu ei aspectele 

relevante ale activității și i-am provocat la a-și exprima propriile opinii 

susținute de argumente interesante.  

A doua etapă s-a derulat pe o perioadă mai lungă în care elevii au avut 

timpul necesar pentru alegerea structurii cărții, repartizarea pe capitole, 

stabilirea cadrului și a timpului acțiunii, cât și pentru construcția 

personajelor.  Pe măsură ce se implicau  în procesul scrierii se ridicau și 

multe semne de întrebare. Îmi erau foarte dragi când îi vedeam cât de 

receptivi și de implicați sunt majoritatea dintre ei. Au fost și câțiva dezamăgiți 

de faptul că si-au dat seama că după câteva pagini nu mai aveau ce să scrie 

sau nu știau ce să facă la final cu personajele. În timpul derulării activității de 

scriere, discuțiile frontale s-au transformat tot mai mult în discuții 

individuale, pentru că aveau nevoie de susținere și de confirmări constante în 

tot ceea ce făceau.  

Cea de-a treia etapă a proiectului a constat în evaluarea și prezentarea 

cărților. Unii dintre ei erau foarte emoționați gândindu-se dacă le va plăcea  

colegilor  cartea  pe  care au scris-o, alții erau curioși să vadă despre ce au 

scris ceilalți, comparând cartea colegului cu a sa. Mulți dintre ei s-au străduit 
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să facă desene frumoase, deși studiază muzica, dar cel mai important a fost 

modul în care ei s-au raportat la desenele făcute, încercând să surprindă un 

episod semnificativ al capitolului, portretul unui personaj sau să prezinte un 

detaliu al cadrului acțiunii. 

Minunata noastră călătorie în lumea cărților a început sub semnul 

emoției, al curiozității  și al încântării și astfel am aflat despre tristețea unui 

skate care a trăit adevărate aventuri alături de Skatey, stăpânul lui, care l-a 

ascuns în rucsacul său, despre hoțul acuzat că a furat biletul cu informații 

importante, despre simpaticul cățel Max și bucuria pe care o făcea stăpânului 

său sau despre spioana Lisa care află lucruri bine tăinuite. De asemenea, am 

călătorit dincolo de nori într-o aventură nouă împreună cu prințesa Ela și cel 

mai bun prieten al ei ca apoi să coborâm până în locurilor întunecate ale 

suburbiilor Londrei secolului 19 făcând cunoștință cu domnul Smith și 

doamna Melton. Am trăit o adevărată aventură alături de cei doi prieteni care 

trebuie să găsească antidotul pentru prietena lor cea mai bună și l-am însoțit 

pe micul detectiv Thomas în faimoasele lui aventuri. În călătoria noastră am 

petrecut o noapte înfiorătoare în peștera întunecoasă împreună cu un 

monstru înfiorător, dar am învățat prin exemplul personal al unei familii 

foarte modeste ce înseamnă bunătatea față de aproapele nostru. 

Feeb-back-ul primit 

a evidențiat paradoxul 

timpului nostru – atât de 

mult și atât de puțin se 

citește, dar și bucuria cu 

care ei au lucrat. 

Cuvintele evidențiază cel 

mai clar acest lucru: A fost 

amuzant, însă totuși greu, 

deoarece dacă nu ai 

inspirație este dificil, dar 
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pe de altă parte a fost foarte palpitant (Marin Delia); M-am inspirat din filme și 

desene. A fost o activitate frumoasă și chiar aș vrea să mai scriu carte (Turcu 

Dorian); Mi s-a părut o idee foarte frumoasă, dar și puțin grea. În acele 

săptămâni îmi doream să devin scriitoare. Dar mi-am dat seama că e foarte 

greu și în același timp foarte frumos (Dudaș Damaris); Să scrii o carte este un 

lucru foarte frumos, deoarece toate poveștile din gândul tău pot fi citite de mai 

mulți oameni care adoră cartea. Mie mi-a plăcut să scriu această carte și am 

fost foarte fericită de rezultatul obținut. A fost foarte frumos și aș mai vrea să 

scriu mai multe cărți (Cioancă Raluca); Am scris cu multă răbdare  și multă 

bucurie (Polgar Petra); Mi s-a părut extraordinar să scriu o carte, deoarece pot 

avea o carte personală (Păculea Bogdan). Pentru unii însă, procesul scrierii a 

fost unul complicat și minuțios: Mi s-a părut interesant, dat și presant. Chiar 

dacă am avut mult timp la dispoziție, a fost destul de greu (Trinbițaș Diana); Mi 

s-a părut foarte greu și obositor să scriu o carte (Barbu Luca); Mi s-a părut 

foarte obositor (Pal Robert); Mie mi s-a părut destul de greu, pentru că la 

început nu am avut inspirație (Haiduc Lavinia) 

Prin implicarea elevilor în această activitate am dorit ca metafora din 

titlu să devină și pentru ei o realitate. Dornici să fie parte a acestui proiect și 

cu entuziasmul caracteristic vârstei, toți elevii au răspuns pozitiv. Doar de 

multă vreme voiau să călătorească prin lumi care se cereau a fi explorate, de 

atâtea ori îi enervase vreun personaj și acum a sosit momentul să se răzbune 

sau și-au dorit să scrie mai mult decât o compunere, dar niciodată nu au 

avut curajul să înceapă ceva mai serios. Unii dintre ei s-au încadrat cu greu 

în termenul-limită, pentru că își doreau să scrie tot mai mult, iar în final a 

trebuit să le promit că anul viitor vom realiza o nouă etapă a acestui proces 

creativ, pentru că mulți îți doresc să scrie o continuare a cărții cu personajele 

pe care le iubesc cel mai mult, fapt / promisiune care mi-a adus multă 

bucurie în suflet, pentru că scopul meu, nedeclarat, a fost atins în totalitate.  

 

 



În lumea cărţilor, nr.8                                            prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2017/2018  
 

56 
 
 

Lirica bacoviană în imagini și culori 
prof. Cîmpeanu Paula, 

prof. Nistor Ionela, 
Colegiul Tehnic Energetic, București 

 
  
  

Una dintre activitățile desfășurate în  Săptămâna 
Altfel, de brumărel, în  2017,  a fost și proiectul Lirica 

bacoviană în imagini și culori , realizat la Muzeul 
George și Aghata Bacovia, împreună cu elevii claselor a 
IX-a , a X-a, a XI-a  de la Colegiul Tehnic Energetic, 

liceul nostru a cărui locație este situată în apropierea acestei case memoriale. 
Proiectul a vizat două componente: una cromatică, inspirată de culorile 

regăsite în poezia bacoviană( s-a realizat o pânză în cromatica de toamnă specific 
bacoviană), cealaltă de tip colaj, inspirată din rețeta avangardistă/dadaistă a 
realizării unui poem...respectiv îndemnul lui Tristan Tzara: 
‖ Luaţi un ziar. Luaţi nişte foarfeci. Alegeţi din acest ziar un articol de lungimea pe 
care intenţionaţi s-o daţi poemului dumneavoastră. Decupaţi articolul. Decupaţi apoi 
cu grijă fiecare dintre cuvintele care alcătuiesc acel articol şi puneţi-le într-un sac. 
Scuturaţi uşor.Scoateţi apoi fiecare tăietură una după alta. Copiaţi cu conştiinciozitate 
în ordinea în care au ieşit din sac. 
Poemul o să semene cu dumneavoastră. Şi iată-vă: un scriitor nesfârşit de original şi 
de o sensibilitate fermecătoare, deşi neînţeleasă de vulg…” 
          Colajele elevilor s-au costituit în alte creații lirice, fructificând  lexicul poetic 
bacovian,  în câteva exemple:   
 

Fanfare violete 

-colaj- 
Adriana Radu, clasa a X-a 

E noapte prin saloane, 
Și ninge în oraș, 

Cu-orchestre 
Cu fanfare mari. 

Încet 

-colaj- 
Alexandra Voiculescu, clasa a X-a 

În parc, copacii albi și negri 
O pasăre cu ochii negri 

Își cântă regretele-n zare... 
Din turnul violet plânge amar 

În amurg  cu glas amar 
O toamnă tristă cu plete violete 

Prin care trec regrete violete 
Cântă și ea pe câmpuri violete 

Copacii albi și negri iar, în parc... 
Solitar 
-colaj- 
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Cristina Isprăvnicelu, clasa a X-a 

Doi apostoli în parc s-aud... 
Ninge gri și ninge-n plopi 

Trist și blazat cu pene albe, gri 
Decor 

-colaj- 
Năiță Gimi, clasa a IX-a 

Cu negru braț 
Un  melancolic plop 

Sânge, plumb, 
Toamnă tristă 
Decor-n tuse... 

  Obiectivele urmărite au fost: stimularea  atitudinii critice a elevilor şi prin 
raportarea la un sistem propriu de referinţă şi prin realizarea unor mesaje verbale, 
nonverbale şi paraververbale;  
încurajarea înclinaţiilor literar-artistice  ale elevilor şi a abilităţilor acestora în 

mânuirea cuvintelor/culorilor. 
         Modalităţile de evaluare a activităţii: finalizarea activităţilor în fomă 
cromatică prin realizarea unui desen, promovarea acţiunilor atât pe site-ul liceului, 
cât și pe site-ul muzeului; integrarea proiectului în revista liceului. 
 Impactul asupra elevilor a fost unul remarcabil, mai ales că s-au îmbinat 
două aspecte: cunoștințele elevilor, respectiv, creativitatea acestora. 
 Ne-am propus ca anul viitor să reușim astfel de proiecte interculturale, 
orientându-ne către alte creații lirice semnate de autori canonici. 
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Folclorul și literatura 
prof. Cocoșilă Daniela  

Liceul „Ștefan Diaconescu” Potcoava, Olt 
 
 

Ne aflăm într-un moment în care dezvoltarea istoriei mondiale este strans 
legată de aportul original al fiecărei națiuni în parte. Ordinea interioară a dezvoltării 
este constituită de locuitorii planetei evoluați prin speciile sau popoarele cărora le 
aparțin genetic și afară de care ar dispărea în periferiile anarhice și sterile ale 
umanității. Cu ce vine nou la acest rang poporul român, nou și original printre 
celelalte popoare, mai intâi ca fenomen de cultură în genere, adică prin ce virtuți vii 
se dezvăluie sufletul său în dezvoltarea mare a istoriei? 

Un gânditor tradiționalist român, în luptă cu unele teorii de hibridare a culturii 
noastre, A. C. Popovici, spune simplu și cu dreptate: ,, Viața unei națiuni e cultura 
ei proprie‖, ceea ce înseamnă că noul este în acelși timp, prin radăcina lui, foarte 
vechi, că el ține de apariția insăși a specie umane și nationale și că prin procesul 
devenirii s-a diferențiat și a evoluat neîncetat. Aici se remarcă efortul adaptării la 
cuceririle noi ale existenței etnice și individuale prin consumare și crestere creatoare 

proprie, punerea împreună a necesității cu posibilitatea, spre întemeierea unei noi 
situații. 

Această activitate s-a derulat la Centrul de Documentare și Informare a Liceului 
Potcoava. Cei 10 elevi participanți la această activitate au urmărit, pe parcursul 
derulării proiectului, să cunoască bogăția tematică a ariei folclorice, să creeze texte 
în care, folosindu-se de informația culeasă din folclor și literatură, să imbine realul 
cu imaginarul, astfel încât să demonstreze înțelegerea corectă a celor doua 
concepte, stăpânirea tehnicii compoziționale și un vocabular suficient, corect, 
nuanțat. 
Pentru a realiza această activitate, elevii și-au propus să culeagă folclor. Pe de o 
parte, au obținut material folcloric prin colegii lor, iar pe de altă parte s-au folosit de 
multe alte mijloace pentru adunarea materialului folcloric: corespondență, apeluri 
în reviste, internet etc. 

În ceea ce privește caracteristica și valoarea literară a basmelor- temă dezbătută 
în cadrul orelor de limba și literatura română, narațiunea populară poartă nu numai 
timbrul specific povestitorului, ci și ceva din firea și modul de identificare a 
culegătorului cu creația populară și cu subiectele informatoare. 

Nuanțele deosebite între una sau alta din culegeri sunt perceptibile, oricât de ușoare 
ar fie ele, la aceia care culeg și se adaptează momentului. 

Altul este tonul unui basm din P. Ispirescu și alt ton de desfășurare se simte în 
basmul cules de D. Stăncescu. 

Cu cât apoi, culegătorul își apropie mai puțin modul popular de povestire   
dintr-un anumit moment și loc, cu atât intervenția lui e mai evidentă, ca la 
N.D.Popescu, St.T.M.Crudu, M.Gorjan etc. 
Dintre culegătorii de basme, cei mai talentați sub acest raport rămân Petre Ispirescu 
și D Stăncescu, fiecare menținându-se la un anumit ton care, deși diferit, e întru 
totul popular și la unul și la celălalt. 
Niciunul din ei n-a prelucrat basmele, dar fiecare le-a imprimat o dinamică și o 
ritmicitate proprie în ceea ce privește construcția frazeler, prin folosirea anumitor 
procedee din stilistica populară. 
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Basmul lui P.Ispirescu are o desfășurare domoală, cu nuanțări lirice, care te 
transportă, te învăluie la lectură; basmul lui Stăncescu e mai dinamic, concentrate 
în exprimare, cu dialog frecvent, cu dese coborâri din fantastic la realitatea 
imediată, evident și în exprimarea sobră și neîncărcată de metafore. Astfel, deși eroul 
este un voinic năzdrăvan, nefixat în timp și spațiu, totuși e coborât printre localnici, 
când se spune că fata de împărat zăpăci pe bietul rumân cu vorba și cu mângâielile 
și-l făcu să se despartă de arme. 

În limba poporului rumân se identifică 
cu sensul de om, bărbat. 

Pentru exemplificarea nuanțelor diferite 
în basmele celor doi culegători, elevii au dat 
câte un citat din basmul Aleodor împărat 
cules de P.Ispirescu și altul din Împăratul 
peștilor cules de Stăncescu. Din basmul lui 
Ispirescu, un elev a reprodus momentul 
când acesta se întâlnește cu jumătate de om. 

În ceea ce privește impactul proiectului 
asupra elevilor, aceșia au constatat că în 
desfășurarea cescetărilor de etnografie și 
folclor nu există o identitate de concepție și 
mai ales de preocupări a folcloriștilor. 
Fiecare dintre ei are o anumită înclinare, 
precum și o anumită viziune. Totul depinde 
de fondul științific de care dispune și care îi 
pregătește o percepție aparte a fenomenului. 
Sunt elevi care poartă cultura populară în 
minte, o stăpânesc în accepție exactă. Dar, 
impactul cel mai mare vine din faptul că sunt elevi ce au început să se intereseze de 
alte specii literare, ca de exemplu: descântece, legende, proverbe, și mai cu seamă 
de obiceiurile și știința poporului încadrate etnografic. 

În ceea ce privește bibliografia, la autorii puțin cercetați au indicat nu numai 
lucrările folclorice, ci și pe cele de altă natură sau cel puțin pe cele în conexiune cu 
folclorul, pentru a da o imagine mai limpede asupra muncii depuse. 

Știința este o floare a vieții și muncii omenești, duse de foarte multe ori în 
condiții grele. Adesea însă cercetătorii și patrimoniul cultural și național iau în 

considerație roadele, fără să se lege de truda omului care le-a produs, uită aproape 
total de el, ca și când totul s-ar fi născut din senin. 
Prin urmare, rolul esențial al elevilor implicați în această activitate constă în 
capacitatea de a crea texte în care, folosindu-se de informația culeasă, să îmbine 
realul cu imaginarul, astfel încât să demonstreze înțelegerea corectă a celor două 
concepte: literatura și folclorul, stăpânirea tehnicii compoziționale și un vocabular 
suficient, corect și nuanțat. 
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De ziua ta, Iubită Carte 
prof. Edițoiu Cornelia,   

Liceul Teoretic” General Dragalina” Oravița 
                

Având în vedere că  în România, din 2005, pe 23 aprilie  se sărbătoreşte Ziua  

Internațională a Cărții și a Drepturilor 

de Autor, precum și  ziua 

bibliotecarului, la Liceul Teoretic  

‖General Dragalina‖ din Oravița s-au 

derulat mai multe  activități al căror 

scop a fost  trezirea interesului pentru 

lectură și pentru   carte, în general.  Cu 

acest prilej, în sala de  bibliotecă 

numită ‖ Mihai Moldovan‖,  l- am  

invitat pe poetul Nicolae Murgu  care a  

susținut o conferință pledând, cu 

convingere,   pentru a verbul ‖ a citi‖, 

pentru cartea în format letric și pentru 

o  limbă română vorbită corect.  

            Participanții ( elevii din clasa a XI -a  Științe ale Naturii) au avut apoi prilejul 

de a asculta, în lectura autorului, poezii  din antologia ‖Oravița, mon amour‖și de a 

purta un dialog cu unul dintre poeții contemporani, concitadini, care consideră 

poezia ‖ o stare‖, iar cuvântul neputincios în a exprima trăirile noastre .  Nicolae 

Murgu  a mai subliniat faptul 

că alegerea omului de a nu citi  

cărți înseamnă involuție, iar 

cărțile, prin mesajul lor, pot 

schimba destine. 

             Întâlnirea  a fost 

urmată de vizionarea  cărților 

cu autograf din biblioteca școlii 

și a unui filmuleț realizat  la  

BOOK FEST(Festivalul de carte) 

Timișoara  în care pot fi văzuți și 

ascultați Mircea Cărtărescu, 

Radu Paraschivescu, Sebastian 

Lăzărescu, Ioana Pârvulescu, 

Marcel Tolcea etc.  

             Ca temă de casă elevii au primit de comentat un citat, la alegere dintre:  

‖Lectura  este o călătorie interioară‖-, ‖ Dacă am citi numai ce citesc alții , am gândi 

al fel ca ei‖ sau ‖Când înveți să citești, devii liber pentru totdeauna‖. 
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Războiul şi sincretismul artistic 

Prof. Iacobeanu Loredana Narcisa  
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Bacău 

 
Numărul elevilor participanţi: 20 

Calculatorul este deja o parte integrantă a vieţii noastre de zi cu zi, iar domeniul 
educaţional nu putea să se dezică de acest lucru, inserând rapid printre mijloacele 
de lucru la clasă, tehnicile informatice. Proiectul este o provocare de reinterpretare 
cu ajutorul calculatorului a temei razboiului, având ca suport literatura si 
cinematografia, recrenâdu-se esenţialul acestui eveniment istoric prin imagine, 
fotografie, cuvânt. 

 

Provocari pentru elevi 

Trăind în secolul în care computerul a devenit un „ rău necesar‖ al existenţei 
umane, domeniul educaţional s-a raliat rapid la cerinţele tehnologice ale epocii, 
astfel încat mijloacele specifice domeniului informatic au fost adaptate fiecărei 
discipline, facilitând explorarea diferitelor tematici.  
Firi sensibile, cu un gust estetic dezvoltat, dispuşi spre analiză socială şi 
introspecţie, dar şi pasionaţi de tot ceea ce lumea informaticii vă poate oferi ca 

mijloace moderne de reprezentare artistică, vă provoc să reconstituiţi prin analiza 
multidimensională un aspect social încă actual si la fel de dureros, şi anume 
războiul. 
Pentru aceasta fiecare echipă va crea o prezentare cu ajutorul aplicaţiei Microsoft 
Power Point, cu minimum 10 diapozitive fiecare.  Prezentările trebuie să surprindă,  
imaginea razboiului din perspectiva istorică, literară şi cinematografică, subliniind 
particularităţile fiecărei discipline în redarea tematicii. De asemeni, fiecare apreciere  
asupra tematicii trebuie să fie redată şi în limbaj fotografic, prin colajul de imagini 
inserat pe fiecare diapozitiv. 
Veţi folosi ca surse de culegere de informaţii atât adresele web indicate, precum şi 
orice altă pagină pe care o puteţi găsi interesantă şi corectă în legătură cu 
subiectul.    

Obiectivele proiectului 

În acest proiect elevii vor: 

  Dezvoltarea spiritului umanitar şi a unui sistem de 

valori moral- sociale; 

  Dezvoltarea compeţentelor de comunicare, de 

analiză şi interpretare a textelor literare; 

  Formarea abilităţilor de operare cu mijloace T.I.C; 

  Formarea abilităţilor de lucru interdisciplinar 
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Veţi folosi ca surse de culegere de informaţii atât adresele web indicate precum şi 
orice altă pagină pe care o puteţi găsi interesantă şi corectă în legătură cu 
subiectul.    

Detaliile proiectului 

Proiectul  a fost generat  în urma unei analize atente ce viza atitudinea  
demotivantă a elevilor faţă de literatură şi fascinaţia constantă pentru tehnicile şi 
metodele de lucru oferite de domeniul informaţional. Am descoperit atunci, că o 
posibilă coroborare a informaţiilor dintre cele două domenii ar motiva elevii să 
redescopere lumea carţilor, dându-li-se posibilitatea de  a-şi exprima judecăţile 
literare prin forme moderne de reprezentare oferite de sistemele T.I.C: power 
pointuri, filmuleţe, colaje de imagini, video. Tematica acestui proiect a vizat 
corelarea unei teme din literatura interbelică, şi anume războiul, cu aspecte actuale 
ce vizează acelaşi fenomen şi cu descoperirea unor tehnici cinematografice utilizate 
pentru a reda preponderent non- verbal ( imagine, sunet, viziune regizorală) acest 
falgel, atât de actual, din pacate. 
   In urma unor activităţi proiectate împreună cu elevii, s-a vizat realizarea unor 
power pointuri, care să surprindă autenticitatea viziunii elevilor asupra 

fenomenului, valorificându-se informaţii din literatură, istorie si cinematografie, 
informaţii dublate de imagini revelatoare pentru tematica abordată. Graţie 
mijloacelor tehnice, elevii au dat dovadă de gândire creativă, printr-un alt produs  
care a constat într-un colaj cu fotografii din razboiale mondiale. 

Condiţii esentiale pentru elevi  

 Internet 

 Îndemânări de navigare pe 
Web 

 Copierea şi lipirea imaginilor 

 Microsoft PowerPoint 

 Deschiderea unei prezentări  

 Crearea unei prezentări  

 Tipărirea unui slide-show  

 Deschiderea unei prezentări  

 Inserarea textului şi a 
graficelor 

 Opţional: Adăugarea efectelor 
şi sunetelor 

 Opţional: Microsoft Word 

 Deschiderea unui document 

 Salvarea unui document 

 Tipărirea unui document 

 Introducerea coloanelor 

 Inserarea graficelor 

 Opţional: Folosirea template, 
formatarea imaginilor 

 
Resurse tehnologice în clasă 

 Acces Internet  
 Microsoft PowerPoint  
 Opţional: Microsoft Word 

 Web Site-uri recomandate  
Artă algoritmică 
(algoritmic art) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm_art, 
http://www.donrelyea.com/hilbert_algorithmic_art_menu.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_art 

Artă fractală 
(fractal art) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_art 
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_art 

Artă renderizată 
(3D rendered art) 

http://moca.virtual.museum/newmoca/3d.asp, 
http://visualparadox.com/faq1.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_art 

http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm_art
http://www.donrelyea.com/hilbert_algorithmic_art_menu.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_art
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_art
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_art
http://moca.virtual.museum/newmoca/3d.asp
http://visualparadox.com/faq1.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_art
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Artă bazată pe fotografie sau pe 
manipulări de fotografii 

(photo-based and/or photo-
manipulated art) 

http://moca.virtual.museum/newmoca/photo.asp 
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_art 

Materiale şi resurse suplimentare 

Pentru elevi: 
Enciclopedii, chiar online, cum ar fi Microsoft Encarta sau în format copie 

imprimată  
Romanele: „ Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi‖- Camil Petrescu 

                     „ Pădurea spânzuraţilor‖- Liviu  Rebreanu 
                     „ Balaurul‖- H. P. Bengescu 

 Filmele adaptate dupa aceste romane, documente video ale vremii, fotografii- 
document 

Activităţi în clasă 
Primele activitati au vizat analiza unor fragmente de roman care valorificau tema 

razboiului prin viziuni artistice diferite. Elevii au primit fişe de lucru unde erau 

inserate fragmente diferite  avand ca cerinţe: Identificare modalităţilor de reprezentare 
artistică a temei războiului (introspecţia, observaţia, monologul interior, tehnica 
jurnalului, dubla perspectivă narativă asupra aceluiaşi eveniment), analiza registrul 
stilistic utilizat în redarea imaginii războiului, atât la nivel vizual, cât şi auditiv, 
argumentarea pro si contra importanţei acestei teme. 

  O alta activitate interesantă a urmarit compararea imaginii razboiului asa cum 
au descoperit-o elevii din operele literare cu cea reală, lucru posibil prin urmărirea 
unor documente video care prezentau atitudinea unor personalităţi ale vremii faţă de 
acest eveniment. Activitatea şi-a propus să-i ajute pe elevi să descopere substratul real 
al romanelor, proiectarea realităţii în ficţional. 

- Din tabloul de activitati se desprinde şi un exerciţiu interesant prin care elevii trebuie 
sa se identifice cu un critic de film, şi să urmareasca mijloacele cinematografice prin 
care regizorii români au reusit să redea imaginea razboiului, într-o serie de filme, 
adaptări ale romanelor propuse spre analiză. 

- Informatiile corelate astfel,  au stat la baza muncii de echipă şi s-a materializat în 
power- pointuri autentice şi creative şi într-un colaj de fotografii document care 
surprind adevarata faţă a  razboiului, o campanie grăitoare a elevilor împotriva  

declanşării unor astfel de evenimente distructive.  

Idei pentru evaluare 

- Evaluaţi prezentarea  elevilor folosind fişa de evaluare  
- Elevii pot folosi o fişă proprie  pentru auto-evaluare.  

Activitate suplimentară 

Li s-a propus elevilor să analizeze cât de actuala e tema, si cât de bine e reprezentată 
în plan social. Ei au demarat un proces de căutare a unor informaţii şi fotografii care 
surprind razboaie actuale şi au văzut că traversand secole, razboiul duce cu sine 
acelasi mesaj : mutilare, suferintă, moarte, mizerie, dezumanizare. 

 

 

http://moca.virtual.museum/newmoca/photo.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_art
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Prin labirintul lecturii, spre „lectura” labirintului 
prof. Păuna Rodica  

Colegiul Național „George Coșbuc” Motru, Gorj 
 

           Se vorbește foarte mult astăzi, în presă, în mediile culturale și educaționale, 
despre criza lecturii în rândul tinerilor, problema făcând obiectul a numeroase 
rapoarte, statistici, analize, dar intrând și în sfera de preocupări a nespecialiștilor, 
majoritatea opiniilor, alarmiste și fataliste, generând o stare de urgență, de alertă, ca în 
fața unui pericol iminent, concentrat în enunțul: tinerii nu mai citesc. Dorința de 
înlăturare a acestui pericol se concretizează în campanii frecvente de conștientizare a 
rolului cărții în formarea unor oameni sănătoși din punct de vedere intelectual și cu un 
orizont cultural cuprinzător, campanii benefice, dar fără rezultate măsurabile. Există, 
mai rar semnalate, și păreri optimiste, care afirmă că în toate epocile actul de cultură a 
aparținut elitelor și că ceea ce s-a schimbat astăzi nu este decât suportul care 
concentrează informația, cartea fiind înlocuită de calculator, mijloc rapid și generos de 
documentare, care are însă o mare problemă: în hățișul de oferte , cine îl orientează pe 
tânărul dornic să cunoască sau cine face selecția? Este de la sine înțeles că asumarea 
responsabilității  revine în mare măsură factorului educațional care are rolul principal 

de ghidaj în formarea copiilor și a tinerilor, adică școlii.  
          Acesta este motivul pentru care, la Colegiul Național ‖George Coșbuc‖ din Motru 
s-a  urmărit, prin înființarea unui club de lectură și creație începând cu anul școlar 
2015-2016, sub conducerea și îndrumarea profesoarei Rodica Păuna, crearea 
posibilității de a oferi, celor pe care prea repede îi considerăm dezinteresați, modele 
comportamentale privitoare la beneficiile cititului, dar și construirea cadrului propice 
pentru ca cei interesați, iubitorii de lectură, să participe la dezbateri, să își prezinte 
reflecțiile izvorâte în urma lecturii, să schimbe impresii, să descopere lucruri noi 
despre lume și despre ei înșiși, să promoveze cartea, dar să își valorizeze pozitiv și 
aptitudinile creatoare. 
         Având ca scop sensibilizarea tinerilor față de artă și dezvoltarea gustului estetic, 
prin formarea competențelor de lectură, comunicare și creație, și fixând ca obiectiv 
fundamental formarea de competențe specifice privind receptarea și producerea de text 
literar, clubul de lectură ‖Labirint‖ s-a dovedit a fi un program educațional derulat pe 
termen lung, cu o activitatea intensă și în prezent, vizând o 
diversificare a modalităților prin care se poate produce 
contactul cu textul, activitățile proiectându-se în mai multe 

direcții: organizarea unor ședințe de lectură urmate de 
dezbateri, întâlniri cu scriitori, spectacole – lectură, 
participarea la concursuri, festivaluri, vizionarea de filme și 
spectacole de teatru, realizarea unui teatru labirint. Totodată, 
proiectul și-a propus obiectivul de a familiariza elevii cu mediul artistic și cultural, de a 
observa că literatura, exercițiul creației nu sunt realități intangibile ale culturii 
canonice cuprinse în manualele școlare, ci sunt fenomene vii, accesibile, deschise 
curiozității intelectuale și judecății critice. 
          Între activitățile derulate în cadrul clubului, un impact major l-a avut 
organizarea, începând cu anul școlar 2016-2017, a teatrului senzorial labirint, proiect 
sincretic vizând lărgirea cadrului referențial prin diversificarea conotațiilor termenului 
‖lectură‖ și prin realizarea educației senzoriale, proiect atractiv și spectaculos, în care 
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au fost antrenați 20 de elevi cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani și care a avut de-a 
lungul a doi ani sute de beneficiari.  

Teatrul ‖labirint‖ îmbină arta teatrală cu metoda de educaţie nonformală 
inventată de antropologul Enrique Vargas, cu rădăcini în teatrul oprimaților al lui 
Augusto Boal şi experimentată ca formulă teatrală de galezul Iwan Brioc, combinând 

aspecte ale artei dramatice cu „lectura‖ senzorială, 
interactivă, cu un puternic impact intelectual şi 
emoţional,  care a generat un feedback generos din 
partea tuturor beneficiarilor. Spectatorul legat la ochi 
devine „actor‖, călător într-un spaţiu labirintic, căruia îi 
interpretează semnele pe baza sugestiilor oferite de 
călăuze, prin intermediul textului literar şi al contactului 
senzorial cu realităţi accesibile şi misterioase în acelaşi 
timp, favorizându-se introspecţia şi receptivitatea la 
frumosul ascuns în aspectele simple ale vieţii, pe care le 
uităm gonind nebuneşte spre proiecţiile fantasmagorice 

ale unui ideal de fericire standardizat. Cu toate dificultăţile generate de consumul de 
timp şi efort major, căci intrările sunt individuale, spectacolul fiind oferit fiecărui 
călător în parte,  membrii trupei „Labirint‖ au pus la cale trei reprezentaţii teatrale  – 
„Citeşte cu ochii închişi!‖, „Priveşte până vei vedea!...‖, realizat în parteneriat cu 
Biblioteca „Christian Tell‖ din Târgu-Jiu, cu ocazia celebrării Anului Brâncuşi în Gorj 
și ‖Rădăcini‖, derulat în acest an școlar cu prilejul celebrării Centenarului Marii Uniri. 
„Constructorii‖ labirintului sunt în acelaşi timp beneficiari ai unui act cultural, 
educându-se în spiritul preţuirii calităţii estetice, şi furnizori de cultură, dăruind 
generos propria achiziţie, cu singurul beneficiu al satisfacţiei călătorilor antrenaţi în 
parcursul labirintic. Spectacolele au fost repetate în fiecare week-end avut la dispoziție, 
în spațiul școlii și al bibliotecii din Târgu-Jiu, de dimineața până seara, pentru a face 
față curiozității celor dornici de a experimenta pe viu adevărul cuprins în spusele lui 
Umberto Eco din ‖Numele trandafirului‖: „Biblioteca se apără singură, e de nepătruns 
precum adevărul pe care îl găzduieşte, amăgitoare precum minciunile pe care le 
păstrează. Labirint al minții, ea este deopotrivă un labirint pământesc. Poți să intri, dar 
nu poți să mai ieși‖. Sincretismul proiectului  se relevă 
prin combinația de arte integrate într-o manifestare unică: 
literatură, arta actorului, regie, scenografie, muzică, ca și 
prin caracterul inovativ, experimental, neconvențional al 

manifestării. Cei 20 de elevi  au amenajat pentru fiecare 
spectacol spațiul labirintic, prin creare de decor, 
complicându-se posibilele trasee, au devenit călăuzele 
celor care au realizat această incursiune, au purtat 
spectatorii, deveniți călători, actanți, pe un drum ale cărui 
repere sunt, în absența văzului, textele literare rostite de 
constructori, cu semnificații accentuate olfactiv, tactil, 
auditiv, prin contact senzorial cu elemente ale naturii, 
obiecte, muzică, zgomote etc, în cadrul unor momente 
dramatice sugestive. 

Mărturia cea mai temeinică a acestei satisfacţii o oferă unul dintre elevii - 
constructori: „Să intri în teatrul senzorial ,,Labirint" poate însemna o experiență 
inedită, presupunând deschiderea unor colțuri ale minții de care, probabil, oamenii nu 
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sunt nici măcar conștienți, dar care le formează totuși, personalitatea. Să construiești 
teatrul ,,Labirint" este puțin diferit de această experiență, fiecare dintre noi integrând 
în acest joc al sufletului o parte din sine. Noi trăim fiecare emoție a celor ce parcurg 
labirintul, pentru că noi nu am construit doar un teatru, ci un traseu existențial în 
care universalul întrepătrunde individualul și în care toți oamenii calcă pe aceleași 
urme, suferă aceeași decădere, ca mai apoi să se reîntoarca la frumos. De aici se naște 
emoția. Așa cum Jorge Luis Borges spune, ,,Sunt zeu, sunt erou,sunt filosof, sunt 
demon și sunt lumea, ceea ce la urma urmei, e un mod politicos de a spune că nu 
sunt", astfel am încercat și noi să dovedim că omul se poate transpune în diferite stări, 
că personalitatea sa nu este decât o reflexie a unor trăiri și sentimente pe care le-a 
avut la un moment dat și că de fapt nimicnicia sa se resimte în orice gest pe care-l face 
și care-i dărâmă într-o secundă universul pe care și l-a clădit. Fiind constructor de 
labirint, am întâlnit aici oameni minunați, alături de care am muncit din greu, ne-am 
pus la bătaie ideile, gândurile, părerile și sperăm din tot sufletul ca rezultatele să nu 
întârzie să apară. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care l-am învățat aici este 
faptul că omul este un amestec de umbre și lumini, că toți ne temem de ceva, că toți 
simțim căldura unei îmbrățișări, oricât de impenetrabili ne-am dori să părem. Ceea ce 
dorim noi să declanșăm în ,,spectatorii" noștri este o întoarcere spre sine, o 
retrospectivă asupra EU-lui și asupra sufletului. Menționez faptul că acest zbucium s-a 
declanșat și în noi înșine și încă simt un fior când mă gândesc la fiecare moment pe 
care l-am modelat împreună, doar cu emoții și cu dorința de reușită‖.  

Pe lângă rolul important pe care experiența teatrului labirint îl are la nivelul 
educației estetice, pentru tinerii actori influențele benefice sunt multiple. Aceşti oameni 
cu vârste mici şi suflete mari livrează doar voci şi emoţii, identificându-se cu mesajul 
transmis, fără vizibilitatea propriilor persoane, învață să dăruiască discret, din umbră, 
fără să iasă la rampă, și într-un mod foarte disciplinat, respectând rigorile dictate de 
intrările la intervale fixe, depunând un efort considerabil, prin caracterul repetitiv al 
jocului oferit fiecărui spectator. Aplauzele nu au fost așadar la scenă deschisă, ci s-au 
concentrat în jurnalul de impresii, în paginile căruia au fost găzduite gândurile, 

reflecțiile, stările călătorilor. De asemenea, un rezultat 
important al proiectului a fost promovarea cărții prin audiție, 
‖lectură‖ tactilă, ‖lectură‖ olfactivă etc. Experiența individuală 
și interactivă a făcut din spectatori (unii dintre ei – elevi și 
părinți - fără pasiunea lecturii)  personaje principale în propria 
construcție imaginativă provocată de textele literare rostite de 

constructorii-actori, realizând o călătorie menită să îi întoarcă 
la valorile reale ale vieții: natură, artă, iubire, cunoaștere, 
creație. Texte importante, mai ales poetice, aparținând unor 
scriitori români și străini, au fost receptate cu interes, 
curiozitate vie și înțelegere, datorită formulei inedite în care s-a 
produs contactul cu literatura. 
          Se poate spune că proiectul și-a atins scopul și că 
beneficiarii au învățat că, prin intrarea în labirintul lecturii, 

omul, indiferent de vârstă, poate învăța să citească semnele lumii și să parcurgă cu pas 
mai sigur labirintul vieții. 

Scrierea creativă și proiectul educațional  

„Argumentul cărții” (ediția a VII- a) 
prof. dr. Popa Lenuța 
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 Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Năvodari 
 

Continuarea Proiectului educațional „Argumentul Cărții‖ constituie o preocupare 
distinctă pentru anul școlar în curs (2017- 2018), astfel că noile direcții pe care i le-am 
imprimat sunt specific structurate ediției a VII- a. Integrându-i pe cei 90 de elevi ai 
claselor: a X- a U, a X- a R, a XI- a U, Argumentul Cărții- ediția a VII- a- a dobândit un 
sens nou, adăugând valențelor preexistente direcțiile novatoare, subsumate noțiunii 
proiect. Despre ce este vorba?  

Ca metodă de consolidare a abilităților sociale ale elevilor, proiectul presupune 
(1) atingerea următoarelor etape:  

1. identificarea unei probleme/ teme/ unui subiect; 

2. culegerea, organizarea, prelucrarea și evaluarea informațiilor legate de problema/ 

tema aleasă; 

3. elaborarea unui set de soluții posibile pentru problema respectivă; 

4. evaluarea soluțiilor și efectuarea unei opțiuni privind „cea mai bună rezolvare‖. 

 În primul rând, o direcție novatoare a „proiectului în proiect‖ a fost includerea unei 
lecturi (2), recomandate la Argumentul Cărții, în proiectul semestrial al elevilor claselor 
a X- a U (filologie), și a X- a R (real- științe ale naturii), la disciplina Educație 

antreprenorială. Proiectul școlar „Condițiile legislative ale 
activităților antreprenoriale‖ (finalizat cu produsul educațional 
respectiv și cu un test criterial) a inclus- ca reper special al opis-
ului- fișa de lectură a cărții „Hagi Tudose‖, de Barbu Ștefănescu-  
Delavrancea. (3) În abordarea ei, elevii au evidențiat: ideea centrală 
a cărții; termenii- cheie; termenii cu relevanță economică; 
mecanismul formării și funcționării trăsăturii caracteriale 
dominante a personajului principal (avariția); consecințele 
relațional- valorice ale acesteia. Lecturând creativ, fiecare elev a 
scris creativ, în felul său, fișa respectivă având o pregnantă notă 
personală (ca și proiectul în ansamblul său). În sensul precizat, 
abordând perechea categorială: lectură creativă- scriere creativă, 

Florentina Sâmihăian apreciază că „această pereche poate evidenția relația de 
continuitate și determinare reciprocă dintre lectură și scriere‖. Și argumentează: „pe de 
o parte, modul în care este abordată lectura în școală influențează modul în care elevii 
scriu despre ceea ce citesc sau modul în care scriu în general (lectura creativă 
stimulează scrierea creativă, susțin unii cercetători), iar, pe de altă parte, activitățile de 
scriere dezvoltă competențele de lectură, îi ajută pe elevi să înțeleagă mai bine modul în 
care sunt structurate textele și cum se pot evidenția ideile acestora.‖ (4)  Pentru elevii 
clasei a XI- a U (filologie), lectura creativă respectivă a fost integrată disciplinelor 
„Economie‖ și „Sociologie‖, în conexiune cu: socializarea; sărăcia- ca problemă socială; 
banii și funcțiile lor; piața monetară. 

Cealaltă direcție a „proiectului în proiect‖ a vizat integrarea problematicii 
proiectelor altora în proiectul nostru, Argumentul cărții. Desigur, aici se impun câteva 
precizări:  
- în primul rând, faptul că, în acest an școlar, am colaborat la un număr foarte mare 
(aprox. 40) de proiecte ale altora (din CAEJ, CAERI, CAEN etc.), după criterii proprii de 
selectivitate, astfel că ilustrările ce vor urma sunt minimale; 
- în al doilea rând, că la astfel de activități, elevii coordonați sunt atrași în funcție de 
abilitățile lor (nu doar ale citit- scrisului creativ); 
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- apoi, faptul că, totuși, numărul acestor elevi- care aderă la problematica proiectelor 
extracurriculare ale altora- nu este foarte mare și, la multe astfel de proiecte, ei sunt 
aceiași; 
- nu în ultimul rând, ca profesor de științe sociale, am manifestat constant 
preocuparea de a-i forma eu pe respectivii elevi, de a-i coordona propriu- zis (fără a fi 
echivocă relația cu contribuția la clasă a profesorilor de alte materii școlare eventual 
implicate în proiect). 

Sugestive- pentru problematica lucrării mele și pentru buna gestionare a 
spațiului de desfășurare reglementat- consider că sunt prestațiile elevelor: 
-Bîrsan Paula Gabriela (clasa a XI- a U), la Concursul Național „Scriitor pentru o zi‖, 
organizat de Colegiul Pedagogic „Regele Ferdindand‖- Sighetu Marmației, Maramureș; 
- Bîrsan Paula Gabriela și Poteleanu Elena (clasa a XI- a U), la Concursul Literar 
Național „Ex Libris‖, organizat de Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea; 
- Fogoroș Miruna Elena (clasa a XI- a U), la Simpozionul Interjudețean „Carmen Sylva‖, 
organizat de Colegiul Național „Mihai Eminescu‖, Botoșani; 
- Bîrsan Paula Gabriela (clasa a XI- a U), la Concursul Regional de scriere creativă 
„Planetă de ucenic‖, organizat de Colegiul Național „Frații Buzești‖, Craiova, județul 
Dolj.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Poteleanu Elena,                   Bîrsan Paula Gabriela,         Fogoroș 
Miruna Elena-  implicate în Proiectul educațional „Argumentul Cărții‖ 

(foto- de la stânga, la dreapta) 

              
Astfel, la ediția de anul acesta a Concursului Național „Scriitor pentru o zi‖, eleva 

Bîrsan Paula Gabriela (care a obținut Mențiune, anul trecut, la același eveniment) a 
găsit interesantă provocarea de a scrie propriul text pornind de la un fragment- suport 
originat în lucrarea „REM‖, de Mircea Cărtărescu. (5) Incitând spiritul de observație și 
imaginația, fragmentul s-a constituit într-un bun pretext pentru ca eleva să scrie o 
lucrare despre strigoi. Iată o parte care include și textul- suport: 

„Într-o sâmbătă din acea primăvară, am umblat în neștire pe țărmul Mării Negre, 
încercând să-mi golesc trupul, eul. Voiam ca efortul corpului meu și purificarea eului 
să-mi permită un somn de refacere, de re-naștere. Zgomotul talazurilor, țipetele 
pescărușilor, șfichiuirea vântului, bătăile inimii aparțineau altei lumi și eu puteam să 
mă abandonez acolo numai să dorm, să dorm, să dorm. 

M-am întors târziu, când mama urmărea programul tv preferat, iar mesajele 
prietenilor îmi susțineau dedicația pentru scris. Nu știu când m-a furat somnul. Chiar 
atunci aud pași pe culoar, o cheie se răsucește în broasca yalei și intră în ea […] Mă uit 
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mai bine ca să v-o pot descrie. Pare să aibă vreo trezeci și cinci  de ani. Nu are o față 
frumoasă, ci mai curând ciudată. Acum e rumenă din cauza frigului de afară, dar altă 
dată e palidă ca moartea. Iar uneori e roză în obraji ca fetele de ipsos din vitrine, căci 
folosește un fond de ten neobișnuit, roz-bonbon, care contrastează cu trăsăturile mai 
curând severe ale feței ei.  

Aud, vag, ca din altă lume, un ciocănit în ușa camerei mele și parcă simt o 
mângâiere. (Apuc să gândesc: o altă lume ne poate atinge și catifelat?) Vocea blândă a 
mamei îmi spune că e duminică seara, că am avut un somn binemeritat, după efortul 
scrisului meu îndelungat. Încuviințez și îi sintetizez textul meu despre tânăra 
asistentă-strigoi din pavilionul adolescentului neurastenic. Mama repetă admirativ 
fragmente din exprimarea mea, mă strânge în brațe și mă cheamă să cinăm împreună.‖ 
În calitate de profesor- coordonator, îmi amintesc cu mare plăcere dezbaterea pe care 
am avut-o cu eleva, în prealabil, în legătură cu mesajul fragmentului-suport (eu însămi 
neștiind, la acea vreme, conținutul romanului). În același timp, acest concurs, desigur, 
a stârnit curiozitatea elevilor și a mea pentru lecturarea completă a lucrării lui Mircea 
Cărtărescu. 

La Concursul Național „Ex libris‖ (Râmnicu Vâlcea‖, în cadrul secțiunii „Pe 
urmele marilor noștri poeți‖, elevele menționate au făcut dovada cunoașterii 
mecanismului scriiturii unor mari creatori români. De exemplu, eleva Poteleanu Elena, 

admiratoare a lui Arghezi și a lui Eminescu, a participat cu lucrări care le sunt 
dedicate, probând cunoașterea liricii lor:  
 

„Ca Arghezi… 
Motto: Hai, să schimbăm lumea prin poezie! 

 

Flori de mucigai pe aici mai răsar 
Pe pereți insalubri de prin școli, dispensar 

Câtă ipocrizie, impostură, teroare, 
Lașitate măruntă, indolență, eroare! 

 

Flori de mucigai mai pot crește pe-aici 
Pe pereți insalubri, printre griji, inamici, 

Prin ipocrizie, impostură și teamă, 
Prin lașitate, nepăsare, urzeală. 

 

Flori de mucigai se-nmulțesc pe aici 

Pe pereți insalubri ai ungherelor mici 
Câtă durere, suferință și jale 

Pentru ce n-ai mai fost, pentru visele tale!‖ 
 

„Eminescu 
Motto:Hai, să schimbăm lumea prin poezie! 

 
 Luceafărul în zori ne-a așteptat 

După noaptea de vis dintr-un cer de-altădat’ 

Arătând drum iubirii care schimbă destine, 
Conducând poezia pe făgașuri divine. 

 
Suferință-tribut a găsit în mișcare, 

Cătăline din bolți fremătând a schimbare 

Și-a-nțeles înc-o dat’ că norocul petrece 
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Flori albastre privind din înaltul cel rece.‖ 

 

La același concurs, eleva Bîrsan Paula Gabriela a participat cu poezia 
năvodăreană „Pescari citadini‖, în evidentă asemănare cu stilul lui Minulescu:  
 

„Pescari citadini 
Motto: Orașul unde Soarele sărută Marea 

 
În orașu-n care Marea și nisipul se îngână 

Rămăsesem cu năvodul 
Aninat de-o săptămână 

Da-n orașu-n care Marea și nisipul se îngână 

Ori- de- câte ori vrei pește 
Vezi o piață, o tarabă, 
Altă piață, multă zarvă 
Numai bune să arate 

O ispravă.‖ 

 
  Participarea colegei lor de clasă, Fogoroș Miruna Elena, la Simpozionul 
Interjudețean „Carmen Sylva‖ (Botoșani) s-a integrat în secțiunea „Scrisori către un 

destinatar imaginar‖. Astfel, pe baza lecturii textului „Cine a ucis-o pe Grancsa 
Szomna?‖, de Viorel Ilișoi (6), eleva a scris epistola „Scumpa mea Szomna‖, prezentând 
tradiția lipovenească precreștină Maslenița, inserând versuri și făcând trimitere la 
Serghei Esenin. Iată un fragment: 

„Joi / Ospăţul - supranumită, sau Masleniţa Mare, ziua când se organizează un 
festin gastronomic familial. Numeroase bucate lipoveneşti au umplut masa, iar noi ne 
înfruptam cu plăcere, întrebându-ne reciproc care-i mai savuroasă. Şi tot atunci ne-
am plimbat cu sania trasă de cai, iar tu recitai o poezie de Esenin, pe care-o ştiu şi eu: 
 

Ah, voi, sănii, sănii! Și voi, cai, voi, cai! 
Numai dracul v-a scornit, mișelul!  

Peste stepa-n goană cu alai, 
Rîde pîn' la lacrimi clopoțelul. 

 
Pretutindeni, prin pustiuri reci 

Lună nu-i, nici glas de cîini, nici ceață. 
Încă n-am îmbătrînit pe veci, 

Hai, dă-ți suflet, viața mea-ndrăzneață!‖(7) 

 
Ultimul exemplu- de dată foarte recentă- vizează implicarea elevei Bîrsan Paula 

Gabriela în Concursul Regional de scriere creativă „Planetă de ucenic‖ (Craiova). Având 
de dezvoltat tema „La capătul curcubeului‖, eleva a conceput trei poezii (inclusiv un 
haiku), dintre care citez poezia „Trăire‖:  

„Am simțit cu-nfrigurare 
Cum se schimbă clipa 

Și-am pornit în căutare 
Să-i ating aripa. 

 

Am simțit cu tinerețe 
Curcubeu- miracol 

Și-am dat mâna-ntru binețe 
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Fără vreun obstacol. 
 

Am simțit cu nostalgie 

Adorata ploaie 
Și-am plecat în pribegie 

Fugind de văpaie 
 

Am simțit cu-nțelepciune 

Curcubeu- visare 
Și-am lăsat năframă-n lume 

Lungă așteptare.‖ 
 

În concluzie: Proiectul educațional Argumentul Cărții (ediția a VII- a) a dobândit 
direcții novatoare, pe care le-a adăugat valențelor preexistente. Numite „proiecte în 
proiect‖, aceste direcții vizează: pe de o parte, includerea recomandărilor de lectură- 
făcute de coordonatoarea Argumentului Cărții- în proiect școlar semestrial, la discipline 
socio-umaniste; pe de altă parte, participarea la proiectele altora, asumându-ne- la 
Argumentul Cărții- lecturi creative, scriere creativă. Fac și precizarea că, la acest 
moment, încă suntem în expectativa rezultatelor implicării noastre în proiectele 

extracurriculare externe, care ne conferă îmbogățire. 
 
Trimiteri bibliografice și webografia: 

1. Florina Oțet, Nicoleta Lițoiu, Sorin Spineanu- Dobrotă- „Ghid de evaluare pentru disciplinele 

socio-umane‖, S.N.E.E., București, 2000, p. 59 

2. „Contribuții originale ale elevului la reușita proiectului, autoevaluare și justificare‖, ca reper al 

opis-ului proiectului respectiv, evidențiază și importanța acordată de fiecare elev lecturii cărții 

„Hagi Tudose‖ 

3. Barbu Ștefănescu- Delavrancea- „Hagi Tudose‖, Editura LUCMAN, București, 2002 

4. Florentina Sâmihăian- „Lectură și scriere creativă‖, la adresa http://www.anpro.ro/ 

html/date/s9_2008_comunicari.pdf  

5. Mircea Cărtărescu- „REM‖, Editura Humanitas, București, 2006, p. 3 

6. Viorel Ilișoi- „Cele mai frumoase reportaje‖, Editura GRI, București, 2017 

7. Serghei Esenin- „Ah, voi, sănii, sănii! Și voi, cai, voi, cai!‖, Editura Alfa (2002), Iași,  traducere de 

George Lesnea, la adresa http://martinmaia.blogspot.ro/2013/04/serghei-esenin-ah-voi-sanii-

sanii-si.html  

8. Imagine- coperta cărții „Hagi Tudose‖, de Barbu Ștefănescu- Delavrancea, Editura LUCMAN, 

București, 2002, la adresa https://librariileonline.ro/site_img/products/ 

400/2005/12/34e4e55cbcb9141710e41cdcd4a16488_200.jpg  

Imagine- curcubeu, la adresa https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/15/07/rainbow-
149485_960_720.png 

 

Pledoarie pentru lectură 
Cercul de lectură Animus 

al Colegiului Național ”Mihai Viteazul” Slobozia 
prof. Stan Loredana  

Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia 

 

 Proiectul educațional „Cerem cărții fericirea pe care nu i-a putut-o procura 

omului ignoranța”, ajuns la a noua ediţie, cuprinde activităţile Cercului de lectură 
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„Animus” şi se derulează în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu‖ 
Ialomiţa.  
 Cercul de lectură „Animus” al Colegiului Național „Mihai Viteazul‖ din Slobozia 
își propune să cultive în rândul elevilor dorința de a citi, să redescopere lectura și în 
contexte mai puțin convenţionale (altele decât sala de clasă) și eliberate de 
constrângerile impuse de programa școlara și de catalog. Se doreşte ca lectura să nu fie 
doar o competență dobândită într-un cadru instituționalizat, o activitate școlară 
obligatorie. Ea poate fi percepută și ca o plăcere. Ea poate fi o activitate valorizantă, 
utilă, pentru a trăi mai frumos, pentru a descoperi și reflecta mai profund asupra lumii 
şi vieţii.  
 Activităţile Cercului de lectură „Animus” se desfăşoară lunar, la Colegiul 
Naţional „Mihai Viteazul‖ Slobozia.  
 Proiectul educativ este coordonat de prof. Stan Loredana, prof. Roman Alina, 
prof. Tender Cristina. Din calendarul manifestărilor desfăşurate în anul şcolar 2017-
2018, pot fi menționate: Participarea la Salonul de carte organizat, în luna octombrie, 
de Biblioteca Județeană ‖ Ștefan Bănulescu‖; Fascinația oniricului în romanul LUIZA 
TEXTORIS de CORIN BRAGA; Fantasticul în nuvela NASUL de Nicolai Vasilievici Gogol; 
Fantasticul lui Haruki Murakami în volumul de nuvele  ELEFANTUL A DISPĂRUT .  

 În anul școlar 2017-2018, printre membrii Cercului de lectură „Animus” se 

află elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a C, a IX-a F, a X-a B, a X-a C, a X-a E, a 
X-a F, a XI-a B, a XI-a E, a XII-a A, a XII-a B, a XII-a C. Numărul elevilor participanți la 
fiecare întâlnire variază, situându-se  în jurul valorii de 30.  
 Elevii participă cu interes la activitățile Cercului de lectură, sunt dornici să își 
împărtășească impresiile de lectură, să compare viziunile asupra problematicii 
propuse, să își argumenteze liber opiniile și să-și valorifice potențialul creativ. Foști elevi 
ai Colegiului Național „Mihai Viteazul‖ Slobozia, participanți la întâlnirile cercului 
rememorează rolul pe care acest proiect educativ l-a avut în formarea personalității lor, 
în stimularea creativității și a unui 
spirit de emulație. 
 Acest proiect educativ a devenit o 
tradiție în cadrul Colegiului Național 
„Mihai Viteazul‖ Slobozia, activitățile 
derulate fiind diseminate în cadrul 
comunității, în revista școlii, ‖Animus‖, 
în revista de cultură ‖Helis‖, 

prezentând interes pentru aspiranții la 
statutul de colegian din Slobozia. 
 Coordonatoarele proiectului își 
propun derularea în continuare a activităților și continuarea colaborării cu Biblioteca 
Județeană „Ștefan Bănulescu‖, contribuind la educarea estetică, cultural-artistică a 
tinerilor și  promovând lectura și gândirea liberă, reflexiv-critică. 
 Cea mai recentă activitate înscrisă în Calendarul Cercului de lectură „Animus” 
a fost Fantasticul lui Haruki Murakami în volumul de nuvele  ELEFANTUL A 

DISPĂRUT .  

 Activitatea s-a derulat respectând următoarele secvențe: 
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I. Eleva Mocanu Sabrina (clasa a IX-a F) a prezentat repere ale biografiei și operei lui 
Haruki Murakami, referindu-se mai 
ales la volumul de nuvele ‖Elefantul a 
dispărut‖. Din prezentarea realizată au 
reieșit aspecte importante ale activității 
artistice a scriitorului, menționarea 
lucrărilor semnate de scriitorul 
japonez, teme ale creației și 
problematica volumul propus spre 
analiză (subiect, teme, formulă 
narativă).  
Elevii au fost rugați să argumenteze 
dacă temele creației lui Haruki 
Murakami, propuse în prezentare, se 

întâlnesc și în cartea studiată la această întâlnire a Cercului de lectură. 
Au fost prezentate trei dintre romanele scriitorului și profesorii coordonatori au 
analizat problematica acestora, prezentând aspectele comune. 
 
II. Pentru a continua discuția despre volumul ‖Elefantul a dispărut‖ s-a apelat la 
metoda jurnalului de lectură. Întrebările și sugestiile au fost expuse pe un flipchart. 
Jurnalul de lectură 
Aspecte urmărite Percepția textului 

Ce am reținut din textul citit? 
 
Ce sentimente mi-a provocat lectura? (De ce?) 
 
Ce mi s-a părut interesant/deosebit în textul respectiv? 
(Dece?) 
 
Ce nu mi-a plăcut în textul citit? 
 
Extragerea unui fragment preferat și motivarea alegerii 
făcute 
 
Cu ce alte opere literare/ opere aparținând altor arte   pot 
să compar textul citit? (motivarea alegerii făcute) 
 
În ce măsură așteptările mele la începutul lecturii au fost 
satisfăcute de conținutul textului? 
 
Ce modificări pot aduce în textul citit pentru a 
corespunde așteptărilor mele? 
 
Transpunerea în imagine a conținutului/ / a unui pasaj 
/a unui personaj/a unei scene reprezentative 

Idei, informații despre personaje 
 
Plăcere, tristețe… Motivarea răspunsului 
 
Construcția, personajele, firul epic, 
modalitatea de narare, finalul etc. 
 
Nu mi-a plăcut… pentru că… 
 
Am ales acest fragment pentru că… 
 
 
Textul citit poate fi apropiat de… pentru că… 
 
 
Menționarea aspectelor vizate la începutul 
lecturii și a impresiilor finale 
Detalierea modificărilor propuse (atitudini 
ale personajelor, finalul etc…) 
 
Prezentarea  unui desen/ imagini 
reprezentative/ 
alegerea unui simbol 

 Elevii și-au exprimat liber opiniile. Interesantă a fost intervenția lui Ursea 
Cristian (clasa a X-a B) care a observat  faptul că cele 16 nuvele, deși sunt 
independente, din punct de vedere al diegezei, sunt unitare, sub aspectul perspectivei 

narative, cei 16 naratori fiind ca niște 
incarnări ficționale ale autorului. Se 
analizează proza care dă titlul volumului, 
comparând realismul magic al scriitorului 



În lumea cărţilor, nr.8                                            prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2017/2018  
 

74 
 
 

japonez cu al altor scriitori din literatura universală. La punctele 2 și 3 ale jurnalului 
de lectură, Amalia Davidescu (clasa a X-a F) a explicat de ce i-a plăcut proza ‖Somn‖. A 
fost impresionată de portretul naratoarei-personaj, de condiția acestei femei care nu 
are particularități specifice civilizației japoneze. Este o mamă și o soție devotată, care își 
neglijează propria feminitate și, căutând cauzele unui episod de insomnie, își regăsește 
neîmplinirile și pendulează între imaginar și realitate, ca multe dintre personajele lui 
Murakami. Anca Negoiță (clasa a X-a B) a explicat de ce nu i-a plăcut finalul prozei 
‖Elefantul a dispărut‖, din cauza nerezolvării conflictului și a unei așteptări frustrante 
cu care se confruntă cititorul. La punctul 6 al jurnalului de lectură, Raluca Trandafir 
(clasa a IX-a F)  a propus ca element de intertextualitate romanul scris tot de 
Murakami, „Dans Dans Dans‖. Proza „Piticul care dansează‖ are puncte comune cu 
romanul numit. S-a discutat și despre o încercare de ecranizare (postată pe youtube) a 
nuvelei „Al doilea atac la brutărie‖, adaptată societății românești. La punctul 9 al 
jurnalului de lectură, Adrian Duță (clasa a IX-a F) propune exemple de creații ale 
pictorului Marc Chagall, în care se regăsește transfigurarea artistică a visului, 
definitoriu pentru întreaga creație a lui Haruki Murakami. 

Pentru a marca sfârșitul activității Cercului de lectură, elevii au completat 
următorul chestionar: 
1. Care este cea mai bună carte pe care ai citit-o pentru Cercul de lectură ? 
2. Cum se raportează ea la cărțile tale preferate ? 
3. Care este lucrul cel mai important pe care l-ai aflat din această carte ? 
4. Ce ai aflat citind-o, despre tine, despre alții ? 
5. Cu ce scop citeai la începutul anului școlar ? 
6. Cu ce scop citești acum ? 
7. Cum te-ai transformat ca lector în acest an școlar ? 
8. Ce îți propui să citești în continuare ? 
9. În ce mod își influențează cititul, scrisul ? 
10.  Cum ai caracteriza  (într-o sintagmă/propoziție) întâlnirile Cercului de lectură 

‖Animus‖ ? 
 

Bibliografie: 
1. Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, 

 Editura Paralela 45, Piteşti, 2008 
2. Perspective, Revistă de didactica limbii şi literaturii române, Numărul 2(13)/2006 
3. Haruki Murakami, Elefantul a dispărut, Editura Polirom, 2015 

 

 

Puterea cuvântului în arta conversației 
prof. Onu Roxana-Elena 

Liceul Tehnologic „Petru Rares” Tg. Frumos, Iasi 
 
Când vorbim de lectură primul lucru care ne vine în minte este carte - un 

univers al cunoaşterii şi dezvoltării spirituale - pe care Tudor Arghezi o definește 
artistic prin intermediul unei metafore „Cartea mea-i,  fiule, o treaptă‖, un bun 
spiritual lăsat din generație în generație. 

Omul este creat din material şi spiritual şi de aceea are imperios nevoie de hrană 
spirituală care este satisfăcută şi prin cunoaşterea unei viziuni diferite a lumii în care 
trăieşte. De multe ori omul simte  nevoia de a-şi exprima universul interior prin scris. 
Alţii  consideră că experienţele și viziunile lor asupra unor lucruri sunt demne de a fi 
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transmise şi altora. Unii poeţi precum Tudor Arghezi, Nichita Stănescu au încercat 
prin operele lor să arate măiestria  de a folosi cuvintele care uneori sunt „slove de foc‖, 
inspirate de har, alteori sunt „slove făurite‖, adică meşteşugite, gândite, muncite 
pentru a reda universul poetic.  

Prin intermediul unor scriitori, precum  Lucian Blaga descoperi că lumea poate 
fi cunoscută în două modalităţi  prin iubire şi prin raţiune, prin logică. Astfel observi 
că în  mediu cunoaşterii poţi întâlni tipuri umane diferite, sensibilii, înclinaţi spre 
partea artistică şi raţionalii, îndreptați să descifreze tainele lumii prin logică în 
domeniu ştiinţelor exacte. 

Din nevoia de a descoperi, de a potența și de a pune în valoare beneficiile lecturii 
și a puterii de exprimare prin cuvânt în rândul tinerilor adolescenți am creat niște 
activități în cadrul cercului literar prezent la Liceul Tehnologic Petru Rareș Târgu 
Frumos. Activitățile au fost coordonate de profesoara de Limba și literatura română 
Onu Roxana Elena și au avut drept scop să contribuie pe de o parte , la descoperirea și 
stimularea talentelor elevilor,iar pe de altă parte, și-au propus să cultive interesul, 
pasiunea pentru literatură și lectură. În această ordine de idei, cartea este elementul 
central al creării unui psihic sănătos, dar și un instrument eficient de comunicare, 
menit să dezvolte abilitățile dobândite, de gândire și limbaj, în descifrarea tainelor 
lumii. 

Obiectivele generale urmărite în rândul elevilor au fost dezvoltarea creativității și 
a imaginației elevilor, formarea gustului pentru lectură,stabilirea unor criterii 
axiologice proprii prin care să distingă singuri ce și când să citească, formarea unui 
inventar de instrumente de analiză a unei creații literare care să-i ajute să comunice 
mai bine cu ei înșiși și cu cei din jurul lor, dezvoltarea valențelor morale, religioase, 
patriotice, civice și artistice. 

Activitățile au avut ca grup țintă beneficiari direcți cadrele didactice și elevii 
Liceului Tehnologic Petru Rareș, Târgu Frumos. Beneficiarii  indirecți au fost părinții 
care au fost cooptați în susținerea morală a elevilor și ale activităților desfășurate. 

Ca resurse materiale - biblioteca școlară și orășenească, volume de proză și 
dramaturgie ale scriitorilor români și universali, calculatorul, videoproiectorul, 
diplome, trofeul cel mai bun cititor al lunii / anului, aparatul foto.   

În cadrul cercului literar voi aminti câteva dintre activitățile desfășurate: 
concursul „Salvați lectura‖,  „Arta conversației‖, punerea în scenă a unor mici piese de 
teatru , atelier de creație literară plecând de la o  temă dată sau de la o imagine 
artistică, joc de rime, jurnalul de criză, scrisori adresate unor prieteni cu dezabilități pe 

care îi vedem din când în când, scrisori către Moș Crăciun, recitarea unor poezii și 
exerciții de ortografie. Multe din produsele obținute au fost valorificate prin 
participarea la diverse 
concursuri de creație literară 
(„Tinere condeie‖, „Salvați 
lectura‖, „Valentina 
Scrumeda‖ la Ateneul Tătărași 
Iași, SNAC secțiunea creații 
literare - „Scrisoarea către 
prietenul meu‖, concursul 
literar „Ionel Teodoreanu‖). 

În activitatea Arta 
conversației au fost 
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dramatizate mici scenarii. Elevii s-au gândit la diverse situații conflictuale din viața lor 
de liceeni și le- au prezentat printr-un dialog tensionat, cu ton ridicat și cuvinte 
conflictuale, apoi același conflict a fost rezolvat cu o atitudine tolerantă folosind cuvinte 
conciliante. Scopul activității a fost conștientizarea faptului că într-un dialog de noi 
depinde dacă vrem sa-l înțelegem sau nu pe cel ce suferă sau greșește. De asemenea s-
a purtat o discuție cu privire la puterea magnifică a cuvântului ce poate fi vindecător, 
aducător de pace, liniște sau dimpotrivă distructiv care provoacă răni și blochează 
comunicarea. Persoanele care se hrănesc și emit numai cuvinte negative sunt destinate 
să aibă o atitudine negativă. Este de fapt o relație obișnuită cauză –efect. Este imposibil 
să folosești mereu cuvinte negative și să te aștepți să ai rezultate bune în rezolvarea 
unor probleme.Cuvintele dezvăluie starea de spirit, caracterul și dispoziția vorbitorului 
(Plutarh). Construiesc sau dărâm prin cuvintele pe care le rostesc? Cuvintele sunt 
energie , au forță foarte mare și cu această forță, de  fapt, ne creăm realitatea.Elevii au 
fost îndemnați să-și asume cu responsabilitate fiecare gând, fiecare cuvânt pentru că 
ne creăm propria realitate prin ceea ce gândim și rostim...Ascultând cuvintele rostite și 
nerostite putem contempla posibilele lor consecințe. 

Asupra adolescenților, prezentarea puterii gândului și a cuvântului în crearea  
realității din punct de vedere al pshihologiei cuantice a fost ceva nou. Elevii s-au arătat 
interesanți să experimenteze felul în care reușim să dobândim stări de frecvență înaltă 
ca să rezolvăm probleme. Plecînd de la ideea  că în aproapele mă oglindesc și el se 
oglindește în mine putem afirma deseori că suferința sau bucuria celuilalt pot fi și ale 
mele. Astfel atât dramatizările cât și dezbaterea despre arta de a rezolva conflicte  au 
devenit un subiect viu, actual la care ne raportăm mereu. 

 

 

 
Jane Eyre - novel and ecranizations 

prof. Moțiu Alina 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

 
The novel Jane Eyre written by Charlotte Bronte has freshness and originality, a 

manly vigor of style, a penetration into the secrets of human character and a vividness 
in the deliniation of the same together with a dramatic power and directness in the 
action of its story which fully justify the high and unanimous praise it has received 
from the British press.  

„Such books preserve romance writing in its legitimate dignity as an art and have 
a share in the progress of society. In the author of „Jane Eyre," we welcome a man 
destined to take a decided and important position in English literature.”  

The 1944 adaptation (Joan Fontaine and Orson Welles ) is a very moody and 
atmospheric one, relying heavily on the novel's gothic themes. Fontaine's Jane is 
rather more a damsel in distress with Welles' acting a very intense  Rochester. Script-



În lumea cărţilor, nr.8                                            prof. coordonator Kuschausen Cristina 
An şcolar 2017/2018  
 

77 
 
 

wise it does a good job condensing the novel and as just a movie, it is very well done. 
As an adaptation, it doesn't bring out all facets of the novel. 

I think that when one puts this novel on the screen , one must be careful 
because there are some elements that I, at least , consider very important in the book: 
the screenplay  must stick to the book, a fine balance must be struck between Gothic 
horror and melodrama, Jane is not Ugly Betty nor slapped arse plain - she is 
'interestingly attractive with no outward vanity'.  She has to have magnetism and 
bewitch those around her despite her dark grey governess uniform. Rochester has to 
be brooding, sexy and worldly - you shouldn't have to feel sorry for him until after the 
fire. He is a tortured soul with a weakness for cross-dressing and the mentally 
unstable. Mad wife has to be seen climbing the curtains and haunting the house - it is 
not enough to have lots of shadow shots, twirling and red scarfs dangling from open 
windows. We need to believe that she is capable of doing them all in. 

   „Jane Eyre is filled with many elements that comprise the late 18th - and early 19th 
- century Gothic novel. These include the prevalence of mysteries (Rochester's past); 
suspense (Rochester again); a ghostly atmosphere (Jane thinks she sees her uncle's 
ghost, and Bertha is also a ghostly figure of sorts); a setting in a castle (Thornfield); the 
appearance of a fortune-teller (Rochester disguises himself as one); <<damsels in 
distress>> (this is given a twist: Bertha is something of a „damsel in distress" when 
imprisoned in the attic, and while Jane is at times helpless and even faints in the red-
room, she also inverts this paradigm when she saves Rochester from the first fire); and 
romantic elements of unrequited, passionate love (Jane and Rochester).”  
 
Bibliography: 

http://www.gradesaver.com 
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CE-ȚI DORESC EU ȚIE, DULCE ROMÂNIE... 
prof. Groza Claudiu 

Școala Gimnazială Fîntînele 

 
 

Scriitori, cântăreţi, pictori, oameni 

de cultură şi-au manifestat adeseori 
sentimentele de admiraţie  faţă de ţara 
noastră. Pe parcursul zilei de 1 
Decembrie este rândul nostru să ne 
amintim de toate momentele frumoase 
ale istoriei naţională şi să spunem tare 
că suntem mândri că suntem români. 
 Pornind de la cunoscutele versuri 
ale poeziei eminesciene: „Ce-ţi doresc eu 
ţie, dulce Românie,/Tânără mireasă, 
mamă cu amor!/Fiii tăi trăiască numai 
în frăţie/Ca a nopţii stele, ca a zilei 
zori,/Viaţa în vecie, glorii, 
bucurie,/Arme cu tărie, suflet 
românesc,/Vis te vitejie, fală şi mândrie, 
/Dulce Românie, asta ţi-o doresc!‖, 
elevii 

claselor V-VIII şi-au exprimat aşteptările 
şi dorinţele faţă de poporul român şi 
ţara lor. 
 Programul a început cu intonarea 
cântecelor patriotice acompaniaţi şi 
îndrumaţi de doamna profesoară. 
Minunatul cor, împreună cu doamna 
profesoară ne-au amintit de 
emoţionantele versuri ale cunoscutelor 
cântece patriotice: Aşa-i românul, 
Românul, Ardealul, Noi suntem români, 
Pui de lei. 
 După acest moment artistic, elevii 
au fost împărţiţi în ateliere şi au realizat 
proiecte pornind de la versul eminescian 
„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie‖. 
Elevii au lucrat o oră şi treizeci de 
minute realizând proiecte foarte 
frumoase în care şi-au exprimat 
nevinovatele lor dorinţe. Elevii îşi 
doresc: „pace, bucurie‖, „să trăim în 
pace‖, „în unire să trăim‖, „cu toţii să ne 
iubim‖, „să înfloreşti în bogăţie, să 
trăieşti în fericire‖, „o economie mai 
bună, o reputaţie de invidiat şi 
conducători care să ne remarce în 
lume‖, „lume făloasă‖, „grădini cu flori şi 
iarbă verde/râuri limpezi şi 
izvoare/Fără lacrimi şi durere,/Fără 

lacrimi şi durere/Să-nvăţăm cu 
sârguinţă,/Şi s-avem curaj în toate‖, 
„flori, copaci şi fericire/cu oameni buni 
şi multă iubire/şi copii cu 
veselie/zâmbitori, voioşi, voinici/Pentru 
ţara noastră dragă, noi dorim,/păduri 
nedefrişate şi drumuri asfaltate/cu alei 
înfloritoare şi albine zâmbitoare‖.  
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Dacă unii şi-au exprimat dorinţele 
în cuvinte, alţii şi-au exprimat 
sentimentele prin diferite desene în care 
au folosit simboluri foarte ingenioase 
pentru vârsta lor. Dintre cele mai 
frumoase, voi sublinia desenele care 

reprezentau „destinul încâlcit al 
României‖ şi cele cinci simboluri 
necesare unui popor fericit şi împlinit: 
bradul, trifoiul, inima, steaua şi banul. 
Aşa cum elevii ne-au solicitat să 
interpretăm imaginile folosite de ei, aşa 
vă las eu pe dumneavoastră să vă 
gândiţi la aceste imagini folosite de ei.  

Inspiraţi probabil de steguleţele 
puse de administraţia comunei, clasa a 
VIII-a a pregătit tuturor cadrelor 
didactice, dar şi elevilor câte un steguleţ 
pe care l-am purtat cu mândrie întreaga 
zi.  

Felicitări tuturor elevilor! Cadrele 
didactice urează tuturor românilor un 

călduros La mulţi ani!

 


